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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Politici și strategii europene
Noul Fond social european: pentru combaterea
șomajului în rândul tinerilor

Sistemul de Informații Schengen (SIS II)
este acum operațional

Aproximativ un tânăr din patru este șomer în UE (în unele țări doi
din trei). Deputații europeni au cerut mai multă atenție șomajului
în rândul tinerilor în contextul în care Fondul social european va
fi reînnoit pentru perioada 2014-2020. Comisia pentru ocuparea
forței de muncă și afaceri sociale a susținut și extins propunerea
pentru o inițiativă privind ocuparea forței de muncă în rândul
tinerilor. După modificările făcute în comisie, inițiativa privind
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor va viza tineri cu
vârste între 15 și 30 de ani care nu lucrează, nu studiază și
locuiesc în regiuni unde rata șomajului în rândul tinerilor
depășește 20%. Scopul este de a demara așa-numita „garanție
pentru tineri“.

Pentru a spori securitatea și a facilita libera circulație a persoanelor în spațiul Schengen, astăzi intră
în funcțiune Sistemul de Informații Schengen de a
doua generație (SIS II). SIS II facilitează schimbul de
informații între autoritățile naționale de control al
frontierei, autoritățile vamale și cele polițienești cu
privire la persoanele care este posibil să fi fost
implicate în infracțiuni grave. Sistemul include, de
asemenea, alerte cu privire la persoane dispărute,
în special copii, precum și informații despre anumite bunuri, de exemplu, bancnote, automobile,
camionete, arme de foc și documente de identitate care este posibil să fi fost furate, însușite ilegal sau pierdute. În condițiile în care controalele la
frontierele interne au fost abolite, SIS II
îndeplinește în continuare un rol crucial în facilitarea circulației libere a persoanelor în spațiul
Schengen. SIS II este a doua generație a Sistemului
de Informații Schengen, operațional din 1995, ale
cărui funcționalități au fost acum îmbunătățite,
permițând, de exemplu, introducerea de date biometrice (amprente digitale și fotografii), lansarea
de noi tipuri de alerte (în cazul furtului de aeronave, nave, containere, mijloace de plată) sau
corelarea diferitelor alerte (de exemplu, corelarea
unei alerte privind o persoană cu o alertă privind
un vehicul).

Politica industrială: implantarea la nivel teritorial și
factorul uman sunt aspecte esențiale pentru
relansare
Comitetul Regiunilor împărtășește punctul de vedere potrivit
căruia industria a devenit o prioritate urgentă, determinând
Comisia Europeană să adopte obiectivul ca, până în 2020, contribuția sectorului industrial la PIB să ajungă la 20%. Cu toate
acestea, reprezentanții localităților și regiunilor din UE insistă
asupra faptului că implantarea teritorială și dimensiunea umană
reprezintă parametrii cei mai relevanți pentru viitorul industriei
europene. De asemenea, în avizul adoptat în sesiunea plenară, ei
insistă asupra unei mai bune coordonări a politicilor industrială și
de coeziune ale UE, prin intermediul pactelor teritoriale. CoR pledează pentru relansarea industrială ca prioritate politică efectivă,
care să beneficieze de un nivel de angajament politic pe picior de
egalitate cu coeziunea, infrastructura sau agricultura.

