
Comisia Europeană stabilește opțiuni cu privire la 
viitoarea politică de coeziune 
 
Cel de-al 5-lea Raport privind coeziunea economică, socială și teri-
torială, elaborat de Comisia Europeană și publicat pe data de 10 
noiembrie, arată că politica de coeziune a UE a contribuit în mod 
semnificativ la creșterea economică și la prosperitate, precum și 
la promovarea unei creșteri echilibrate în întreaga Uniune. Cu 
toate acestea, din perspectiva evoluțiilor economice și sociale 
semnificative petrecute în ultimii ani, de acum înainte politica de 
coeziune trebuie să facă față unor noi provocări. În contextul mai 
larg al revizuirii bugetului UE, raportul evidențiază faptul că 
viitoarele investiții din sfera politicii de coeziune trebuie să fie în 
concordanță cu obiectivele strategiei Europa 2020.  
De asemenea, raportul propune introducerea unor condiții mult 
mai stricte, precum și a unor stimulente, pentru asigurarea uti-
lizării efective a fondurilor dedicate politicii de coeziune, precum 
și o mai mare concentrare pe obținerea de rezultate. 

Politici Europene 

UE stabilește o strategie fermă în materie de politică 
comercială pentru următorii cinci ani 

Pe data de 9 noiembrie 2010 Comisia Europeană și-a prezentat 
proiectul pentru o politică comercială a UE care să contribuie la 
revitalizarea economiei Europei. În documentul său de dezbatere 
„Comerț, creștere și afaceri internaționale”, Comisia analizează 
modul în care comerțul îndeplinește rolul de motor al creșterii 
economice și al creării de locuri de muncă. Ea propune o strate-
gie care vizează reducerea barierelor comerciale, deschiderea 
piețelor globale și obținerea unor condiții echitabile pentru 
întreprinderile europene. Obiectivul global este adoptarea unei 
abordări mai ferme pentru a garanta faptul că cetățenii europeni 
se bucură de beneficiile comerțului. 
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Călătorii fără frontiere: Comisia 

propune o monitorizare mai strictă a 

respectării normelor Schengen 

În UE, cetățenii pot călători fără a fi supuși 

controalelor la frontieră în spațiul Schengen. 

Cu toate acestea, există în continuare bariere 

în calea liberei circulații, cum ar fi obstacolele 

care continuă să afecteze fluiditatea traficului 

la punctele rutiere de trecere a frontierelor 

interne, deoarece normele Schengen nu sunt 

întotdeauna aplicate corect de către statele 

membre. Acesta este motivul pentru care 

Comisia dorește să verifice mai îndeaproape 

respectarea normelor Schengen. O nouă 

propunere adoptată de către Comisie 

urmărește să consolideze mecanismul de 

evaluare a aplicării corecte a normelor 

Schengen în statele membre. Acesta va per-

mite Comisiei să efectueze o mai bună verifi-

care a legislației relevante privind eliminarea 

controalelor la frontierele interne și controale 

mai eficiente pe teritoriile naționale. Este 

necesar un mecanism specific de evaluare 

pentru a asigura atât încrederea reciprocă 

între statele membre, cât și capacitatea aces-

tora de a pune în aplicare toate dispozițiile 

Schengen în mod eficient.  

Comisia prezintă proiectul unei Politici agricole comune de perspectivă după 2013 

Comisia Europeană a publicat pe data de 18 noiembrie 2010 o comunicare privind „Politica agricolă comună (PAC) în per-
spectiva anului 2020 – Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii”. Scopul 
reformei este ca sectorul agricol european să devină mai dinamic, competitiv și eficient în contribuția sa la viziunea strat-
egiei Europa 2020 privind stimularea creșterii durabile, inteligente și favorabile incluziunii. Documentul schițează trei 
opțiuni pentru continuarea reformei. În urma discuțiilor pe marginea acestor idei, Comisia va prezenta propuneri legisla-
tive formale la jumătatea anului 2011. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report
http://ec.europa.eu/trade/trade-growth-and-jobs/
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm


Comisia Europeană inițiază o dezbatere privind trecerea la o viteză superioară în lupta 

 împotriva sărăciei  

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind viitorul politicii de dezvoltare a UE. Confruntată cu tripla 
provocare a crizei economice, alimentare și ecologice și constatând totodată performanțele economice în general 
încurajatoare ale țărilor în curs de dezvoltare, Comisia dorește să culeagă puncte de vedere cu privire la modul cel 
mai eficace în care UE poate să sprijine țările în curs de dezvoltare în eforturile lor de a realiza progrese accelerate 
în vederea atingerii și chiar a depășirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Pornind de la realizările anterioare, 
Comisia propune patru teme principale de dezbatere: impactul ajutorului acordat de UE, încurajarea unei creșteri 
mai favorabile incluziunii, promovarea dezvoltării durabile și obținerea de rezultate durabile în domeniul agriculturii 
și al securității alimentare. După încheierea consultării publice deschise țărilor din UE și țărilor partenere, Comisia va 
prezenta o comunicare privind modernizarea politicii de dezvoltare a UE în 2011.  

Pentru a consulta textul integral al Cărții verzi și pentru a participa la consultare: 

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm 

interesate, ale potențialilor 
beneficiari și ale părților 
terțe cu privire la obiective-
le generale, la mecanismul 
de punere în aplicare, la 
temele prioritare și la as-
pectele financiare care 
trebuie avute în vedere de 
viitorul program. Con-
tribuțiile primite în cadrul 
acestei consultări vor servi 
la pregătirea propunerii 

În data de 27 octombrie 
2010, Comisia Europeană a 
anunțat lansarea unei am-
ple consultări on-line, ca 
parte a procesului de 
pregătire a viitorului pro-
gram Europa pentru 
cetățeni pentru perioada 
2014 – 2020.  

Scopul consultării este de a 
cunoaște opiniile părților 

Comisiei privind adoptarea 
unei decizii a Parlamentului 
European și a Consiliului 
referitoare la noul program 
pentru perioada 2014 - 
2020. 

Consultarea se face on-line 
pe pagina: http://

ec.europa.eu/yourvoice/ipm/
forms/dispatch?
form=Programme&lang=en  

    Europa pentru cetățeni 

Viitorul program “Europa pentru cetățeni” 

PE pentru Piața internă și 
protecția consumatorilor a 
organizat o întâlnire cu par-
lamentele naționale pentru 
a discuta despre 
îmbunătățirea recunoașterii 
calificărilor profesionale.În 
cadrul întâlnirii eurodeputa-
ţii au analizat neajunsurile 
directivei împreună cu ex-
perți în domeniu, organizații 
profesionale și re-
prezentanții parlamentelor 
naționale și au căutat soluții 

pentru îmbunătățirea di-
rectivei în viitor. Aceștia au 
identificat sănătatea pub-
lică, protecția consuma-
torului și siguranța ca fiind 
principalele probleme ale 
directivei.  

Lipsa examinării compe-
tențelor lingvistice a fost de 
asemenea subliniată, alături 
de calitatea educației și 
formării profesionale și de 
credibilitatea diplomelor. 

Deși Europa încurajează libera 
circulație a persoanelor, lu-
crătorii din profesii liberale 
precum ingineri, arhitecți, 
contabili și medici întâmpină 
în continuare numeroase ob-
stacole în acest sens. Diplo-
mele, calificările și formațiuni-
le profesionale diferă de la o 
țară la alta și pun deseori în 
pericol consumatorii sau 
pacienții. 

