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ŞTIRI ŞI EVENIMENTE Concursul "Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni" a început! 

Parlamentul European (www.europarl.europa.eu) și Fundația pentru Premiul Internațional 
Charlemagne din Aachen (http://www.karlspreis.de) invită tinerii din toate statele membre să participe 
la un concurs privind dezvoltarea și integrarea Uniunii Europene și aspecte legate de identitatea 
europeană. 

"Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni" dorește să încurajeze atât dezvoltarea printre tineri a 
unei conștiințe europene, cât și participarea acestora la proiectul de integrare europeană. Premiul este 
acordat acelor proiecte realizate de tineri care promovează buna înțelegere și dezvoltarea unui simț 
comun al identității europene și care dau exemple practice de europeni care trăiesc împreună ca o 
comunitate. 

"Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni" este acordat anual în comun de Parlamentul European și 
Fundația pentru premiul internațional Charlemagne din Aachen. 

După Copenhaga 
Preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso, şi-a exprimat dezamăgirea faţă de acordul încheiat cu greu, pe ultima sută de metri a 
Conferinţei privind schimbările climatice de la Copenhaga, declarând că acesta se situează „mult sub” aşteptările Uniunii Europene. 

Pactul are mai puţin de trei pagini şi nu conţine elemente pe care Uniunea Europeană le consideră cruciale, precum obiectivele 
colective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Pe lângă faptul că nu stabileşte un termen limită pentru încheierea unui 
tratat în 2010, acesta nici măcar nu menţionează necesitatea vreunui acord obligatoriu din punct de vedere juridic. 

Alte opinii... 

Spania îşi anunţă priorităţile pentru preşedinţia UE 
Spania şi-a anunţat obiectivele pe care le va urmări în 2010, din postura de deţinătoare a preşedinţiei semestriale a Uniunii Europene. 
Printre acestea, punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona şi a noilor instituţii care vor permite reformarea Europei, anunţă oficialii 
de la Madrid, citaţi de AFP.  

Cea de a patra preşedinţie spaniolă va avea de asemenea ca politică dominantă consolidarea relansării economice, dinamizarea 
rolului global al Europei şi promovarea egalităţii şi solidarităţii. Dincolo de aceste generalităţi, Guvernului socialist al lui Jose Luis 
Rodriguez Zapaterio va insista pe mai multe teme, printre care relaţiile cu Cuba, Uniunea pentru Mediterana sau lupta împotriva 
violenţei sexiste în Europa. 

Principalele intenţii afişate de Spania sunt următoarele: 
- Pentru a pune în aplicare Tratatul de la Lisabona, Madridul s-a "pus la dispoziţia" noilor structuri europene, în special a noului 
preşedinte permanent al UE, belgianul Herman Van Rompuy, care va conduce în principal toate summiturile. 
- Zapatero, care se confruntă cu o criză profundă marcată de o rată foarte ridicată a somajului în Spania, va consolida relansarea 
prevăzută în 2010 şi va pune bazele unei creşteri "durabile", în ideea dotării Europei cu o veritabilă "guvernare economică". 
- Diplomaţia spaniolă îl va ajuta pe Înaltul Reprezentant pentru Politică Externă, Catherine Ashton, în avansarea dosarelor în 
domeniile în care Madridul dispune de o anumită influenţă: America Latină, Caraibe, Maghreb sau Orientul Mijlociu.  
Află şi alte priorităţi... 

Votaţi noul logo comunitar pentru produse bio 

Site-ul web va găzdui votul online, cele trei logouri care au ajuns în faza finală urmând să fie afișate pe acest site până la 31 ianuarie. 
Noul logo are ca scop sporirea protecției consumatorilor și promovarea agriculturii ecologice. Spre deosebire de logoul actual, noul 
logo va fi obligatoriu pentru toate produsele bio preambalate care provin din cele 27 de state membre și îndeplinesc standardele de 
etichetare. 

Noul logo trebuie să reprezinte Comunitatea atât în interiorul cât și în afara granițelor ei. Trebuie să fie ușor de reținut și de asociat cu 
UE și cu agricultura ecologică, fără a folosi cuvinte sau litere.   

Pentru această dificilă sarcină, Comisia Europeană a apelat la studenți la arte și design din întreaga Europă, lansând un concurs 
privind logoul comunitar pentru produse bio, care s-a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2009. În total, 3 422 de viitori designeri și-au 
prezentat propunerile inovatoare. După încheierea concursului s-a încheiat, un juriu compus din specialiști renumiți pe plan 
internațional a selectat cele trei logouri care vor intra în faza finală a concursului. 

