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ȘTIRI
Cooperare mai intensă în domeniul bolilor ce pot fi prevenite prin
vaccinuri
Un nou set de recomandări, propus de Comisia Europeană joi, 26 aprilie, se
concentrează pe modul în care UE poate întări cooperarea în lupta împotriva bolilor
care pot fi prevenite prin vaccinuri. Acesta are în vedere trei piloni principali de
acțiune: (1) abordarea reticenței față de vaccinare și creșterea ratelor de vaccinare;
(2) politici durabile de vaccinare în UE; și (3) coordonarea la nivel european și
contribuția UE la sănătatea mondială.
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Comisarul pentru sănătate și siguranță
alimentară, Vytenis Andriukaitis, a declarat:
„Vaccinarea este una dintre cele mai puternice

și mai rentabile măsuri de sănătate publică
puse în practică în secolul XX. În calitate de
medic, consider că este foarte trist să fim
martori la moartea unor copii din cauza ratelor
mici de vaccinare, a reticenței față de vaccinare
sau a deficitului de vaccinuri. Bolile infecțioase
nu se limitează la frontierele naționale.
Deficiența de imunizare dintr-un stat membru
pune sub semnul întrebării sănătatea și
securitatea cetățenilor din întreaga UE. Cooperarea în acest domeniu este în
interesul nostru, al tuturor. Să ne protejăm copiii, vaccinându-i!”
Propunerea prezentată include 20 de acțiuni de întreprins de către Comisie și
statele membre, printre care:
• dezvoltarea și implementarea până în 2020 a unor planuri de vaccinare
naționale și/sau regionale, inclusiv realizarea obiectivului de a se atinge o rată
de vaccinare împotriva rujeolei de cel puțin 95%;
• introducerea unor verificări de rutină a situației vaccinărilor și a existenței unor
oportunități regulate de a beneficia de vaccinare în diferite etape ale vieții, de
exemplu în școli și la locurile de muncă;
• prezentarea unor opțiuni de a beneficia de un card de vaccinare comun care să
poată fi utilizat electronic, transfrontalier;
• crearea până în 2019 a unui portal on-line cu informații despre vaccinare
pentru a oferi dovezi obiective, transparente și actualizate cu privire la beneficiile și
siguranța acesteia;
• reducerea riscului de apariție a unor deficite de vaccinuri prin crearea unui
registru virtual sub forma unei baze de date la nivelul UE;
• instruirea corespunzătoare a întregului personal medical pentru a efectua cu
încredere vaccinările și pentru a aborda comportamentele reticente;
• crearea unei Coaliții pentru vaccinare care să reunească asociațiile europene
ale personalului medical, precum și asociațiile studențești relevante;
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• instituirea unui Sistem european de schimb de informații, până în anul 2020, pentru a colecta cunoștințe și a
elabora ghiduri vizând un program de vaccinare esențial la nivelul UE;
• consolidarea parteneriatelor și colaborării în materie de vaccinare cu partenerii internaționali.
Propunerea Comisiei va fi discutată în cadrul Consiliului UE, în vederea adoptării ei înainte de sfârșitul anului 2018,
cu intrare în vigoare imediată. Ulterior, la fiecare 3 ani, Comisia va prezenta un raport cu privire la progresele
realizate în punerea în aplicare a recomandării.
În plus, Comisia va întocmi și un raport privind „Situația încrederii în vaccinuri în UE”, pentru a monitoriza atitudinile
față de vaccinare, în contextul procesului de evaluare a Stării de sănătate în UE.
Recomandările Comisiei privind bolile care pot fi prevenite prin vaccinare se bazează pe o serie de politici și proiecte
ale UE deja existente în acest domeniu.
Sursa: www.ec.europa.eu

