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Comisia Europeană a publicat o propunere pentru un regulament nou privind
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Preocupările consumatorilor
și ale producătorilor se află la baza acestei noi propuneri, care vizează soluționarea
neajunsurilor sistemului actual. Piața produselor ecologice a UE a crescut de patru
ori în ultimii 10 ani, iar normele trebuie actualizate și adaptate astfel încât sectorul
să se poată dezvolta în continuare și să poată răspunde provocărilor viitoare.
Dacian Cioloș, comisarul pentru Agricultură
și Dezvoltare Rurală, a declarat: „Viitorul

sectorului ecologic al UE depinde de
calitatea și onestitatea produselor vândute
cu logoul ecologic european. Comisia
urmărește îmbunătățirea cantitativă și
calitativă a agriculturii ecologice a Uniunii
Europene, prin consolidarea încrederii
consumatorilor în produsele ecologice și prin
îndepărtarea
obstacolelor
din
calea
dezvoltării agriculturii ecologice. Acest
pachet este bun atât pentru consumatori,
cât și pentru fermieri. Consumatorii vor avea
garanții mai solide privind alimentele
ecologice produse și vândute în UE, iar fermierii, producătorii și comercianții cu
amănuntul vor avea acces la o piață mai extinsă atât în Uniune, cât și în afara ei”.
Propunerea se concentrează asupra a trei obiective principale: menținerea încrederii
consumatorilor, menținerea încrederii producătorilor și facilitarea trecerii fermierilor
la agricultura ecologică. Obiectivul este ca agricultura ecologică să rămână aproape
de principiile și obiectivele sale, astfel încât să răspundă cerințelor populației în ceea
ce privește mediul și calitatea. Comisia propune în special:
a

• consolidarea și armonizarea normelor atât în Uniunea Europeană, cât și pentru
produsele importate, prin eliminarea multora dintre excepțiile actuale în materie de
producție și de controale;
• consolidarea controalelor prin aplicarea lor în funcție de riscuri;
• facilitarea aderării micilor fermieri la agricultura ecologică, prin introducerea
posibilității ca aceștia să se înscrie într-un sistem de certificare în grup;
• o mai bună abordare a dimensiunii internaționale a comerțului cu produse
ecologice, prin adăugarea unor noi dispoziții referitoare la exporturi;
• simplificarea legislației în scopul reducerii costurilor administrative suportate de
fermieri și al îmbunătățirii transparenței.
Pentru a ajuta fermierii, producătorii și comercianții cu amănuntul din sectorul
ecologic să se adapteze la schimbările de politică propuse și să facă față
provocărilor viitorului, Comisia a aprobat, de asemenea, un Plan de acțiune privind
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viitorul producției ecologice în Europa. Planul prevede o mai bună informare a fermierilor în privința inițiativelor de
politică ale UE din domeniul dezvoltării rurale și din cel al agriculturii care vizează promovarea agriculturii ecologice,
precum și consolidarea legăturilor dintre proiectele de cercetare și inovare și producția ecologică din UE și
încurajarea consumului de alimente ecologice, de exemplu în școli.
Propunerea, care va fi transmisă acum Parlamentului European și Consiliului, s-a bazat pe constatările rezultate în
urma unui amplu proces de consultare care a început în 2012 și care a inclus o serie de audieri cu experți din UE și
internaționali din domeniul producției ecologice. O consultare publică desfășurată în 2013 s-a bucurat de un interes
puternic din partea publicului (cu 45 000 de răspunsuri, majoritatea din partea „consumatorilor” mai degrabă decât
din partea „producătorilor”). Consultarea a evidențiat preocupările publicului în ceea ce privește aspectele de mediu
și de calitate și a arătat că este în mod clar nevoie de norme mai puternice și mai uniforme referitoare la producția
ecologică, în întreaga UE.
Agricultura ecologică îmbină bune practici de mediu, un nivel ridicat de biodiversitate, conservarea resurselor
naturale și standarde de producție ridicate bazate pe substanțe și procese naturale. Agricultura ecologică
aprovizionează o nișă de piață, răspunzând unei anumite cereri a consumatorilor și livrând în același timp bunuri
publice în ceea ce privește protecția mediului, bunăstarea animalelor și dezvoltarea rurală.
Sursa: www.ec.europa.eu

