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Președintele Parlamentului European Martin Schulz, președintele Consiliului
European Donald Tusk și prim-ministrul Mark Rutte în numele Președinției
rotative a Consiliului Uniunii Europene, s-au întâlnit în data de 24 iunie 2016, la
Bruxelles, la invitația președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Ei au
discutat despre rezultatul referendumului organizat în Regatul Unit și au făcut o
declarație de presă comună.

„În cadrul unui proces liber și democratic, poporul britanic și-a exprimat dorința de
a ieși din Uniunea Europeană. Regretăm această decizie, însă o respectăm.
Această situație este fără precedent, însă
suntem uniți în răspunsul nostru. Vom
rămâne fermi și vom susține valorile de bază
ale UE de promovare a păcii și a bunăstării
popoarelor sale. Uniunea celor 27 de state
membre va continua. Uniunea este cadrul
viitorului nostru politic comun. Suntem uniți
de istorie, de geografie și de interese
comune și ne vom clădi cooperarea pe aceste
elemente. Împreună, vom aborda provocările
comune de generare a creșterii economice, de sporire a prosperității și de asigurare
a unui mediu sigur pentru cetățeni. Instituțiile își vor îndeplini pe deplin rolul ce le
revine în acest sens.
Așteptăm acum ca Guvernul Regatului Unit să pună în aplicare această decizie a
poporului britanic cât mai curând posibil, indiferent cât de dificil poate fi un
asemenea proces. Orice întârziere ar prelungi în mod nejustificat starea de
incertitudine. Dispunem de normele necesare pentru ca acest proces să se
desfășoare în mod ordonat. Articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană
prevede procedura care trebuie urmată în cazul în care un stat membru decide să
iasă din Uniunea Europeană. Suntem pregătiți să lansăm rapid negocierile cu
Regatul Unit cu privire la termenii și condițiile retragerii sale din Uniunea
Europeană. Până la încheierea procesului de negociere, Regatul Unit rămâne
membru al Uniunii Europene, revenindu-i toate drepturile și obligațiile ce rezultă din
acest statut. Conform tratatelor pe care Regatul Unit le-a ratificat, dreptul UE se
aplică în continuare pe deplin Regatului Unit și în Regatul Unit până când acesta nu
va mai fi stat membru.
Așa cum s-a stabilit, documentul intitulat „O nouă înțelegere pentru Regatul Unit în
cadrul Uniunii Europene”, convenit în cadrul Consiliului European din 18-19
februarie 2016, nu va mai intra în vigoare și nu va mai exista. Nu va exista o
renegociere.
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În ceea ce privește Regatul Unit, sperăm ca în viitor acesta să fie un partener apropiat al Uniunii Europene.
Așteptăm ca Regatul Unit să își formuleze propunerile în acest sens. Orice acord ce va fi încheiat cu Regatul Unit în
calitate de țară terță va trebui să reflecte interesele ambelor părți și să fie echilibrat din punctul de vedere al
drepturilor și obligațiilor pe care le prevede.”
Sursa: www.ec.europa.eu

572 milioane de euro pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu l-a primit marți, 14 iunie 2016, la Bruxelles, pe ministrul
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România, Dragoş Pîslaru. Cei doi au discutat pe
marginea Pachetului naţional anti-sărăcie, a Agendei urbane şi a integrării comunităţilor marginalizate.
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a declarat:
„România are la dispoziţie peste 572 de milioane de euro, finanţare din

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru perioada 20142020, pentru proiecte ce vizează incluziunea socială și reducerea sărăciei.
Pentru a asigura o implementare eficientă este extrem de important să
existe o bună coordonare între FEDR şi Fondul Social European. Ministerele
de resort şi autorităţile de management trebuie să-şi accelereze eforturile
pentru a demara cât mai curând intervenţiile planificate.”
Comisarul european Corina Creţu a mai subliniat faptul că Pachetul
naţional anti-sărăcie poate atrage fonduri din mai multe Programe
Operaţionale, în special din Programul Operaţional Regional şi
Programul Operaţional „Capital Uman”, pentru a găsi soluţii la provocări precum părăsirea timpurie a şcolii,
sărăcia, excluziunea socială, cât şi pentru probleme din domeniul sănătăţii şi al locuinţelor.

