
Politici și strategii europene 

Incă luptând cu criza economică, țările UE trebuie să hotărască în 
ce măsură vor sprijini recentul „pact de creștere“ cu bani reali, 
evitând în același timp ca discuțiile privind bugetul pe termen 
lung să se rezume la chestiunea țărilor care contribuie față de 
țările care primesc - la nivel net. Țările membre UE trebuie să 
ajungă la un acord între ele și cu Parlamentul European privind 
bugetul european pe termen lung (2014-2020).  

Șefii de state și de guverne se vor reuni în cadrul unui summit 
extraordinar pe 22 și 23 noiembrie pentru a ajunge la un acord 
privind bugetul european pe termen lung (2014-2020). Consiliul 
din noiembrie este dedicat exclusiv acestui buget, iar președinția 
cipriotă a UE și-a exprima intenția de a obține un acord în 2012 - 
acord ce implică și aprobarea Parlamentului European.  
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EUROPE DIRECT NORD-EST 
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA! 

Acces mai rapid și mai simplu la fondurile 
UE pentru agenții economici, orașele, re-
giunile și oamenii de știință din Europa  
 
După intrarea în vigoare recentă a noului regula-

ment financiar, Comisia a adoptat noile norme de 

aplicare a acestuia. Acordarea de fonduri ale UE 

către agenți economici, ONG-uri, cercetători,     

studenți, municipalități și alți beneficiari va fi 

îmbunătățită începând cu 1 ianuarie 2013 grație 

unor proceduri simplificate. Noua legislație asigură 

o transparență mai bună și prevede o responsabili-

tate mai mare pentru orice persoană care se     

ocupă de finanțele UE. Aceasta include posibilități 

mai largi de a utiliza sume forfetare și rate          

forfetare, pentru sume mai mici, elimină necesi-

tatea de a completa aceleași detalii de fiecare dată 

când se depune o cerere pentru fondurile UE,   

introduce înscrierea electronică și multe alte noi 

caracteristici. 

Regulamentul financiar revizuit conține numeroa-

se îmbunătățiri care vor facilita demersurile bene-

ficiarilor fondurilor Uniunii. Intervalul de timp din-

tre cererile de propuneri, încheierea unor acorduri 

de grant și termenele de plată va fi redus.  Sis-

temul de grant se va concentra mai mult asupra 

efectuării plăților pentru furnizarea rezultatelor 

decât asupra rambursării cererilor de plată, printr-

o utilizare sporită a sumelor forfetare, a ratelor 

forfetare și a costurilor unitare. 

Revoluția industrială readuce industria în Europa 

Europa trebuie să inverseze, în secolul al 21-lea, tendința de scădere a rolului industriei, cu scopul de a asigura o creștere 
sustenabilă, de a crea locuri de muncă cu valoare ridicată și de a rezolva problemele societale actuale. Prim măsuri imedi-
ate, se poate obține o inversare a tendinței actuale de scădere, astfel încât, până în 2020, să se ajungă de la nivelul de 
15,6%, cât este în prezent, la 20% din PIB-ul UE. Prin urmare, Comisia propune o serie de acțiuni prioritare menite să stimu-
leze investițiile în noi tehnologii, să îmbunătățească mediul de afaceri, accesul la piețe și la finanțare, în special pentru IMM
-uri, și să pună în concordanță competențele cu necesitățile sectorului industrial. 

Comisia adoptă Programul de lucru pentru anul 2013  

În discursul său din 12 septembrie privind starea Uniunii, 
președintele Barroso a prezentat o viziune ambițioasă pentru UE. 
Sarcina fundamentală rămâne revenirea UE la creșterea durabilă. 
Aceasta este principala misiune, care necesită un mod de gândire 
nou și acțiuni precise într-un număr restrâns de domenii-cheie în 
materie de politică.  

Programul de lucru al Comisiei pentru 2013, care a fost adoptat, 
expune modul în care Comisia va lucra în acest scop în anul 
următor și în perioada ulterioară. Programul de lucru al Comisiei 
prezintă pe scurt obiectivele Uniunii în șapte domenii-cheie și 
identifică ceea ce lipsește în prezent.  Apoi, acesta explică modul 
în care Comisia va aborda obiectivele respective. 

Lupta pentru bugetul european pe termen lung 
(2014-2020) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1085_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1133_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/content/20110429FCS18370/html/Lupta-pentru-bugetul-european-pe-termen-lung-%282014-2020%29
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_ro.htm


 

 

O garanție împotriva șomajului tinerilor 

Situația actuală a șomajului în rândul tinerilor în Europa se dovedește a fi complexă și cu provocări considerabile. 
Forumul European al Tineretului crede că toți tinerii au dreptul la un loc de muncă stabil și de calitate și inde-
amnă guvernele și partenerii sociali europeni să investească în tineri prin introducerea garanțiilor pentru tineri.  
 
Odată cu garanția împotriva șomajului tinerilor, Forumul European al Tineretului a stabilit principiile care stau la 
baza creării unei garanții pentru tineri, precum și ce ar funcționa și ce n-ar funcționa pentru tineri. 
 
Cititi textul integral al publicației pe: 
http://issuu.com/yomag/docs/youth_guarantee 

 

Premiul Charlemagne pentru tineri europeni 2013 

Tinerii între 16 și 30 de ani, din toate statele membre ale UE, sunt invitați să participe la un concurs pe tema    
dezvoltării UE, a integrării și a anumitor aspecte legate de identitatea europeană. 
Premiul Charlemagne pentru tineri europeni se acordă proiectelor care promovează înțelegerea europeană și 
internațională și favorizează dezvoltarea unui sentiment comun de identitate europeană, care reprezintă modele 
pentru tinerii care traiesc în Europa și oferă exemple concrete de viață ale europenilor care traiesc în cadrul ace-
leiași comunități. Reprezentanții tuturor celor 27 de proiecte naționale selectate vor fi invitați la ceremonia de 
decernare a premiilor de la Aachen, Germania, pe 7 mai 2013.  

