
Politici și strategii europene 

Către un spațiu feroviar european unic: sistemul 
european de management al traficului feroviar 
(ERTMS) 

În prezent, în Europa se află în exploatare peste 20 de sisteme 
naționale de semnalizare și de control al vitezei. Din păcate, aces-
tea nu sunt reciproc compatibile. Ineficiențele tehnice respective 
constituie un obstacol major în calea pieței transportului feroviar 
de marfă, aflată în creștere rapidă, în cazul căreia cel mai mare 
potențial îl are traficul transfrontalier.   

Soluția este sistemul european de management al traficului     
feroviar (ERTMS). ERTMS stabilește un standard unic pentru 
echipamentele de semnalizare în întreaga Europă, controlând 
vitezele și încetinind trenurile dacă este necesar. El le va permite 
trenurilor să circule cu ușurință pe rețelele naționale compatibile, 
fără întârzieri, verificări suplimentare sau „mici ajustări”. ERTMS 
este un sistem modern de înaltă performanță, care va crea 
un spațiu feroviar unificat. 
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Proiectul de buget 2013: investiții în 
creștere economică și locuri de muncă  
 
Proiectul de buget al UE pentru 2013, prezentat 

astăzi de Comisie, reflectă declarațiile Consiliului 

European potrivit cărora creșterea economică și 

ocuparea forței de muncă în UE se pot realiza   

numai combinând consolidarea fiscală cu in-

vestițiile în creșterea economică viitoare.  

Bugetul UE completează, în mod util, eforturile 

naționale în această privință prin concentrarea 

investițiilor în domeniile prioritare definite în 

strategia UE de creștere economică, Europa 2020, 

ținând seama, în același timp, de contextul         

economic dificil și de presiunea existentă asupra 

bugetelor naționale. Proiectul de buget 2013 îng-

heață cheltuielile viitoare: majorarea angajamen-

telor (de exemplu, plățile de mâine) este la nivelul 

inflației (2 %). Acesta îngheață, de asemenea, bu-

getul administrativ al Comisiei cu mult sub nivelul 

inflației, reducând în același timp efectivele de 

personal cu 1 %, ceea ce reprezintă primul pas în 

vederea îndeplinirii obiectivului de reducere cu 5 

% a personalului în 5 ani.Totodată, acesta propune 

o creștere de 6,8 % a nivelului plăților. Acest lucru 

contribuie în mod direct la creștere economică și la 

crearea de locuri de muncă în Europa. Bugetul UE 

trebuie să își îndeplinească obligațiile contractuale 

curente și pe cele din anii precedenți față de state-

le membre și de alți beneficiari. 

Mediu: Aur din gunoi – cum transformă unele state membre deșeurile într-o resursă 

Un nou raport publicat de Comisia Europeană oferă o explicație: prin combinarea unor instrumente economice. O         
combinație de taxe și interdicții legate de depozitarea și incinerarea deșeurilor, scheme de responsabilizare a 
producătorilor și sisteme de plată în funcție de deșeurile generate (pay-as-you-throw) s-a dovedit a fi instrumentul cel mai 
eficace pentru îndreptarea fluxurilor de deșeuri în direcții mai sustenabile. Aceste instrumente economice vor trebui intro-
duse în mai mare măsură în toate statele membre, pentru ca UE să își îndeplinească obiectivele stabilite în Foaia de parcurs 
către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor – reducerea la zero a depozitării deșeurilor la gropile 
de gunoi, maximizarea reciclării și reutilizării și limitarea recuperării de energie la deșeurile nereciclabile.  

Reforma politicii agricole comune 

Cheltuielile din agricultură reprezintă în momentul de față 41% 
din bugetele anuale europene, reprezentând un punct cheie în 
formularea de politici europene. Parlamentul, Comisia și statele 
membre se pregătesc pentru demararea discuțiilor cu privire la 
stabilirea politicilor europene pentru perioada 2014-2020. În 
dosarul de față. Politica agricolă comună a fost modificată ultima 
dată în anul 2003. După valul de aderări din 2004 și 2007, a 
devenit evident faptul că, în ciuda acordurilor temporare cu noile 
state membre în domeniul agricol, această politică va trebui 
adaptată noilor provocări. Comisia pentru agricultură și 
dezvoltare rurală a declarat că viitoarea politică agricolă comună 
va pune mare preț pe siguranța alimentară și pe respectarea 
politicilor de mediu. Aceasta va ajuta, de asemenea, la crearea de 
noi locuri de muncă.  