Comisia propune modernizarea instrumentelor de apărare comercială ale UE
Comisia Europeană a prezentat o propunere care vizează adaptarea normelor UE în materie de luptă contra concurenței
neloiale cauzate de importurile care fac obiectul unui dumping sau al unei subvenții, pentru a le adapta la dificultățile contemporane cu care se confruntă economia UE. Modificările propuse ar face ca apărarea comercială a UE să funcționeze mai
bine pentru toate părțile interesate, inclusiv pentru producătorii și importatorii din UE. Instrumentele antidumping și antisubvenții vor fi mai eficiente și mai bine aplicate pentru a proteja producătorii UE împotriva practicilor neloiale ale
întreprinderilor străine și împotriva oricărui risc de retorsiune.
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Inițiativă europeană
Săptămâna Europeană a Tineretului 2013
Ready!... SET!... Go!!!
O nouă ediție a Săptămânii Europene a Tineretului (SET) va avea loc anul
acesta, în perioada 26 mai - 2 iunie 2013. Altfel zis, o nouă ocazie pentru ca
tinerii să fie in prim plan, activitățile și proiectele lor să fie in centrul atenției
și vocea lor să se faca auzită!
Anul acesta, SET se va axa pe următoarele teme: cetățenia activă, participarea tinerilor într-o societate
democratică si cu precădere la alegerile pentru Parlamentul European (PE) și aniversarea a 25 de ani de
programe de tineret.
Evenimentele organizate sub umbrela SET, atat la nivel european, cât și în fiecare stat în parte, se vor concentra
pe cetățenia activă, participarea la viața democratică, implementarea de succes a programului TiA, cele 8 puncte
ale Strategiei Europene pentru Tineret și alte evenimente relevante (cum ar fi, de exemplu, evenimente culturale). Pentru a va face o idee despre ce a însemnat SET în trecut, puteti consulta secțiunea dedicată de pe
www.tinact.ro, unde gasiti informații detaliate despre ultima ediție.
În curând vom reveni cu informații suplimentare privind SET și cum vă veți putea implica și la această ediție!
Săptămâna Europeană a Tineretului poate fi urmarită si pe facebook:
https://www.facebook.com/Saptamana.Europeana.a.Tineretului

Turneul inovării sociale
Turneul urmărește promovarea ideilor inovatoare, identificarea și recompensarea proiectelor care pun în evidență avantajele societale importante sau
demonstrează practici de excelență asociate unor rezultate tangibile, masurabile.
Proiectele pot să acopere o gama vastă de domenii: de la educație și servicii de
sănătate la mediu natural sau urban, prin intermediul de noi tehnologii, noi
sisteme și noi procese.
Turneul inovarii sociale este deschis organizațiilor cu sau fară scop lucrativ, în special tinerilor antreprenori și
întreprinderilor sociale, dar și liceelor. Propunerile pot fi depuse individual sau în echipa de persoane dintr-un stat
membru al UE, o țară (potential) candidată la UE sau o țară membră AELS.
Se vor acorda două premii în bani în categoria generală și un premiu în categoria specială.
Data limită pentru trimiterea proiectelor este 15 mai 2013. După două runde ale turneului, finaliștii își vor prezenta
proiectele în cadrul evenimentului de final ce va avea loc la Budapesta, Ungaria, pe 17 octombrie 2013.
Mai multe informatii:
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/rules-for-applicants
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Europa pentru cetățeni
Ocuparea forței de muncă: Comisia propune îmbunătățirea aplicării drepturilor lucrătorilor la liberă
circulație
Comisia Europeană a propus o serie de măsuri care să asigure o mai bună aplicare a legislației UE în domeniul
dreptului persoanelor de a lucra în alt stat membru, pentru a-i ajuta astfel pe cetățeni să își exercite drepturile în
practică. În prezent, indiferent dacă legislația națională este conformă sau nu cu normele UE, există în continuare problema necunoașterii acestor norme de către angajatorii din sectorul public și privat. Necunoașterea sau
neînțelegerea normelor este o sursă majoră de discriminare pe motive de naționalitate. La rândul lor, cetățenii
consideră că nu știu la cine să apeleze în statul membru gazdă, atunci când se confruntă cu probleme legate de
dreptul lor la liberă circulație. Scopul propunerii Comisiei este de a depăși aceste dificultăți și de a contribui la
prevenirea discriminării lucrătorilor pe baza naționalității, oferind soluții practice. Dacă va fi aprobată de Parlamentul European și de Consiliu, propunerea va contribui la asigurarea unei aplicări efective și eficiente a legislației existente. Statele membre vor trebui: să creeze puncte de contact naționale care să ofere informații,
asistență și consiliere, astfel încât lucrătorii migranți din UE și angajatorii să fie mai bine informați cu privire la
drepturile lor, să ofere căi de atac adecvate la nivel national, să permită sindicatelor, ONG-urilor și altor organizații să demareze proceduri administrative sau judiciare în numele lucrătorilor, etc.

