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Comisia Europeană a pus la dispoziția României, în 2014, prin Fondul European 

de Ajustare la Globalizare (FEG), peste 3,5 milioane de euro pentru sprijinirea 
lucrătorilor disponibilizați, ca urmare a crizei economice și a efectelor globalizării. 

Această sumă a fost folosită pentru creșterea șanselor de angajare și identificarea 
de noi oportunități de locuri de muncă pentru 1000 de foști angajați ai companiei 

siderurgice Mechel. 
 

Comisarul UE pentru ocuparea forței 

de muncă și afaceri sociale, 
Marianne Thyssen, a declarat: „Într-
o perioadă în care resursele publice 
sunt limitate, FEG a oferit un ajutor 
bine-venit celor ce au rămas fără loc 
de muncă în urma unor concedieri în 
masă, cauzate de globalizare sau de 
criză. Prin acordarea unei asistențe 
specifice și personalizate, am 
sprijinit tranziția către noi locuri de 
muncă a unora dintre lucrătorii cei 
mai vulnerabili, ceea ce a condus la 
o rată de reangajare impresionantă: 
aproape 50%”. 
 

O mai mare deschidere a comerțului cu restul lumii favorizează creșterea economică 

și ocuparea forței de muncă, însă poate duce și la pierderea de locuri de muncă, în 
special în sectoarele vulnerabile și în rândul lucrătorilor cu un nivel scăzut de 

calificare. Acesta este motivul pentru care Comisia a propus crearea unui fond 

pentru sprijinirea persoanelor nevoite să se adapteze la consecințele globalizării. De 
la începutul activității, în 2007, statele membre UE au formulat 136 de solicitări de 

finanțare. Din bugetul FEG au fost mobilizate până în prezent 550 de milioane de 
euro pentru sprijinirea a aproximativ 130.000 de lucrători. 
 

Comisia Europeană prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport bienal 

cu privire la activitățile finanțate prin intermediul FEG. Cel mai recent raport a fost 
publicat miercuri, 22 iulie 2015.  
 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 

 
 
 

 

ȘTIRI 
 

 
3,5 milioane de euro pentru sprijinirea lucrătorilor români în 2014  

3,5 milioane de 

euro pentru 

sprijinirea 

lucrătorilor români 

în 2014  

1 

Acord comercial de un 
bilion de euro  2 

Premii de un milion de 
euro pentru crearea 

unui scaner alimentar  
2 

Aplicare mai bună a 
drepturilor 

consumatorilor la 
închirierea de 
autovehicule  

3 

Concursuri 3 

În acest număr: 

 

Puncte de interes: 
 

 Concursul de fotografie: 

Europa în regiunea mea  
 

 Concursul foto al 

Parlamentului European: 

„Fii fotograful nostru!” 
 

 Înscrie-te în concursul 

pentru premiile „Prix de 

l'EYP” 

 Concursul european 

foto pe tema „Trăind 

împreună” 

http://www.ec.europa.eu


  

 

2 

 
Acord comercial de un bilion de euro  

 

Taxele vamale urmează să fie eliminate pentru 201 produse de înaltă tehnologie în următorii 4 ani. Acesta este 
principalul rezultat al negocierilor de extindere a Acordului pentru Tehnologia Informațională (ITA), la care 

au participat Uniunea Europeană (UE), Statele Unite ale Americii, China și marea majoritate a membrilor Organizației 

Mondiale a Comerțului (OMC). 
 

Acordul, inițiat și intermediat de către UE, va aduce beneficii 
consumatorilor și companilor prin eliminarea taxelor sus-

menționate la o gamă largă de produse, inclusiv echipamente 
medicale, jocuri și console video, sisteme casnice de înaltă 

fidelitate, căști audio, aparate de redare de tip blue-ray / DVR, 
semi-conductori și dispozitive GPS. El va avea în vedere schimburi 

comerciale în valoare de 1 bilion de euro, ce acoperă 90% din 

tranzacțiile cu produsele pe care se axează. 
 

