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ȘTIRI
Decizie istorică în UE: anumite articole de unică folosință din plastic,
interzise
Consiliul UE a adoptat, în data de 21 mai, măsurile ambițioase propuse de Comisie
menite să reducă deșeurile marine provenite de la cele zece articole din plastic de
unică folosință care se găsesc cel mai frecvent pe plajele europene, precum și
echipamentele de pescuit abandonate și materialele plastice oxodegradabile.
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Normele privind articolele din plastic de unică
folosință și echipamentele de pescuit prevăd
diferite măsuri care se aplică diferitelor produse și
plasează UE în prima linie a luptei mondiale
împotriva deșeurilor marine. În cazurile în care
există alternative la îndemână și accesibile ca
preț, se va interzice introducerea pe piață a
articolelor din plastic de unică folosință, cum ar fi
tacâmurile, farfuriile și paiele. În cazul altor
produse, se pune accentul pe limitarea utilizării,
prin reducerea consumului la nivel național, pe
cerințele de proiectare și etichetare și pe
obligațiile producătorilor în ceea ce privește
gestionarea/eliminarea deșeurilor.
Prim-vicepreședintele Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabilă, a
declarat: „Societatea europeană conștientizează tot mai mult faptul că trebuie să
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facă urgent tot ce îi stă în putință pentru a pune capăt poluării oceanelor și mărilor
noastre cu articole din plastic. Uniunea Europeană răspunde acestei solicitări clare
din partea cetățenilor săi. Am întreprins acțiuni ambițioase prin introducerea unor
măsuri concrete menite să reducă utilizarea articolelor din plastic de unică folosință.
Noile norme adoptate astăzi ne vor ajuta să protejăm sănătatea cetățenilor și
mediul, promovând în același timp un model mai durabil de producție și de consum.
Putem fi cu toții mândri că Europa stabilește standarde noi și ambițioase,
deschizând calea pentru restul lumii.”

Declarația de la Sibiu
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Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil cu locurile de muncă, creșterea,
investițiile și competitivitatea, a adăugat: „În cadrul unei economii moderne, trebuie
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să reducem cantitatea de deșeuri din plastic și să ne asigurăm că reciclăm
majoritatea articolelor din plastic utilizate. Modurile de producție mai inovatoare și
mai durabile vor oferi noi oportunități pentru întreprinderile europene, sporindu-le
competitivitatea, precum și noi oportunități în materie de creștere economică și
creare de locuri de muncă. Odată puse în aplicare, noile norme nu numai că vor
combate poluarea cu articole din plastic, ci vor face din Uniunea Europeană liderul
mondial în privința unei politici mai durabile în domeniul articolelor din plastic,
stimulând astfel economia noastră circulară.”
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Comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a concluzionat: „Paiele sau tacâmurile din
plastic sunt obiecte care, deși sunt mici, pot provoca daune grave, pe termen lung . Legislația privind articolele din

plastic de unică folosință va elimina 70% din deșeurile marine, evitând daune asupra mediului care, în caz contrar, s
-ar ridica la 22 de miliarde EUR până în 2030. UE a acționat în mod rapid și eficace în privința propunerii prezentate
de Comisie cu doar un an în urmă. În concluzie, această directivă ilustrează în mod optim rolul legislației europene:
răspunde cererii cetățenilor, aduce beneficii planetei și dă tonul unor acțiuni la nivel mondial.”