Comisia răspunde pozitiv primei inițiative cetățenești europene încununate de succes
Comisia a decis să răspundă pozitiv primei inițiative cetățenești europene încununate de succes în domeniile în care
are competența de a lua măsuri. Organizatorii inițiativei cetățenești Right2Water au invitat Comisia să se asigure
că toți cetățenii UE se bucură de dreptul la apă și la salubritate, să excludă aprovizionarea cu apă și gestionarea
resurselor de apă din sfera de aplicare a normelor pieței interne și a liberalizării și să își intensifice eforturile pentru a
garanta accesul universal la apă și la salubritate în întreaga lume.
Vicepreședintele Maroš Šefčovič a declarat: „Cetățenii Europei și-au exprimat

punctul de vedere, iar astăzi Comisia a oferit un răspuns pozitiv. Acest prim exercițiu
democratic paneuropean, condus de cetățeni, are drept rezultat direct beneficii
pentru cetățenii din Europa și din țările în curs de dezvoltare, prin îmbunătățirea
calității apei, a infrastructurii, a salubrității și a transparenței. Îi felicit pe organizatorii
acestei inițiative pentru reușita lor.”

Reacția Comisiei este prezentată într-o comunicare ce începe prin a evidenția
volumul de muncă enorm realizat deja de UE în domeniul apei și al salubrității. De
exemplu, în cadrul UE, s-au stabilit standarde ambițioase în ceea ce privește calitatea
apei și s-a acordat sprijin financiar pentru extinderea și îmbunătățirea infrastructurii
de aprovizionare cu apă în statele membre.
Decizia referitoare la optimizarea serviciilor de aprovizionare cu apă le revine în exclusivitate autorităților statelor
membre, iar Comisia va continua să respecte normele prevăzute în tratat care impun UE obligația de a-și păstra
neutralitatea în ceea ce privește deciziile naționale care reglementează regimul de proprietate asupra societăților
furnizoare de apă. În mod similar, în cadrul negocierilor comerciale internaționale, Comisia va continua să se asigure
că alegerile făcute la nivel național, regional și local cu privire la modalitățile de gestionare a serviciilor legate de apă
sunt respectate și protejate. Legislația UE a ținut seama în mod sistematic de natura unică a serviciilor legate de apă
și de salubritate pentru satisfacerea nevoilor de bază ale populației. Serviciile de distribuție și de aprovizionare cu
apă, precum și cele legate de epurarea apelor reziduale, sunt deja excluse în mod expres din sfera de aplicare a
libertății de a presta servicii transfrontaliere. De asemenea, anul trecut, Comisia a exclus serviciile de aprovizionare
cu apă din Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune, ca rezultat direct al îngrijorărilor exprimate de
publicul larg.
La nivel mondial, UE și statele sale membre furnizează în prezent aproape 1,5 miliarde de euro/an pentru
programele legate de aprovizionarea cu apă, salubritate și igienă (WASH) din țările în curs de dezvoltare, ceea ce
face ca Uniunea să fie cel mai mare donator din lume în acest domeniu.
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Prin prisma inițiativei cetățenești europene, Comisia a încercat să identifice deficiențele nesoluționate și domeniile în
care sunt necesare mai multe eforturi, la nivelul UE sau la nivel național, pentru a răspunde preocupărilor care au
motivat acest apel la acțiune al cetățenilor. Comisia s-a angajat să întreprindă următoarele măsuri concrete și
acțiuni noi în domeniile care au o legătură directă cu inițiativa și cu obiectivele acesteia:
• intensificarea eforturilor pentru punerea în aplicare integrală, de către statele membre, a legislației UE referitoare
la apă;
• lansarea unei consultări publice în întreaga UE în legătură cu Directiva privind apa potabilă pentru a evalua
necesitatea unor îmbunătățiri și modul în care acestea pot fi obținute;
• îmbunătățirea informațiilor destinate cetățenilor, prin dezvoltarea în continuare a gestionării și a diseminării datelor