Mai multe... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/ressource/static/files/752321RO_Declaration.pdf
http://ec.europa.eu/news/environment/091221_ro.htm
http://www.euractiv.ro/index.html/articles%7cdisplayArticle?articleID=19069
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/index.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1883&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
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2010 – Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale 
2010 va fi Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale - un program care îşi 
propune creşterea gradului de conştientizare în ce priveşte problema sărăciei şi a excluziunii 
sociale. Programul se va derula în toate statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în 
Islanda şi Norvegia şi va beneficia de un buget total de 17 milioane de euro.  

Evenimentele desfăşurate sub egida Anului european sunt organizate în parteneriat de către ţările 
participante, Uniunea Europeană, societatea civilă (în special organizaţiile non-guvernamentale) şi 
partenerii sociali. Toţi aceşti actori conclucrează pentru a asigura succesului Anului european. 
Numeroase activităţi vor fi organizate în întreaga Europă, cum ar fi campanii de creştere a gradului 
de conştientizare, sesiuni de informare desfăşurate în şcoli, mese rotunde şi sesiuni de formare 
pentru jurnalişti şi factorii de decizie. Activităţile şi evenimentele planificate la nivel European includ două săptămâni tematice, o 
competiţie pentru jurnalişti, o expoziţie de artă şi două conferinţe la nivel înalt în lunile ianuarie şi decembrie 2010. 

Anul european va fi lansat la Madrid în data de 21 ianuarie 2010, în cadrul conferinţei la nivel înalt organizate de către Comisia 
Europeană în parteneriat cu Preşedinţia spaniolă a Consiliului.  

Citeşte tot articolul... 

 

OPORTUNITĂłI DE FINANłARE  Termenele lunii ianuarie 
 

8 ianuarie 2010 Burse de cercetare UNESCO/Keizo Obuchi @ 
13 ianuarie 2010 Cereri de oferte FP7 Persoane - PEOPLE-2010-NIGHT @ 

14 ianuarie 2010 
FP7 Cooperare - Mediu (inclusiv Schimbare Climatică), Alimentaţie, Agricultură, Pescuit şi Biotehnologie, 
Sănătate - FP7-AFRICA-2010 @ 

14 ianuarie 2010 FP7 Cooperare - Transport (inclusiv Aeronautică) - FP7-AAT-2010-RTD-RUSSIA @ 

14 ianuarie 2010 FP7 Cooperare – Energie, Mediu (inclusiv Schimbare Climatică), Alimentaţie, Agricultură, Pescuit şi 
Biotehnologie, Otiinţe socio-economice şi umaniste, Transport (inclusiv Aeronautică) – FP7-OCEAN-2010 @ 

14 ianuarie 2010 FP7 Capacităţi - Regiuni ale cunoaşterii - FP7-REGIONS-2010-1 @ 
14 ianuarie 2010 FP7 Cooperare - Transport (inclusiv Aeronautică) - FP7-TPT-2010-RTD-1 @ 
14 ianuarie 2010 FP7 Cooperare - Transport (inclusiv Aeronautică) - FP7-AAT-2010-RTD-CHINA @ 
14 ianuarie 2010 FP7 Cooperare - Transport (inclusiv Aeronautică) - FP7-AAT-2010-RTD-1 @ 
14 ianuarie 2010 FP7 Cooperare - Alimentaţie, Agricultură, Pescuit şi Biotehnologie - FP7-KBBE-2010-4 @ 
14 ianuarie 2010 FP7 Cooperare - Transport (inclusiv Aeronautică) - FP7-TRANSPORT-2010-TREN-1 @ 
14 ianuarie 2010 FP7 Cooperare - Transport (inclusiv Aeronautică) - FP7-SST-2010-RTD-1 @ 

14 ianuarie 2010 FP7 Cooperare – Energie, Mediu (inclusiv Schimbare Climatică), Nanoştiinţe, Nanotehnologii, Materiale şi noi 
tehnologii de producţie, Transport (inclusiv Aeronautică) - FP7-2010-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE @ 

15 ianuarie 2010 Programul de învăţare de-a lungul vieţii (LLP) - apel 2010 - Comenius, Grundtvig (Formare la locul de muncă) @ 
15 ianuarie 2010 Stagiu la Delegaţia Comisiei Europene la Organizaţia Naţiunilor Unite din New York @ 
15 ianuarie 2010 Programul de burse Bogliasco @ 