Noile norme sunt proporționale și adaptate pentru a da cele mai bune rezultate, ceea ce înseamnă că unor produse
diferite li se vor aplica măsuri diferite. Noile norme vor introduce:
• o interdicție privind anumite articole de unică folosință fabricate din plastic, în cazul cărora există
alternative pe piață: bețișoarele pentru urechi, tacâmurile, farfuriile, paiele, agitatoarele pentru băuturi, bețișoarele
pentru baloane, precum și paharele, recipientele pentru alimente și băuturi fabricate din polistiren expandat și toate
produsele fabricate din materiale plastice oxodegradabile;
• măsuri de reducere a consumului de recipiente pentru alimente și pahare pentru băuturi fabricate din plastic,
precum și aplicarea unei marcări și etichetări specifice în cazul anumitor produse;
• scheme de răspundere extinsă a producătorilor care să acopere costurile aferente eliminării deșeurilor,
aplicate unor produse cum ar fi filtrele de tutun și echipamentele de pescuit;
• un obiectiv de colectare separată a sticlelor din plastic de 90% până în 2029 (77% până în 2025) și
introducerea unor cerințe de proiectare pentru atașarea capacelor la sticle, precum și obiectivul de a include în
proporție de 25% plastic reciclat în sticlele PET începând cu 2025 și de 30% în toate sticlele din plastic începând cu
2030.
Decizia din 21 mai a Consiliului UE va fi urmată de publicarea textelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare. Statele membre vor avea apoi la dispoziție doi ani
pentru a o transpune în dreptul lor național.
Directiva prevede date diferențiate de transpunere în ceea ce privește anumite măsuri:
• interdicțiile și obligațiile de marcare vor trebui să fie transpuse în termen de doi ani de la intrarea în vigoare;
• dopurile și capacele fixate trebuie să rămână atașate în cazul tuturor recipientelor pentru băuturi de până la 3 litri
în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a directivei;
• obligațiile suplimentare privind responsabilitatea extinsă a producătorilor vor trebui să fie puse în aplicare în
perioada ianuarie 2023 - 31 decembrie 2024, în funcție de produs.
Sursa: www.ec.europa.eu

UE creează flota inițială de aeronave de combatere a incendiilor pentru
următorul sezon de incendii forestiere
În vederea pregătirii pentru riscul de incendii forestiere din această
vară, Comisia a lansat în data de 21 mai prima flotă de aeronave de
combatere a incendiilor în cadrul noului sistem rescEU pentru
gestionarea dezastrelor naturale. Până acum, șapte avioane și șase
elicoptere de stingere a incendiilor vor face parte din flota rescEU pe
parcursul perioadei inițiale de tranziție, iar Comisia colaborează cu țările
participante pentru includerea unor active suplimentare în următoarele
săptămâni.
Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „RescEU reprezintă un

răspuns concret, la nivel european, menit să îi ajute pe numeroșii noștri
cetățeni care se confruntă cu amenințarea dezastrelor naturale. Am fost
cu toții șocați, ca europeni, de numărul mare de oameni care și-au pierdut viața din cauza incendiilor forestiere care
au afectat zone din Portugalia până în Grecia. Solidaritatea europeană trebuie să aibă ca obiectiv protejarea
cetățenilor și acordarea de sprijin reciproc în momentele dificile. RescEU oferă soluții practice și este o acțiune fermă
de concretizare a solidarității europene.”
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Comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, a adăugat: „Incendiile

forestiere nu așteaptă. Pentru a salva vieți și a proteja cetățenii, UE și statele sale membre și-au unit forțele, iar
rescEU a devenit realitate. Odată cu rescEU am creat o plasă de siguranță suplimentară în perioade de criză. Sunt
foarte mândru că flota noastră europeană de combatere a incendiilor forestiere va deveni realitate în această vară.
Doresc să le mulțumesc tuturor statelor participante care au contribuit la această flotă, permițându-ne astfel să fim
cât mai bine pregătiți pentru sezonul incendiilor din acest an.”

