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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Politici și strategii europene
Stabilitate, locuri de muncă, creștere: Irlanda își
prezintă prioritățile la PE
Crearea de locuri de muncă și combaterea crizei din Europa sunt
prioritățile principale ale Irlandei, care a preluat președinția de
șase luni a Consiliului UE. Premierul Enda Kenny a prezentat
astăzi la Parlamentul European planurile țării sale.
Majoritatea grupurilor politice au fost de acord că Irlanda poate
folosi propria experiență în abordarea crizei pentru a aduce
schimbări în Europa.
Șomajul, în special în rândul tinerilor, trebuie abordat prin
garanția pentru tineri, a spus premierul irlandez Enda Kenny,
arătând că alte priorități ale președinției actuale a Consiliului UE
sunt uniunea bancară și bugetul UE pe termen lung .

Transport rutier: Noul permis european de
conducere
Începând cu 19 ianuarie 2013, toate noile permisele de conducere
eliberate în UE se vor prezenta sub forma unui „card de credit”
din plastic, având un format european standard și elemente de
securitate mai bune. Noul permis european va înlocui treptat cele
peste 100 de modele diferite din hârtie și plastic, utilizate în
prezent de mai mult de 300 de milioane de șoferi în întreaga UE.
Această acțiune face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri
(cea de-a treia Directivă UE privind permisele de conducere) care
intră în vigoare și care sunt concepute pentru a ameliora libera
circulație, a combate frauda și a îmbunătăți siguranța rutieră pe
întreg teritoriul UE. Toate noile permise europene de conducere
vor fi eliberate în conformitate cu un nou format, un „card de
credit” din plastic, cu o fotografie și informații standard – ușor de
recunoscut și de citit în întreaga UE.

Centrul european de combatere a
criminalității informatice (EC3) se
deschide în data de 11 ianuarie
Începând cu 11 ianuarie, noul Centru european de
combatere a criminalității informatice (EC3) își va
începe activitatea pentru a contribui la protejarea
cetățenilor și întreprinderilor europene față de
criminalitatea informatică. Comisarul UE pentru
afaceri interne, Cecilia Malmström, va participa la
inaugurarea oficială a acestui centru care a fost
înființat în cadrul Oficiului European de Poliție,
Europol, la Haga (Țările de Jos).
Investigarea fraudelor online și a abuzurilor online
împotriva copiilor, precum și a altor tipuri de infracțiuni informatice implică, de regulă, sute de
victime în același timp și suspecți în multe părți
diferite ale lumii. Operațiunile de această amploare nu pot fi realizate cu succes de către forțele
naționale de poliție acționând pe cont propriu.
Deschiderea Centrului european de combatere a
criminalității informatice (EC3) marchează o schimbare semnificativă a modului în care UE a abordat
criminalitatea informatică până în prezent. Mai
presus de toate, abordarea EC3 va fi mai de perspectivă și mai favorabilă incluziunii. Acesta va
pune în comun cunoștințe de specialitate și informații, va sprijini investigațiile penale și va
promova soluții la nivelul întregii UE.

Cercetare și inovare: Comisia extinde căutarea de consilieri experți pentru Orizont 2020
Comisia Europeană a lansat un apel către experții din toate domeniile solicitându-le să participe la elaborarea agendei
programului Orizont 2020, viitorul program al Uniunii Europene de finanțare a cercetării și inovării. Aceasta este prima
dată când Comisia lansează un astfel de apel în favoarea programului ei de cercetare. Grupuri de consilieri vor oferi consultanță de înaltă calitate pentru pregătirea cererilor de propuneri de proiecte în cadrul programului Orizont 2020.
Grupurile vor fi constituite în jurul unor teme de interes major pentru cetățenii europeni, cum ar fi schimbările climatice,
ieftinirea energiei din surse regenerabile, asigurarea disponibilității de alimente sigure sau soluționarea problemelor legate
de îmbătrânirea populației.

