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ȘTIRI
Comisia Europeană finanţează reducerea poluării în mediul rural

Investiţiile pentru dezvoltarea zonelor rurale, mai precis, cele pentru folosirea
energiei regenerabile, reducerea poluării şi asigurarea calităţii produselor agricole
vor primi bani europeni de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
(APDRP).
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Puncte de interes:
• Bani europeni pentru
reducerea poluării, folosirea
energiei regenerabile şi
asigurarea
calităţii
produselor agricole
• Asistenţa medicală în
străinătate - o soluţie pentru
pacienţii înscrişi pe liste de
aşteptare lungi sau pentru
cei ce necesită asistenţă
specializată
• «Renaşterea digitală» în
Europa

Finanţările, incluse în Planul European de Redresare Economică (PERE), sunt
bugetate separat de alocările Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală
(PNDR) şi însumează până în prezent peste 120 de milioane de euro.
Banii disponibili prin PERE se pot
accesa numai împreună cu
sprijinul financiar acordat prin
PNDR pentru un proiect de
investiţii, însă beneficiarul
trebuie să alcătuiască un buget
separat pentru ceea ce doreşte a
f i f i n a nţa t pr i n a ce a s tă
oportunitate.
Măsurile care beneficiază de
suplimentarea oferită prin PERE
sunt Măsura 121 - „Modernizarea
exploataţiilor agricole”, Măsura
123 - „Creşterea valorii adăugate
a produselor agricole şi silvice”,
Măsura 125 - „Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice” şi măsura 312 - „Sprijin pentru crearea
şi dezvoltarea de microîntreprinderi”. Primele două măsuri se referă la
îmbunătăţirea eficienţei utilizării de îngrăşământ azotat, investiţii legate de
producţia de lactate, tratamentul apelor reziduale, precum şi culturi perene de
plante energetice şi la prelucrarea biomasei în vederea obţinerii de energie
regenerabilă, tehnici de producţie pentru economisirea apei, dar şi pentru ameliorări
ale prelucrării şi comercializării lactatelor. Celelalte două măsuri vor primi bani
pentru investiţii în tehnologiile de economisire a apei prin sisteme de irigaţii
eficiente (staţii de pompare, contorizarea apei, etc.) şi pentru achiziţionarea de
echipamente pentru producerea energiei din alte surse regenerabile decât
biocombustibilii.
Solicitanţii de fonduri vor completa un buget separat pentru investiţiile finanţate
prin PERE din cadrul proiectului depus pe una din măsurile menţionate şi se vor
asigura că deţin şi cofinanţarea aferentă întregii valori eligibile a proiectului, inclusiv
pentru bugetul PERE.
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Planul European de Redresare Economică (PERE) prevede investiţii, la nivelul UE, în valoare de 5 miliarde de euro
pentru proiecte de energie, internet în bandă largă şi măsuri destinate dezvoltării rurale. Din suma de 5 miliarde de
euro s-a alocat la nivelul Uniunii Europene aproximativ un miliard de euro pentru proiecte din domeniul dezvoltării
rurale.

Drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere
Deputaţii europeni au adoptat o nouă legislaţie care prevede dreptul pacienţilor de a beneficia de asistenţă medicală
într-un alt stat membru. Aceasta clarifică regulile privind rambursarea cheltuielilor, precum şi situaţiile pentru care
este necesară o autorizare preliminară.
„Votul de astăzi marchează un pas important pentru toţi pacienţii din Europa. Directiva clarifică drepturile acestora la
tratament în condiţii egale în interiorul graniţelor UE, precum şi rambursările aferente”, a declarat comisarul
european pentru sănătate, John Dalli.
Acesta a explicat că nimeni nu doreşte neapărat să se trateze departe de casă atunci când este bolnav, dar există
situaţii în care pacienţii au nevoie de un tratament special, sau când, pur şi simplu, cel mai apropiat spital este
dincolo de graniţă.
„Directiva îi ajută şi pe cei care au nevoie de tratament pentru o
boală rară. În plus, ea îmbunătăţeşte cooperarea în domeniul
sănătăţii între statele membre UE, inclusiv recunoaşterea reţetelor
emise într-o ţară de către ţara de origine a pacientului. Experţii în
sănătate de pe întreg teritoriul european vor putea să facă schimb
de practici şi să profite de noile tehnologii”, a mai explicat comisarul
european.
Înainte de votul de miercuri Françoise Grossetête, raportoarea
pentru acest subiect a declarat: „Pacienţii nu vor mai trebui să se
descurce singuri atunci când solicită asistenţă medicală
transfrontalieră şi rambursarea costurilor aferente. Această directivă
va clarifica în sfârşit drepturile pacienţilor deoarece până acum
acestea au fost foarte vagi.”
Noile reguli prevăd că cetăţenii europeni pot beneficia de
rambursarea costurilor legate de asistenţa medicală transfrontalieră,
dacă tipul de tratament sau costurile acestuia se regăsesc printre
prestaţiile prevăzute de legislaţia la care are dreptul persoana
asigurată în statul membru de afiliere.
Autorităţile pot solicita ca pacienţii să obţină o autorizare prealabilă
pentru tratamentele care necesită un sejur peste noapte la spital sau
asistenţă specializată. La insistenta deputaţilor, orice refuz al acestei
autorizări prealabile va trebui să fie justificat pe baza unei liste de
criterii şi condiţii specifice, care include şi menţionarea riscurilor
pentru pacient sau publicul larg.
Fiecare stat trebuie să stabilească un punct naţional de contact pentru a furniza informaţii pacienţilor care doresc să
beneficieze de tratament în afara ţării. Punctele de contact vor acorda de asemenea asistenţă dacă intervin
probleme.
Asistenţa medicală în străinătate poate fi o soluţie mai ales pentru pacienţii înscrişi pe liste de aşteptare lungi, sau
pentru cei care au nevoie de asistenţă specializată. În prezent, cheltuielile pentru asistenţa medicală transfrontalieră
reprezintă 1% din bugetele de sănătate ale statelor membre.
Noile reguli se aplică numai pacienţilor care solicită tratamente în afara statului de provenienţă. Procedurile privind
cardul european pentru asigurări de sănătate vor continua să se aplice pentru cetăţenii care au nevoie de tratament
de urgenţă atunci când vizitează un alt stat membru.Textul votat de deputaţi este rezultatul unui acord cu Consiliul,
care va trebui să îl adopte de asemenea în mod formal. După intrarea în vigoare a acestui text, statele membre vor
avea la dispoziţie 30 de luni pentru a face modificările necesare în legislaţia naţională.
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Plan de acţiune privind liberalizarea regimului de vize pentru Republica Moldova

Comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, a efectuat o vizită de două zile în Republica Moldova
în perioada 24-25 ianuarie. Comisarul Malmström a prezentat primului-ministru Vlad Filat „Planul de acţiune privind
liberalizarea vizelor”. Planul de acţiune stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească Moldova
pentru a obţine eliminarea eventuală a vizelor de călătorie.
„Acesta este un pas înainte în vederea îndeplinirii obiectivului nostru pe termen
lung - eliminarea regimului de vize, care va facilita contactele personale şi va
întări legăturile sociale, culturale şi de afaceri dintre Uniunea Europeană şi
Moldova. În cazul în care vor fi implementate criteriile relevante pentru
asigurarea unei mobilităţi bine gestionate şi sigure, o liberalizare viitoare a
regimului de vize ar putea reprezenta un element tangibil al asocierii politice mai
strânse şi al integrării economice a Moldovei în cadrul UE”, a afirmat Cecilia
Malmström, comisar european pentru afaceri interne.
Prezentarea planului de acţiune reprezintă un pas înainte în vederea liberalizării totale a vizelor. Planul de acţiune se
concentrează asupra unor aspecte cheie precum securitatea documentelor de călătorie, gestionarea frontierelor şi a
migraţiei, ordine şi siguranţă publică, inclusiv lupta împotriva crimei organizate şi a traficului de persoane, precum şi
asupra unor chestiuni relevante privind relaţiile externe. Planul de acţiune cuprinde o primă serie de criterii de
referinţă privind cadrul legislativ şi planificarea şi un al doilea set de criterii specifice, referitoare la implementarea
eficientă şi durabilă a măsurilor relevante, cu rezultate concrete pe teren.
În cadrul vizitei, comisarul Malmström s-a întâlnit şi cu preşedintele
interimar al Republicii Moldova şi preşedinte al Parlamentului, Marian Lupu,
precum şi cu ministrul de Interne, Alexei Robu. Comisarul european a
purtat discuţii privind cooperarea Moldova-UE în domeniul mobilităţii,
migraţiei şi securităţii şi va cere omologilor săi să continue reformele
ambiţioase şi programul de armonizare legislativă în raport cu legislaţia UE.
Comisarul Malmström a susţinut discursul de deschidere în cadrul
conferinţei internaţionale „Contribuţia partenerilor estici la Programul de la
Stockholm: sinergii pentru îmbunătăţirea mobilităţii şi întărirea securităţii”,
organizată de guvernul Republicii Moldova în perioada 24-25 ianuarie
2011 la Chişinău. De asemenea, comisarul Malmström a vizitat Centrul
comun de vize din cadrul Ambasadei Republicii Ungare la Chişinău, Centrul
pentru combaterea traficului de persoane şi Centrul pentru plasamentul
temporar al străinilor.
Conferinţa internaţională „Contribuţia partenerilor estici la Programul de la
Stockholm: sinergii pentru îmbunătăţirea mobilităţii şi întărirea securităţii”
şi-a propus să examineze posibilităţile de întărire a cooperării din cadrul
Parteneriatului estic în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei şi să
prezinte viziunea şi priorităţile partenerilor estici în această privinţă.
Centrul Comun de Vize a fost creat de Republica Ungară în 2007 pentru a facilita procesarea cererilor de viză
Schengen. Aici pot fi depuse cereri de viză pentru 14 state membre ale UE. În 2010, Centrul a primit şi a procesat
circa 17 000 de cereri de viză.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Agenda digitală: Grupul de reflecţie (Comité des Sages) pledează pentru crearea unei „noi
Renaşteri” prin punerea la dispoziţie online a patrimoniului cultural european

