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1 Noiembrie 2010 TINERET ÎN ACȚIUNE - Acțiunea 2: Serviciul European de Voluntariat @ 

1 Noiembrie 2010 TINERET ÎN ACȚIUNE - Acțiunea 1: Tineri pentru Europa @  

1 Noiembrie 2010 Fundația Euro-Mediteraneană Anna Lindh pentru Dialog între Culturi @ 

1 Noiembrie 2010 TINERET ÎN ACȚIUNE - Acțiunea 3.1: Cooperare cu țările învecinate ale Uniunii Europene @ 

1 Noiembrie 2010 
TINERET ÎN ACȚIUNE - Acțiunea 4.3. Formare și rețele ale celor activi în domeniul tineretului 
și în organizațiile de/pentru tineret @ 

1 Noiembrie 2010 
TINERET ÎN ACȚIUNE - Acțiunea 5.1 - Întâlniri ale tinerilor și ale responsabililor de politici de 
tineret @ 

2 Noiembrie 2010 Granturile Consiliului European pentru Cercetare (CEC) @ 

5 Noiembrie 2010 Sprijin pentru acțiunile de informare cu privire la politica agrara comună @ 

12 Noiembrie 2010 Apel pentru proiecte în contextul Anului European al Voluntariatului @ 

15 Noiembrie 2010 Stagii de traducere la Parlamentul European @ 

30 Noiembrie 2010 
Programele de mobilitate ale Fundației Culturale Europene - STEP beyond & Fondul Roberto 
Cimetta @ 

Priorități europene 

„Uniunea inovării” - modul în care în Europa ideile pot deveni locuri de muncă, creștere 

economică și progres social 

Inițiativa Comisiei Europene „Uniunea inovării”, prezentată miercuri, 6 octombrie, definește o abordare strategică a 
inovării susținută la cel mai înalt nivel politic. Uniunea inovării va concentra eforturile Europei – și cooperarea cu țări 
terțe – asupra unor provocări cum sunt schimbările climatice, siguranța aprovizionării cu energie și alimente, 
sănătatea și îmbătrânirea populației și va apela la intervenția sectorului public pentru stimularea sectorului privat și 
pentru eliminarea blocajelor din cauza cărora ideile nu ajung pe piață, blocaje care includ precaritatea finanțărilor, 
fragmentarea sistemelor de cercetare și a piețelor, subutilizarea achizițiilor publice pentru stimularea inovării și 
procesul lent de standardizare. Uniunea inovării este o „inițiativă emblematică” în Strategia Europa 2020. 
 
Uniunea inovării a constituit subiectul dezbaterilor în cadrul Consiliului Competitivitate care a avut loc la 12 
octombrie. Evoluția acesteia va fi monitorizată în cadrul gestionării strategiei Europa 2020, iar discutarea stadiului în 
care se află Uniunea inovării va face obiectul unei convenții anuale privind inovarea.  

Noutăţi legislative 

OPEN DAYS 2010 – Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor (4-7 octombrie): către Europa 
2020  
 
Cea de-a opta ediție a OPEN DAYS – Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor, a fost deschisă la 4 octombrie 
la Bruxelles. Organizat în fiecare an de către Comisia Europeană și Comitetul Regiunilor UE, evenimentul, care a 
durat patru zile, s-a bucurat de participarea a peste 6 000 de reprezentanți locali și regionali. Sub deviza „Europa 
2020: competitivitate, cooperare și coeziune pentru toate regiunile”, OPEN DAYS a reprezentat un forum pentru 
schimbul de idei privind rolul regiunilor și orașelor europene în realizarea strategiei Europa 2020. Alte aproximativ 
260 de evenimente locale s-au desfășurat în întreaga Europă sub egida OPEN DAYS, inclusiv un seminar de presă 
privind rolul fotbalului în unificarea comunităților divizate.  
 
