
Politici și strategii europene 

În curând vor intra în vigoare noi norme privind produsele bio-
cide, care vor da un impuls semnificativ în ceea ce privește spori-
rea protecției sănătății umane și a mediului. Produsele biocide 
sunt necesare pentru combaterea organismelor dăunătoare 
sănătății umane sau animale sau care produc daune materiale. 
Însă, întrucât proprietățile lor pot prezenta riscuri pentru om, 
pentru animale și pentru mediu, ele trebuie reglementate cu 
mare atenție. Noul regulament privind produsele biocide va spori 
siguranța acestor produse chimice și va simplifica autorizarea lor 
pe piața UE, îmbunătățindu-le totodată libera circulație pe piața 
internă. Produsele biocide fac parte din viața de zi cu zi. Printre 
acestea se numără dezinfectanții utilizați la domiciliu sau în spit-
ale, otrava de șobolani, repelenții pentru insecte, vopselele și 
spray-urile anti-mucegai, tabletele pentru purificarea apei și mul-
te alte produse.  
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Combaterea fraudei: reduceri ale          
cazurilor de suspiciune de fraudă care 
afectează fondurile UE  
 
Potrivit raportului anual al Comisiei privind 

„Protejarea intereselor financiare ale UE”, cazurile 

de fraudă care afectează bugetul UE au scăzut cu 

35 % în 2011. În cadrul politicii de coeziune, în 

comparație cu 2010, s-au înregistrat cu 41 % mai 

puține cazuri de suspiciune de fraudă, iar în dome-

niul agriculturii numărul cazurilor de fraudă rapor-

tate a scăzut cu 66 %. Această scădere a ratei 

fraudelor constatată în 2011 se datorează atât 

unor măsuri mai ferme și unor controale mai 

stricte aplicate la nivelul finanțării UE, cât și unei 

serii de aspecte tehnice. 

Încheierea unei perioade de programare în cadrul 

politicii de coeziune și o metodă mai omogenă de 

raportare în cadrul noului sistem de control pentru 

agricultură au contribuit, de asemenea, la reduc-

erea, față de anul 2010, a cazurilor de fraudă 

raportate. În total, 295 de milioane de euro din 

fondurile UE au fost afectate de fraudă, respectiv 

0,2 % din buget, sumă care trebuie recuperată în 

conformitate cu normele UE. În raportul său, 

Comisia subliniază necesitatea reducerii în        

continuare a cazurilor de fraudă care afectează 

bugetul UE și formulează o serie de recomandări 

adresate statelor membre, care ar putea contribui 

la realizarea acestui obiectiv. 

Drepturi de autor: Comisia propune facilitarea acordării de licențe pentru muzică pe piața unică 

Comisia Europeană a propus o serie de măsuri de modernizare a societăților de gestiune colectivă a drepturilor de autor și 
a instituit măsuri de stimulare pentru încurajarea transparenței și eficienței acestora. Noile tehnologii digitale creează 
oportunități excelente pentru creatori, consumatori și companii deopotrivă. Cererea din ce în ce mai mare de acces online 
la conținut cultural (de exemplu muzică, filme, cărți etc.) nu recunoaște frontiere sau restricții naționale.   

La un nivel mai general, societățile de gestiune colectivă care activează în toate sectoarele ar trebui să respecte noi     
standarde europene care prevăd o mai bună guvernanță și o mai mare transparență în desfășurarea activităților lor.  

Investiții în valoare de 8,1 miliarde EUR în domeniul 
cercetării și al inovării pentru a genera creștere 
economică și locuri de muncă 

Comisia Europeană a anunțat ultimul și cel mai amplu apel de 
propuneri de proiecte pentru cercetare în cadrul celui de-al 7-lea 
Program-Cadru (PC7) al său. În total, 8,1 miliarde EUR vor sprijini 
proiecte și idei care vor impulsiona competitivitatea Europei și 
vor aborda aspecte precum sănătatea umană, protecția mediului 
și găsirea de noi soluții pentru provocările din ce în ce mai mari 
legate de urbanizare și gestionarea deșeurilor.  

Finanțarea – care este deschisă organizațiilor și întreprinderilor 
din toate statele membre ale UE și țările partenere – reprezintă 
cea mai semnificativă parte din bugetul UE dedicat cercetării, 
propus pentru 2013, în valoare de 10,8 miliarde EUR.  

Mediu: o reglementare mai sigură a produselor     
biocide 

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/intellectual-property/index_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/biocides/regulation_2012.htm
http://www.ec.europa.eu/research/fp7


 

 

Sezonul vacanțelor: sugestii utile pentru o vară fară griji 

A început vacanța. Intenționezi să călătorești într-o altă țară UE? Pentru a te asigura că nu ai uitat nimic           
important, citește câteva informații și sfaturi practice, pe care fiecare european ar trebui să le cunoască, despre 
asigurările de sănătate, soluționarea litigiilor legate de călătorie cu un operator sau călătoria cu un animal de 
companie. Mai multe informații:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/12/534&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 

Campania „Claim Your Voice! Stand up for VET” 

Site-ul campaniei OBESSU - Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU) de constientizare cu 
privire la rolul jucat de educația si formarea profesională (VET) pentru o tranziție mai bună către piața forței de 
muncă si pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Aruncă-ți o privire pe inițiativele luate de către   
Uniunea Europeană pentru a vedea modul în care alegerile noastre aduc o schimare în bunăstarea noastră      
persoanală, dar si în cea a planetei. 

http://www.obessu.org/vet 
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Competiții europene: 

Concurs: Show me inclusion 

Ai talent artistic? Dacă ai intre 12 și 26 de ani, poți să participi la acest concurs pentru a 
apăra cu creativitate includerea persoanelor cu dizabilitați. Participanții pot realiza        
videoclipuri, fișiere audio, desene și crochiuri pe următoarele teme: includerea               
persoanelor cu dizabilități în viața de zi cu zi, importanța includerii, potențialul persoanelor 
cu dizabilități, drepturile persoanelor cu dizabilități și contribuția lor la combaterea 
sărăciei. 

Cea mai bună producție va fi prezentată public cu ocazia Zilei internaționale pentru eradicarea sărăciei, pe 17       
octombrie 2012. Data limită pentru trimiterea materialelor este: 16 septembrie 2012, ora 23:59 CET. Mai multe       
informații: http://www.endexclusion.eu/contest 

 

Concurs online de fotografie: Information Right Now! 

Concursul online de fotografie derulat pe Facebook - The Information Right Now! – invită 
tinerii să trimită fotografii care să promoveze cauza campaniei, oferindu-le ocazia de a 
câstiga unul dintre multele premii puse în joc. Tinerii pot realiza o fotografie care se        
potriveste cu tema „Tinerii întreabă” (Young people are asking) si să intre direct în concurs. 
Imaginea încărcată trebuie să menționeze numele complet al autorului, data si locul unde a 
fost făcută si, eventual, un mesaj scurt în legendă. În fiecare lună va fi lansată o nouă        

sub-temă. Premiile vor fi acordate în trei categorii. Data limită pentru trimiterea lucrărilor este: 31 august 2012 

Mai multe informații: 

http://www.facebook.com/informationrightnow/app_254553244581393 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/534&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/534&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/534&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.obessu.org/vet
http://www.obessu.org/vet
http://www.endexclusion.eu/contest
http://www.endexclusion.eu/contest
http://www.facebook.com/informationrightnow/app_254553244581393
http://www.facebook.com/informationrightnow/app_254553244581393


 

Controlul vehiculelor este fundamental pentru siguranța rutieră. Pe șoselele Europei își pierd zilnic viața peste 5 
persoane, în accidente cauzate de probleme de ordin tehnic. Din acest motiv, Comisia Europeană a adoptat noi 
reguli care înăspresc regimul de control și îi extind anvergura. 

Defecțiunile tehnice constituie o cauză importantă a accidentelor, determinând 6% din totalul accidentelor de 
automobil, ceea ce înseamnă anual 2 000 de decese și mult mai multe accidentări. În ceea ce privește             
accidentele de motocicletă, 8% din totalul acestora sunt legate de defecțiuni tehnice. 

Printre principalele elemente ale noilor măsuri propuse se numără următoarele: 

 Verificarea obligatorie a scuterelor și motocicletelor în întreaga UE 

 Creșterea frecvenței inspecțiilor tehnice periodice în cazul automobilelor vechi 

 Creșterea frecvenței controalelor pentru autoturisme și camionete cu kilometraj foarte mare 

 Îmbunătățirea calității controalelor prin stabilirea unor standarde minime comune în ceea ce privește 
defecțiunile, echipamentele și inspectorii. 

 Obligativitatea verificării componentelor electronice de siguranță. 

 Combaterea manipulării kilometrajului prin înregistrarea kilometrilor parcurși. 

În ciuda angajamentelor asumate de statele membre de a promova educația favorabilă incluziunii, copiii cu nevoi 
educaționale speciale și adulții cu dizabilităţi continuă să se confrunte cu probleme, conform unui nou raport 
publicat de Comisia Europeană. Mulți sunt plasați în instituții segregate, iar cei din instituțiile educaționale     
normale primesc adesea un sprijin necorespunzător, afirmă raportul. Acesta invită statele membre să depună 
eforturi mai serioase pentru a dezvolta sisteme de educație favorabile incluziunii și pentru a înlătura obstacolele 
cu care se confruntă grupurile vulnerabile în ceea ce privește participarea și succesul în educație, formare și    
ocuparea forței de muncă. 