19 ianuarie 2010 
FP7 Cooperare – Mediu (inclusiv Schimbare Climatică), Alimentaţie, Agricultură, Pescuit şi Biotehnologie, 
Activităţi Generale, Sănătate, Nanoştiinţe, Nanotehnologii, Materiale şi noi tehnologii de producţie, Transport 
(inclusiv Aeronautică) – FP7-ERANET-2010-RTD @ 

19 ianuarie 2010 FP7 Capacităţi – Activităţi de Cooperare Internaţională – FP7-INCO-2010-1 @ 
19 ianuarie 2010 FP7 Capacităţi – Activităţi de Cooperare Internaţională – FP7-INCO-2010-2 @ 
19 ianuarie 2010 FP7 Capacităţi – Activităţi de Cooperare Internaţională – FP7-INCO-2010-3 @ 
19 ianuarie 2010 FP7 Capacităţi – Activităţi de Cooperare Internaţională – FP7-INCO-2010-6 @ 
20 ianuarie 2010 Vulcanus în Japonia @ 
21 ianuarie 2010 FP7 Capacităţi - Otiinţa în Societate - FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1 @ 
21 ianuarie 2010 FP7 Capacităţi - Otiinţa în Societate - FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-CAREERS @ 
21 ianuarie 2010 Filantropie pentru Verde – Depunere scrisori de intenţie @ 
22 ianuarie 2010 Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni @ 
25 ianuarie 2010 Capitala Europeană a Tineretului @ 
29 ianuarie 2010 Programul de învăţare de-a lungul vieţii (LLP) - apel 2010 (Alocaţii de studiu) Comenius @ 
30 ianuarie 2010 Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) @ 
31 ianuarie 2010 Studii post-universitare la Institutul Universitar European (IUE) @ 
31 ianuarie 2010 Stagii de practică la Banca Mondială @ 

Mai multe oportunităţi: http://www.adrnordest.ro 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=637
http://www.euractiv.ro/index.html/articles%7cdisplayArticle?articleID=19064
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=14635&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=268
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=270
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=274
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=211
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=240
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=241
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=251
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=233
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=237
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=238
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=289
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:247:0013:0015:RO:PDF
http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_4375_en.htm
http://liguriastudycenter.org/english/applicants.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=272
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=228
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=229
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=230
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=231
http://www.eu-japan.eu/student/vulcanus-in-japan.html
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=271
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=266
http://www.repf.ro/index.htm
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/ro/rules.html
http://www.youthforum.org/fr/system/files/yfj_public/courier/2009october/0783-09_Call_EYC%202012_final.doc
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:247:0013:0015:RO:PDF
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/Traineeships.aspx
http://www.iue.it/Servac/Postgraduate/AdmissionConditions.shtml.
http://go.worldbank.org/IY07OW3WQ0
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PRIORITĂłI DE COMUNICARE 2009   9 evenimente ce vor aminti lumii de anul 2009 
Liderii lumii se reunesc la Copenhaga în decembrie pentru a încerca să ajungă la un acord privind salvarea lumii în faţa pericolelor 
schimbărilor climatice.  
După multe încercări, Tratatul de la Lisabona intră în vigoare pe 1 decembrie, schimbând printre altele felul în care este condusă 
Uniunea Europeană şi oferind Parlamentului European noi puteri. 

După doi ani de lucru asupra pachetului de legi privind telecomunicaţiile, Parlamentul European şi miniştrii UE au ajuns la un acord, 
ce include protecţia utilizatorilor de internet conform cererilor deputaţilor europeni.  
Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la căderea regimului comunist în Europa Centrală şi de Est, ce a avut loc în 1989. 

Deputaţii europeni îl aleg ca preşedinte pe Jerzy Buzek, prim ministru polonez şi activist al Solidarităţii, primul preşedinte al 
Parlamentului European provenind dintr-o ţară din fostul bloc comunist. 
Cetăţenii europeni aleg un nou Parlament în iunie. 

Mai multe... 

Microsoft oferă utilizatorilor posibilitatea de a-și alege browserul 

Comisia Europeană a adoptat o decizie prin care angajamentele propuse de Microsoft în vederea stimulării concurenței pe piața 
browserelor de web devin obligatorii din punct de vedere juridic. Aceste angajamente constituie un răspuns la preocupările Comisiei 
privind posibilitatea ca Microsoft să își fi legat browserul de web Internet Explorer de sistemul de operare Windows, încălcând astfel 
normele Uniunii Europene în materie de poziție dominantă pe piață. Microsoft se angajează să ofere utilizatorilor de Windows din 
Europa posibilitatea de a alege între diferitele browsere de web și să permită atât producătorilor de calculatoare, cât și utilizatorilor 
acestora să dezactiveze Internet Explorer. În plus, Microsoft a publicat un document prin care se angajează să facă cunoscute 
informații importante privind interoperabilitatea. 