Taxele vor fi eliminate în termen de 3 ani de la data punerii în 
aplicare a acordului, prevăzută pentru 1 iulie 2016. Pentru 

unele produse, extinderea perioadei necesare eliminării taxelor va fi negociată pentru a oferi industriei suficient timp 
să se adapteze la noile condiții de piață. 
 

Propunerea inițială de revizuire și extindere a ITA aparține Uniunii Europene și datează din 2008. Alți membri OMC 

au preluat-o, în 2012, când au fost inițiate negocierile încheiate recent. 
 

Încă de la început, UE a propus liberalizarea unei game largi de produse, inclusiv a unor bunuri de larg consum cu 
taxe relativ mari (până la 14%) printre care decodoare TV,  camere video și monitoare cu tub catodic. UE a jucat 

apoi un rol-cheie în medierea unui set de compromisuri pe durata negocierilor și a prezidat ultimele trei runde de 

negociere. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

 

Premii de un milion de euro pentru crearea unui scaner alimentar 
 

Comisia Europeană va acorda trei premii în valoare totală de 1 milion de euro cercetătorilor care vor dezvolta un 
scaner alimentar cu ajutorul căruia consumatorii vor putea analiza compoziția alimentelor și calcula aportul de 

calorii. Participanții sunt invitați să își înregistreze proiectele în concurs în perioada 9 septembrie 2015 - 9 martie 

2016. 
 

Cercetătorii trebuie să propună o soluție inovatoare care prezintă într-o 

manieră coerentă informațiile nutriționale și caracteristicile care pot 

avea efecte negative, precum aportul de calorii, ingredientele și 
substanțele alergene.  Scanerul ar trebui să ofere utilizatorului 

informații relevante pentru starea sa de sănătate și stilul de viață. 
 

Prin această competiție, Comisia își propune să prevină îmbolnăvirile 
asociate unei alimentații nesănătoase, cum ar fi alergiile alimentare, 

obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare. Consumatorii ar beneficia 
astfel de un instrument simplu de utilizat, accesibil și non-invaziv cu 

ajutorul căruia ar putea lua decizii informate cu privire la regimul alimentar. 
 

Alimentația este o sursă de îngrijorare pentru foarte mulți oameni, în principal din motive legate de sănătate. 

Aproximativ 17 milioane de europeni suferă de alergii alimentare; dintre aceștia, 3,5 milioane au sub 26 de ani. În 
anul 2014, Organizația Mondială a Sănătății a estimat că 39% dintre adulți sunt supraponderali și 13% obezi. Se 

estimează că 43 de milioane de europeni vor suferi de diabet până în 2030, comparativ cu 35 de milioane în 2011. 
În Europa, bolile cardiovasculare cauzează de 46 de ori mai multe decese comparativ cu SIDA, tuberculoza și 

malaria adunate. 
 

http://www.ec.europa.eu
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Acest premiu face parte din seria celor cinci competiții „Orizont 2020” pentru anul 2015. Celelalte patru concursuri 

se referă la următoarele domenii: depășirea limitelor în domeniul transmisiunilor prin fibră optică; partajarea 
spectrului de frecvențe în colaborare; mai buna utilizare a antibioticelor; materiale pentru un aer mai curat. 

 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

 

Aplicare mai bună a drepturilor consumatorilor la închirierea de autovehicule 
 

Începând cu această lună, în cazul închirierii de autovehicule, cetățenii europeni vor beneficia de clauze contractuale 
mai clare cu privire la politicile în domeniul asigurărilor și la opțiunile de realimentare a rezervorului, de o rezolvare 

mai echitabilă a despăgubirilor pentru daune și de o transparență sporită a prețurilor. 
 

Cinci mari societăți de închirieri auto au convenit să își revizuiască în mod semnificativ practicile față de consumatori 
datorită unei acțiuni comune întreprinse de Comisia Europeană și de autoritățile naționale de resort. Companiile și-

au luat angajamentul de a alinia mai bine practicile curente de închiriere a unui autovehicul la cerințele legislației în 
materie de protecție a consumatorilor, stabilite de normele UE privind drepturile consumatorilor, practicile 

comerciale neloiale și clauzele contractuale abuzive. 
 