EUROPE DIRECT NORD-EST
Pagina 2

Inițiativă europeană
Historiana – Portalul către trecut
Acest portal educativ este coordonat de EUROCLIO, Asociaţia europeană a educatorilor
din domeniul istoriei, şi oferă tinerilor acces gratuit la educaţie de calitate în domeniul
istoriei şi patrimoniului, dintr-o perspectivă globală. Site-ul este în prezent dezvoltat de
educatori şi istorici din peste 35 de state. Este organizat thematic, iar conţinutul este
gândit într-o abordare incluzivă, indiferent de background cultural, religios sau etnic.
Sunt abordate teme alternative şi subiecte precum drepturile omului, migraţie şi mediu, dar şi subiecte tradiţionale cum ar fi războaiele mondiale şi revoluţia industrială.
Historiana ajută la identificarea de resurse istorice relevante, oferind acces la colecţii
din muzee, biblioteci şi arhive.
Pentru mai multe informații: http://historiana.eu

Platforma “Decent Work 4 Youth”
Creată de o echipă interculturală de tineri ce lucrează la Organizaţia Internaţională
a Muncii (OIM), platforma oferă tinerilor din întreaga lume oportunitatea de a interacţiona şi a colecta informaţii privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor. Tinerii se confruntă cu cea mai dificilă situaţie, în criza mondială a locurilor de
muncă, în a-şi găsi şi păstra un loc de muncă. Sunt de 3 ori mai multe şanse pentru
un tânăr să fie şomer, decât pentru un adult.
http://www.decentwork4youth.org/?sec=quienes
Eurobarometru – Atitudini privind accesibilitatea în UE
Cercetarea încearcă să identifice şi să analizeze problemele legate de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţi
care trăiesc în UE.
Chestionarul acoperă următoarele domenii: profilul persoanelor cu dizabilităţi şi problemele de accesibilitate cu care
s-au confruntat (transport/clădiri/comunicaţii/vot/website-uri), percepţia privind accesibilitatea crescută a bunurilor
şi serviciilor, beneficiile eliminării barierelor şi modul în care accesibilitatea poate fi sporită şi garantată.
Mai multe informații:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#345

Noul site MEDIA
Un nou site dedicat programului MEDIA, cu o nouă structură
şi un nou design, va contribui la clarificarea diferitelor
mecanisme de suport existente şi la aspectele politicilor din
domeniul audiovizualului legate de program.
Informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm

ANUL 5, NUMĂRUL 1
Pagina 3

Europa pentru cetățeni
Comisia Europeană lansează Anul european al cetățenilor (2013)
Cu ocazia trecerii în anul 2013, Comisia Europeană lansează Anul european al cetățenilor, un an care vă este
dedicat dumneavoastră și drepturilor dumneavoastră. Acest An european coincide cu un moment de răscruce al
procesului de integrare europeană; în 2013 se împlinesc 20 de ani de la introducerea, în 1993, prin Tratatul de la
Maastricht, a cetățeniei europene și mai rămâne un an până la desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul
European. Pentru a marca Anul european al cetățenilor - 2013, vor fi organizate în întreaga UE o serie de evenimente, conferințe și seminare, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, regional sau local (pentru calendarul evenimentelor, puteți consulta: http://europa.eu/citizens-2013). Comisia va asigura, de asemenea, o mai
mare vizibilitate a portalurilor web multilingve Europe Direct și „Europa ta”, ca elemente-cheie ale unui punct
unic de informare privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene, și va consolida rolul și vizibilitatea instrumentelor de soluționare a problemelor, cum ar fi SOLVIT, pentru a le permite cetățenilor Uniunii să-și exercite din
plin drepturile și să și le apere mai eficient.
De-a lungul anului 2013, vicepreședintele Reding și alți comisari ai UE își vor conjuga eforturile cu politicienii de
pe plan național și local pentru a organiza dezbateri cu cetățeni europeni din întreaga Europă, pentru a le asculta
punctul de vedere și a răspunde la întrebările acestora.