Capacități de combatere a incendiilor
• Cinci state membre ale UE, care au fost frecvent afectate de incendii forestiere în ultimii ani, și-au pus deja
avioanele și elicopterele la dispoziția flotei de tranziție rescEU pentru 2019.
• Activele inițiale constau în: 2 aeronave din Croația, 1 aeronavă din Franța, 2 aeronave din Italia, 2 aeronave din
Spania și 6 elicoptere din Suedia.
Măsuri de pregătire și de monitorizare pentru următorul sezon de incendii forestiere
Pe lângă crearea flotei rescEU, Comisia Europeană își consolidează capacitățile de monitorizare și de coordonare în
vederea pregătirii pentru sezonul incendiilor forestiere.
• Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC) al UE, care funcționează 24 de ore din 24 și 7
zile din 7, va fi consolidat cu o echipă de sprijin pentru combaterea incendiilor forestiere la care vor participa experți
din statele membre în timpul verii.
combaterea incendiilor forestiere la care vor participa experți din statele membre în timpul verii.
• Pe tot parcursul verii, ERCC va organiza în mod regulat videoconferințe cu statele membre, pentru a face schimb
de informații cu privire la riscul de incendii în întreaga Europă.
• Sistemul de sateliți Copernicus al UE va fi utilizat pentru a cartografia urgențele în materie de incendii forestiere.
• Toate statele membre ale UE, plus țările partenere, au participat la reuniunea anuală privind incendiile forestiere
care a avut loc la Bruxelles în vederea pregătirii pentru următorul sezon de incendii forestiere.
• În ultimele luni, au avut loc mai multe exerciții pe teren legate de incendiile forestiere. Printre acestea se numără
exercițiile MODEX de protecție civilă și de combatere a incendiilor forestiere, cu participarea unor experți și echipe
de salvare din diferite țări ale UE, care s-au desfășurat pe insula Cres, în Croația, în perioada 7-10 aprilie 2019. Alte
exerciții au avut loc la Split, în Croația, și la Aix-en-Provence, în Franța.
Pe termen lung, obiectivul este de a adăuga capacități și active suplimentare și de a crea o rezervă rescEU mai
puternică.
În ultimii ani, Europa a fost martora unor grave catastrofe naturale și provocate de om: incendiile forestiere,
inundațiile, furtunile și cutremurele s-au soldat cu pierderi de vieți omenești. În 2018, acestea au provocat peste 100
de morți. Pentru a proteja mai bine cetățenii în dificultate, rescEU consolidează capacitatea colectivă a Uniunii de
prevenire, pregătire și răspuns împotriva dezastrelor care vor afecta societățile noastre de acum înainte.
Sursa: www.ec.europa.eu

Erasmus+: un punct de răscruce în viețile a 5 milioane de studenți europeni
Noi dovezi arată că programul Erasmus+ le permite studenților să aibă mai mult succes în
viața lor personală și profesională și ajută universitățile să devină mai inovatoare, în
conformitate cu două noi studii independente publicate astăzi de Comisia Europeană.
Fișă informativă
Aceste studii pe scară largă, care se bazează pe feedback-ul primit de la aproape 77.000
de studenți și membri de personal, precum și de la peste 500 de organizații, măsoară și
analizează impactul programului Erasmus+ asupra principalilor săi beneficiari. Rezultatele
arată cum îi ajută acest program al UE pe tinerii europeni să se pregătească pentru era
digitală nouă și să avanseze în cariera lor viitoare. Erasmus+ stimulează, de asemenea,
capacitatea de inovare a universităților, implicarea lor la nivel internațional și capacitatea
lor de a răspunde nevoilor pieței forței de muncă.
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Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: „Este impresionant să vedem

