BULETIN INFORMATIV nr. 4, 2020
AL CENTRULUI DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE
Buletinul informativ reunește publicații privind pandemia COVID-19 care
stresează societățile și sistemele noastre de sănătate prin cel de-al doilea
val.
Uncertainty/EU/hope
Public opinion in times of covid-19 https://op.europa.eu/en/publication
În timp ce pandemia Covid-19 a lovit toate statele membre ale
UE, severitatea și consecințele asupra vieții sociale și economice
sunt diferite semnificativ. În această publicație aflați mai multe
tendințe interesante, care explorează opinia publică a
europenilor în timpul pandemiei. O serie de sentimente negative
au dominat emoțiile cetățenilor în ultimele săptămâni și luni de la
izbucnirea crizei. „Neajutorarea” este citată de 29% dintre
respondenți, dar figurează și „frustrarea” (27%), „frica” (22%) și
„furia” (14%). În același timp, pe lângă „speranță”, respondenții
raportează și emoții pozitive precum „încredere” (21%) și
„ajutorare” (14%). În timp ce 50% dintre respondenți au declarat
că „incertitudinea” descrie cel mai bine starea lor de spirit, „speranța” se află pe locul doi.
Sondajul identifică în mod clar tendințele generale și așteptările comune, exprimate de
majoritatea cetățenilor din toate țările. Sentimentele pozitive tind să fie cele mai
răspândite în Austria, Danemarca, România, Țările de Jos și Slovenia, în timp ce
respondenții sunt cei mai susceptibili să exprime emoții negative în Spania, Polonia,
Franța, Grecia și Italia.
Geopolitical implications of the COVID-19 pandemic
https://op.europa.eu/en/publicatii
De când coronavirusul și-a început răspândirea în întreaga
lume, mulți analiști au speculat cu privire la impactul său: ar
accelera doar tendințele existente anterior sau s-ar dovedi a fi
un schimbător de jocuri geopolitice, creând o lume profund
diferită decât înaintea pandemiei? Răspunsul este mult mai
complex decât pur și simplu unul sau altul: lumea din timpul și
după COVID-19 va avea atât elemente ale vechiului, cât și ale
noului, ale celor cunoscute și necunoscute. Acest studiu
explorează ambele dimensiuni ale impactului pandemiei.

Living, working and COVID-19
Raportul prezintă concluziile sondajului electronic Living, Working și
COVID-19, realizat de Eurofound pentru a surprinde implicațiile de
anvergură ale pandemiei asupra modului în care oamenii trăiesc și
lucrează în întreaga Europă. Sondajul a fost difuzat online, în rândul
respondenților care au fost contactați prin intermediul părților
interesate ale Eurofound și prin publicitate pe rețelele sociale.

CERCETARE ȘI INOVARE
În repozitoriul CORDIS, Serviciul de informare comunitară
în
domeniul
cercetării
și
dezvoltării
https://cordis.europa.eu/ puteţi consulta, cerceta online
revista Research EU, privind rezultatele unui proiect dintr-o serie de domenii, cu accent
pe o anumită temă în fiecare număr în limbile engleză, germanâ, spaniolă,
franceză,italiană şi poloneză .
Innovative EU research hones in on HIV
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https://cordis.europa.eu/article/id/422642-innovative-eu-research-hones-in-on-hiv
Cei doi viruși care sunt cauza celor două pandemii actuale ale
lumii sunt foarte diferiți unul de celălalt. Primul virus provoacă o
boală respiratorie ușoară la majoritatea pacienților, mulți oameni
infectați fiind complet asimptomatici. Al doilea virus se transmite
în mare parte prin sex neprotejat, poate rămâne neobservat mai
mulți ani înainte de a provoca simptome și poate fi fatal dacă nu
este tratat. Evident, primul virus la care se face referire este
SARS-CoV-2, iar al doilea este virusul imunodeficienței umane
(HIV). Mulți dintre principalii imunologi și epidemiologi mondiali
care lucrează în prezent împotriva COVID-19 aplică lecțiile
învățate in epidemiile HIV / SIDA din anii 1980 și 1990, în acele
vremuri dificile actualei crize globale de sănătate.Pandemiile nu
se încheie neapărat rapid. Aproape 40 de ani după ce virusul care a devenit cunoscut
sub numele de HIV a început să se manifeste rapid printre grupurile de bărbați
homosexuali din New York și San Francisco, în jur de 37 de milioane de oameni sunt
seropozitivi în prezent, majoritatea din Africa Subsahariană, dar aproximativ 2,3 milioane
trăiesc în regiunea UE / SEE. Astăzi, diagnosticul HIV nu mai este o condamnare la
moarte, dar este considerat în esență o boală cronică gestionabilă. Oamenii au trebuit să
învețe importanța sexului sigur ca mijloc de a se proteja de un virus potențial mortal și
acest lucru este considerat acum o normă socială acceptată. În același sens, este posibil
să vedem comportamente sociale modificate în lumea post-COVID - poate, de exemplu,
îmbrăcarea cu măști atunci când suferiți de o răceală simplă pentru a-i proteja pe alții va
deveni mai obișnuită în Europa, așa cum a fost pentru mulți ani deja în societățile asiatice.