Europa pentru cetățeni 
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Siguranța rutieră: reguli mai stricte în domeniul inspecției automobilelor, pentru a salva vieți   

Normele UE de simplificare a succesiunilor transfrontaliere au în prezent putere de lege 

Pe data de 27 iulie 2012 au fost publicate în Jurnalul Oficial noile norme ale Uniunii Europene menite să reducă 
dificultățile juridice întâmpinate în cazul decesului unui membru de familie care deține bunuri în altă țară    
membră a UE. Prin această publicare, dispozițiile normelor respective devin parte a dreptului UE. Noul regula-
ment privind succesiunile transfrontaliere, propus de Comisia Europeană și adoptat luna trecută în mod oficial 
de statele membre ale UE (IP/12/576), va permite cetățenilor europeni să gestioneze mai ușor aspectele juridice 
ale unui testament sau ale unei succesiuni cu un caracter internațional. Conform estimărilor, 450 000 de familii 
europene care se confruntă în fiecare an cu o succesiune internațională vor beneficia de securitate juridică în 
temeiul acestor norme.  

În prezent, statele membre au la dispoziție un termen de trei ani pentru alinierea legislației lor naționale, astfel 
încât noile norme ale UE să producă efecte.  

Copiii cu nevoi speciale și adulții cu dizabilităţi se confruntă în continuare cu probleme în ceea ce 
privește educația, potrivit unui nou raport 

http://ec.europa.eu/romania/news/13072012_siguranta_rutiera_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/10072012_copii_nevoi_speciale_ro.htm
http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_ro.htm


Stagii de traducere la Parlamentul European 15 august 2012 

'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie 16 august 2012 

Stagii la Mediatorul European 31 august 2012 

Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene 31 august 2012 

Stagii administrative la Comisia Europeană 31 august 2012 

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene 31 august 2012 

Stagii la Delegația Uniunii Europene la Organizația Națiunilor Unite din New York  31 august 2012 

Surse de finanțare 
pentru luna August 

EUROPE DIRECT NORD-EST 

Centrul Europe Direct Nord-Est 

 găzduit de  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Pentru dezabonare, click aici 
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“Masa rotundă a Intergrupului PE privind îmbunătățirea stagiilor si uceniciilor 

Pe 16 mai 2012, Intergrupul pe tineret al Parlamentului European a găzduit o masă rotundă pe tema stagiilor si uceniciilor 
pentru a discuta despre nevoia urgentă de standarde de calitate. Printre vorbitori s-au numărat si membrii Parlamentului    
European si ai Intergrupului pe tineret Eider Gardiazabal, Karima Delli si Constance le Grip. Eurodeputatul Constance le Grip a 
subliniat activitatea legislativă a Parlamentului European cu privire la stagii si ucenicii. Începând cu sfârsitul anului 2012 si până 
în 2014, instituțiile UE vor începe activitatea pe construirea unui cadru de calitate pentru astfel de plasamente. La discuții au 
participat, de asemenea, si reprezentanți ai mediului de afaceri. Mesajul acestei mese rotunde a fost acela că implicarea     
companiilor si partenerilor sociali în această problemă este vitală pentru îmbunătățirea calității plasamentelor. 

Evenimentul a făcut parte din YO! Fest Intern Action Day, organizat de Forumul European al Tineretului pentru a evidenția 
statutul stagiilor de practică în Europa. Presedintele Parlamentului European Martin Schulz si eurodeputatul Emilie Turunen au 
participat, de asemenea, la eveniment, oferindu-si tot sprijinul pentru Carta europeană privind calitatea stagiilor si uceniciilor. 

 

Deputații europeni solicită mai multe eforturi UE pentru combaterea somajului tinerilor 

Unul din cinci tineri sub 25 de ani nu îsi poate găsi un loc de muncă în UE. Parlamentul doreste să folosească cele 82 de mil-
iarde de euro necheltuiți din fondurile structurale  pentru a crea noi oportunități de locuri de muncă în statele membre. Elabo-
rarea unui "Plan european de investiții" pentru crearea de noi locuri de muncă, realocarea fondurilor structurale ale UE pe    
proiecte pentru crearea de locuri de muncă pentru tineri si introducerea unei "garanții europene pentru tineri" care să asigure 
că acestia nu rămân fără un loc de muncă pentru o perioadă mai lungă de patru luni, sunt doar câteva dintre propunerile     
prezentate de deputații europeni într-o rezoluție, adoptată pe 24 mai 2012, privind măsurile de combatere a somajului în   
rândul tinerilor. 

EURO FLASH 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls?
http://www.europarl.europa.eu/ombudsman/trainee/en/rules.htm
http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/traineeships?lang=en
http://www.eu-un.europa.eu/
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare
http://tinyurl.com/8y3r4bw
http://tinyurl.com/d4n6gny

