
Proiectele de dezvoltare regională în Statele Membre cele mai afectate de criza economică vor dispune 
de un acces mai rapid la finanţarea din fondurile structurale UE, conform noilor reguli adoptate de 
deputaţii europeni. Ca parte a măsurilor UE anti-criză, va creşte nivelul plăţilor în avans pentru proiecte 
care contribuie la crearea de locuri de muncă în ţările cele mai afectate de actuala criză.  
Dispunând de sume totale de 347 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, politica de coeziune 
socială a UE va contribui la stabilitatea bugetară şi investiţiile publice în regiunile UE. Instrumentele sale 
cheie sunt Fondul european de dezvoltare regională, al carui obiectiv este corectarea diferenţelor de 
dezvoltare între regiuni prin acordarea de ajutoare directe întreprinderilor mici şi mijlocii, investiţii în 
infrastructură şi sprijinirea activităţilor R&D, şi Fondul Social European, care finanţează măsurile 
naţionale şi regionale pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi ajută lucrătorii să se adapteze la 
schimbările economice.Ca răspuns la criza economică, instituţiile UE au convenit accelerarea fluxului de 
finanţare pentru proiecte din domeniul dezvoltării regionale şi simplificarea regulilor de implementare a 
fondurilor structurale pentru a oferi posibilitatea autorităţilor publice de a continua să investească 
în proiecte europene, în ciuda constrângerilor bugetare. 
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Mediu  

Comisia Europeană a prezentat astăzi etapele care trebuie parcurse pentru a îmbunătăţi gestionarea de-
şeurilor biologice în UE şi pentru a valorifica importantele avantaje economice şi de mediu aduse de 
acestea. Deşeurile de grădină, de bucătărie şi alimentare biodegradabile contribuie anual cu 88 de milio-
ane de tone la cantitatea totală de deşeuri municipale, exercitând potenţiale efecte grave asupra mediu-
lui. Totodată, ca sursă regenerabilă de energie şi de materii reciclabile, deşeurile biologice deţin un po-
tenţial considerabil. Comunicarea de astăzi promovează măsurile de deblocare a acestui potenţial prin 
utilizarea optimă a legislaţiei existente, fără însă a împiedica în vreun fel statele membre să facă alegerile 
corespunzătoare circumstanţelor lor individuale. Luarea la nivelul UE a unor iniţiative complementare 
constituie, de asemenea, o măsură necesară. 
 
Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „UE beneficiază deja de un număr 
semnificativ de texte legislative care reglementează sectorul deşeurilor biologice. Însă, cu ajutorul unei 
mai bune implementări şi aplicări a acestei legislaţii, vom putea fructifica şi mai mult avantajele aduse de 
deşeurile biologice.  
 
Deşeurile biologice – un potenţial nevalorificat 
În urma unei evaluări a Comisiei, au fost identificate importantele avantaje economice şi de mediu aduse 
de îmbunătăţirea gestionării deşeurilor biologice în Uniunea Europeană. 
Prin utilizarea biogazului produs pe bază de deşeuri biologice, s-ar putea îndeplini aproape o treime din 
obiectivul UE pentru 2020 privind energia regenerabilă în domeniul transporturilor, iar prin transformarea 
tuturor deşeurilor biologice în energie s-ar putea îndeplini aproximativ 2% din obiectivul global al UE în 
materie de energie regenerabilă. 

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 222 432. 

Conform unui sondaj recent realizat de Comisia Europeană, 95 % dintre tin-
erii care participă la proiecte susţinute prin programul Uniunii Europene 
„Tineretul în acțiune” şi-au îmbunătăţit competenţele lingvistice şi 66 % con-
sideră că experienţa le-a sporit totodată şansele de găsire a unui loc de 
muncă. 60 % dintre aceștia au votat la alegerile din 2009 pentru Parlamentul 
European, faţă de o medie de 29 % printre tinerii europeni. 
Acestea sunt principalele rezultate ale unui sondaj realizat la începutul anu-
lui 2010 la care au participat 4 550 de tineri, tineri lucrători și organizații de tineret. Sondajul arată că fi-
nanţarea de către UE a proiectelor pentru tineret are un impact pozitiv asupra participanţilor. Sondajul s-a 
realizat în toate statele membre şi s-a concentrat pe participanţi la proiecte transnaţionale. Acesta va fi 
efectuat de acum înainte cu regularitate, în contextul evaluării de către Comisie a impactului programului 
„Tineretul în acţiune”. 
Rezultatele acestui sondaj confirmă, din punctul de vedere al beneficiarilor înşişi, eficienţa programului 
„Tineretul în acţiune” în ceea ce priveşte cele două obiective principale ale sale: oferirea de oportunităţi 
tinerilor de acumulare a unor noi competenţe prin învăţare informală şi încurajarea participării active a 
acestora în societate. Cu un buget anual total de aproximativ 140 milioane EUR, „Tineretul în acţi-
une” (2007-13) sprijină în fiecare an peste 7 000 de proiecte în care sunt implicaţi peste 130 000 de par-
ticipanţi. Se acordă o atenţie specială tinerilor defavorizaţi. Programul sprijină o gamă largă de activităţi, 
inclusiv schimburi de tineret, serviciu voluntar transnaţional, precum şi formarea şi crearea de reţele pen-
tru tineri lucrători. 