Acces facil al cetățenilor la propriile date medicale
Cetățenii și-ar putea consulta și gestiona mai ușor datele medicale, iar
autoritățile publice ar putea să le utilizeze mult mai simplu pentru
cercetare, profilaxie și reforme ale sistemului de sănătate, ca urmare a
propunerilor prezentate de Comisia Europeană miercuri, 25 aprilie.
Acestea au la bază inițiativele anterioare de facilitare a fluxului liber al
datelor fără caracter personal în cadrul pieței unice digitale.
Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară Vytenis
Andriukaitis a declarat: „Propunerile noastre utilizează pe deplin

potențialul tehnologiilor digitale de a aduce îmbunătățiri în domeniul
sănătății și cercetării medicale. Acest fapt va facilita accesul la datele
medicale, va consolida profilaxia bolilor și îngrijirea orientată către
pacient, va asigura o reacție rapidă la amenințările pandemice și va permite îmbunătățirea tratamentelor. ”
Propunerile se bazează pe Regulamentul general privind protecția datelor, care va intra în vigoare la 25 mai 2018,
și vor asigura:
• facilitarea accesului la datele din sectorul public și creșterea gradului de reutilizare a acestora, prin
intermediul unor norme revizuite privind informațiile din sectorul public;
• schimbul de date științifice în 2018, printr-un nou set de recomandări, ce abordează schimbările tehnologice
și politice înregistrate de la ultima propunere a Comisiei privind accesul la informațiile științifice și conservarea
acestora;
• schimbul de date în sectorul privat și în contexte de tip business-to-business și business-togovernment, printr-un set de orientări cu privire la principiile juridice și tehnice ce ar trebui să gestioneze
colaborarea în materie de schimb de date în sectorul privat;
• păstrarea în siguranță a datelor medicale ale cetățenilor și promovarea, în același timp, a
unei cooperări la nivel european, prin intermediul unui plan de acțiune axat pe cetățeni atunci când este vorba
de datele privind sănătatea acestora.
Parlamentul European și Consiliul urmează să adopte propunerile care cuprind norme revizuite privind informațiile
din sectorul public.
În a doua jumătate a anului 2018 și în prima jumătate a anului 2019, Comisia va organiza o masă rotundă la nivel
înalt pentru a discuta despre schimbul de date în sectorul privat în contexte de tip business-to-government.
Valoarea economiei europene a datelor a fost de 300 de miliarde de euro în 2016. Aplicarea măsurilor legislative și
de politică adecvate ar permite creșterea acestei valori până la 739 de miliarde de europână în 2020, cifră
ce reprezintă 4% din PIB-ul UE.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Caravana „Economie la energie”, în România
Românii ar putea își să micșoreze facturile la utilități în câțiva pași simpli. Comisia Europeană a lansat în România o
campanie de informare a cetățenilor cu privire la modalitățile de reducere a consumului de energie și a facturilor,
fără să le fie afectat confortul personal. O parte importantă a campaniei o reprezintă Pavilionul expozițional
„Economie la energie”, care va parcurge ruta București (25 aprilie – 1 mai), Mioveni (3-6 mai) și Craiova (9-13 mai),
aducând cu el activități interactive pentru vizitatori.
Costul utilităților este mai mic în România, comparativ cu cel din alte state europene, însă românii se numără printre
cetățenii care plătesc cele mai mari facturi la utilități din Europa, raportat la venit. Dacă în Europa valoarea
medie a costurilor nu depășește 6% din veniturile unei familii,
în România ea poate ajunge la 9%, iar pentru o parte a
populației acest procent poate fi semnificativ mai mare.
Statisticile Eurostat arată că aproximativ 14% dintre români
nu își permit să își păstreze locuințele încălzite în sezonul
rece, comparativ cu o medie europeană care nu trece de
pragul de 9%.
Comisia Europeană (Direcția Generală pentru Justiție și
Consumatori) a lansat o campanie care promovează
modalități de economisire a energiei în locuințe și de
micșorare a facturilor prin mici schimbări de comportament
sau investiții minore în amenajarea locuințelor. Principalul
mesaj al campaniei este acela că, economisind bani la
facturi, aceștia pot fi folosiți în alte scopuri. „Chiar și

schimbările mici din comportamentul zilnic pot ajuta familiile
să facă economii. De la sfaturi care nu implică niciun cost sau
care presupun costuri reduse și până la investiții în îmbunătățirea locuințelor care duc la eficiență energetică, există
pentru fiecare o modalitate de a reduce costurile la utilități și de a contribui la conservarea energiei și la protejarea
mediului.” a afirmat Comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová.
Dl. Robert Tudorache, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat: „Ne dorim să cooperăm cu Comisia