„Evaluarea nevoilor este o condiţie prealabilă pentru prioritizarea investiţiilor noastre. În această privinţă România a
făcut progrese în identificarea domeniilor ce vor fi vizate de iniţiativele curente de dezinstituţionalizare a persoanelor
cu dizabilităţi. Ne aşteptăm ca aceste eforturi să fie extinse şi la domeniul protecţiei copilului” , a mai declarat înaltul
oficial european.
Rata persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială în România este de aproape 40%,
conform Eurostat. Cele mai afectate sunt categoriile vulnerabile, jumătate dintre copiii din România fiind expuşi
riscului de sărăcie, potrivit aceleiaşi surse.
În cadrul perioadei de programare 2014-2020 se urmăreşte ca 75.000 de copii, 10.000 de persoane cu
dizabilități și 62.000 de persoane vârstnice să beneficieze de condiţii de viaţă mai bune, prin reabilitarea
infrastructurii de servicii sociale.
Sursa: www.ec.europa.eu

439 de milioane de euro din FEDR 2014 - 2020, pentru reabilitarea termică a clădirilor
publice din România
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu s-a întâlnit luni, 13 iunie 2016, la Bruxelles, cu ministrul
Justiţiei din România, Raluca Prună. Cei doi înalţi oficiali au discutat pe marginea problemelor serioase cu care se
confruntă sistemul de penitenciare din România și a oportunităților de investiții în eficiența energetică a clădirilor
publice, inclusiv a celor din subordinea Ministerului Justiției.
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a declarat: „O sumă importantă, 439 de milioane de

euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, este alocată eficienței energetice a clădirilor publice în
cadrul Programului Operațional Regional. 41 de milioane de euro sunt prevăzute pentru București și regiunea
Ilfov, iar 398 de milioane sunt puse la dispoziția celorlalte regiuni de dezvoltare. Sunt bani care pot fi folosiți în
România pentru reabilitarea termică a tuturor clădirilor publice. Este decizia suverană a României cum alege să
prioritizeze și să utilizeze acești bani pentru perioada 2014-2020.”
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Măsurile de sprijinire a eficienţei energetice la nivelul Uniunii Europene au dus la reducerea consumului cu 1438
GWh pe an, echivalent cu întregul consum de electricitate al Maltei în 2010. De asemenea, până la finalul anului
2013, emisiile de gaze cu efect de seră au fost reduse cu peste 826 kilotone pe an.
Sursa: www.ec.europa.eu

Fondurile europene structurale şi de investiţii susţin
tehnologia de înalt nivel din România
Comisia Europeană a aprobat a doua fază a proiectului „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics” (ELINP), care se derulează la Măgurele, în România. Astfel, peste 140 de milioane de euro din Fondul European de
Dezvoltare Regională sunt alocate continuării lucrărilor începute în 2013. ELI-NP face parte din proiectul de
cercetare paneuropean în domeniul laserelor de foarte mare intensitate „Extreme Light Infrastructure” (ELI), derulat
în România, Cehia și Ungaria.
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a declarat: „ELI

este un simbol pentru Europa, fiind prima investiție a UE în infrastructura de
cercetare a noilor state membre, un produs al excelenţei europene care
redesenează frontierele cunoaşterii prin utilizarea tehnologiei de înalt nivel.
Cu ajutorul fondurilor europene, în doar câţiva ani, UE va avea o
infrastructură şi echipamente de cercetare de ultimă generaţie, iar
rezultatele viitoarelor cercetări vor oferi produse şi servicii noi, contribuind
astfel la dezvoltarea economică a țării și a învățământului românesc.”

A doua etapă a proiectului ELI-NP de la Măgurele este cofinanţată prin
Programul Operaţional „Competitivitate” 2014-2020 şi presupune
finalizarea, până în 2018, a lucrărilor de construcţie, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor necesare
pentru cercetare ştiinţifică, între care un sistem laser de mare putere şi un sistem de raze gamma.
La începutul lunii februarie anul curent, comisarul european Corina Creţu a aprobat prima fază a proiectului laserului
de la Măgurele. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru prima fază este de 136,4 milioane de euro, din care
116,3 milioane de euro (85%) provin din FEDR.
ELI este un proiect de cercetare paneuropean, găzduit de România, Cehia și Ungaria, al cărui scop este să
promoveze cercetarea națională și europeană prin crearea unei infrastructuri de cercetare de reputație
internațională, deschisă specialiștilor din mediul științific universitar și privat, precum și din mediul de afaceri. ELI a
fost identificat în 2006 de Forumul Strategic European privind Infrastructurile de Cercetare (ESFRI), instrument
strategic al UE pentru dezvoltarea integrării ştiinţifice a Europei, drept unul dintre proiectele de infrastructură de
cercetare prioritare pentru Europa.
Proiectul din România, ELI-NP, reprezintă al doilea pilon al unei structuri paneuropene pentru lasere. În aprilie
2011, Comisia a aprobat deja o finanțare în valoare de 236 de milioane de euro pentru primul pilon al ELI, în
Cehia.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Campania „Spring Day” a Centrului Europe Direct Galaţi
În luna iunie, Centrul Europe Direct Galați a încheiat campania „Spring Day”, prin intermediul căreia tinerii au şansa
să-şi exprime punctul de vedere şi să se facă auziţi cu privire la tematicile europene. Activitățile desfășurate au fost
în număr de unsprezece, la acestea participând peste 300 de copii.
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Campania „Spring Day” este compatibilă cu majoritatea disciplinelor şcolare şi oferă cadrelor didactice şi
preşcolarilor/elevilor nenumărate ocazii de a asimila aspectele practice şi culturale ale creativităţii şi inovaţiei.

