
Politici și strategii europene 

Un grad mai mare de creștere printr-o guvernanță 
mai bună a pieței unice și stimularea serviciilor  

Piața unică este o forță motrice esențială care propulsează 
creșterea economică. Cu toate acestea, pentru a asigura creștere 
și locuri de muncă, îmbunătățirea punerii în aplicare a normelor 
existente este crucială. Acesta este motivul pentru care Comisia 
Europeană a adoptat o cale de acțiune prin care să se asigure că 
normele privind piața unică funcționează bine în practică. Comisia 
propune, de asemenea, măsuri de îmbunătățire a modului în care 
funcționează sectorul serviciilor, un deziderat fundamental, având 
în vedere că directiva privind serviciile reglementează mai mult de 
45 % din PIB-ul UE și trebuie să joace un rol strategic în 
promovarea creșterii economice. Pe baza evaluării progreselor 
înregistrate de statele membre cu privire la punerea în aplicare a 
directivei privind serviciile, o analiză economică arată că punerea 
în aplicare a acesteia va genera o creștere suplimentară de 0,8 % 
a PIB-ului UE pe parcursul următorilor 5 -10 ani.  
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Sursele regenerabile de energie: Comisia 
confirmă integrarea pe piață și nevoia de 
creștere după 2020 
 
Uniunea Europeană este decisă să atingă o cotă de 

20 % a energiei din surse regenerabile până în 

2020. Acest obiectiv poate fi îndeplinit într-un mod 

rentabil numai dacă toate politicile actuale sunt 

puse în aplicare în toate statele membre, iar sis-

temele de sprijin converg. În Comunicarea adop-

tată astăzi, Comisia solicită, așadar, o abordare 

europeană mai bine coordonată în ceea ce 

privește instituirea și reforma sistemelor de sprijin, 

precum și o intensificare a tranzacțiilor cu energia 

din surse regenerabile încheiate între statele 

membre. Mai mult, având în vedere că investitorii 

au nevoie de certitudine în materie de regle-

mentări, este esențial să înceapă discuțiile privind 

viitorul și constituirea unui cadru solid după anul 

2020. 

Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a 

afirmat: „Ar trebui să continuăm să dezvoltăm 

energia din surse regenerabile și să încurajăm 

soluțiile inovatoare. Trebuie să facem acest lucru 

într-un mod rentabil. Aceasta înseamnă să pro-

ducem energie eoliană și solară atunci când acest 

lucru se justifică din punct de vedere economic și 

să încheiem tranzacții cu energia obținută pe teri-

toriul Europei, așa cum facem cu alte produse și 

servicii. 

Oportunități de pescuit pentru 2013: îmbunătățiri în cazul anumitor stocuri de pește 

Într-un document de consultare adoptat, Comisia Europeană își prezintă intențiile privind stabilirea oportunităților de pes-
cuit pentru 2013. Prin acest document anual, Comisia solicită opiniile statelor membre și ale părților interesate cu privire la 
stabilirea capturilor totale admisibile (TAC), a cotelor și a efortului de pescuit (zilele petrecute pe mare) pentru anul 
următor. Documentul arată că eforturile depuse de Comisie în vederea eliminării treptate a pescuitului excesiv încep să 
dea roade.  În prezent, există în mările europene 20 de stocuri de pește despre care se știe că nu sunt supraexploatate, 
comparativ cu doar 5 stocuri în 2009.  Reducerea TAC-urilor în ultimii ani a făcut posibilă chiar și creșterea anumitor TAC-
uri pentru 2012, ceea ce ar putea aduce sectorului pescuitului venituri suplimentare de cel puțin 135 de mil EUR.  

Noi măsuri de gestionare a crizelor pentru a se evita 
pe viitor salvarea băncilor cu probleme 

Criza financiară a demonstrat că autoritățile publice nu dispun de 
mijloace adecvate pentru a gestiona situația băncilor aflate în 
dificultate pe piețele globalizate ale zilelor noastre. Situația se va 
schimba, însă, datorită propunerilor adoptate de Comisia 
Europeană care introduc norme europene în materie de 
redresare și rezoluție bancară. Aceste norme garantează că pe 
viitor autoritățile vor dispune de mijloacele necesare pentru a 
interveni decisiv atât înainte de apariția problemelor, cât și în 
prima fază a eventualelor situații de criză.  În plus, dacă situația 
financiară a unei bănci se degradează iremediabil, măsurile 
propuse asigură menținerea funcțiilor critice ale acesteia, în timp 
ce costurile aferente restructurării și rezoluției sunt suportate de 
proprietari și de creditori, nu de contribuabili. 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/com_2012_278_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/2010_list_renewable_energy_targets.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1353&format=HTML&aged=1&language=RO&guiLanguage=en


 

 

Primul tău loc de muncă EURES 

Ești în căutarea unui loc de muncă într-o altă țară europeană? Libertatea de circulație a lucrătorilor este un drept 
garantat în Uniunea Europeană. Primul tău loc de muncă EURES este o inițiativă specifică de mobilitate a forței 
de muncă având ca obiectiv sprijinirea tinerilor cu vârste între 18-30 de ani în găsirea unui loc de muncă        
remunerat (pentru minimum 6 luni) în orice stat membru, precum și sprijinirea angajatorilor în recrutarea de 
lucrători pentru ocuparea posturilor vacante.   