Comité des Sages (grupul de reflecţie la nivel înalt) a prezentat pe data de 18 ianuarie 2011 vicepreşedintelui
Comisiei Europene pentru agenda digitală, Neelie Kroes, şi comisarului responsabil cu educaţia şi cultura, Androulla
Vassiliou, raportul pe tema digitalizării patrimoniului cultural european. Prin intermediul raportului, se solicită
insistent ca statele membre ale UE să îşi intensifice eforturile de a pune la dispoziţie online colecţiile deţinute în toate
bibliotecile, arhivele şi muzeele proprii. Raportul subliniază avantajele facilitării accesului la cultura şi cunoştinţele pe
care le posedă Europa. În raport se precizează şi beneficiile economice posibile ale digitalizării, inclusiv prin
intermediul unor parteneriate public-private, pentru dezvoltarea unor servicii inovatoare în sectoare precum turismul,
cercetarea şi educaţia. Raportul aprobă obiectivul Agendei Digitale de a consolida biblioteca digitală a Europei,
Europeana, şi propune soluţii pentru punerea la dispoziţie online a lucrărilor protejate de drepturile de autor. În
componenţa grupului de reflecţie (Comité des Sages) pentru digitalizare intră Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann şi
Jacques de Decker. Recomandările din acest raport vor fi integrate în strategia mai amplă a Comisiei, din cadrul
Agendei Digitale pentru Europa, care vizează sprijinirea trecerii instituţiilor culturale la era digitală.
Neelie Kroes a declarat: „Mulţumesc sincer celor trei
«înţelepţi» (sages) pentru sugestiile constructive referitoare
la modul în care putem crea o «Renaştere digitală» în
Europa. Faptul de a face disponibile online colecţiile
muzeelor şi bibliotecilor noastre demonstrează nu numai
bogăţia culturală şi istorică a Europei, ci poate crea şi noi
beneficii pentru educaţie, inovare şi generarea de noi
activităţi economice. Astfel, va fi disponibil online un
conţinut de înaltă calitate în beneficiul multor generaţii”.
Androulla Vassiliou a adăugat: „Grupul a găsit un echilibru
între interesele creatorilor şi imperativele unui mediu în
schimbare în era digitală. Trebuie să găsim modalităţi şi căi
de a proceda în mod similar în toate celelalte domenii în care
sectorul cultural şi cel de creaţie se confruntă cu provocările
tranziţiei către era digitală. Cultura şi patrimoniul reprezintă,
în era digitală, un set de oportunităţi pentru economiile şi
societăţile europene.”
Principalele concluzii şi recomandări ale raportului intitulat „Noua Renaştere” sunt următoarele:

•

Portalul Europeana ar trebui să devină punctul central de referinţă pentru patrimoniul cultural european
disponibil online. Statele membre trebuie să se asigure că toate materialele digitalizate cu sprijinul finanţării
publice sunt disponibile în acest portal şi să pună la dispoziţie în cadrul lui toate capodoperele care aparţin
domeniului lor public, până cel târziu în 2016. Instituţiile culturale, Comisia Europeană şi statele membre ar
trebui să promoveze Europeana în mod activ şi pe scară largă.

