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VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Politici și strategii europene
Lupta pentru bugetul european pe termen lung (2014
-2020)
Statele UE nu au luat în considerare cererea Parlamentului
pentru un buget care să încurajeze creșterea. Pe 8 februarie
2013, acestea au căzut de acord asupra reducerii bugetului prin
comparație cu perioada anterioară - lucru ce se întâmplă pentru
prima dată în istoria UE. Pe 13 martie, Parlamentul a respins
acest acord în forma sa actuală și a cerut mai multă flexibilitate
pentru cadrul financiar multianual, posibilitatea revizuirii
acestuia și un sistem real de resurse proprii. Pentru Parlamentul
European, prioritare sunt investițiile în creștere și crearea de
locuri de muncă. Deputații europeni au mai subliniat necesitatea
unui acord politic pentru reforma sistemului de resurse unice
(independente de contribuțiile guvernelor naționale).

Comisia ia măsuri privind clima și energia, în
perspectiva anului 2030
Comisia Europeană a făcut astăzi primul pas spre dezvoltarea unui
cadru de politică al UE pentru 2030 în domeniul combaterii
schimbărilor climatice și în cel al energiei. Comisia a adoptat o
carte verde care lansează o consultare publică privind conținutul
cadrului pentru 2030. De asemenea, Comisia a publicat o comunicare consultativă privind viitorul captării și stocării dioxidului
de carbon (CSC) în Europa, scopul fiind inițierea unei dezbateri
privind opțiunile disponibile pentru asigurarea dezvoltării oportune a acestei tehnologii.
În sfârșit, Comisia a adoptat un raport de evaluare a progresului
statelor membre spre îndeplinirea obiectivelor lor pentru 2020
privind energia din surse regenerabile, precum și rapoarte privind
sustenabilitatea biocombustibililor și a biolichidelor consumate în
UE.

Comisia Europeană lansează o carte
verde privind finanțarea pe termen lung
a economiei europene
Comisia Europeană a adoptat o carte verde prin
care lansează o consultare publică de trei luni
privind modalitățile de promovare a furnizării de
finanțare pe termen lung și de îmbunătățire și diversificare a sistemului de intermediere financiară
pentru investițiile pe termen lung în Europa. Investițiile pe termen lung reprezintă cheltuieli care
consolidează capacitatea de producție a economiei. Printre acestea se numără infrastructurile de
energie, de transport și de comunicații, echipamentele industriale și de servicii, tehnologiile în
domeniul schimbărilor climatice și al ecoinovării,
precum și educația și cercetarea și dezvoltarea.
Europa se confruntă cu nevoia de investiții de
mare anvergură, pe termen lung, care sunt esențiale pentru sprijinirea creșterii economice durabile. Pentru a finanța investițiile pe termen lung,
guvernele, întreprinderile și gospodăriile populației au nevoie de acces la finanțare previzibilă pe
termen lung. Criza financiară a afectat capacitatea
sectorului financiar din Europa de a direcționa
economiile către investiții pe termen lung. Prin
urmare, este esențial să vedem ce se poate face
pentru a îmbunătăți disponibilitatea finanțării pe
termen lung, iar cartea verde se concentrează
asupra modului în care se desfășoară acest proces.