Europeană pentru a oferi soluții de reducere a facturilor cetățenilor, deoarece suntem preocupați de riscul de sărăcie
energetică. Una din prioritățile noastre este trecerea către o economie mai eficientă din punct de vedere energetic,
lucru benefic atât pentru mediu, cât și pentru <<portofelul nostru comun>>. Suntem conștienți de faptul că trebuie
să îi avem alături de noi nu doar pe consumatorii industriali, ci și gospodăriile. Atât timp cât măsurile nu afectează
nivelul de confort, e bine să fie cunoscute și puse în practică într-un final de toată lumea. Până la urmă, cea mai
ieftină și curată energie este cea pe care nu o folosim.”

Campania a fost lansată în 25 aprilie, în București, odată cu deschiderea oficială a Turneului „Economie la
energie”, care constă într-un pavilion expozițional, organizat sub forma unei „case” interactive. Acesta le permite
cetățenilor să afle cum se poate obține eficiența energetică, prin intermediul unor pereți interactivi¸ a unor
concursuri și activități educaționale și distractive atât pentru copii, cât și pentru întreaga familie. Pavilionul va fi
deschis publicului la București Mall – Vitan între 25 aprilie și 1 mai (în fiecare zi între 10.30 și 20.30), apoi se va
muta la Mioveni (3 – 6 mai), ajungând în cele din urmă la Craiova (9 – 13 mai).
Inițiativa Comisiei Europene beneficiază de aportul valoros al unor parteneri naționali și locali, cum ar fi Ministerul
Energiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Autoritatea Națională de Reglementare în
domeniul Energiei (ANRE), Primăria Municipiului Craiova, Primăria Orașului Mioveni, Federația Asociațiilor
Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER),
Asociația Orașe Energie România (OER) și Fundația „Terra Mileniul III”, și de sprijinul Enel Energie, CEZ România și
E.ON Energie România.
Campania pilot a fost lansată în 21 martie în Cehia, a ajuns astăzi în România și va pleca mai departe spre Grecia
și Portugalia. În paralel, Comisia Europeană a lansat de curând EU Energy Poverty Observatory (Observatorul
Sărăciei Energetice în UE), care își propune să devină o resursă la îndemână tuturor, care să promoveze implicarea
civică în tematica sărăciei energetice, precum și să disemineze informații și să ofere exemple de bune practici.
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Alte informații despre consumul energetic în România:
• România are un potențial semnificativ de a-și îmbunătăți eficiența energetică, mai ales în clădirile
rezidențiale, cu impact asupra calității locuirii, crescând astfel securitatea energetică și reducând povara cheltuielilor
la energie pentru cetățenii cu venituri mici.
• România este pe locul al treilea în UE în ceea ce privește independența energetică.
• Reducerea consumurilor energetice are un efect semnificativ asupra securității energetice la nivel național.
• Mai bine de două treimi din locuințele din România au fost construite înainte de 1989. Performanța lor
energetică poate fi semnificativ îmbunătățită pentru a reduce consumul energetic. Politicile privind eficiență
energetică ar putea duce la o reducere suplimentară a consumului de energie, în special pentru încălzire, menținând
în același timp nivelul de confort la domiciliu.
• Reducerea risipei de energie și, implicit, a facturilor, este principala modalitate de a lupta împotriva sărăciei
energetice pentru familiile pentru care facturile la utilități reprezintă un procent ridicat din venituri.
Sursa: www.ec.europa.eu