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/366&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/content/20110526FCS20313/html/Reforma-politicii-agricole-comune


 

Iniţiativa cetăţenească europeană 

Incepand de la 1 aprilie 2012, cetăţenii Uniunii Europene dispun de un nou instrument ce le 

permite să participe la elaborarea politicilor UE. Iniţiativa cetăţenească europeană permite 

unui număr de un milion de cetăţeni ai UE posibilitatea de a participa direct la elaborarea 

politicilor UE, solicitandu-i Comisiei Europene să facă o propunere legislativă. Site-ul oferă infornaţii despre toate 

iniţiativele cetăţeneşti, explică procedura şi permite cetăţenilor să-şi lanseze iniţiativele.  

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=en 

Generation Awake. Alegerile tale fac diferenţa. 

Acesta este site-ul campaniei Comisiei Europene privind eficienţa energetică “Generation Awake. 
Alegerile tale fac diferenţa.” care are drept obiectiv conştientizarea cu privire la nevoia de a folosi 
resursele naturale in mod inţelept şi de a incuraja cetăţenii să se gandească la impactul pe care il 
au asupra planetei atunci cand fac alegeri in calitate de consumatori. Aruncă-ţi o privire asupra 
iniţiativelor luate de Uniunea Europeană pentru a afla modul in care alegerile tale fac diferenţa şi 
in viaţa ta şi in cea a planetei. 

http://www.generationawake.eu 

Inițiativă europeană 
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Competiții europene: 

PLURAL+ Festivalul video pentru tineret 2012 

Tinerii intre 9 şi 25 de ani din lumea intreagă sunt invitaţi să trimită scurte video-
clipuri de 1-5 minute in care să-şi impărtăşească gandurile, experienţele, opiniile, 

intrebările şi sugestiile legate de migraţie şi diversitate. Materialele video trebuie să fi fost finalizate după luna 
ianuarie 2010 şi, dacă nu sunt in engleză, să aibă subtitrare in engleză. Un juriu internaţional va acorda premii in trei 
categorii de varstă: 9 - 12, 3 - 17, 18 – 25 de ani. Cei trei caştigători vor primi fiecare cate 1.000 US$. Festivalul PLU-
RAL+ este o platformă dedicată tinerilor pentru a se exprima cu privire la probleme şi aspecte-cheie legate de mi-
graţie şi diversitate şi de a intări convingerea că tinerii sunt agenţi puternici şi creativi ai schimbărilor sociale din 
lume. Data limită pentru trimiterea lucrărilor este: 1 iulie 2012 Mai multe informaţii: http://pluralplus.unaoc.org 

 

Apel pentru candidaţi la Premiul Nord-Sud 2012 

 Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei a lansat un apel pentru nominalizări la Premiul Nord-Sud 
2012. Premiul se acordă in fiecare an, incepand din 1995, la doi candidaţi care s-au evidenţiat 
pentru angajamentul lor excepţional in promovarea solidarităţii Nord-Sud. Candidaţii, de preferat 
un bărbat şi o femeie, trebuie să se fi distins in următoarele domenii: protecţia drepturilor omului, 
apărarea democraţiei pluraliste, creşterea gradului de conştientizare a publicului faţă de interde-

pendenţa şi solidaritatea la nivel global şi consolidarea parteneriatului Nord-Sud. Sunt binevenite orice sugestii de 
candidaţi. Juriul se va intalni in Strasbourg, in luna septembrie 2012, pentru a selecta caştigătorii premiului.          
Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la Lisabona, in primăvara 2013. Data limită pentru nominalizări este: 
15 iulie 2012 