Europol: platforma UE de sprijinire a cooperării și a formării profesionale în materie de aplicare a
legii
Comisia a propus astăzi măsuri de transformare a agenției UE de aplicare a legii (Europol) într-o agenție mai eficace în colectarea și analizarea informațiilor și în schimbul acestor analize cu statele membre. Acest lucru va permite agenției Europol să furnizeze un sprijin mai concret și mai bine orientat autorităților naționale de aplicare a legii în cadrul cooperării și al
investigațiilor transfrontaliere. În același timp, propunerea sporește nivelul de răspundere al Europol față de Parlamentul
European și parlamentele naționale și consolidează protecția datelor cu caracter personal.
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Inițiativă europeană
Concurs foto: Europa, am ceva sa-ti spun…
Vrei să câștigi material fotografic în valoare de până la 2000 de Euro și o excursie
de trei zile pentru două persoane la Bruxelles? Atunci e timpul să-ți iei aparatul
foto și să fotografiezi!
În cadrul Anului european al cetățenilor 2013, Grupul PSE al Comitetului Regiunilor (CoR) a lansat cea de-a șasea ediție a concursului său anual de fotografie.
"Europa, am ceva sa-ți spun…" îi indeamnă pe fotografii amatori să surprindă în
fotografii asteptările lor de la Europa. Fotografiile pot avea drept temă construirea în comun a Europei, cetățenia europeană sau ne pot arăta care crezi că
este locul tău în Europa.
Spune-ne povestea ta despre Europa într-o fotografie. Fii creativ. Imaginativ. Original. Concursul se va desfășura
până pe 30 iunie 2013 și este deschis rezidenților europeni cu vârsta de peste 18 ani.
Cele mai bune trei fotografii vor fi selecționate de un juriu alcătuit din membri ai Grupului PSE din cadrul CoR,
reprezentanți ai autoritătilor locale și regionale din UE, și din profesioniști în domeniul fotografiei. În plus, publicul va putea selecționa în septembrie un al patrulea câștigător prin vot online pe pagina Comitetului Regiunilor
de pe facebook.
Pentru informații suplimentare privind concursul și materialele promoționale, vizitați:
http://bit.ly/tell-europe

Concurs european multimedia: Migranții în Europa
Care este rolul și locul migranților în Europa? Comisia Europeană îi invită pe
studenții de la facultățile de artă, grafică și comunicare din toate cele 27 de
state membre ale Uniunii Europene și din Croatia să reflecte asupra contribuției pe care o au migranții în societățile europene.
Concursul organizat la nivelul întregii UE îi provoacă pe studenți să elaboreze lucrări de artă prin care să își exprime
opiniile cu privire la acest subiect și care să reflecte rolul pe care migranții îl au in viața noastră. Pentru a stimula o
dezbatere constructivă și a reflecta asupra situației migranților în Europa, Comisia le oferă noilor talente ale Europei
posibilitatea de a-și expune prin arta punctul de vedere.
La concurs pot participa toți studenții cu vârsta de peste 18 ani care sunt înscriși la o instituție de învățământ superior din domeniul artei, graficii sau comunicării din orice țara UE și din Croația. Facultățile trebuie să prezinte lucrările
până la 21 iunie 2013, la următoarele categorii: Poster, Fotografie și Video.
Fiecare facultate poate prezenta una sau mai multe lucrări de artă, în una sau mai multe categorii. Lucrările vor fi
evaluate la nivel național, iar cele mai bune dintre acestea (maximum 10 lucrări pentru fiecare țară) vor fi transmise
unui juriu european care îi va selecta pe cei 30 de finaliști și va decide câștigătorul european pentru fiecare categorie. Din acest juriu vor face parte profesioniști din domeniul comunicării, artei și mass-mediei, precum și persoane
din rândul comunităților de migranți.
Data limită pentru trimiterea lucrărilor este: 21 iunie 2013

ANUL 5, NUMĂRUL 3
Pagina 3

Europa pentru cetățeni
Ocuparea forței de muncă: Comisia propune norme pentru ca inițiativa privind ocuparea forței de
muncă în rândul tinerilor să devină realitate
Comisia Europeană a propus norme operaționale pentru implementarea inițiativei privind ocuparea forței de
muncă în rândul tinerilor, în vederea combaterii șomajul la nivelul acestei categorii de populație. Inițiativa
privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor a fost propusă de Consiliul European din 7-8 februarie 2013,
cu un buget de 6 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor va sprijini, în mod special, tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, din acele regiuni ale Uniunii unde
rata șomajului în rândul tinerilor a depășit 25 % în 2012. Ea se va concentra pe integrarea acestor tineri pe piața
muncii. Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor va fi complementară altor proiecte inițiate
la nivel național, inclusiv celor întreprinse cu sprijinul FSE, în vederea creării sau implementării schemelor de
garantare pentru tineret, cum ar fi reforma instituțiilor și a serviciilor relevante. În ceea ce privește fondurile, 3
miliarde EUR vor proveni dintr-o linie bugetară dedicată ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, la care se
vor adăuga cel puțin 3 miliarde EUR din Fondul social european.