Primul tău loc de muncă EURES se bazează pe sprijinul agențiilor naționale de ocupare a forței de muncă (prin 
informații, posibilitatea de a căuta un loc de muncă, servicii de recrutare și sprijin financiar) oferit atat tinerilor 
aflați în căutarea unui loc de muncă, cât și întreprinderilor care recrutează lucrători tineri din Europa.  

Aceasta este una dintre acțiunile incluse în inițiativa emblematică a strategiei Europa 2020 "Tineretul în mișcare", 
precum și în "Inițiativa privind oportunitățile tinerilor." Dat fiind că aceasta este o initiativă pilot desfășurată la 
scară mică, obiectivul acestei acțiuni pentru perioada 2012-2013 este de a ajuta 5000 de tineri să își gasească un 
loc de muncă în orice țara din UE. 

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993 

 Portalul EURES poate fi accesat la adresa: http://ec.europa.eu.eures 

Inițiativă europeană 
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Competiții europene: 

Premiul mediteranean pentru jurnalism Anna Lindh 2012 

Jurnaliștii din presa scrisă, televiziune, radio și noua media, cetățeni din cele 42 de țări ale Uniunii Europene și zonei 
mediterane, sunt invitați să-și trimită lucrările care abordează teme interculturale între și în cadrul societăților     
euro-mediteraneene.  
Tema din acest an pentru premiul special este: Societatea civilă și construcția democrației. Sunt acceptate materiale-
le publicate în presa scrisă/online sau difuzate la radio/televiziune între 1 iulie 2011 și 1 iulie 2012.  
Fiecare participant poate trimite până la trei materiale în orice limbă, însoțite de traducere/subtitrare în engleză sau 
franceză. Cei cinci câștigători din fiecare categorie vor fi premiați în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Berlin pe 
18 octombrie 2012. Laureații vor primi premii în bani și vor fi implicați, pe durata unui an, în toate activitățile region-
ale ale Fundației Anna Lindh. Data limită pentru trimiterea articolelor este: 20 iulie 2012. 

 Mai multe informații:  
http://www.euromedalex.org/fields/media-activities/journalist-award 

 

Science: it's a girl thing! 

În condițiile în care Uniunea Europeană are nevoie de circa un milion de noi cercetători până în 2020, Comisia      
Europeană a lansat o campanie al cărei scop este să stimuleze interesul mai multor tinere pentru domeniul științific 
și să convingă mai multe femei să își facă din cercetare o carieră. Femeile reprezintă peste jumătate din numărul 
studenților din UE și 45% dintre persoanele care obțin doctorate, însă numai o treime din numărul cercetatorilor de 
carieră. Campania se va desfășura pe parcursul a trei ani; într-o primă etapă, ea își propune să stârnească interesul 
adolescentelor pentru studiul științelor, tehnologiei, ingineriei și matematicii. Ulterior, accentul se va deplasa, la 
modul mai general, către studente, care vor fi încurajate să se dedice unei cariere în cercetare. 

Vizitati site-ul campaniei pe: http://science-girl-thing.eu/  

http://ec.europa.eu.eures
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993
http://ec.europa.eu.eures
http://www.euromedalex.org/fields/media-activities/journalist-award
http://www.euromedalex.org/fields/media-activities/journalist-award
http://science-girl-thing.eu/
http://science-girl-thing.eu/


 

În fiecare an, sute de mii de persoane sunt victime ale traficului de persoane în Uniunea Europeană. Femei și 
bărbați, fete și băieți, aflați în situații vulnerabile, sunt vânduți în scopul exploatării sexuale sau prin muncă, al 
prelevării de organe, dar și pentru cerșit, aservire domestică, căsătorii forțate, adopție ilegală, precum și alte 
forme de exploatare. Comisia a adoptat Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului 
de persoane, reprezentând un set de măsuri concrete și practice care urmează să fie puse în aplicare pe parcur-
sul următorilor cinci ani. Printre măsuri se numără înființarea unor unități naționale de aplicare a legii specializa-
te în problematica traficului de persoane și crearea la nivel european a unor echipe comune în vederea urmăririi 
cazurilor de trafic transfrontalier. 

Strategia include atât prevenirea, protecția și sprijinirea victimelor, cât și urmărirea penală a traficanților. Sunt 
identificate cinci priorități și, pentru fiecare dintre ele, se definesc o serie de inițiative, precum: 

 sprijinirea instituirii unor unități naționale de aplicare a legii specializate în combaterea traficului de         
persoane; 

 crearea de echipe comune de investigare cu participarea Europol și Eurojust în toate cazurile de trafic    
transfrontalier; 

 furnizarea de informații clare victimelor referitoare la drepturile pe care le au în conformitate cu     legislația 
UE și cu legislațiile naționale. 

