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ȘTIRI
Transparență și cooperare în evaluarea tehnologiilor medicale
O cooperare sporită între statele membre în ceea ce privește evaluarea tehnologiilor
medicale (ETM), o mai mare transparență și un acces ma bun la informații privind
valoarea lor clinică, mai multe evaluări pentru facilitarea accesului pacienților la
tehnologii medicale inovatoare și eficace sunt câteva din elementele vizate de
propunerea prezentată de Comisia Europeană miercuri, 31 ianuarie. În baza
acesteia, autoritățile naționale ar avea posibilitatea de a elabora politici pentru
sistemele lor de sănătate fundamentate pe dovezi solide, în timp ce producătorii nu
vor mai trebui să se adapteze la proceduri naționale diferite.
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Comisarul pentru sănătate și siguranță
alimentară, Vytenis Andriukaitis, a
declarat: „Comisia a demarat o acțiune

menită să pună la dispoziția pacienților
o asistență medicală inovatoare, de mai
bună calitate, de care să beneficieze în
special cei cu probleme medicale care
încă nu au o soluție. Mă aștept ca
această inițiativă să ducă și la o utilizare
mai eficientă a resurselor de către
statele membre, prin comasarea lor și
prin schimburi de expertiză, evitându-se astfel redundanțele în evaluarea unor
produse identice.”
Regulamentul propus vizează medicamente și anumite dispozitive medicale noi,
oferind o bază pentru o cooperare permanentă și durabilă la nivelul UE în ceea ce
privește evaluările clinice comune în aceste domenii.
Statele membre vor putea utiliza în întreaga UE instrumente, metodologii și
proceduri comune din domeniul ETM, colaborând în patru domenii principale:
1) evaluări clinice comune, axate pe cele mai inovatoare tehnologii medicale, cu
cel mai mare impact potențial pentru pacienți;
2) consultări științifice comune, prin care dezvoltatorii pot solicita consiliere din
partea autorităților responsabile de ETM;
3) tehnologii medicale emergente, pentru a le identifica rapid pe cele
promițătoare;
4) continuarea cooperării voluntare în alte domenii.
Propunerea urmează să fie discutată de Parlamentul European și Consiliul UE. Se
preconizează că, după adoptare și intrarea în vigoare, ea va deveni aplicabilă în
termen de trei ani. După această dată, se preconizează o perioadă suplimentară
de trei ani, pentru a permite o abordare progresivă statelor membre, demers
necesar pentru adaptarea la noul sistem.
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Cooperarea cu privire la ETM într-o manieră durabilă la nivelul UE ar trebui să asigure faptul că toate statele
membre UE pot beneficia de câștigurile în materie de eficiență, maximizând valoarea adăugată la nivelul UE.
Cooperarea intensificată în acest domeniu la nivelul european este larg susținută de părțile implicate, interesate de
un acces rapid la inovare al pacienților.
Sursa: www.ec.europa.eu

Îmbunătățirea inspecției tehnice pentru sporirea siguranței rutiere
România este unul dintre cele șase state membre cărora Comisia Europeană le-a solicitat, în 25 ianuarie, să
transpună Pachetul privind inspecția tehnică auto, adoptat în 2014, al cărui scop este de a îmbunătăți inspecția
vehiculelor în UE și, prin urmare, siguranța rutieră. Acest pachet este format din trei directive ale UE pe care statele
membre trebuiau să le transpună până la 20 mai 2017. Cu toate acestea, până în prezent, Cipru, Cehia, Germania,
Irlanda, România și Slovacia nu au făcut acest lucru sau l-au făcut doar parțial.
În primul rând, Cehia, România și Slovacia nu au adoptat,
publicat și comunicat Comisiei măsurile naționale de
transpunere a normelor actualizate cu privire la inspecția
tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora
(Directiva
2014/45/UE).
Directiva
reglementează
autoturismele, camioanele, autobuzele, remorcile grele,
motocicletele și tractoarele de mare putere și definește
elementele care trebuie testate în timpul inspecțiilor tehnice
auto, metodele de testare, defectele și evaluarea acestora.
De asemenea, directiva introduce cerințe minime privind
infrastructura de inspecție, formarea inspectorilor și
organismele de supraveghere.
În al doilea rând, Cipru, Irlanda și Slovacia nu au adoptat,
publicat și comunicat Comisiei măsurile naționale de
transpunere a normelor actualizate privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (Directiva 2014/46/UE).
Această directivă impune statelor membre să instituie registre electronice de înmatriculare a vehiculelor, cu conținut
armonizat, și definește procedura care trebuie urmată în cazul în care vehiculul nu trece inspecția tehnică periodică.
În al treilea rând, Cehia, Germania, Irlanda și Slovacia nu au adoptat, publicat și comunicat Comisiei măsurile
naționale de transpunere a regimului actualizat pentru controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale (Directiva
2014/47/UE). Această directivă prevede norme comune pentru controlul tehnic în trafic al camioanelor, autobuzelor,
remorcilor grele și tractoarelor de mare putere. Comisia a transmis aceste solicitări sub formă de avize motivate.
Toate statele membre în cauză au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate
decide să le trimită în fața Curții de Justiție a UE.
Despre procedurile privind pachetul lunar de decizii
Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea
în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii,
care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a
legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.
Principalele decizii adoptate de Comisie în luna ianuarie includ 21 de scrisori de punere în întârziere, 67 de
avize motivate și 8 trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, Comisia închide 86 de
cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii
de către Comisie.
Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a
neîndeplinirii obligațiilor.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Întârzieri în instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi
România și Malta au fost trimise în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de notificare a cadrelor
naționale de politică în temeiul Directivei 2014/94/UE referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii
alternativi. Decizia Comisiei Europene a fost anunțată în data de 25 ianuarie.
Cadrele naționale de politică constituie principalul instrument care asigură crearea coordonată a unei infrastructuri
suficiente pentru combustibilii alternativi, inclusiv a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice și a punctelor
de realimentare pentru gaze naturale și hidrogen. Instituirea unor astfel de cadre ajută totodată la evitarea
fragmentării pieței interne prin introducerea coordonată a combustibililor alternativi.
Statelor membre li s-a solicitat să notifice Comisiei cadrele naționale de politică până la 18 noiembrie 2016. Până
în prezent, Malta și România nu au dat curs acestei solicitări, deși au primit din partea Comisiei o scrisoare de
punere în întârziere și un aviz motivat la 15 februarie, respectiv la 13 iulie 2017.
Accelerarea instalării infrastructurii pentru combustibilii alternativi este esențială pentru a le oferi tuturor europenilor
o mobilitate ecologică și competitivă, așa cum a anunțat Comisia în „Pachetul privind mobilitatea curată”, adoptat în
noiembrie 2017.
La 8 noiembrie 2017, Comisia a adoptat un Pachet privind mobilitatea curată, menit să consolideze poziția de lider
mondial a UE în sectorul vehiculelor nepoluante. Respectivul
pachet legislativ reprezintă un pas decisiv în ceea ce privește
punerea în aplicare a angajamentelor asumate de UE în
cadrul Acordului de la Paris cu privire la reducerea
obligatorie cu cel puțin 40% a emisiilor de CO2 pe plan
intern până în 2030. Printre altele, pachetul cuprinde
o evaluare amănunțită a cadrelor naționale de politică, dar și
un plan de acțiune și soluții de investiții pentru instalarea
infrastructurii pentru combustibili alternativi în UE.
Obiectivul este de a încuraja crearea unor planuri naționale
mai ambițioase, de a îmbunătăți gradul de informare a
consumatorilor și de a spori investițiile în acest domeniu.
Statele membre au avut obligația de a institui cadre
naționale de politică în care să definească obiectivele și
țintele la nivel național și care să cuprindă acțiuni și măsuri de sprijin pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește
combustibilii alternativi, inclusiv pentru instalarea infrastructurii necesare.
Despre procedurile privind pachetul lunar de decizii
Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea
în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii,
care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a
legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.
Principalele decizii adoptate de Comisie în luna ianuarie includ 21 de scrisori de punere în întârziere, 67 de
avize motivate și 8 trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, Comisia închide 86 de
cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii
de către Comisie.
Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a
neîndeplinirii obligațiilor.
Sursa: www.ec.europa.eu

4

Noi norme de protecție a datelor, din 25 mai
Noile norme de protecția a datelor vor intra în vigoare în data de 25 mai. Pentru a facilita aplicarea lor directă și
uniformă, Comisia Europeană a publicat miercuri, 24 ianuarie, o serie de orientări ce precizează demersurile ce
trebuie făcute atât de ea, ca instituție, cât și de autoritățile naționale pentru protecția datelor și administrațiile
naționale, pentru a finaliza cu succes faza de pregătire. De asemenea, Comisia a lansat un nou instrument online de
sprijinire a aplicării normelor la nivel practic.
Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și
egalitate de gen, a adăugat: „În lumea de astăzi, viitorul nostru