În conformitate cu angajamentele aprobate de Comisie, timp de cinci ani, Microsoft va propune, în Spațiul Economic European (prin 
intermediul unui mecanism de actualizare Windows), o „fereastră de selectare” care să permită utilizatorilor de Windows XP, Windows 
Vista și Windows 7 să aleagă browserul (browserele) de web pe care doresc să îl (le) instaleze în plus față de browserul Internet 
Explorer al Microsoft sau în locul acestuia.  

Printre angajamentele asumate de Microsoft se numără faptul că producătorii de calculatoare vor putea să instaleze și browsere de 
web concurente, să le configureze ca browsere de web implicite și să dezactiveze Internet Explorer. 

Comisia a considerat, în analiza sa preliminară, că Microsoft a denaturat concurența prin vânzarea legată a programelor Internet 
Explorer și a Windows. Acest lucru se datorează faptului că Microsoft beneficiază de un avantaj artificial în ceea ce privește 
distribuția, independent de meritele acestui produs, care este instalat pe mai mult de 90% din calculatoarele personale. Mai mult, în 
analiza sa preliminară, Comisia a considerat că această vânzare legată afectează inovarea pe piață și stimulează artificial 
dezvoltatorii software și furnizorii de conținut să își conceapă produsele sau site-urile web în special pentru Internet Explorer.  

Mai multe... 

Au fost publicate concluziile Consiliului European de iarnă – 10-11 decembrie 2009  

Noul Tratat de la Lisabona va permite Uniunii să se concentreze pe deplin asupra abordării provocărilor din perioada următoare. În 
următoarele luni, vor continua acțiunile în vederea asigurării punerii depline în aplicare a tratatului, în special în ceea ce privește 
instituirea Serviciului european pentru acțiune externă și adoptarea legislației privind inițiativa cetățenilor.  

Constatând că situația economică începe să arate semne de stabilizare, Consiliul European a subliniat importanța elaborării unor 
strategii credibile și coordonate de ieșire din politicile extinse de stimulare, de îndată ce redresarea va fi garantată pe deplin. În 
ultimele luni, Uniunea Europeană a realizat progrese importante în consolidarea cadrului său de reglementare, în special având în 
vedere acordul la care a ajuns Consiliul cu privire la o structură cu totul nouă de supraveghere financiară în Europa.  

Având în vedere provocările structurale importante cu care se confruntă Uniunea Europeană, este necesară evaluarea impactului 
Strategiei de la Lisabona și elaborarea unei noi strategii care să răspundă, de asemenea, noilor provocări. Consiliul European a 
adoptat Programul de la Stockholm, un nou program multianual pentru perioada 2010-2014, care va permite dezvoltarea spațiului de 
libertate, securitate și justiție.  

Consiliul European a susținut un schimb de opinii cu privire la modul în care Uniunea Europeană ar putea contribui cel mai bine la 
obținerea unui rezultat pozitiv în cadrul Conferinței de la Copenhaga privind schimbările climatice. Reconfirmând poziția convenită în 
cadrul reuniunii sale din luna octombrie, Consiliul a afirmat disponibilitatea Uniunii Europene și a statelor sale membre de a contribui 
cu o finanțare inițială rapidă de 2,4 miliarde EUR anual pentru perioada 2010-2012. Consiliul European a adoptat declarații privind 
Iranul și Afganistanul. 

Reuniunea Consiliului European a fost precedată de o prezentare a domnului Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European, în 
urma căreia a avut loc un schimb de opinii.  

Citiţi mai multe... 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-66178-341-12-50-901-20091208STO66175-2009-07-12-2009/default_ro.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1941&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=ro
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/09/6&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
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Ce a făcut UE pentru dumneavoastră în cursul ultimului an? 