Comisia vrea să ușureze viața IMM-urilor prin relaxarea celor mai împovărătoare 10 acte legislative
ale UE
Cele 20,8 milioane de întreprinderi europene mici și mijlocii (IMM-uri) creează 85 % din toate locurile de muncă
noi din Europa, angajând 2/3 din forța de muncă a UE și contribuind în mod semnificativ la inovare și la creșterea
economică. Conform principiului „să gândești mai întâi la scară mică” și în concordanță cu Small Business Act din
2008, Comisia a pus IMM-urile în centrul agendei sale de reglementare inteligentă pentru sprijinirea creșterii
economice și a creării de locuri de muncă în Europa. În urma unei ample consultări lansate de Comisie, în jur de
1 000 de IMM-uri și organizații cu scop lucrativ au identificat topul 10 al celor mai împovărătoare acte legislative
ale UE Scopul acestei consultări ample a fost acela de a determina în ce mod legislația UE ar putea stingheri
crearea de locuri de muncă și creșterea economică și de a identifica domeniile sau aspectele care ar putea necesita o examinare mai atentă și acțiuni suplimentare. Potrivit rezultatelor publicate astăzi, IMM-urile consideră că
cele mai mari dificultăți și costuri decurg din normele referitoare la legislația REACH, taxa pe valoarea adăugată,
siguranța produselor, recunoașterea calificărilor profesionale, protecția datelor, etc.

O Uniune Europeană mai atractivă pentru studenții și cercetătorii străini
Uniunea Europeană trebuie să atragă cercetători și studenți talentați din afara UE care, prin cunoștințele și competențele lor, pot contribui la creștere și competitivitate. Peste 200 000 de studenți și cercetători din afara UE
profită, în fiecare an, de ocazia de a veni temporar în Europa. Totuși, prea mulți dintre aceștia trebuie să facă
față unor impedimente birocratice inutile. Normele actuale pentru obținerea unei vize pentru studenți sau a
unui permis de ședere sunt adesea complexe și neclare; procedurile pot fi de lungă durată și variază considerabil
de la un stat membru la altul, iar transferul dintr-un stat membru în altul poate fi foarte dificil sau chiar imposibil. Se reduce astfel posibilitatea țărilor UE de a beneficia de un număr mai mare de persoane talentate și reduce
atractivitatea UE ca centru mondial de excelență.Comisia a propus modalități de simplificare a intrării și șederii
în UE pentru studenții, cercetătorii și alte categorii de resortisanți din afara UE pentru perioade de peste trei
luni, precum și condiții mai atractive pentru aceste categorii.
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Concurs de afișe "Right2move"

13 aprilie 2013

Erasmus Mundus (2009-2013)

15 aprilie 2013

Fundația Euro-Mediteraneană Anna Lindh pentru Dialog între Culturi

15 aprilie 2013

Stagii la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei

15 aprilie 2013

Programul de burse Bogliasco

15 aprilie 2013

Programul de stagii de practică la NATO

19 aprilie 2013

AEGEE: Universitatea de vară

28 aprilie 2013

Stagii de practică la Curtea de Justiție

30 aprilie 2013

Program de stagii la Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului

30 aprilie 2013

Stagii la Mediatorul European

30 aprilie 2013

Stagii de formare la Consiliul Europei

30 aprilie 2013

Învățare pe tot parcursul vieții - COMENIUS

30 aprilie 2013

Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC)

30 aprilie 2013

Programul de Burse de Cercetare Wim Duisenberg

30 aprilie 2013

Concurs foto "Lucrători domestici migranți în Europa"

30 aprilie 2013

“Surse de finanțare pentru tineri”- prezentate de Centrul Europe Direct Nord-Est
Conform planului de activități stabilit pentru anul 2013, Centrul de informare europeană Europe
Direct Nord-Est din Piatra Neamț, împreună cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a
organizat în data de 27 martie 2013, evenimentul intitulat “Surse de finanțare pentru tineri”, sub
egida și cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene la București.
Acțiunea face parte din modulul de evenimente “Platforma informațiilor pentru finanțare”, inițiat
de Centrul Europe Direct Nord-Est si structura gazdă încă din anul 2011 și a avut loc în sala de festivități a Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu.
Evenimentul s-a adresat elevilor de clasa a XII-a și-a propus să familiarizeze elevii de liceu cu oportunitățile de studiu și lucru pe care le au în Uniunea Europeană.

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

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