Europe Direct Nord-Est 

Vă facem legătura cu Europa! 

Era digitală în Uniunea Europeană 

Comisia Europeană a prezentat o ambiţioasă „Agendă digitală 
pentru Europa”, menită să contribuie semnificativ la creşterea 
economică a Uniunii Europene şi să propage beneficiile erei 
digitale în întreaga societate.  
Agenda defineşte şapte domenii prioritare de acţiune: crearea 
unei pieţe unice digitale, interoperabilitate crescută, sporirea 
siguranţei şi a încrederii în internet, accesul mult mai rapid la 
internet, mai multe investiţii în cercetare şi dezvoltare, 
ridicarea nivelului aptitudinilor şi incluziunii în materie de 
„alfabetizare digitală” şi aplicarea tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor pentru a soluţiona problemele cu care se 
confruntă societatea, de exemplu schimbările climatice şi 
îmbătrânirea populaţiei.  
 

Agenda digitală este prima dintre cele şapte iniţiative-pilot din cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o 
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.  

 Previziunile de primăvară 2010-2011: economia UE se redresează treptat  
Previziunile de primăvară ale Comisiei confirmă că economia UE este în curs de redresare. După ce a 
trecut prin cea mai gravă recesiune din istoria ei, economia UE urmează să crească cu 1% în 2010 şi cu 
1¾% în 2011. De la previziunile din toamnă ale Comisiei, prognoza pentru 2010 a mai urcat cu ¼ de 
punct procentual, deoarece ţările UE beneficiază de un context extern mai puternic. În schimb, cererea 
internă slabă continuă să frâneze redresarea. Viteza redresării, conform previziunilor, va fi diferită de la 
stat la stat, reflectând condiţiile particulare ale fiecăruia şi politicile pe care le aplică. În ultima vreme, 
piaţa muncii a început să dea unele semne de stabilizare, rata şomajului urmând să atingă, în 2010, un 
maxim mai scăzut decât se anticipa, dar apropiat totuşi de 10% pe ansamblul UE. Măsurile fiscale 
temporare, care s-au introdus, au avut un rol decisiv în revenirea economiei UE, dar au agravat deficitul 
public care, conform estimărilor, se va ridica la 7¼% din PIB în 2010, înainte de a ceda puţin în 2011. 
 

Exprimaţi-vă opinia privind cooperarea transfrontalieră în Europa! 
Comitetul Regiunilor a lansat astăzi o consultare a regiunilor şi oraşelor din întreaga Europă referitoare la 
regulile UE privind cooperarea transfrontalieră. Organizată în comun cu Comisia Europeană, trioul 
Preşedinţiilor Consiliului UE şi Programul Interact, consultarea a debutat în mod formal cu o conferinţă 
organizată la Cáceres, Spania. Rezultatele acesteia vor contribui la revizuirea legislaţiei UE relevante, 
care este planificată pentru 2011. 
 
Formularul consultării şi alte informaţii sunt disponibile în toate limbile oficiale ale UE la 
www.cor.europa.eu/egtc. Răspunsurile pot fi trimise la egtc@cor.europa.eu până la 20 iulie. 

 

Oportunităţile de finanţare ale lunii iunie 

Uniunea Europeană –  Politica de vecinătate 

Cinci ani de politică europeană de vecinătate: creşterea schimburilor comerciale, a 
ajutoarelor şi a contactelor interpersonale 
 
Din rapoartele anuale privind politica europeană de vecinătate rezultă încă o dată beneficiile evidente pe 
care Uniunea Europeană le aduce vecinilor săi. Timp de cinci ani, Uniunea Europeană a produs o 
creştere a schimburilor comerciale, a ajutoarelor şi a contactelor interpersonale, precum şi aprofundarea 
relaţiilor de cooperare dintre UE şi vecinii acesteia pe toată linia reformelor lor economice, politice şi 
sectoriale. Parteneriatul nostru s-a dezvoltat semnificativ în domenii precum transporturile, energia, 
mediul şi schimbările climatice, cercetarea, sănătatea şi educaţia. Acesta a fost susţinut de o creştere cu 
32% a cadrului financiar actual, care va ajunge la peste 2 miliarde EUR anual în 2013. 
În 2007-2013, UE furnizează aproximativ 12 miliarde EUR pentru punerea în aplicare a Politicii europene 