cum Erasmus+ le permite tinerilor să aibă succes pe piața modernă a forței de muncă și într-o societate mai diversă.
Mă bucur să constat că absolvenții Erasmus+ se simt mai pregătiți să facă față noilor provocări, au perspective de
carieră mai bune și sunt mai conștienți de beneficiile pe care UE le aduce în viața lor de zi cu zi. În același timp,
universitățile care participă la programul Erasmus+ nu sunt doar mai internaționale, ci și mai bine plasate pentru a
răspunde nevoilor pieței muncii.”
Principalele constatări ale studiilor sunt următoarele:
• Erasmus+ îi ajută pe studenți să își descopere cariera pe care și-o doresc și să obțină un loc de
muncă mai rapid
Peste 70% dintre foștii studenți Erasmus+ afirmă că înțeleg mai bine ceea ce doresc să facă în cariera lor viitoare
atunci când se întorc din străinătate. Experiența lor în străinătate le permite, de asemenea, să își reorienteze studiile
astfel încât acestea să corespundă mai bine ambițiilor lor. Studiul de impact privind învățământul superior arată, de
asemenea, că 80% dintre aceștia au fost angajați în termen de trei luni de la absolvire, iar 72% au declarat că
experiența în străinătate i-a ajutat să obțină primul loc de muncă. Nouă din zece foști studenți Erasmus+ au declarat
că utilizează competențele și experiențele dobândite în străinătate în activitatea lor zilnică. Erasmus+ abordează
problema decalajelor între competențe și cererea pieței, punând accentul pe dezvoltarea competențelor non-tehnice
și interdisciplinare de care au nevoie întreprinderile.
• Erasmus+ accentuează sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană
Peste 90% din studenții Erasmus+ își îmbunătățesc, de asemenea, capacitatea de a lucra și de a colabora cu
persoane din culturi diferite și consideră că au o identitate europeană. Programul a avut cel mai mare impact asupra
studenților care erau mai puțin convinși în legătură cu UE înainte de a participa la programul de schimb și asupra
studenților care au petrecut timp într-o țară mai diferită din punct de vedere cultural de țara lor. Dintre toți studenții
Erasmus+, cei care provin din Europa de Est se identifică cel mai mult cu UE.
• Erasmus+ sprijină transformarea digitală și incluziunea socială
Datorită proiectelor de cooperare Erasmus+, majoritatea universităților participante sunt mai bine pregătite pentru
transformarea digitală. Utilizarea noilor tehnologii și a metodelor inovatoare de predare și învățare contribuie la
consolidarea cooperării internaționale și a capacității de inovare a acestora. Cadrele didactice universitare care au
participat la programul Erasmus+ sunt mai dornice să implice în cursurile lor personal din întreprinderi decât colegii
lor care nu au participat la programe de mobilitate (aproximativ 60%, în comparație cu 40%). Peste 80 % din
cadrele didactice universitare raportează că experiența dobândită în străinătate a condus la dezvoltarea unor
programe de învățământ mai inovatoare. Mai mult decât atât, două din trei universități participante au declarat că
proiectele la nivelul UE contribuie, de asemenea, la sporirea incluziunii sociale și a nediscriminării în învățământul
superior.
Din studii reiese și faptul că foștii studenți Erasmus+ sunt mai mulțumiți de locurile lor de muncă în comparație cu
cei care nu au mers în străinătate. Aceștia au, de asemenea, o carieră mai internațională și au de aproape două ori
mai multe șanse să lucreze în străinătate. Erasmus+ sprijină, de asemenea, spiritul antreprenorial. Unul din patru
proiecte de cooperare a contribuit la educația antreprenorială și a consolidat spiritul antreprenorial. O treime din
proiecte au contribuit la crearea de spin-off-uri și de întreprinderi nou-înființate.
Sursa: www.ec.europa.eu