Mai multe informaţii: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/NS_Prize_en.asp 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=en
http://www.generationawake.eu
http://www.generationawake.eu
http://pluralplus.unaoc.org
http://pluralplus.unaoc.org
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/NS_Prize_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/NS_Prize_en.asp


 

În fiecare an, cetățenii și întreprinderile din UE au nevoie să transfere circa 3,5 milioane de autovehicule dintr-un 
stat membru în altul și să le înmatriculeze conform legislației naționale.  Este nevoie, în medie, de 5 săptămâni 
pentru încheierea procedurilor, iar costul unei înmatriculări este estimat la 400 de euro pentru cetățean și 
pentru întreprinderi. În plus, aceste probleme reprezintă un obstacol semnificativ și pentru libera circulație a 
bunurilor, serviciilor și lucrătorilor și, ca urmare, pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă în 
Europa. De aceea, Comisia Europeană a decis acum să acționeze pentru a reduce în mod semnificativ dificultățile 
administrative. Propunerea prezentată de vicepreședintele Antonio Tajani ar duce la o simplificare administra-
tivă substanțială, cu economii totale de cel puțin 1,5 miliarde de euro pe an pentru întreprinderi, cetățeni și   
autoritățile responsabile cu înmatriculările.  

Educația antreprenorială se promovează din ce în ce mai mult în majoritatea țărilor europene, conform unui nou 
raport publicat de Comisia Europeană.  Jumătate din țările europene sunt angajate într-un proces de reforme ale 
educației care includ consolidarea educației antreprenoriale. În total, 31 de țări europene și 5 regiuni au făcut 
obiectul unui studiu destinat elaborării unui raport intitulat „Educația antreprenorială la școală în Europa”.  
Raportul arată că educația antreprenorială face obiectul unei recunoașteri explicite în programele din 
învățământul primar din două treimi din țările analizate.  
Deși antreprenoriatul nu este predat ca obiect de studiu separat în școlile primare, jumătate din aceste țări au 
definit obiective de învățământ legate de atitudini și competențe antreprenoriale, cum ar fi spiritul de inițiativă, 
asumarea de riscuri și creativitatea.  

Europa pentru cetățeni 

Carta drepturilor fundamentale a UE, care este în vigoare și are caracter juridic obligatoriu de peste doi ani, a 
ghidat procesul decizional al UE încă de la faza de proiect de act legislativ până la codul de legi. Cel de al doilea 
raport al Comisiei Europene privind Carta constată că preocupările în materie de drepturi fundamentale devin 
tot mai mult o parte integrantă a procesului decizional al UE. De exemplu, în aeroporturile UE, pasagerii vor 
avea dreptul de a alege să nu fie controlați prin procedurile de scanare de securitate, ci să fie verificați prin alte 
metode, datorită acțiunii întreprinse de Comisie pentru a ține seama, într-un nou act legislativ al UE, de         
preocupările în materie de protecție a vieții private.  
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Comisia reduce dificultățile a înmatricularea unui automobil într-un alt stat membru 

Comisia Europeană întreprinde măsuri pentru ca drepturile fundamentale să devină o realitate 
pentru cetățeni  

Comisia prezintă noi măsuri și identifică principalele posibilități pentru o redresare a UE genera-
toare de locuri de muncă 

Având în vedere că șomajul în UE atinge niveluri-record, iar perspectivele economice pentru următoarele luni 
sunt sumbre, Comisia Europeană a prezentat astăzi o serie de măsuri concrete pentru impulsionarea creării de 
locuri de muncă. Propunerea se concentrează asupra cererii de noi locuri de muncă și stabilește modalități prin 
care statele membre să încurajeze angajarea de lucrători prin reducerea impozitării veniturilor salariale sau 
printr-o mai bună sprijinire a întreprinderilor nou înființate.  

De asemenea, aceasta identifică domeniile cu cel mai mare potențial de creare de locuri de muncă pentru viitor: 
economia ecologică, serviciile de sănătate și TIC. Comunicarea privind politica în domeniu subliniază necesitatea 
creșterii ocupării forței de muncă și dimensiunii sociale a guvernanței UE și stabilește modalități de implicare 
mai aprofundată a reprezentanților angajatorilor și lucrătorilor în stabilirea priorităților UE.  

Educația antreprenorială se dezvoltă  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_ro.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/349&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/365&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en


Programul Cantemir 7 mai 2012 

Premiul pentru cercetare în politici culturale (PCPC) pentru cercetare aplicată și 
comparativă a politicilor culturale  

7 mai 2012 

Stagii de traducere la Parlamentul European 15 mai 2012 

Programul de sprijinire a politicii în domeniul tehnologiilor informației și comuni-
cațiilor (PSP TIC) 

15 mai 2012 

Stagii și vizite de studiu la Parlamentul European 15 mai 2012 

TINERET ÎN ACȚIUNE - Actțunea 3.2: Cooperare cu alte țări decât țările vecine      
Uniunii Europene 

15 mai 2012 

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilități 15 mai 2012 

Competitțe de teze doctorale pe tema "Autorități locale și regionale în UE" 16 mai 2012 

Premiul Henkel pentru Artă 2012 25 mai 2012 

Cursuri BEST pentru studenții de la politehnică 27 mai 2012 

Executive Training Programme în Coreea 31 mai 2012 

Executive Training Programme (ETP) în Japonia 31 mai 2012 

Programul Euro-Med Tineret  31 mai 2012 

Stagii la Delegația Uniunii Europene la Organizația Națiunilor Unite din New York  31 mai 2012 

Erasmus pentru tineri antreprenori 31 mai 2012 

Surse de finanțare 
pentru luna Mai 

EUROPE DIRECT NORD-EST 

Centrul Europe Direct Nord-Est 

 găzduit de  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Pentru dezabonare, click aici 
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Rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor recunoscută la Conferinţa pentru Cadrul Financiar Multianual 

Cea de a doua conferinţă la nivel înalt privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru bugetul UE (2014-2020) a avut loc la Bruxelles pe 22 
martie 2012. Conferinţa a fost deschisă în Parlamentul European de preşedintele Martin Schulz, preşedintele Comisiei Jose Manuel Barroso şi 
premierul danez Helle Thorning-Schmidt. În discursul său, premierul danez a menţionat stimularea cercetării şi inovării pentru creşterea    
competitivităţii Europei in economia mondială ca fiind una din cele patru arii-cheie pe care preşedinţia daneză crede că ar trebui să se pună 
accentul.  

Jose Manuel Barroso a menţionat în cuvantul său de deschidere interesul Comisiei faţă de creşterea investiţiilor in educaţie prin nou program 
„Erasmus pentru toţi”. In timp ce detalia un plan care să ofere şansa unui număr de pană la 5 milioane de persoane să studieze şi să se 
formeze in străinătate, el a declarat că “Valoarea adăugată de a oferi tinerilor şansa de a lucra şi studia in străinătate este clară în asistarea 
cetăţenilor să dobandească abilităţi mai multe şi mai bune, în deschiderea unor noi uşi şi în incurajarea liberei circulaţii şi a adaptabilităţii.”  

Mai multe informații: http://tinyurl.com/cshcstc 

http://www.programulcantemir.ro/regulament
http://www.encatc.org/pages/index.php?id=27
http://www.encatc.org/pages/index.php?id=27
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=6&language=EN
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/general_rules_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action3_en.php#2
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action3_en.php#2
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=4&language=EN
http://cor.europa.eu/en/takepart/thesis/Pages/2012-Local-and-regional-authorities-in-the-European-Union.aspx
http://www.henkel-cee.com/cps/rde/xchg/henkel_cee/hs.xsl/call-for-entries-7664.htm
http://bas.best.eu.org/eventList.jsp
http://www.euetp.eu
http://www.euetp.eu
http://www.euromedyouth.net/
http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_4375_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5774&lang=en
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare
http://tinyurl.com/cshcstc
http://tinyurl.com/cshcstc