Europa 2020: competitivitate, cooperare și coeziune pentru toate regiunile 
Regiunile se află în prima linie a punerii în aplicare a reformelor și a realizării de investiții în domeniile esențiale ale 
strategiei Europa 2020: cercetarea și inovarea, formarea profesională și crearea de locuri de muncă, educația și 
competențele, energia și dezvoltarea durabilă. Cu cele peste 240 de regiuni și orașe partenere, OPEN DAYS 
reprezintă un punct de convergență pentru împărtășirea acestei experiențe bogate.  

Schimbările climatice 

Uniunea Europeană îşi depăşeşte promisiunile de reducere a emisiilor 

Uniunea Europeană își va îndeplini mai repede decât a promis obiectivele de reducere a gazelor cu efect de seră 
până în 2012. Raportul anual al Comisiei arată că cele 25 de state membre care şi-au stabilit obiective de reducere 
a emisiilor în cadrul Protocolului de la Kyoto îşi vor respecta angajamentul.  

Connie Hedegaard, Comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Uniunea Europeană nu s-a mulțumit 
doar să semneze Protocolul de la Kyoto şi să facă simple promisiuni. Faptele arată că lumea întreagă poate conta 
pe noi; ne respectăm întotdeauna promisiunile. Iar în acest caz suntem chiar pe cale să le depăşim.”  

Raportul Comisiei cu privire la progrese este disponibil la adresa: 

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm 

Competiţii europene 

Concursul Innovact Campus Awards 2011 
 
S-a dat startul pentru cea de a 9-a ediție a concursului Innovact Campus 
Awards, competiție europeană care valorizează proiectele de creare de activitate 
cele mai inovatoare și îndrăznețe, aparținând studenților și tinerilor 
întreprinzători.  Anul acesta, ținând cont de anvergura sa internațională, concursul 
"Tinere speranțe europene ale inovării" își schimbă numele devenind "Innovact 
Campus Awards 2011". Competiția se desfășoară în cadrul Forumului Innovact, 
organizat de către Camera de Comerț și Industrie Reims-Epernay, și beneficiază 

de susținerea Comisiei Europene.  
Descarcați dosarul de candidatură, în engleză sau franceză, de pe site-urile: 
http://www.innovact.com sau http://www.verbatim-communication.fr 
 

Concursul Tongues Stories  
 
Comisia Europeană invită tinerii peste 18 ani, rezidenți în statele membre ale UE, Turcia, 
Norvegia, Islanda sau Liechtenstein să împărtășească anecdote și poveștiri care să 

scoată în evidență avantajele cunoașterii limbilor străine. Poveștirile pot fi trimise în format video, audio, text, foto 
sau afiș și vor fi publicate pe site-ul concursului. Publicul va alege cele mai bune poveștiri prin vot online. 
Concursul și votarea online vor fi deschise până pe 31 ianuarie 2011. 
Toate detaliile despre concurs și premiile sale se găsesc pe: 
http://www.tonguestories.eu 
 
Joc: Try on the Treaty!  
 

Toti cetățenii europeni sunt invitați să se considere și să acționeze ca membri ai 
Parlamentului European, să discute, să voteze acte juridice și să propună noi rezoluții 
intrând în acest joc online. Ei trebuie să se înregistreze și să colecteze cât mai multe puncte 

pe parcursul celor două faze ale jocului. Cel mai bun jucator va câștiga o excursie de weekend într-una din 
capitalele europene.  
 Jocul, accesibil până pe 13 decembrie 2010, este în engleza și este organizat de Fundația Poloneză Robert 
Schuman. 
Află mai multe pe: http://www.treaty.pl  
 
Concurs: Crează coperta Agendei Europa! 