Descoperire importantă în domeniul cancerului
O echipă de cercetători de la Universitatea Liberă din Bruxelles (ULB) a
definit, pentru prima dată, fazele de creștere ale unei tumori canceroase
și a identificat tipurile de celule tumorale care produc metastaze în
cazurile de cancer de piele și mamar. Aceasta a beneficiat de finanțare
nerambursabilă din partea Consiliului European de Cercetare (CEC)
pentru descoperirile sale, ce reprezintă un mare pas înainte în domeniu,
în condițiile în care cazurile de cancer de piele au cea mai ridicată rată de
incidență la nivel mondial, iar cele de cancer mamar sunt cel mai
frecvent întâlnite în rândul femeilor.
Comisarul european Carlos Moedas, responsabil pentru cercetare,
știință și inovare, a declarat: „Sunt extrem de încântat să aflu că, încă o

dată, cercetătorii finanțați de CEC au descoperit o cale pentru a soluționa un – permiteți-mi să-l numesc astfel –
mister medical. Lupta împotriva cancerului este o misiune esențială a comunității științifice. Această descoperire
subliniază importanța cercetării, bazată pe curiozitate, și cât de mult contribuie ea la dezvoltarea societății noastre."
În ultimii 10 ani, profesorul Cédric Blanpain, liderul echipei, a beneficiat de grant-uri în valoare de 4 milioane
de euro în sprijinul cercetărilor sale privind cancerul și al recentelor descoperiri. Acestea din urmă au fost
prezentate în revista Nature; potrivit lor, echipa de cercetători a identificat cel puțin șapte tipuri diferite de celule
tumorale și a demonstrat că nu toate funcționează la fel și nici nu produc toate metastaze. Descoperirile vor avea
implicații majore pentru diagnosticarea, evoluția și tratamentul pacienților cu cancer.
Sursa: www.ec.europa.eu

Fără practici neloiale în lanțul de aprovizionare cu alimente
Fermierii și IMM-urile vor beneficia de mai multă certitudine și vor fi degrevate parțial de necesitatea de a gestiona
riscuri pe care nu le pot controla prin noile măsuri de interzicere a practicilor comerciale neloiale propuse de Comisia
Europeană joi, 12 aprilie. Totodată, micilor operatori le va fi asigurat un tratament mai echitabil, iar autoritățile
naționale vor putea impune sancțiuni atunci când constată încălcări ale normelor în vigoare.
Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan a declarat: „Tăria unui lanț este dată de cea mai slabă

verigă a sa. Un lanț de aprovizionare cu alimente eficient și eficace este un lanț echitabil. Propunerea prezentată se
referă, în esență, la echitate, la a da o voce celor fără voce, celor care, fără vreo vină proprie, sunt victimele unei
poziții de negociere slabe.”

Printre practicile neloiale vizate se numără plățile întârziate în cazul produselor perisabile, anulările în ultimul minut
ale comenzilor, modificările unilaterale sau retroactive ale contractelor, precum și obligarea furnizorului la plata
produselor irosite.
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Alte practici comerciale vor fi permise numai dacă fac obiectul unui
acord prealabil, clar și lipsit de ambiguitate între părți cum ar fi cazul
returnării de către cumpărător la furnizor a produselor alimentare
nevândute sau a plății de către furnizor a promovării sau
comercializării produselor alimentare vândute de cumpărător.
Propunerea Comisiei impune statelor membre să desemneze o
autoritate publică responsabilă cu aplicarea noilor norme. În cazul
unei încălcări dovedite a normelor, organismul responsabil va avea
competența de a impune o sancțiune proporționată și disuasivă.
Măsurile propuse completează legislația națională și codul de
conduită al inițiativei voluntare privind lanțul de aprovizionare. Dacă
doresc, statele membre pot lua măsuri suplimentare.
Propunerea Comisiei va lua forma unei directive europene și urmează să fie transmisă, împreună cu o evaluare a
impactului, celor doi colegiuitori, Parlamentul European și Consiliul UE.
Încă de la începutul mandatului său, Comisia a depus eforturi pentru realizarea unui lanț de aprovizionare cu
alimente mai echitabil și mai echilibrat.
Propunerile prezentate se bazează pe un cod de bune practici voluntar care există deja în cadrul lanțului de
aprovizionare cu alimente, cunoscut sub numele de Inițiativa privind lanțul de aprovizionare (Supply Chain Initiative
- SCI).
Sursa: www.ec.europa.eu