Un sprijin îmbunătățit pentru profesorii începători din UE
Programele de integrare, menite să ofere sprijin personalizat și consiliere pentru profesorii începători sunt astăzi
obligatorii în 15 state membre ale UE (Austria, Cipru, Estonia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Suedia și Regatul Unit), precum și în Croația și Turcia, conform unui
raport al Comisiei Europene privind situația cadrelor didactice și a directorilor unităților de învățământ în 32 de
țări. Cu toate că aceste programe diferă în ceea ce privește modul în care sunt organizate, ele urmăresc să-i ajute
pe noii veniți să se adapteze la profesie și să reducă probabilitatea ca profesorii să-și părăsească prematur profesia. Majoritatea țărilor UE au definit competențele de care trebuie să dispună profesorii pentru a obține un loc
de muncă și a progresa în cadrul profesiei; acestea includ cunoștințe pedagogice, munca în echipă, competențele
interpersonale și competențele profesionale.
Majoritatea celor 5 milioane de profesori din Europa sunt obligați prin contract să presteze cel puțin 35-40 de
ore pe săptămână, care includ timpul de predare, disponibilitatea în incinta școlii și timpul pentru pregătire și
notare.

Relații de muncă: conform unui nou raport, dialogul social din Europa este supus presiunii
Criza economică actuală reprezintă un impediment major pentru dialogul dintre reprezentanții lucrătorilor și ai
angajatorilor și guverne, conform unui raport publicat astăzi de Comisia Europeană. Raportul arată că reformele
guvernamentale recente nu au fost întotdeauna însoțite de un dialog social pe deplin eficient, ducând la relații
de muncă din ce în ce mai conflictuale în Europa. Implicarea reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor
(„partenerii sociali”) în reformele guvernamentale este esențială, pentru că soluțiile găsite prin dialog social tind
să se bucure de o mai largă acceptare în cadrul societății, să fie mai ușor de pus în practică și mai puțin de natură
să dea naștere unui conflict. Prin urmare, acordurile consensuale care implică partenerii sociali contribuie la
asigurarea viabilității pe termen lung a reformelor economice și sociale. Un dialog social bine structurat poate
contribui în mod eficient la reziliența economică a Europei. De altfel, țările în care dialogul social este bine stabilit și sistemele relațiilor de muncă sunt puternice sunt, în general, cele în care economia și societatea dau
dovadă de o mai mare reziliență, iar presiunea exercitată este mai mică.
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Cursuri BEST pentru studenții de profil tehnic

12 mai 2013

Programul de sprijinire a politicii în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (PSP TIC)

14 mai 2013

TINERET IN ACTIUNE - Acțiunea 3.2: Cooperare cu alte țări decât țările vecine Uniunii 14 mai 2013
Europene
Stagii de traducere la Parlamentul European

15 mai 2013

Invățare pe tot parcursul vieții - ERASMUS

15 mai 2013

Stagii și vizite de studiu la Parlamentul European

15 mai 2013

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilități

15 mai 2013

ICI ECP - Cooperare în domeniul educației între statele UE și Australia, Japonia, Noua
Zeelanda și Republica Coreea

15 mai 2013

Programul de burse Kodak

17 mai 2013

Programul Internet mai sigur

23 mai 2013

O mare de cuvinte - Concurs internațional de poveștiri scurte

25 mai 2013

Programul Executive Training (ETP) în Coreea

31 mai 2012

Programul Executive Training (ETP) în Japonia

31 mai 2012

Premiul pentru cercetare în politici culturale (PCPC) pentru cercetare aplicată și
comparativă a politicilor culturale

31 mai 2013

Stagii la Delegația Uniunii Europene la Organizația Națiunilor Unite din New York

31 mai 2013

Centrul Europe Direct Nord-Est și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est lansează Școala de afaceri
pentru copii
Conform planului de acțiuni pentru anul 2013, Centrul Europe Direct Nord-Est, împreună cu structura gazdă,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a lansat modulul de evenimente intitulat
“Children’s Business School”, care se va desfășura sub egida Reprezentanței Comisiei Europene la București
și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Școala de afaceri se adresează elevilor de clasele IIV din școlile din Piatra Neamț și își propune să educe copiii în vederea formării de abilităţi şi dezvoltării atitudinilor antreprenoriale, să încurajeze spiritul competiţional şi responsabilitatea acestora în calitatea de
viitori antreprenori europeni.
Mai multe informatii: www.adrnordest.ro/cedne
Pentru dezabonare, click aici
Centrul Europe Direct Nord-Est
găzduit de

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