de vecinătate. În plus, Facilitatea de investiţii pentru vecinătate, susţinută de bugetul UE și de bugetul 
statelor membre, oferă ajutor nerambursabil pentru atragerea de credite (peste 4,7 miliarde EUR în 
20007-2009) pentru investiţii concrete în transporturi, mediu, energie, sectorul privat şi cel social. 
„Politica europeană de vecinătate este o reuşită, exemplele de realizări concrete, pe teren, fiind multiple”, 
a declarat Catherine Ashton, vicepreşedinta Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe şi politica de securitate. „Însă putem şi trebuie să facem mai mult pentru ca această parte a lumii, 
zona în care trăim, să fie mai sigură, mai stabilă şi mai prosperă. Având în vedere că Uniunea se 
întemeiază pe valori comune, dorim ca vecinii noştri să beneficieze de stabilitatea şi prosperitatea care 
sunt un corolar al societăţii deschise şi democratice şi al statului de drept.”  
Pe baza unui plan de acţiune comun, UE susţine ţările partenere pentru ca acestea să-şi pună în aplicare 
reformele menite să le amelioreze standardele în materie de democraţie şi drepturile omului, să-şi 
sporească accesul la piaţa unică a UE, să-şi amelioreze mediul şi să accelereze cooperarea cu UE în 
chestiuni cum ar fi schimbările climatice, energia, transporturile şi migraţia.  
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Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 9 

Noutăţi legislative 

Regulamentul (UE) nr. 428/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de punere în aplicare a articolului 14 din Directiva 2009/16/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind inspecțiile extinse ale navelor (Text cu relevanță pentru SEE)  

Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare 

financiară  

Regulamentul (UE) nr. 406/2010 al Comisiei din 26 aprilie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 79/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen (Text cu relevanță 

pentru SEE)  

Comunicare a Comisiei - Orientări privind restricțiile verticale  

Regulamentul (UE) nr. 416/2010 al Comisiei din 12 mai 2010 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CE) nr. 

44/2001 al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială 

2010/C 124/01 Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2009  

 

1 iunie 2010  

 Europa pentru Cetăţeni: Acţiunea 1: Cetăţenie activă pentru Europa - Oraşe înfrăţite 

@ 

1 iunie 2010   TINERET ÎN ACŢIUNE - Acţiunea 2: Serviciul European de Voluntariat @ 

1 iunie 2010   TINERET ÎN ACŢIUNE - Acţiunea 1: Tineri pentru Europa @ 

1 iunie 2010  

 TINERET ÎN ACŢIUNE - Acţiunea 3.1: Cooperare cu ţările învecinate ale Uniunii  

Europene @ 

1 iunie 2010  

TINERET ÎN ACŢIUNE - Acţiunea 4.3. Formare şi reţele ale celor activi în 

domeniul 

 tineretului şi in organizaţiile de/pentru tineret  @ 

1 iunie 2010  
TINERET ÎN ACŢIUNE - Acţiunea 5.1 - Întâlniri ale tinerilor şi ale responsabililor 

de politici de tineret @ 

4 iunie 2010     Programul de stagii de practică la NATO @ 

6 iunie 2010     Cursuri BEST pentru studenţii de la politehnică @ 

10 iunie 2010    Programe de stagii UE-Japonia @ 

11 iunie 2010    
 Programele de mobilitate ale Fundaţiei Culturale Europene - STEP beyond & Fondul 

Roberto Cimetta @ 

15 iunie 2010    Stagii de practică la Agenţia Europeană pentru Evaluarea Produselor Medicale @ 

18 iunie 2010    Concursul de eseuri pentru tineri CIPE @ 

20 iunie 2010    World Summit Youth Award @ 

22 iunie 2010    Capitala Europeană a Tineretului @ 

28 iunie 2010   Erasmus pentru tinerii antreprenori @  

30 iunie 2010     Învăţare pe tot parcursul vieţii - ERASMUS @ 

30 iunie 2010    Competiţie internaţională de eseuri pentru tineri @  

30 iunie 2010  Burse UNESCO-L'OREAL pentru tinere femei în ştiinţele vieţii @ 

Politici regionale europene 

Dezbatere pentru cetăţeni 

Europa pentru tineri 

Sondaj: programul UE „Tineretul în acţiune” stimulează competenţele lingvistice şi posi-
bilităţile de ocupare a unui loc de muncă  

Noua strategie a Comisiei vizează să sporească valorificarea deşeurilor biologice 

Agenda digitală: Comisia defineşte un plan de acţiune pentru a impulsiona prosperitatea 
şi bunăstarea Europei  

Redresare economică 
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