„UE salvează vieți”: Operațiuni spectaculoase surprinse cu ajutorul realității virtuale
Vineri, 27 aprilie, la București, a avut loc lansarea oficială a campaniei „UE salvează vieți”. Scopul acesteia este
informarea publicului larg cu privire la contribuția Uniunii Europene la coordonarea răspunsului de urgență în cazul
unor dezastre naturale și altor crize. București devine astfel al
doilea oraș în care, prin intermediul unor imagini filmate la 360 de
grade, participanţii pot experimenta într-un mod unic operaţiunile
de protecţie civilă şi asistenţă umanitară desfășurate în Europa și
în alte părți ale lumii.

„Această campanie își propune să aducă Europa mai aproape de
cetățeni arătându-le, prin intermediul unor experiențe
impresionante de realitate virtuală, modul în care UE acționează pe
teren pentru a proteja bărbații, femeile și copiii în situații care le
pun viața în pericol", a declarat Ștefan Turcu, purtătorul de
cuvânt al Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Prezent la deschiderea oficială, dl. Raed Arafat, secretar de stat
în Ministerul Afacerilor Interne, a declarat: „România a reuşit să

devină membru activ al Mecanismului de protecţie civilă al Uniunii
Europene (UE), a răspuns la apelurile de urgenţă ale altor ţări şi a devenit membru voluntar în cadrul acestui
mecanism. Fiecare ţară vine cu module în acest sens. România are deja module înscrise pentru inundaţii și suntem
în curs de a finaliza procedurile pentru posturile medicale avansate și pentru partea aeriană.”
În cadrul a trei experiențe virtuale sunt prezentate următoarele operațiuni de protecție civilă și asistență umanitară:
• criza Rohingya, una dintre cele mai grave crize umanitare din lume - vizitatorii vor putea urmări cum se desfășoară
un proiect finanțat de UE în principala tabără de refugiați din Bangladesh;
• în interiorul cabinei de pilotaj a unui avion special, participând la stingerea unui incendiu de pădure foarte extins,
în Italia;
• în timpul unui exercițiu al experților în protecția civilă, vizitatorii expoziției vor experimenta modul în care pompierii
din diferite țări europene se pregătesc să intervină.
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Campania „UE salvează vieți”
Parte a campaniei de informare „UE salvează vieți”, expoziţia poate fi vizitată zilnic între 27 aprilie şi 6 mai, în timpul
programului de funcţionare a centrului comercial Plaza România din București, de luni până duminică, între orele
10.00 şi 22.00.
La deschiderea oficială au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, Ministerului Afacerilor Interne, Primăriei
Municipiului București, precum și membri ai Societății Naționale de Cruce Roșie din România și ambasadorul UNICEF
al Bunăvoinţei pentru România, dna Andreea Marin.
După București, caravana își va continua drumul și va avea opriri la Roma, Berlin, Marsilia și, la final, Madrid.
Mecanismul de protecție civilă
Uniunea Europeană contribuie la coordonarea răspunsului la dezastre în Europa și în lume prin intermediul
mecanismului de protecție civilă, care se bazează, în forma sa actuală, pe un sistem voluntar, prin care UE
coordonează contribuțiile voluntare ale statelor participante în sprijinul unei țări care a solicitat asistență. De la
lansarea sa în 2001, mecanismul de protecție civilă al UE a monitorizat peste 400 de dezastre și a primit aproximativ
250 de cereri de asistență.
Pentru o modernizare a mecanismului actual de protecție civilă, Comisia Europeană a propus în noiembrie 2017
crearea unei rezerve de capacități operaționale la nivelul Uniunii – rescUE. Aceasta poate include, odată aprobată,
avioane destinate stingerii incendiilor forestiere, pompe speciale de apă, echipe de căutare și salvare în zonele
urbane, spitale de campanie și echipe medicale de intervenție în situații de urgență.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Seminarul „Oportunități de ocupare în UE pentru cetățenii europeni”
În data de 24 aprilie 2018, Centrul Europe Direct Galați și EURES Galați au organizat seminarul „Oportunități de
ocupare în UE pentru cetățenii europeni” ce a avut loc la Școala Sanitară Postliceală „Christiana”. Activitatea a avut
ca tematică drepturile și obligațiile tinerilor pe piața muncii în statele membre ale Uniunii Europene, precum și
procedura de căutare a unui loc de muncă în statele Uniunii Europene, prin intermediul portalului EURES.
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Workshop-ul „Cetățenie și scenarii ale viitorului UE”
În data de 25 aprilie 2018, Centrul Europe Direct Galați și EURES Galați au organizat workshop-ul „Oportunități de
ocupare în UE pentru cetățenii europeni” ce a avut loc la Facultatea de Istorie, Filozofie si Teologie din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” Galați. Activitatea a avut ca tematică cetățenia europeană, scenarii privind viitorul UE,
drepturile și oportunitățile de studiu și muncă în statele membre ale Uniunii Europene, precum și procedura de
căutare a unui loc de muncă în statele Uniunii Europene, prin intermediul portalului EURES.