„Aveți dreptul la… o notă privind drepturile”. Un nou act normativ prin care se asigură dreptul la informare al 
învinuiților în cadrul procedurilor penale pe întreg teritoriul Uniunii Europene a fost publicat în Jurnalul Oficial – 
publicația oficială pentru legislația UE. „Directiva privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale” a 
fost propusă de Comisia Europeană în iulie 2010, votată de Parlamentul European la 13 decembrie 2011 (a se 
vedea IP/11/1534) și aprobată de miniștrii de justiție din statele membre la 27 aprilie 2012 (a se vedea 
IP/12/430).  
Acest act normativ garantează că oricărei persoane arestate sau care face obiectul unui mandat european de 
arestare în orice stat membru al UE i se pune la dispoziție o notă privind drepturile sale fundamentale în cadrul 
procedurilor penale.  

Europa pentru cetățeni 
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Combaterea formelor actuale de sclavie: 40 de noi măsuri pentru o strategie la nivelul Uniunii     
Europene împotriva traficului de persoane   

Un raport și un sondaj recent oferă o imagine a situației actuale în ceea ce privește migrația, azilul 
și libera circulație în UE 

Comisia a publicat un raport privind evoluțiile în materie de imigrație și azil în 2011, însoțit de un sondaj Euro-
barometru privind atitudinea cetățenilor europeni față de mobilitatea transfrontalieră, de migrație și de securi-
tate. Potrivit sondajului, opt din zece europeni sunt de acord cu faptul că statele membre ale UE ar trebui să 
ofere protecție și azil persoanelor care au nevoie de acestea și că regulile de admisie a solicitanților de azil ar 
trebui să fie aceleași în întreaga UE. „Cifrele din raport și rezultatele anchetei de opinie vin în sprijinul ideii 
susținute de Comisie, potrivit căreia Uniunea Europeană are nevoie de o politică puternică și coerentă în mate-
rie de migrație, care să răspundă atât nevoilor pe termen scurt, cât și celor pe termen lung. Este necesar să ne 
gestionăm frontierele externe cu eficacitate, pentru a garanta libera circulație pe teritoriul UE, pentru a oferi o 
protecție reală celor care au nevoie de aceasta, asigurând, în același timp, posibilități de migrație legală și mobil-
itate”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne. 

Dreptul la informare pe întreg teritoriul UE în momentul arestării este acum înscris în legislație  

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0250:FIN:RO:PDF


Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile  12 iulie 2012 

Burse UNESCO-L'OREAL pentru tinere femei în științele vieții  15 iulie 2012 

Burse de cercetare doctorala în Noua Zeelandaă 16 iulie 2012 

Premiul mediteranean pentru jurnalism  20 iulie 2012 

CEDEFOP - Premiul Photomuseum  30 iulie 2012 

Actiune pregătitoare în domeniul sportului  31 iulie 2012 

Premiul Global Junior Challenge  31 iulie 2012 

Premiul european pentru jurnalism în domeniul sănătății  31 iulie 2012 

Creative Encounters: parteneriat cultural între Asia și Europa  31 iulie 2012 

Surse de finanțare 
pentru luna Iulie 

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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În data de 18 iunie 2012, Centrul Europe Direct Nord-Est, împreună cu structura gazdă, Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est a organizat evenimentul intitulat “2012 – Anul European al îmbătrânirii active și al solidarității între generații”.  

Acțiunea s-a  desfășurat în parteneriat cu Centrul Social Pietricica și cu Școala cu clasele I-VIII Nicu Albu din Piatra Neamț și a 
constat în două tipuri de activități: 

 atelier „Poveștile copilăriei mele” ; 

 spectacol de muzică și dans susținut de copii. 

Micii școlari au pregătit pentru bunici scenete și momente muzicale, iar în final le-au dăruit flori și au discutat cu aceștia despre 
copilărie, școală și vremuri de demult, când cei în vârstă erau și ei copii. Interesul pentru activități și emoțiile vizibile au fost 
prezente în rândul tuturor participanților, dar mai ales în rândul celor vârstnici, care au mărturisit că sunt încântați de atenția și 
prețuirea pe care o primesc de la reprezentanții noii generații. 

Sub egida mesajului „Îmbătrânirea nu este decât o stare de spirit. Aveți vârsta pe care o simțiți!”, evenimentul și-a propus sen-
sibilizarea tinerilor cu privire la acțiunile de voluntariat și solidaritate și familiarizarea acestora cu conceptul de îmbătrânire 
activă. 

Celebrarea “Anului European al îmbătrânirii active și al solidarității între generații” la Centrul 

Europe Direct Nord-Est 

http://www.fdsc.ro/participarea-societatii-civile
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=44170&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.newzealandeducated.com/int/en/institutions_courses/scholarships/incoming/international_doctoral_research_scholarships
http://www.euromedalex.org/journalist-award
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/19130.aspx
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s06-2012_en.htm
http://www.gjc.it/2011
http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_en.htm
http://www.artsnetworkasia.org/content/application_ce.html
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare

