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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Comisia Europeană adoptă un „Acord de parteneriat” cu România
privind utilizarea Fondurilor structurale și de investiții europene
pentru creștere economică și creare de locuri de muncă în perioada
2014-2020
Comisia Europeană a adoptat un „Acord de parteneriat” cu
România, în care este stabilită strategia de utilizare optimă, în
întreaga țară, a fondurilor structurale și de investiții europene.
Acordul pregătește terenul pentru investirea a 23 de miliarde de
euro, sumă care reprezintă totalul finanțărilor în cadrul politicii de
coeziune în perioada 20142020 (în prețuri curente, incluzând
finanțarea în cadrul Cooperării teritoriale europene și alocările
bugetare pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în
rândul tinerilor). De asemenea, România primește 8 miliarde de
euro pentru dezvoltare rurală și 168 de milioane de euro pentru
sectorul pescuitului și pentru cel maritim.

Reutilizarea apei în Europa – tu ce părere ai?
Reutilizarea apei nu este o practică răspândită pe scară largă în
Europa. Majoritatea apei reziduale provenite de la stațiilor de
tratare a apelor urbane este pur și simplu vărsată înapoi în râuri
și lacuri. Însă creșterea gradului de reutilizare a apelor ne-ar permite să rezolvăm, de exemplu, problema penuriei de apă și a
secetei, reducând totodată riscul de contaminare cu ape reziduale și costurile aferente tratării acestor ape. Reutilizarea apei
are, de asemenea, un impact mai redus asupra mediului decât
obținerea acesteia din alte surse, cum ar fi transferurile interregionale de apă sau desalinizarea.

Alerte mai rapide și mai precise în caz de inundații, grație proiectelor de cercetare ale
UE
Alertele de inundații lansate în timp util și monitorizarea în timp real a urgențelor legate de inundații
pot salva vieți și preveni pagube materiale, asupra
infrastructurii și asupra mediului.Imprints, WeSenseIt și UrbanFlood sunt doar
trei exemple de proiecte finanțate de UE care au
dezvoltat sisteme unice de prognoză și alertă destinate avertizării comunităților cu privire la
iminența inundațiilor.

Europa sprijină acțiunile umanitare
În fiecare an, data de 19 august este Ziua mondială a asistenței umanitare, care comemorează
victimele atacului comis în 2003 asupra sediului Organizației Națiunilor Unite din Bagdad (Irak). În
acest atac și-au pierdut viața 22 de persoane, printre care și Reprezentantul special al ONU în
Irak, Sergio Vieira de Mello.
Luând în considerare atât contribuția Comisiei, cât și pe cea a statelor membre, se constată că
Uniunea Europeană ocupă locul întâi la nivel mondial în ceea ce privește acordarea de ajutor
umanitar. Activitatea UE în acest domeniu se bucură de sprijinul covârșitor al cetățenilor europeni: nouă din zece declară că este important ca UE să finanțeze ajutorul umanitar, conform celui
mai recent sondaj Eurobarometru.
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A venit timpul înscrierilor la concursul școlar de traducere al Uniunii Europene
În perioada 1 septembrie – 20 octombrie, liceele își pot înscrie elevii la concursul
anual al Uniunii Europene pentru tinerii traducători, cunoscut sub numele
de „Juvenes Translatores”, la adresa de internet ec.europa.eu/translatores. Formularul online este disponibil în toate limbile oficiale ale UE.
Concursul, aflat la a 8-a ediție, va avea loc în data de 27 noiembrie, simultan în
toate liceele selectate prin tragere la sorți. Ediția 2014 este deschisă elevilor
născuți în 1997, indiferent de naționalitate, și participării a peste 751 de licee.
Elevii (fiecare școală poate înscrie între 2 și 5 elevi) vor traduce un text de o pagină în funcție de alegerea exprimată pentru oricare dintre cele 552 combinații
posibile între cele 24 de limbi oficiale ale UE.
Anul acesta, textele care urmează a fi traduse vor avea ca temă identitatea europeană. Acestea vor fi notate de traducători din cadrul Comisiei Europene, care vor selecta câte un câștigător pentru fiecare țară. În aprilie 2015, toți
câștigătorii vor fi invitați la Bruxelles pentru decernarea premiilor.

Comisia Europeană anunță măsuri excepționale de sprijin pentru producătorii de legume și fructe perisabile
din UE
În contextul restricțiilor impuse de Federația Rusă asupra importurilor de produse
agricole din UE, după discuțiile de săptămâna trecută din cadrul Comitetului de Management asupra situației pieței, Comisia Europeană activează măsuri de sprijin în
ceea ce privește anumite fructe și legume perisabile.
Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală Dacian Cioloș a declarat: "Pornind de la situația de pe piață ca urmare a embargoului rusesc asupra importurilor de produse agricole din UE, cu intrare în vigoare de astăzi, voi lansa
măsurile de urgență din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) care vor reduce pe
ansamblu oferta de anumite produse din legume și fructe pe piața europeană, dacă
și când presiunile asupra prețurilor vor deveni prea mari, în următoarele luni. Toți
fermierii care produc aceste legume și fructe – indiferent dacă fac parte din organizații de producători sau nu - vor fi eligibili pentru a beneficia de aceste măsuri de
sprijinire a pieței în cazul în care le consideră potrivite. O acțiune cât mai rapidă va
oferi un sprijin eficient pentru prețul plătit producătorilor de pe piața internă și va
ajuta piața să se adapteze și să fie rentabilă".
Rusia este principala piață de export pentru mai multe tipuri de fructe și legume, iar
interdicția de import a fost anunțată în plin sezon de recoltare. Pe baza celor mai
recente date, impactul începe să fie simțit pe anumite piețe. Fermierii și exportatorii nu și-au putut face planuri care să ia
în considerare embargoul și, în mod clar, nu toți vor găsi la timp suficiente piețe alternative.
Produsele vizate de măsurile anunțate sunt următoarele: roșii, morcovi, varză albă, ardei, conopidă, castraveți, inclusiv
cornișon, ciuperci, mere, pere, fructe roșii [1], struguri de masă și kiwi. Piețele pentru aceste produse sunt în plin sezon,
fără opțiuni de stocare pentru cele mai multe dintre ele și fără piețe alternative imediat disponibile.
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Finanțare/Programe
Politica Agricolă Comună (PAC)
Politica Agricolă Comună (PAC) A Europei a fost creată pentru a ajuta fermierii din
Europa să ofere aceste beneficii publice.
De la lansarea ei în 1962, PAC a făcut progrese în abordarea provocărilor globale
care ne afectează pe toţi. În iunie 2013, instituţiile UE au căzut de acord asupra
unei direcţii noi pentru PAC, cu scopul de a-i ajuta pe fermieri să facă faţă mai bine
acestor provocări. Reforma a fost modelată de o dezbatere publică integrală cu
cetăţenii şi părţile interesate.
Garantarea securităţii alimentare
Cei 500 de milioane de consumatori din Europa depind cu toţii de o sursă fiabilă de
alimente sănătoase, nutritive, la un preţ accesibil. Dar agricultura nu înseamnă doar cantitate. Noua PAC
promovează diversitatea şi calitatea, respectând varietatea largă a tradiţiilor agricole ale Europei.
Face acest lucru orientând mai bine sprijinul public, reducând diferenţele de remunerare din diferite ţări şi regiuni din
UE şi susţinând toate tipurile diferite de ferme şi practici agricole, fie mari, mici, de familie, tradiţionale sau organice.
Întrucât zona de producţie din Europa poate fi extinsă doar în mică măsură, creşterea productivităţii trebuie să fie
generată prin cercetare şi tehnologii noi. Noua PAC finanţează suplimentar aceste sectoare, oferindu-le fermierilor
posibilitatea de modernizare şi creştere a eficienţei.
Protejarea mediului înconjurător
Utilizarea atentă a resurselor naturale este esenţială pentru producţia de alimente şi calitatea vieţii noastre, în
prezent şi în viitor.
Noua PAC sprijină fermierii pentru a asigura protecţia mediului înconjurător şi a biodiversităţii.
30% din plăţile directe – sprijinul financiar pe care fermierii îl primesc prin intermediul PAC – sunt alocate
pentru practicile durabile şi ecologice, cum ar fi diversificarea culturilor şi întreţinerea păşunilor permanente, precum
şi protejarea zonelor ecologice ale fermelor.
Se oferă, de asemenea, un ajutor specific pentru agricultura organică.
Păstrarea vitalităţii zonelor rurale
PAC protejează, de asemenea, comunităţile rurale şi oamenii care trăiesc şi muncesc în cadrul acestora.
Agricultura şi sectorul agroalimentar reprezintă cel mai mare sector din Europa, asigurând 6% (46 de milioane) din
totalul locurilor de muncă. Acestea joacă un rol esenţial în economia şi societatea noastră. Totuşi, prea puţini tineri
privesc agricultura ca pe o profesie atractivă. În prezent, numai 6% dintre fermieri au vârsta sub 35 de ani.
Noua PAC se concentrează asupra sprijinirii fermierilor din UE pentru a păstra vitalitatea zonelor rurale. Aceasta stimulează ocuparea forţei de muncă, antreprenoriatul şi lanţurile alimentare locale, sprijinind activităţile rurale prin finanţare. Îi ajută pe fermieri să îşi modernizeze fermele şi să investească şi în alte sectoare, pe lângă sectorul agroalimentar.
Sunt implementate programe specifice pentru susţinerea agriculturii în condiţii dificile, cum ar fi zonele montane, şi a
tinerilor fermieri în primii cinci ani de activitate în domeniu.
Link-uri utile:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/cap-reform/index_ro.htm
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Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie

1 sep 2014

Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)

1 sep 2014

Concurs Video SEV

7 sep 2014

Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie

11 sep 2014

Model UN Workshop 2014

15 sep 2014

Burse DG Interpretare

16 sep 2014

Stagii de practica la Curtea de Justitie

30 sep 2014

Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European

30 sep 2014

Caravana de informare EUROPE DIRECT Nord-Est, ediția 2014
În perioada 27-29 august, Centrul Europe Direct Nord-Est, cu sprijinul structurii gazdă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a organizat acțiunea ”Caravana EUROPE DIRECT Nord-Est”. Această campanie de informare a constat în deplasarea echipei Europe Direct la 21 de primării din Regiunea de Nord-Est, unde s-au distribuit publicații emise de către Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comisiei Europene, precum și broșuri proprii, tratând
tematici europene generale, precum funcționarea și instituțiile Uniunii Europene, politicile europene de mediu, Politica Agricolă Comună, drepturile
cetățenilor europeni și terminologia specifică instituțiilor și programelor comunitare, explicată în „dicționarul de Bruxelleză”.
Caravana Europe Direct Nord-Est a avut drept scop creșterea gradului de
informare în rândul populației regiunii prin facilitarea accesului la materiale
informative în zone relativ izolate. Prin intermediul acestei acțiuni s-a urmărit
atât punerea la dispoziția publicului larg a unor surse concrete de informație, cât și promovarea misiunii
Centrului EUROPE DIRECT Nord-Est ca interfață pentru instituțiile Uniunii Europene și stimularea accesării serviciilor acestuia.

Primiti acest newsletter in urma abonarii dumneavoastra . Pentru dezabonare, click aici
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