•

Lucrările care sunt protejate de drepturi de autor, dar care mai fac obiectul comercializării, trebuie să poată fi
accesate online. Rolul de a digitaliza şi exploata aceste lucrări revine în primul rând deţinătorilor drepturilor
respective. Însă, dacă deţinătorii drepturilor nu fac acest lucru, instituţiile culturale trebuie să dispună de
posibilitatea de a digitaliza materialele şi de a le pune la dispoziţia publicului, iar deţinătorii drepturilor de autor
trebuie remuneraţi pentru acest lucru.

•

Trebuie adoptate cât mai repede norme UE referitoare la operele orfane (pentru care deţinătorii de drepturi de
autor nu pot fi identificaţi). Raportul defineşte opt condiţii fundamentale pentru orice soluţie.

•

Statele membre trebuie să îşi crească în mod considerabil nivelul de finanţare a digitalizării, pentru a crea locuri
de muncă şi a genera creştere economică în viitor. Fondurile necesare pentru construirea a 100 km de drumuri
ar fi suficiente pentru a plăti digitalizarea a 16% din toate cărţile disponibile în bibliotecile UE sau digitalizarea
tuturor materialelor audio din instituţiile culturale ale statelor membre UE.
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•

Trebuie încurajate parteneriatele public-private pentru digitalizare. Acestea trebuie să fie transparente,
neexclusive şi echitabile pentru toţi partenerii. Durata de utilizare preferenţială a materialelor digitalizate
acordată partenerului din sectorul privat nu trebuie să depăşească şapte ani.

•

Pentru a garanta conservarea colecţiilor în format digital, pe portalul Europeana ar trebui să fie arhivate copii a
respectivelor materiale culturale. De asemenea, ar trebui elaborat un sistem care să permită ca toate materialele
culturale care trebuie depozitate de mai multe ţări să fie depozitate o singură dată.

În prezent, www.europeana.eu oferă deja acces la peste 15 milioane de cărţi, hărţi, fotografii, videoclipuri, picturi şi
piese muzicale în format digital, însă ele reprezintă doar o parte din lucrările deţinute de instituţiile culturale din
Europa. Majoritatea materialelor digitalizate sunt lucrări care aparţin de mai mult timp domeniului public, pentru a se
evita eventualele litigii referitoare la opere protejate prin drepturi de autor.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Proiectele incluse în Strategia Dunării – în discuţie la Galaţi

Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, dl. Eugen Chebac, a primit marţi, 25 ianuarie 2011, vizita Excelenţei Sale
doamna Dagmar Repcekova – Ambasadorul Republicii Slovace la Bucureşti. Vizita a fost una de lucru, ambasadorul
Slovaciei fiind însoţit de reprezentanţii Clusterului dunărean bazat pe cunoaştere - structură care a contribuit în mod
considerabil la pregătirea Planului de acţiune al Republicii Slovace pentru Strategia Uniunii Europene pentru regiunea
Dunării.
Reprezentanţii clusterului slovac au venit la Galaţi pentru a căuta zone comune de interes, parteneri pentru
proiectele propuse şi susţinători pentru noul cadru financiar european, anii 2014-2020, când proiectelor propuse în
Strategia Dunării le pot fi alocate fonduri distincte pentru implementare.
„Salutăm iniţiativa de creare a Clusterului dunărean bazat pe cunoaştere - o structură non-politică profesionistă de
promovare a intereselor regiunilor dunărene. Avem toată disponibilitatea de dezvoltare a unor parteneriate în cadrul
proiectelor propuse de partea slovacă, în măsura în care acestea întrunesc obiectivele urmărite de România şi
implicit de judeţul nostru în cadrul Strategiei Dunării!”, a afirmat preşedintele Eugen Chebac. Domnia sa a mai
adăugat că pe viitor echipele tehnice vor analiza în detaliu propunerile de proiecte şi se va decide asupra implicării
Consiliului Judeţului Galaţi. „Dacă vrem ca judeţul nostru să se dezvolte, este timpul să valorificăm, la adevărata ei
valoare, una din resursele sale cele mai importante – Dunărea”, a mai declarat Eugen Chebac, preşedintele C.J.
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Reamintim că fiecare ţară dunăreană a propus Comisiei Europene o serie de proiecte considerate prioritare la nivel
naţional şi care au fost incluse în Planul de acţiune aprobat de Comisia Europeană la sfârşitul anului trecut.
La întâlnirea cu delegaţia slovacă în discuţie a fost adusă şi cooperarea culturală – aceasta fiind, de altfel, cadrul în
care au debutat relaţiile judeţului Galaţi cu Ambasada Republicii Slovace în România. Doamna Ambasador a arătat
disponibilitatea dezvoltării acestor relaţii întrucât experienţa participării Slovaciei, în anul 2010, la Festivalul
Internaţional de Folclor „Doina Covurluiului” a sporit interesul artiştilor şi oamenilor de cultură slovaci de a participa
la acţiunile culturale organizate în acest an la Galaţi.