Marți 26 octombrie Comisia 

Recunoașterea 
calificărilor 

profesionale 
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Pe data de 9 noiembrie 2010 Comisia Europeană a adoptat pachetul Extindere, în care prezintă evaluarea anuală 
efectuată de Comisie a agendei de extindere a Uniunii Europene. Evaluarea prezintă stadiul actual al pregătirilor, 
provocările viitoare și calea de urmat pentru țările din Balcanii de Vest, Turcia și Islanda. Comisia propune 
acordarea statului de țară candidată Muntenegrului și recomandă deschiderea negocierilor de aderare cu Mun-
tenegru și Albania în momentul în care aceste țări vor îndeplini o serie de principii-cheie prevăzute în avize. 
Comisia confirmă intrarea Croației în faza finală a pregătirilor sale de aderare. Pentru țările candidate și potențial 
candidate, pregătirile dure pentru aderare necesită întreprinderea unui proces profund de reformă. Rămân nu-
meroase provocări, printre cele mai importante numărându-se buna guvernanță, statul de drept și libertatea de 
expresie.  

Previziunile de toamnă 2010-2012: Relansarea economică se face simțită în UE, dar pro-
gresele nu sunt uniforme 
 
Previziunile de toamnă ale Comisiei anunță continuarea relansării economice care a început deja în UE. PIB-ul 
urmează să crească cu aproximativ 1¾% în 2010-2011 și cu circa 2% în 2012. În ciuda contextului internațional 
mai relaxat și a începerii consolidării bugetare, activitatea economică va fi mai moderată spre sfârșitul anului și 
în 2011, pentru a se intensifica din nou în 2012, pe fondul creșterii cererii din sectorul privat. Pe măsură ce 
relansarea economică se face simțită în UE, condițiile de pe piața muncii urmează să se îmbunătățească trep-
tat în perioada analizată în previziuni, la fel și situația bugetară.  
Rata șomajului ar urma să scadă la aproximativ 9% în 2012, iar deficitul public la 4¼% din PIB. Evoluția econo-
miei statelor membre va fi însă inegală. 

CE adoptă pachetul Extindere pe 2010 

Schimbările climatice: Comisia lansează un program major de investiții dedicat 
tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de dioxid de carbon  

Comisia Europeană lansează prima cerere de propuneri pentru cel mai mare program de investiții din lume 
vizând proiecte demonstrative în domeniul tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon și al energiei 
produse din surse regenerabile. Inițiativa, cunoscută sub denumirea de NER300, va oferi sprijin financiar sub-
stanțial pentru cel puțin opt proiecte privind tehnologiile de captare și stocare a dioxidului de carbon (CSC), 
precum și pentru cel puțin 34 de proiecte privind tehnologiile inovatoare din domeniul energiei produse din 
surse regenerabile. Această inițiativă vizează impulsionarea dezvoltării economice cu emisii reduse de dioxid 
de carbon în Europa, creând astfel noi locuri de muncă ecologice și contribuind la atingerea obiectivelor am-
bițioase ale UE în materie de schimbări climatice. Banca Europeană de Investiții (BEI) colaborează în prezent cu 
Comisia în vederea implementării programului. Societățile care doresc să prezinte propuneri au la dispoziție 3 
luni pentru a depune ofertele la nivel național. 
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Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă: UE lansează acțiuni de creștere a 
șanselor obținerii unui loc de muncă și de stimulare a reformei 

În întreaga UE există în prezent 23 de milioane de șomeri – 10% din populația activă – ceea ce are consecințe 
grave pentru crede securitate socială din Europa. În același timp, angajatorii semnalează dificultăți în procesul 
de angajare, în special în ceea ce privește locurile de muncă care presupun un nivel înalt de competențe.  

Pentru a aborda aceste provocări Comisia Europeană a lansat pe șterea economică și pentru sistemele data de 
23 noiembrie initiative „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă”. Ea conține 13 acțiuni-cheie care 
vizează reformarea piețelor muncii, creșterea nivelului de competențe și adaptarea acestora la cererea de pe 
piață pentru a crește șansele obținerii unui loc de muncă și pentru a facilita schimbarea locului de muncă, 
ameliorarea condițiilor de muncă și calitatea locurilor de muncă și crearea de locuri de muncă.  