Comisia Europeană a lansat anuarul său multimedia care prezintă unele dintre cele mai importante realizări ale Uniunii Europene din 
ultimul an. Anuarul oferă o colecție de povești de succes, în care acțiunile UE au condus la rezultate tangibile pentru cetățeni, în 
domenii care merg de la cercetarea pentru găsirea de noi remedii împotriva demenței la atenuarea efectelor crizei economice. 
„Exemplele din anuar demonstrează clar că Uniunea Europeană obține rezultate pozitive și vizibile în viața noastră de zi cu zi în 
calitate de cetățeni, consumatori și lucrători”, a declarat vicepreședinta Margot Wallström, responsabilă cu relațiile instituționale și 
strategia de comunicare. 
Ce le zece subiecte prezentate anul acesta sunt:  
• Pregătirea drumului spre redresarea economică – Uniunea Europeană și statele membre au mobilizat resurse uriașe pentru a 
pune economia pe picioare și pentru a-și proteja cetățenii. 
• Păstrăm legătura pe bani mai puțini – Europenii pot comunica prin telefonul mobil mai ușor și mai ieftin, mulțumită eforturilor 
Uniunii Europene de a asigura costuri mai mici și conexiuni mai ieftine. 
• Centralizarea resurselor pentru a face față demenței – „Inițiativa privind medicamentele inovatoare” a Uniunii Europene, cu un 
buget de 2 miliarde EUR, reunește mediul tehnologic și cel academic, pentru a asigura o tranziție rapidă de la noile descoperiri 
științifice la noi medicamente. 
• Abordarea problemei schimbărilor climatice – Uniunea Europeană a făcut posibilă prevenirea a 32 de milioane de tone de 
emisii de CO2 , prin simpla apăsare a întrerupătorului. 
• Lupta împotriva foametei în țările cele mai sărace ale lumii – Uniunea Europeană combate sărăcia și foametea din întreaga 
lume, iar în 2009 Facilitatea sa pentru alimente, în valoare de 1 miliard de EUR, a demonstrat cu claritate acest angajament. 
• Grija pentru mediu – Pentru a păstra mediul cât mai curat posibil, Uniunea Europeană a adoptat noi norme în vederea reducerii 
poluanților nocivi proveniți din carburanți sau pesticide. 
• Reconstruirea Europei în cazul unei calamități – Statele mebre au reacționat rapid pentru a se susține reciproc, trimițând 
ajutoare în zonele afectate de calamități naturale, precum cutremurul produs în Abruzzo în 2009. 
• Asigurarea unui bun raport calitate-preț pentru consumatorii de servicii bancare – Uniunea Europeană a creat o piață unică 
în beneficiul cetățenilor și al companiilor; acum se asigură că băncile oferă consumatorilor tranzacții corecte. 
• Protejarea animalelor terestre și marine – Uniunea Europeană a interzis prin lege comercializarea produselor derivate din focă 
și a propus un nou plan de acțiune pentru salvarea rechinilor. 
• Menținerea unui comerț online fără probleme – Uniunea Europeană a luat măsuri severe împotriva site-urilor care nu acordau 
consumatorilor drepturile de care aceștia se bucură conform legislației. 
Datorită formatului multimedia, cetățenii pot, de asemenea, consulta broșura online și viziona un scurt material video pe acest subiect.  
Versiunea sa tipărită va fi disponibilă în curând în toate cele 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. 

 

UE – INSTITUłII ŞI POLITICI Afacerile economice şi monetare în Uniunea Europeană 
În cadrul pieţei unice de care beneficiază o mare putere comercială cum este UE, coordonarea politicilor economice naţionale se 
impune de la sine. Uniunea poate astfel să reacţioneze rapid şi coerent în faţa unor provocări de ordin economic, precum actuala 
criză economică şi financiară. Oaisprezece ţări au avansat chiar mai mult în ceea ce priveşte coordonarea, prin adoptarea monedei 
euro. 

Cadrul pentru cooperare în materie de politică economică este reprezentat de Uniunea Economică şi Monetară (UEM), la care 
participă toate statele membre. Acestea stabilesc orientări comune pentru diverse aspecte de importanţă economică. Rezultatul final 
constă într-un nivel mai ridicat de creştere economică, mai multe locuri de muncă şi protecţie socială mai bună pentru toţi. De 
asemenea, cooperarea permite Uniunii să reacţioneze în mod coodonat la provocările globale de ordin economic şi financiar. Mai mult 
decât atât, îi conferă o rezistenţă sporită în faţa şocurilor externe, precum şi capacitatea de a soluţiona mai eficient probleme 
economice şi financiare. 

Află mai mult... 

 

NOUTĂłI LEGISLATIVE 
Decizia Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei 
ecologice comunitare pentru mobilier din lemn 

Informare privind data intrării în vigoare a Acordului privind extrădarea și a Acordului privind asistența judiciară reciprocă între 
Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii 

Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale 

Directiva 2009/142/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009  privind aparatele consumatoare de 
combustibili gazoși 

Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la achiziționarea și vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenție publică 
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