Declarația de la Sibiu
În data de 9 mai 2019, liderii europeni au convenit, la Sibiu, asupra a 10 angajamente pentru o Uniune mai
puternică și un viitor mai bun. Textul integral al declarației:
„Noi, liderii Uniunii Europene, ne-am întrunit la Sibiu pentru a discuta și a privi înainte spre viitorul nostru comun
[...]. Încă de la începuturile sale, Uniunea Europeană, cu valorile și libertățile sale ca forță motrice, a oferit stabilitate
și prosperitate în întreaga Europă, în interiorul granițelor Uniunii și dincolo de ele. De-a lungul anilor, a căpătat un
rol important pe scena internațională. Cu o populație care se ridică la aproximativ jumătate de miliard de cetățeni și
o piață unică competitivă, Uniunea Europeană este un lider în comerțul internațional și conturează politica mondială.
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Ne reafirmăm convingerea că, uniți, suntem mai puternici în această lume tot mai neliniștită și care prezintă tot mai
multe provocări. Recunoaștem că avem responsabilitatea, ca lideri, de a face Uniunea noastră mai puternică și de a
ne crea un viitor mai bun, recunoscând totodată perspectiva europeană a altor state europene. De aceea, convenim
astăzi în unanimitate asupra a zece angajamente care ne vor ajuta să ne ridicăm la înălțimea acestei
responsabilități:
• Vom apăra o singură Europă - de la est la vest și de la nord la sud. În urmă cu treizeci de ani, milioane de
oameni s-au luptat pentru unitate și pentru a fi liberi și au doborât Cortina de fier care a împărțit Europa în două
timp de mai multe decenii. Nu vom lăsa loc de diviziuni care vin în contra interesului nostru colectiv.
• Vom rămâne uniți, la bine și la greu. Vom da dovadă de solidaritate în vremuri dificile și vom sta întotdeauna
alături unii de ceilalți. Putem să ne exprimăm și ne vom exprima la unison.
• Vom căuta întotdeauna soluții comune, ascultându-ne unii pe ceilalți într-un spirit de înțelegere și respect.
• Vom continua să protejăm modul nostru de viață, democrația și statul de drept. Drepturile inalienabile și
libertățile fundamentale ale tuturor cetățenilor europeni au fost dobândite cu
mari greutăți și le vom prețui întotdeauna cum se cuvine. Vom apăra valorile
și principiile noastre comune consacrate în tratate.
• Vom obține rezultate acolo unde contează cel mai mult. Europa va
continua să fie un actor important în chestiunile importante. Vom continua să
acordăm atenție preocupărilor și speranțelor tuturor cetățenilor europeni,
aducând Uniunea mai aproape de cetățenii noștri, și vom acționa ca atare, cu
ambiție și hotărâre.
• Vom respecta întotdeauna principiul echității, nu doar pe piața muncii, ci și
în serviciile sociale, în economie sau în transformarea digitală. Vom reduce
într-o mai mare măsură diferențele dintre noi și îi vom ajuta întotdeauna pe cei mai vulnerabili din Europa, punând
oamenii pe primul loc, și nu politica.
• Ne vom înzestra cu mijloacele potrivite ambițiilor pe care le avem. Vom oferi Uniunii mijloacele necesare
pentru a-și realiza obiectivele și a-și duce la îndeplinire politicile.
• Vom proteja viitorul următoarelor generații de europeni. Vom investi în tineri și vom construi o Uniune
pregătită pentru viitor, capabilă să reziste celor mai presante provocări ale secolului XXI.
• Ne vom proteja cetățenii și le vom oferi siguranță investind în puterea pașnică și în puterea coercitivă și
colaborând cu partenerii noștri internaționali.
• Europa va fi un lider mondial responsabil. Provocările cu care ne confruntăm astăzi ne afectează pe noi toți.
Vom continua să colaborăm cu partenerii noștri la nivel internațional pentru a menține și a dezvolta ordinea
internațională bazată pe norme, pentru a valorifica pe deplin noile oportunități comerciale și pentru a aborda
împreună probleme globale, cum ar fi conservarea mediului și combaterea schimbărilor climatice.
Deciziile pe care le luăm vor urma spiritul și litera acestor zece angajamente. Uniunea de astăzi este mai puternică
decât cea de ieri și dorim să continuăm să o facem tot mai puternică pentru ziua de mâine. Acesta este
angajamentul nostru pentru generațiile viitoare. Acesta este spiritul de la Sibiu și spiritul unei noi Uniuni în 27
pregătită să își îmbrățișeze viitorul ca un corp unitar.”
Sursa: www.ec.europa.eu

CONCURS
Forumul tinerei generații creative Nantes
Forumul generației creative Nantes invită participanți din Nantes și Europa să prezinte proiecte inovatoare și
inspiraționale legate de cetățenie. Participanții vor avea posibilitatea să își prezinte proiectele în plen și în ateliere, să
discute teme specifice în grupuri.
Cine poate participa
Asociații, organizații și grupuri de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani din Nantes și din statele membre ale
Consiliului Europei, plus Belarus.
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Cum poți participa
Participanții trebuie să prezinte un proiect sau o inițiativă care să consolideze noțiunea de a trăi împreună, să implice
o abordare general a cetățeniei și să dezvolte o abordare originală.
Proiectul poate fi legat de o paleta largă de teme: mediu, sănătate, educație, cultură, sport, dialog intercultural,
lupta împotriva discriminării, mass-media, etc. Proiectul trebuie să fie o inițiativă concretă (sau cel puțin într-un
stadiu avansat de pregatire, dacă nu este încă finalizat).
Forumul 2019 va avea loc în perioada 23-26 octombrie la Nantes/France.
Forumul va începe în seara zilei de miercuri 23 octombrie și se va încheia sâmbătă 26 octombrie după prânz.
Participanții sunt invitați să rămână până sâmbătă 27 octombrie (programul cultural și cazarea sunt acoperite).
Limba oficială a Forumului este engleza.
Cheltuielile de transport, cazare și masă pentru participanții europeni vor fi acoperite de orașul Nantes (maximum 2
participanți per proiect).
Termen limită pentru candidatură: 3 iunie 2019
Mai multe informații: http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application/
Sursa: www.eurodesk.ro
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