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6329&langId=en
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_autumn_forecast_en.htm


Învățare pe tot Parcursul Vieții - COMENIUS  1 dec 2010    

'Oameni' (PC7) - Acțiunile Marie Curie  7 dec 2010    

Programe de stagii UE-Japonia  9 dec 2010    

danceWEB - Program european de burse pentru dans contemporan 15 dec 2010    

Învățare pe tot parcursul vieții - Jean Monnet  15 dec 2010    

Cursuri BEST pentru studenții de la politehnică   19 dec 2010    

Surse de finanțare 
pentru luna Decembrie 

EUROPE DIRECT NORD-EST 

Drepturile omului în prim-plan: Premiul Saharov 2010 

Pentru a 22-a oară, Parlamentul European va acorda în decembrie Premiul Saharov pentru libertatea de gândire. Începând cu 
1988, PE a onorat persoane fizice şi organizații pentru eforturile depuse în numele drepturilor omului și a libertăților fundamen-
tale, împotriva opresiunii și nedreptății. Parlamentul European va acorda premiul Saharov, împreună cu 50 000 €, la 15 decem-
brie în cadrul ședinței plenare de la Strasbourg. Ceremonia de premiere va avea loc în jurul zilei de 10 decembrie, ziua în care a 
fost semnată Declarația Universală a Drepturilor Omului de către Organizația Națiunilor Unite în anul 1948.  

Concurs de film: atenție, motor, acțiune! 

Câștigă un premiu pentru școala sau universitatea ta realizând filme promoționale pentru Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene! Oficiul 
pentru Publicații al Uniunii Europene face apel la creativitatea și aptitudinile tehnice ale tinerilor care studiază materii precum comunicare și 
film, pentru a realiza filme promoționale scurte, distractive și antrenante despre două dintre serviciile sale: EU Bookshop și Ted .Detalii com-
plete despre acest concurs se gasesc pe: http://publications.europa.eu/contest/film/index_en.htm   

Inovare în Nord-Estul României - Proiectul Innov@ implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

În perioada mai-august 2010, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a derulat un nou proiect Leonardo Da Vinci Mobilități finanțat în 
cadrul Programului Lifelong Learning, gestionat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 
Profesionale în România. 

Obiectivul general al proiectului a vizat stimularea competitivității regionale prin dezvoltarea sistemului de sprijin și a culturii antreprenoriale și 
creșterea capacității inovative a beneficiarilor de Fonduri Structurale. Proiectul a avut o durată de 4 luni, s-a desfășurat în colaborare cu 4 
parteneri din Spania și Italia și s-a concretizat în organizarea unui stagiu transnațional de practică pentru un grup de 20 de tineri epperți în 
managementul proiectelor din Agenția pentru Dezvoltare Regională în următoarele domenii de specializare: elaborarea și implementarea 
Strategiilor Inovative Regionale, gestionarea și accesarea programelor de finanțare a inovării, transferul de tehnologie universitate-
întreprindere, proiecte inovative și analiza capacității de inovare a firmelor. 

 Această epperiență va fi folosită atât individual pe plan profesional de către fiecare participant, cât și de ADR Nord-Est prin utilizarea ghidului 
de bune practici care conține concluziile și recomandările eptrase din perioada de practică a fiecarui grup de stagiu în parte. 

Puteți consulta Ghidul de bune practici Innov@ aici 

C ONCU RSUR I  Ș I  PR OIECTE  EUR OPENE  

Centrul Europe Direct Nord-Est 

 găzduit de  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Pentru dezabonare, click aici 
Sugestii sau propuneri? Vă rugăm trimiteţi-ne un e-mail la europedirect@adrnordest.ro sau sunaţi-ne la numărul de telefon 0233 211510 
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http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleCallsPage&id_activity=12
http://www.eu-japan.eu/global/business-training.html
http://www.jardindeurope.eu/index.php?id=43
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