CONCURSURI
Competiţia TH!NK ABOUT IT

TH!NK ABOUT IT reprezintă o serie de competiţii organizate de către European Journalism Center, dedicate
jurnaliştilor şi bloggerilor. TH!NK vizează oferirea unei platforme online pentru mediatizarea unui subiect actual,
punând bazele unei comunităţi internaţionale de bloggeri în tot acest timp. Începând din 2010 competiţiile TH!NK
ABOUT IT au avut ca subiect de dezbatere schimbările climatice, iar cea de anul acesta se axează în principal pe
problema apei.
Jurnalişti, studenţi şi bloggeri din cele 27 state membre ale Uniunii Europene, dar şi din ţări precum Turcia, Croaţia,
Islanda, Bosnia şi Herţegovina, Albania, Muntenegru, Serbia şi Kosovo sunt invitaţi să folosească platforma online a
concursului pentru a-şi împărtăşi gândurile lor despre apă şi tot ceea ce o înconjoară.
Competiţia se desfăşoară în perioada 17 ianuarie – 22 martie 2011.
Informaţii suplimentare şi modul de participare disponibile la: http://water.thinkaboutit.eu/think5/

Concurs foto: Veterinarii în viaţa de zi cu zi

Uniunea Europeană a parcurs un drum lung în eforturile sale de a proteja
mai bine sănătatea animalelor, garantând astfel şi securitatea alimentară.
Profesia de veterinar, ajunsă în acest an la cea de-a 250-a aniversare, a
jucat un rol esenţial în producerea alimentelor în UE în condiţii de
siguranţă.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii Animalelor (OIE) a declarat anul 2011 ca
fiind Anul Mondial al Veterinarilor, iar ceremonia de lansare a avut loc pe
24 ianuarie 2011, la Versailles, în Franţa, ţara unde s-a născut această
profesie.
Comisia Europeană prin Directoratul General pentru Sănătate şi
Consumatori (DG SANCO) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii Animalelor
şi-au unit forţele pentru a organiza o serie de evenimente menite să
celebreze aniversarea şi să scoată în evidenţă diferitele roluri ale
veterinarilor în întreaga lume.
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Cu această ocazie a fost lansat şi un concurs foto adresat fotografilor
profesionişti şi amatori din întreaga lume, indiferent de vârsta sau
naţionalitate.
Fiecare participant poate trimite maximum 3 fotografii pe tema „Veterinarii
în viaţa de zi cu zi”. Va fi selectat câte un câştigător pentru fiecare din cele
cinci regiuni (Africa, Europa, Asia & Pacific, America şi Orientul Mijlociu)
care va primi echipament foto în valoare de 1000 euro. Premiile vor fi
decernate în cadrul Conferinţei „Săptămâna Europeană a Veterinarilor”,
care va avea loc pe 19-20 mai 2011 la Bruxelles.
Data limită pentru trimiterea fotografiilor este: 31 martie 2011
Informaţii suplimentare şi modul de participare disponibile la:
https://www.vetsinyourdailylife.org/en/competition.html
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