 
Concursul se adresează tuturor cetățenilor din toate cele 27 de state membre ale UE și 
constă în crearea coperții pentru Agenda Europa. Coperta nu trebuie să conțină text și 

trebuie să fie potrivită pentru a putea fi distribuită tinerilor de 16-18 ani din toate țările Uniunii Europene. Autorul 
celei mai bune propuneri va primi un premiu în bani, indiferent daca proiectul va fi folosit sau nu pentru coperta 
actualei agende. Agenda Europa este o publicație care se adresează tinerilor, fiind distribuită în toate cele 27 de 
state din Uniunea Europeană. Ea cuprinde subiecte ca mediul înconjurator, problemele consumatorilor, consumul 
responsabil și Uniunea Europeană. Data limită pentru trimiterea lucrărilor este: 13 noiembrie 2010.  
Informații detaliate despre concurs se găsesc pe:  
http://www.europadiary.eu/?page_id=410&lang=ro 
 
Chestionar lingvistic 
Testează-ți cunostințele cu acest chestionar lingvistic european. Chestionarul este disponibil în 22 de limbi și este 
potrivit pentru toate vârstele. Acesta va ghida participantii printre cuvinte si proverbe larg raspandite si le va permite 
sa invete lucruri uimitoare despre structura si istoricul limbilor. 
Chestionarul se găsește la adresa: 
http://ec.europa.eu/education/languages/quiz/index_en.htm 

Regulamentul (UE) nr. 957/2010 al Comisiei din 22 octombrie 2010 privind autorizarea și refuzul autorizării anumitor 

mențiuni de sănătate formulate pentru alimente și care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și 

sănătatea copiilor (Text cu relevanță pentru SEE) 

Decizia Comisiei din 22 octombrie 2010 de ajustare a cantității de certificate care urmează să fie emise pentru întreaga UE 

pentru anul 2013 în temeiul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii și de abrogare a Deciziei 2010/384/UE a 

Comisiei [notificată cu numărul C(2010) 7180] 

Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și 

traducere în cadrul procedurilor penale 

Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind rețeaua 

feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (Text cu relevanță pentru SEE)  

 

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în 

domeniul taxei pe valoarea adăugată 

NOUTĂŢI  

Europa regiunilor 

Comisia adoptă prioritățile strategice pentru 2011  
 
În 2010, instituțiile UE au dovedit că sunt pregătite și capabile să facă față adversităților, dând dovadă de re-
zistență, hotărâre și solidaritate în abordarea provocărilor fără precedent apărute în contextul crizei economice și 
financiare. Următorul pas constă în asigurarea unei redresări durabile. Comisia Europeană a adoptat programul de 
lucru pentru 2011, care transpune aceste obiective în acțiuni concrete. Programul de lucru reflectă hotărârea 
Comisiei de a ajuta Europa să iasă din criză și să se îndrepte către un viitor prosper, sigur și just din punct de ve-
dere social. 
Prioritățile pentru 2011 se împart în cinci mari categorii: 

 sprijinirea economiei sociale de piață a Europei în vederea ieșirii din criză și a asigurării caracterului durabil 
al acesteia;  

 relansarea creșterii economice pentru crearea de locuri de muncă;  

 continuarea agendei pentru cetățeni: drepturi, libertate și justiție;  

 asigurarea vizibilității Europei pe scena mondială;  

 concentrarea mai mult pe rezultate decât pe măsuri: valorificarea la maximum a politicilor UE.  
 
Programul de lucru poate fi consultat la adresa: 
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm    

Europa pentru cetățeni 

Venit minim la nivelul UE pentru combaterea sărăciei 

Într-un raport adoptat miercuri, 20 octombrie 2010, deputații europeni au propus adoptarea unui sistem de calculare 

a venitului minim în toate statele membre, ca măsură pentru combaterea sărăciei. La sfârșitul anului 2008, aproape 

85 de milioane de persoane, adică 17% din populația Uniunii trăiau sub pragul sărăciei. Riscul de sărăcie este mai 

mare în rândul copiilor și al tinerilor cu vârsta de până la 17 ani în raport cu populația totală,  persoanele în vârstă 

fiind de asemenea expuse la un risc de sărăcie mai ridicat, se subliniază în rezoluția elaborată de Ilda Figueiredo și 

adoptată cu 612 voturi pentru, 12 împotrivă şi 21 de abţineri. 