CONCURSURI
Competiția națională Euro Quiz 2018
Aflat la a doua ediție online, Euro Quiz este un concurs
pe teme europene deschis tuturor școlilor gimnaziale din
România (elevilor din clasa a VI-a). Participanții au
șansa să se califice în marea finală ce se va desfășura în
București, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene.
Premiile atractive și, mai ales, cunoștințele acumulate,
lucrul în echipă și experiența dobândită sunt tot atatea
motive să vă înscrieți în concurs!
Euro Quiz este un concurs online cu întrebări și
răspunsuri despre istoria, prezentul și viitorul Uniunii
Europene. Euro Quiz are drept scop încurajarea lucrului
în echipă, îmbogățirea cunoștințelor despre Europa și
Uniunea Europeană și dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor în rândul elevilor. Participarea la acest
concurs presupune răspunsul rapid și corect la întrebări prestabilite din diverse arii de cultură generală precum
istorie, geografie, artă, gastronomie etc., ce vor fi completate online de către elevi.
Informații despre modalitatea de înscriere și regulament găsiți pe pagina:http://europacasanoastra.ro/euroquiz2018/
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Concurs pentru o experiență jurnalistică la nivel european
Studenții la jurnalism din întreaga UE au posibilitatea, până în data de 29 iunie 2018, să se înscrie în programul
Youth4Regions, ediția 2018. Tinerii sunt invitați să participe la competiție cu cele mai bune materiale, scrise sau
video, despre un proiect cofinanțat prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) sau prin Fondul de
coeziune. Premiul este o excursie la Bruxelles pentru a realiza materiale despre ediția 2018 a Săptămânii europene
a orașelor și regiunilor – principalul eveniment european pe tema politicii de coeziune, ce aduce laolaltă numeroase
personalități politice de la nivel european, național și local și jurnaliști din întreaga Europă.
28 de studenți (câte unul din fiecare stat
europeană. Câștigătorii vor beneficia de cursuri
politicii de coeziune, iar cele mai bune articole
Generale pentru Politică Regională și Urbană
periodică Panorama.

membru) vor fi selectați pentru participarea la Săptămâna
de pregătire, la Bruxelles, pe tema jurnalismului, comunicării și
pe tema Săptămânii europene vor fi publicate în pagina Direcției
a Comisiei Europene (DG REGIO), precum și în publicația sa

Studenții își pot depune candidatura în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE.
Sursa: www.ec.europa.eu
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