În UE, în cadrul Orizont 2020, 220 de milioane EUR au fost alocate cercetării inovatoare
privind HIV / SIDA de la începutul programului. UE s-a dedicat avansării cercetării HIV /
SIDA încă din primii ani ai epidemiei și va continua să facă acest lucru în anii următori. În
această caracteristică specială, care urmează să fie publicată chiar înainte de Ziua
Mondială SIDA anuală, la 1 decembrie, întâlnim șapte proiecte finanțate de UE care au
fost în fruntea cercetării HIV / SIDA în Europa.Deci, în timp ce reflectăm la un an foarte,
foarte dificil, plin de multe pierderi și sacrificii, ceea ce putem trage din experiența HIV /
SIDA este că există întotdeauna speranță și există întotdeauna o hotărâre acerbă de a
ajunge la lumină la celălalt capăt al tunelului.
Research*eu. #96, October 2020
https://cordis.europa.eu/article/id/422373-soil-and-sustainability-raising-the-game-foreuropean-agriculture

În numărul special al revistei Research * eu, sunt descrise
metodele inovatoare a şapte proiecte pentru o agricultură
modernă mai prietenoasă cu solul, precum și soluții pentru a
ajuta fermierii la revitalizarea solului contaminat, astfel încât să
poată fi folosit din nou productiv.

European equality law review. 2020/2
https://op.europa.eu/en/publicatii
Acest număr se deschide cu patru articole analitice. Primul
articol, discută modul în care pandemia COVID-19 a afectat în
mod disproporționat persoanele defavorizate din SUA. Al doilea
articol, analizează modul în care pandemia COVID-19 a afectat
egalitatea de gen în UE din perspectiva legislației UE. Al treilea
articol,examinează sistemele de sancțiuni în temeiul Directivelor
privind egalitatea rasială și egalitatea în muncă, comparând
legislația și practicile din Slovacia, Cehia și Polonia. Ultimul
articol, realizat în domeniul diversității și incluziunii, oferă o
imagine de ansamblu analitică ale datelor etnice și a efectelor
sale practice în cazurile de discriminare, cu un accent deosebit pe Suedia și Regatul Unit,
dar și din experiențele din Finlanda, Franța și Germania. Similar cu numerele anterioare
ale acestei publicații, urmează o prezentare generală a jurisprudenței relevante a Curții
de Justiție a UE și a Curții Europene a Drepturilor Omului. În cele din urmă, secțiunea

privind evoluțiile naționale conține rezumate scurte ale celor mai importante evoluții în
legislație, jurisprudență și politici la nivel național în cele 36 de țări din reţea.

https://op.europa.eu/en/web/endorse/registration
Conferința Endorse își propune să ofere o platformă
pentru a discuta și contura viitorul gestionării datelor
în serviciile publice, reunind experți internaționali în
domeniile digitalizării, semanticii, datelor de referință și gestionării cunoștințelor. Alăturațivă pentru a vă auzi vocea și a face parte dintr-o comunitate activă și orientată spre viitor!
Evenimentul va avea loc online în perioada 16-19 martie 2021.