Principalele îmbunătățiri asumate se referă la: 

• transparența închirierii de autovehicule online; 
• informațiile privind asigurarea facultativă și produsele de asigurare; 

• politica transparentă în domeniul combustibililor; 
• procese mai clare și mai echitabile de inspecție a vehiculelor; 

• perceperea unor costuri suplimentare de la clienți. 

  
Propunerile vor fi puse în aplicare gradual de către companii, majoritatea lor urmând a fi finalizate până la sfârșitul 

anului 2015. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

CONCURSURI 
 

Concursul de fotografie: Europa în regiunea mea  
 

Vrem să aflăm (și să vedem!) cum sunt folosite investițiile UE în 
zona dumneavoastră și să elogiem proiectele care produc cu 

adevărat o schimbare la nivelul comunităților locale. 
 

Pentru a vă înscrie în competiție, nu trebuie decât să faceți o 
fotografie a unui proiect care beneficiază de finanțare UE, despre 

care ați auzit sau pe care l-ați văzut, și care să includă plăcuța sau 

panoul cu informațiile privind finanțarea și steagul UE. 
 

Apoi, publicați fotografia dumneavoastră și aveți șansa de a 

câștiga o excursie pentru două persoane la Bruxelles în 

luna octombrie 2015. 
 

Competiția s-a lansat în data de 22 iunie 2015. Termenul-limită de înscriere în concurs este data de 28 august 
2015. 
 

Pentru informații complete accesați pagina: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573  

http://www.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/unfair-practices/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/unfair-practices/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/unfair-contract/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573


  

 

 

Concursul foto al Parlamentului European: „Fii fotograful nostru!” 
 
Parlamentul European invită toţi rezidenţii în UE, cu vârsta peste 18 ani, să 

participe la acest concurs de fotografie. În fiecare lună, până în septembrie, va fi 
anunțată o nouă temă legată de dezvoltare. Anul acesta, concursul de fotografie 

este inspirat de Anul european pentru dezvoltare - 2015. 
 

Cum particip 

Tema pentru luna august este „Ajutor umanitar”. Trebuie ca până pe 29 
august 2015, la miezul nopţii (CET), să trimiţi fotografia şi formularul de 

înscriere pe următoarea adresă de email: webcom-flickr@europarl.europa.eu. 
 

Procedura 
Câştigătorul lunii va fi anunţat în prima săptămână a lunii următoare, iar fotografia sa va fi utilizată pentru a ilustra 

un articol pe această temă.   
 

Dintre fotografiile primite, o comisie editorială va selecta cele mai bune 10, alegând și câștigătorul lunii (care va 
deveni și finalist pentru Premiul Juriului). Cele mai bune 10 fotografii vor fi publicate pe platformele Parlamentului pe 

Facebook și Google+, unde publicul va putea vota fotografia favorită. 
 

Regulamentul concursului disponibil la: 
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150112RES06704/20150112RES06704.pdf 

 

Înscrie-te în concursul pentru premiile „Prix de l'EYP” 
 

Vrei să îţi dovedeşti talentul, iar munca ta să fie apreciată de un juriu profesionist 
internaţional? Înscrie-te în concursul pentru Premiile European Youth Press (EYP), pe 

tema libertăţii presei, până pe 16 august 2015, 23:59 CET. 
 

Trimite un material jurnalistic (fie publicat, fie nepublicat) într-una din cele trei categorii: 

• Articol tipărit (3000 caractere max.); 
• Fotografie (5 fotografii max.); 

• Video (5 minute max.). 
 

Materialele media care nu sunt în limba engleză trebuie să aibă un rezumat în engleză.  Cei trei câştigători (câte unu 

în fiecare categorie) vor fi anunţaţi în timpul ceremoniei de închidere a evenimentului Zilele Media ale Tineretului 

European şi vor primi o invitaţie pentru a participa la sesiunea plenară a Parlamentului European în Strasbourg.   

Pentru informații complete accesați pagina: youthpress.org 
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