Valorificarea potențialului antreprenorial al Europei pentru relansarea creșterii economice
Pentru a reveni la creștere economică și la niveluri scăzute ale șomajului, Europa are nevoie de mai mulți
întreprinzători. Creând 4 milioane de noi locuri de muncă în fiecare an, întreprinderile nou înființate, și în special
cele mici și mijlocii (IMM-urile), sunt principalele furnizoare de locuri de muncă noi din Europa. Ca urmare, dl
Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, a prezentat astăzi un plan de măsuri pentru sprijinirea
întreprinzătorilor și modificarea radicală a culturii antreprenoriale în Europa. Planul pune accent pe rolul esențial
al educației și al formării în cultivarea noilor generații de întreprinzători și cuprinde măsuri specifice pentru
asistarea celor care fac primii pași în antreprenoriat dintre tineri, femei, persoane în vârstă, migranți și șomeri.
Nivelul ridicat al șomajului din UE lasă nevalorificate resurse umane, în special din rândurile femeilor și ale tinerilor. Planul abordează, de asemenea, obstacolele din calea întreprinzătorilor, de exemplu prin măsuri ambițioase
de susținere a întreprinderilor recent înființate, de îmbunătățire a șanselor de succes pentru transferurile de proprietate asupra întreprinderilor, de ameliorare a accesului la finanțare și de acordare a unei a doua șanse
întreprinzătorilor onești care au falimentat.

Garanția pentru tineri: întoarcerea tinerilor europeni pe piața muncii
Șomajul a ajuns la un nivel critic în rândul tinerilor. Parlamentul European va dezbate „garanția pentru tineri“,
propusă de Comisia Europeană, prin care se garantează că toți tinerii șomeri beneficiază de o ofertă de muncă
de calitate sau de educație și formare profesională. În cadrul dezbaterii, Comisia va oferi deputaţilor europeni
detalii despre implementarea garanției în statele membre și finanțarea acesteia. Conform propunerii Comisiei
Europene, se garantează că toți tinerii până în 25 de ani beneficiază de o ofertă de muncă de calitate, de un
program de formare continuă, de o ofertă de ucenicie sau de un stagiu în termen de patru luni de la ieșirea din
sistemul de educație formală sau de la momentul pierderii locului de muncă. Statele membre trebuie să creeze
parteneriate cu părțile interesate și să se asigure că serviciile de ocupare a forței de muncă și alți parteneri care
oferă sprijin tinerilor intervin într-un stadiu timpuriu. Garanția pentru tineri este sprijinită de Fondul social
european și este integrată în politicile de ocupare a forței de muncă ale fiecărui stat membru.
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Cultura (2007-2013): Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale

6 Februarie 2013

Programul Daphne III

6 Februarie 2013

Administrația Fondului Cultural Național - concurs de proiecte

8 Februarie 2013

Programe de stagii UE-Japonia

12 Februarie 2013

Burse de studii în Luxemburg 2013-2014

14 Februarie 2013

Burse de studii în Cehia 2013-2014

14 Februarie 2013

Burse de studii în Grecia 2013-2014

14 Februarie 2013

Burse de studii în Slovacia 2013-2014

14 Februarie 2013

Burse de studii în Nigeria 2013-2014

14 Februarie 2013

Burse de studii în Croatia 2013-2014

14 Februarie 2013

Burse de studii în Italia 2013-2014

14 Februarie 2013

Stagii de traducere la Parlamentul European

15 Februarie 2013

Invățare pe tot parcursul vieții - Programul Jean Monnet

15 Februarie 2013

Capitala Europeană a Tineretului

20 Februarie 2013

Burse de studii în Polonia 2013-2014

21 Februarie 2013

Burse de studii în India 2013-2014

21 Februarie 2013

Pentru dezabonare, click aici
Centrul Europe Direct Nord-Est
găzduit de

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