Venitul minim  

Introducerea unui sistem de venit minim în toate statele membre - constând în măsuri specifice de sprijinire a 

persoanelor cu venituri insuficiente printr-o contribuție financiară și prin facilitarea accesului la servicii – ar putea fi 

unul din cele mai eficiente moduri de combatere a sărăciei, pentru garantarea unui nivel de viață adecvat și pentru 

favorizarea integrării sociale, se arată în această rezoluție. Eforturi suplimentare trebuie făcute și în ceea ce 

privește remunerațiile și nivelul salariilor minime, având în vedere că sărăcia ce afectează persoanele 

care au un loc de muncă reflectă condițiile inechitabile de muncă.  

Regulamentul (UE) nr. 945/2010 al Comisiei de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile 

exercițiului bugetar 2011 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din 

Uniunea Europeană și de derogare de la anumite dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 807/2010 

! NOU Știrea Biroului ADR Nord-Est Bruxelles 

Proiectul de buget al UE pe 2011 
 
Proiectul de buget pentru 2011 a fost prezentat de către Comisia Europeană în aprilie, Consiliul European și-a făcut 
publică poziția în iunie, la începutul lui octombrie (mai precis pe 7 octombrie). Parlamentul European a facut 
propriile considerații. Aceste cifre și rezoluții vor fi supuse votului în plen pe data de 20 octombrie, la Strasbourg. 
Apoi Parlamentul și Consiliul vor forma o comisie de conciliere care va avea la dispoziție 21 de zile pentru a agrea 
asupra unui text și cifre comune. Daca se va ajunge la acord, se preconizează că Parlamentul va adopta bugetul 
final pe anul 2011 în noiembrie curent. 
 
Ce include proiectul de buget pentru anul viitor:  
 

 Angajamentele pentru proiecte noi cresc cu 3,2%, creditele de plată pentru proiectele în curs cresc cu 
16,9%,depășind valoarea de 42,5 miliarde Euro;  

 Executarea Planului European de Redresare Economică va contribui cu peste 1 miliard Euro la finanțarea 
implementării pe teren a proiectelor energetice convenite în 2009 și care debutează în 2010 în domeniul 
captării și al stocării carbonului, energiei eoliene offshore și infrastructurii energetice;  

 Suma de aproximativ 500 de milioane Euro va finanța proiectele IT convenite privind banda largă în zonele 
rurale; 

 Ajutoarele directe din cadrul politicii agricole comune (PAC) și dezvoltarea rurală vor rămâne stabile, 
finanțările destinate protecției mediului prin intermediul programului Life+ vor crește cu +8,7%, atingând 
valoarea de 333 de milioane Euro;  

 Suma alocată Programului Cadru 7 pentru cercetare și dezvoltare tehnologică va crește cu 13,8%, atingând 
8,6 miliarde Euro (nu s-a investit niciodată atât de mult în acest program până acum); 

 Rețelele transeuropene de transport și energie vor beneficia de 1,3 miliarde Euro (o creștere de 16,8%); 

 Programul pentru competitivitate și inovare (PCI) va primi cu 4,4% mai multe fonduri în comparație cu 2010 
(549 de milioane Euro); 

 Finanțarea programului “Învatare de-a lungul vieții” (Longlife Learning) va crește cu 2,6% (1,1 miliarde Euro);  

 Programul “Tineretul în Acțiune” va avea alocat 127 milioane Euro (+1,6%); 

 Finanțarea alocată programelor din domeniul “Libertate, securitate și justitie” va crește cu 12,8%; 

 Vor fi contribuții substanțiale destinate sectoarelor “Garantarea și protejarea libertăților” (+24,4%) și 
“Gestionarea fluxurilor de migrație” (+18,5%); 

 Parlamentul a aprobat o nouă linie de buget 2,5 milioane Euro pentru strategia Mării Baltice.  
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