privind apele urbane reziduale și apa potabilă într-un mod raționalizat și mai transparent;
• analizarea posibilității de a efectua o analiză comparativă a calității apei;
• promovarea dialogului structurat între părțile interesate privind transparența în sectorul apei;
• cooperarea cu inițiativele existente în vederea stabilirii unui set mai larg de criterii de referință pentru serviciile
legate de apă, pentru a îmbunătăți transparența și răspunderea furnizorilor de servicii de apă prin punerea la
dispoziția cetățenilor a unor date comparabile privind principalii indicatori economici și de calitate;
• stimularea unor abordări inovatoare în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare (de exemplu, sprijinirea
parteneriatelor dintre operatorii din sectorul apei și a parteneriatelor public-public) și promovarea celor mai bune
practici în rândul statelor membre (de exemplu, cele privind instrumentele de solidaritate);
• promovarea accesului universal la apă potabilă și la salubritate ca domeniu prioritar în cadrul obiectivelor de
dezvoltare durabilă post-2015;
• în fine, lansarea unui apel către statele membre, care acționează în limitele propriilor lor competențe, pentru ca
acestea să țină seama de preocupările exprimate de către cetățeni prin intermediul acestei inițiative și pentru a le
încuraja să își intensifice eforturile menite să garanteze aprovizionarea cu apă curată și sigură, la prețuri accesibile
pentru toți.
Inițiativa cetățenească europeană a fost lansată în aprilie 2012 ca un instrument puternic, aflat la dispoziția
cetățenilor, de stabilire a programului de lucru. Aceasta permite unui număr de un milion de cetățeni din cel puțin un
sfert dintre statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să ia măsuri în domeniile care țin de competența
acesteia. Right2Water, prima inițiativă cetățenească europeană încununată de succes, a colectat 1,68 milioane de
semnături, depășind pragurile minime în 13 state membre - cu mult peste nivelul minim impus prin lege. În prezent,
peste 5 milioane de cetățeni ai UE au semnat, în total, peste 20 de inițiative diferite.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Simpozionul Regional „eTwinnig – o comunitate de învățare”
În data de 22 martie 2014, la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Galați, a
avut loc Simpozionul Regional „eTwinnig – o comunitate de învățare” ,
care s-a adresat cadrelor didactice, elevilor și specialiștilor din domeniu.
Evenimetul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean și Colegiul
Tehnic „Aurel Vlaicu” în parteneriat cu Centrul Europe Direct din cadrul
Consiliului Judeţului Galaţi, Casa Corpului Didactic Galaţi și Centrul pentru
Inovare în Educaţie (Tehne – România).
Obiectivele simpozionului au fost:
• conştientizarea importanţei noilor tehnologii în scopul dezvoltării educaţionale şi culturale, permiţând şcolilor să
încorporeze TIC în activitatea la clasă;
• valorificarea experienţei dobândite în cadrul proiectelor eTwinning prin intensificarea colaborării şi prin schimbul de
bune practici între instituţii de învăţământ preuniversitar;
• popularizarea metodelor de utilizare a TIC prin realizarea schimbului de idei şi resurse;
• dezvoltarea capacităţii elevilor de apreciere şi de receptare a produselor altor colegi;
• motivarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru identificarea şi inventarierea resurselor necesare şi disponibile în
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vederea desfăşurării viitoare a proiectelor cu specific eTwinning;
• conştientizarea de către elevi şi părinţi a învăţării de la o vârstă mică a cel puţin unei limbi străine de largă
circulaţie;
• realizarea unui supliment al revistei şcolare „Contraste’’ şi a unei expoziţii cu conţinut dedicat lucrărilor proiectului.
În cadrul simpozionului au fost prezentate și o serie de lucrări pe tema „eTwinning – alternativă educațională
deschisă la distanță’’.

Caravana națională de promovare a „Circuitului turistic muzeal în județul Galați”
a continuat și în luna martie
Consiliul Județului Galați a continuat Caravana națională de promovare a instituțiilor muzeale din județul Galați, în
cadrul proiectului „Circuit turistic muzeal în judeţul Galaţi”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”.
În luna martie 2014, au fost organizate două trasee turistice, prilejuite de conferințele Consiliului Județului Galați de
promovare a circuitului în orașele Bârlad (Muzeul „Vasile Pârvan”), Bacău (Complexul Muzeal de Științele Naturii
„Ion Borcea”) și Iași (Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”), respectiv Focșani (Complexul Muzeal Județean
Vrancea), Brașov (Muzeul de Etnografie) și Sibiu (Complexul Naţional Muzeal ASTRA).
Toți cei interesați de istorie, cultură sau artă, au avut oportunitatea să descopere imensul patrimoniu deținut de
instituțiile muzeale din județul Galați și să afle tradițiile și valorile artistice ale zonei.
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CONCURSURI
Concurs de desene al Reprezentanței Comisiei Europene în România
Reprezentanța Comisiei Europene în România invită elevii din școlile din România să participe la cea de-a cincea
ediție a concursului de desene a cărui tematică este Ziua Europei. Concursul are două grupe de vârstă: 6 - 10 ani
(ciclul primar) și 11 - 15 ani (ciclul gimnazial). Competiția este deschisă contribuțiilor individuale, iar perioada de
înscriere și trimitere a desenelor este 01 mai - 10 iunie 2014.
Concursul face parte dintr-o serie de acţiuni desfăşurate
pentru aducerea în atenția publicului larg a priorităților
politice ale anului 2014 și anume: „Cetăţenia Uniunii

Europene”, „Alegerile pentru Parlamentul European”,
„Redresarea creşterii economice prin programul Europa
2020” şi „Ocuparea forței de muncă”.

Temele aferente acestei ediţii vor face referire la noțiunea
de „Cetățenie a Uniunii Europene” fiind ilustrată printr-o
călătorie prin țările Europei.
Lucrările calificate în finală, precum și cele câștigătoare,
vor lua parte la o licitație al cărei scop este colectarea de
fonduri
menite
să
sprijine
eforturile
grupurilor
dezavantajate.
Concursul
încurajează
educația
pentru
cetățenie
europeană. Participanții vor avea ocazia să demonstreze
originalitate și măiestrie în a ilustra, prin forme și culori, mediul lor de viață, ca parte a contextului european
fundamentat pe valori culturale comune: libertate, democrație, stat de drept, respect pentru drepturile omului.
De asemenea, participarea la concurs poate contribui la îmbunătățirea experienței perceptuale, prin poziționarea
compoziției artistice într-un context mai larg, european și prin o mai bună înțelegere a raportului dintre individ,
familie și comunitate.
Mai multe informații privind modalitatea de înscriere și regulamentul concursului sunt disponibile pe pagina de
concurs a Reprezentanței.

Fii fotograful invitat al noului Parlament European
Vă pasionează fotografia? Vă invităm să ilustrați unul din
articolele publicate pe site-ul Parlamentului European. În
următoarele luni vom anunța teme diferite, o dată pe lună,
până la alegerile europene din mai. În fiecare lună, o
fotografie câștigătoare va fi publicată de Parlament. Unul
dintre câștigătorii lunari va fi invitat la Strasbourg în iulie
pentru a realiza un fotoreportaj despre Parlamentul nou
ales.
Tema pentru luna martie a fost „Drepturile la pensie”.
Pentru a afla tema lunii aprilie trebuie să accesați
#Guestphotographer sau site-ul Parlamentului European,
unde puteți afla informații complete despre modalitatea de
participare la concurs și regulamentul concursului.
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Dintre fotografiile primite, comitetul editorial va alege 10, din care una va fi câștigătoarea lunii premiul juriului. Cele
10 fotografii vor fi publicate pe platformele sociale ale Parlamentului, unde oricine își poate vota favorita. Fotografia
câștigătoare prin vot va primi premiul publicului. Autorii fotografiilor câștigătoare vor fi invitați la prima perioadă de
sesiune de după alegerile din mai, unde vor putea face un fotoreportaj al evenimentului.
Fotografiile nominalizate pentru premiul publicului așteaptă votul dumneavoastră!
Fotografiile, împreună cu formularul de participare completat, pot fi trimise pe email la adresa:
webcom-flickr@europarl.europa.eu.

CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI

CENTRUL EUROPE DIRECT

Str. Eroilor nr. 7, Galați
Tel/fax: 0236/470264
E-mail: directiadezvoltare@yahoo.com

Str. Eroilor nr. 7, Galaţi
Tel/fax: 0236/410530
E-mail: cie_galati@yahoo.com

Colectivul de redacție
Laura - Delia Angheluță
Camelia Epure

Florin Tudor

Iulia Gheltz

Mariana Beraru