economic și siguranța noastră personală vor depinde într-o mare
măsură de modul în care gestionăm datele. Avem nevoie de norme
moderne care să răspundă noilor riscuri și, prin urmare, îndemnăm
guvernele, autoritățile și întreprinderile din UE să valorifice timpul
rămas în mod eficient și să își îndeplinească rolurile care le revin în
cadrul pregătirilor pentru ziua cea mare.”
Noul regulament privind protecția datelor prevede un set unic de norme
menite să se aplice direct în toate statele membre. Pentru aceasta vor fi
necesare însă o serie de ajustări semnificative în legislațiile naționale,
iar pregătirile progresează în ritmuri diferite de la un stat membru la
altul. În acest context, Comisia a făcut apel la guvernele și
autoritățile pentru protecția datelor ale UE să fie pregătite și să
ofere sprijin. În plus, au fost alocate 1,7 milioane de euro pentru
autoritățile din domeniu și pentru formarea de specialiști. O sumă suplimentară de 2 milioane de euro este
disponibilă pentru a sprijini autoritățile naționale în stabilirea de contacte cu mediul privat, în special cu IMM-urile.
Comisia a lansat și un nou instrument online pentru a ajuta cetățenii, companiile, în special IMM-urile, și alte
organizații să respecte și să beneficieze de noile norme privind protecția datelor. Vor fi organizate și evenimente în
sprijinul pregătirii părților interesate și al informării cetățenilor în statele membre.
Regulamentul general privind protecția datelor permite libera circulație a datelor în cadrul pieței unice digitale.
Orientările sus-menționate reamintesc principalele elemente cuprinse în el, și anume:
• un set unic de norme la nivelul întregului continent;
• aplicarea acelorași norme tuturor companiilor care oferă servicii în UE;
• drepturi noi și consolidate pentru cetățeni;
• o mai bună protecție împotriva încălcării securității datelor;
• norme stricte și amenzi disuasive.
Etape următoare
Până la 25 mai, Comisia va continua să sprijine în mod activ statele membre, autoritățile pentru protecția datelor și
companiile pentru a se asigura că reforma este gata să intre în vigoare.
Începând din mai 2018, ea va monitoriza modul în care statele membre aplică noile norme și va lua măsuri adecvate
dacă va fi necesar.
La un an de la intrarea în vigoare a regulamentului (2019), Comisia va organiza un eveniment pentru a face un
bilanț al punerii în aplicare a regulamentului potrivit experienței părților interesate. Acesta va fi inclus, de asemenea,
în raportul privind evaluarea și revizuirea regulamentului, pe care Comisia trebuie să îl prezinte până în mai 2020.
La 6 aprilie 2016, UE a convenit asupra unei reforme majore a cadrului său de protecție a datelor, prin adoptarea
pachetului de reforme privind protecția datelor, care include Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).
La 25 mai 2018, noile norme în materie de protecție a datelor la nivelul UE vor deveni direct aplicabile, după doi ani
de la adoptarea și intrarea în vigoare a regulamentului menționat anterior.
Sursa: www.ec.europa.eu

5

STAGII
Stagii de practică la Banca Mondială
Banca Mondială oferă stagii de practică tinerilor interesaţi să afle mai multe despre problemele economice şi sociale
care afectează viaţa oamenilor din întreaga lume. Programul oferă oportunităţi de studiu şi muncă celor interesaţi să
dobândească mai multă experienţă.
Programul de stagii al Băncii oferă absolvenţilor ocazia de a-şi îmbunătăţi abilităţile şi experienţa de muncă într-un
mediu internaţional.
Stagiile plătite sunt disponibile pentru programele de iarnă şi vară.
Programul de stagii este deschis studenţilor din ţările membre ale Băncii.
Candidaţii trebuie să aibă o diplomă de absolvire a unei facultăţi şi să fie
deja înscriși într-un program normal de studiu (care va duce la obţinerea
gradului de Master sau de Doctorat, cu intenția de a reveni la școală).
Programul acceptă candidaţi în următoarele domenii: economic, finanţe,
dezvoltarea resurselor umane (sănătate publică, educaţie, alimentaţie,
populaţie), ştiinţe sociale (antropologie, sociologie), agricultură, mediu,
dezvoltarea sectorului privat, precum şi în alte domenii conexe. Se cere
fluenţă în limba engleză.
Banca plăteşte un salariu orar tuturor stagiarilor şi, acolo unde este cazul,
asigură o alocaţie pentru cheltuielile de călătorie. Stagiarii îşi asigură singuri cazarea. Majoritatea posturilor sunt în
Washington, DC, şi au o durată minimă de patru săptămâni.
Date limită:
• Vară (iunie-septembrie) - perioada de înscriere pentru programul de vară este 1 decembrie - 31 ianuarie, în fiecare
an;
• Iarnă (decembrie-martie) - perioada de înscriere pentru programul de iarnă este 1 septembrie - 31 octombrie, în
fiecare an.
Înscrierea se face online.
Banca Mondială oferă, de asemenea, diverse stagii de practică specifice regiunii. Mai multe informaţii aici.
Sursa: www.eurodesk.ro
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