Dezbaterea francofonă „A vous la parole!”
În luna iunie, la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi a avut loc dezbaterea francofonă „À vous la parole!”,
organizată de colectivul clasei a XI-a G împreună cu profesorii coordonatori Georgeta Prada şi Oana-Nica Botezatu și
cu Centrul Europe Direct Galați.
Conferinţa „À vous la parole!” s-a adresat tuturor elevilor de liceu vorbitori de limbă franceză, având drept scop
angrenarea acestora într-un schimb de opinii, dezbătându-se în acest mod numeroase probleme ale societăţii
actuale.
Comitetele au fost în număr de șase și au avut următoarele teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Economie: Criza locurilor de muncă pentru tineri, o acțiune națională;
Drepturile omului: Imigrația în România;
Societate: Măsuri pentru o siguranță energetică durabilă în România;
Sănătate: Sistemul de sănătate în România: dificultăți și politica de prevenție;
Educație: Sistemul de educație românesc în societatea contemporană;
Jurnalism (prezentarea comitetelor și a rezoluțiilor lor).
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Programul activităţilor a fost următorul:
- Prima zi - 13 iunie - a avut loc, în Amfiteatru, unde au fost prezentate o serie de informații esențiale derulării
evenimentului: programul pe zile, structura, precum și alte aspecte care țin de organizarea fiecărui comitet.
- Cea de-a doua zi a dezbaterii - 14 iunie - fiecare comitet s-a reunit pentru dezbaterea temei; după o pregătire
individuală, membrii și-au prezentat propria opinie pe care au susținut-o argumentat. De asemenea, la finalul acestei
întruniri a fost formulată o rezoluție, aceasta urmând a fi prezentată de către un delegat (ales de membrii
comitetului) în cea de-a treia zi.
- Cea de-a treia zi a dezbaterii - 15 iunie - după prezentarea rezoluţiilor fiecărui comitet, a avut loc o discuţie
tip „Parlament” în cadrul căreia au fost supuse la vot rezoluţiile propuse. Ultima zi a dezbaterii s-a desfășurat în sala
de ședințe a Consiliului Județean Galați, unde s-a desfășurat și festivitatea de premiere a celor mai buni oratori în
limba franceză.

CONCURS
Premiul european pentru tineret
Studenţii şi tinerii inovatori care au până în 33 de ani (născuţi după 1 ianuarie 1983),
din unul din statele membre ale Consiliului Europei, Belarus sau Kosovo pot să îşi
înscrie proiectele digitale (site-uri web, aplicații, dispozitive portabile, dispozitive
inteligente, instalații digitale) într-una din cele opt categorii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Viaţă sănătoasă: nutriţie, servicii medicale, tehnologie medicală;
Învăţare inteligentă: educaţie, e-skills, ştiinţă deschisă;
Conectarea culturilor: limbi străine, călătorii, diversitate, noi comunităţi;
Fii verde: energie durabilă, mobilitate, dezvoltare urbană, oraşe inteligente, schimbări climatice;
Cetăţenie activă: jurnalism liber, guvern deschis, coeziune socială, responsabilizarea femeilor;
Probleme financiare: alfabetizare financiară, angajare, consumerism inteligent;
Inovaţie deschisă: divertisment, aplicaţii, magie digitală;
Categorie specială 2016: migrația, integrarea, includerea, criza refugiaţilor.

La fiecare categorie vor exista 3 câştigători. Un singur producător sau reprezentant al proiectului câștigător va fi
invitat la Festivalul Eyo (câștigătorii evenimentului) pentru a prezenta proiectul, produsul sau aplicaţia şi a primi
personal premiul. Costurile de călătorie vor fi acoperite printr-o sumă forfetară. Cazarea este asigurată de
organizatori.
Câştigătorii vor fi invitaţi la festivitatea de premiere organizată în cadrul Festivalului EZA în Graz, Austria, între 18 şi
21 noiembrie 2016.
Data limită pentru înscriere este: 15 iulie 2016
Mai multe detalii la: www.eu-youthaward.org
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