Înscrierea se poate face individual sau în grup până pe 28 ianuarie 2013. 
 
Mai multe informații pe http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html 

Inițiativă europeană 
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UE primește Premiul Nobel pentru pace 2012 

Comitetul Nobel norvegian a decis să acorde Premiul Nobel pentru pace 
2012 Uniunii Europene pentru contribuția sa, pe parcursul a peste șase  
decenii, la promovarea păcii, reconcilierii, democrației și drepturilor omului 
în Europa. 
 
José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, și Herman Van 
Rompuy, președintele Consiliului European, și-au exprimat într-o declarație 
comună imensa onoare de a primi Premiul Nobel pentru pace 2012:  

"Acest premiu este cel mai puternic semn de recunoaștere a valorilor 
politice fundamentale care stau la baza Uniunii noastre: efortul unic depus 

de tot mai multe țări europene, pentru a preîntâmpina razboaiele și disensiunile și pentru a construi împreună un 
continent al păcii si al prosperității. Premiul revine nu numai proiectului și instituțiilor care reprezintă un interes co-
mun, ci și celor 500 de milioane de cetățeni care trăiesc în Uniunea noastră." 
 
Mai multe informații despre Premiul Nobel: http://www.nobelprize.org 

 

 

http://issuu.com/yomag/docs/youth_guarantee
http://issuu.com/yomag/docs/youth_guarantee
http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html
http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html
http://www.nobelprize.org


 

Un nou portal internațional a fost lansat la Bruxelles, care le va permite autorităților din întreaga lume să facă 
schimb de informații cu privire la produsele nesigure care au fost retrase de pe piață. „Portalul universal al re-
chemărilor de pe piață” este un proiect elaborat în comun de către UE și țările OCDE, inclusiv SUA, Australia și 
Canada. A fost inaugurat de către Paola Testori Coggi, directorul general al Direcției Generale Sănătate și Con-
sumatori a Comisiei Europene (SANCO), de către Rintaro Tamaki, secretar general adjunct al OCDE și de către 
Inez Tenenbaum, președinta Comisiei pentru siguranța produselor de consum din SUA, în cadrul Săptămânii in-
ternaționale a securității produselor.  

Portalul, în care se pot căuta date, va contribui la creșterea siguranței consumatorilor din întreaga lume și va 
spori gradul de conștientizare în rândul consumatorilor și încrederea în cumpărarea de produse de pe o piață 
mondială.   

Aflați mai multe despre Portalul universal al rechemărilor de pe piață: 

http://globalrecalls.oecd.org/ 

Comisia Europeană a propus să creeze un fond pentru a ajuta persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Eu-
ropeană. Fondul va sprijini sistemele statelor membre de furnizare de alimente către persoanele cele mai defa-
vorizate și de îmbrăcăminte și alte bunuri esențiale pentru persoanele fără adăpost și copiii deprivaţi material. 
Propunerea este transmisă, în prezent, spre aprobare Parlamentului European și Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Europene.  
Comisia a prevăzut un buget de 2,5 miliarde EUR pentru Fond în perioada 2014-2020, ca parte din propunerea sa 
din iunie 2011 privind un cadru financiar multianual (a se vedea IP/11/799). Statele membre vor fi răspunzătoare 
pentru plata a 15% din costurile programelor lor naționale, restul de 85% provenind din Fond.   
 
În cadrul fondului propus, statele membre vor solicita finanțare pentru a sprijini programele operaționale ce aco-
peră perioada 2014 – 2020 pentru sisteme care oferă, prin intermediul organizațiilor partenere, alimente pentru 
cele mai defavorizate persoane și îmbrăcăminte și alte produse esențiale  

Europa pentru cetățeni 
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Siguranța consumatorilor – aflați în câteva secunde informații despre rechemarea produselor de pe 
piața mondială! 

Comisia REGI a PE şi Comisia COTER a CoR îşi unesc forţele pentru a îmbunătăţi reforma politicii de 
coeziune şi solicită ca viitorul buget al UE să fie coerent cu Strategia Europa 2020 

Comisia pentru dezvoltare regională a Parlamentului European (REGI) şi Comisia pentru politica de coeziune 
teritorială a Comitetului Regiunilor şi-au prezentat ieri propunerile comune pentru îmbunătăţirea reformei în 
curs a politicii de coeziune a UE, exprimându-şi totodată îngrijorarea profundă cu privire la cele mai recente evo-
luţii ale negocierilor privind cadrul financiar multianual 2014-2020. Eliminarea condiţionalităţii macroeconomice 
din propunerile legislative actuale reprezintă una dintre multele îmbunătăţiri asupra cărora insistă Parlamentul 
European, în calitate de colegiuitor cu drepturi depline, în cadrul negocierilor cu Consiliul cu privire la viitoarea 
politică de coeziune.  Toţi raportorii PE şi CoR pentru teme relevante s-au angajat în continuare într-o dezbatere 
animată cu privire la următorii paşi care ar trebui făcuţi pentru a acorda politicii de coeziune rolul de instrument 
central care să ajute regiunile şi oraşele UE să depăşească criza.  

Sărăcie: Comisia propune un nou fond european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane 

http://globalrecalls.oecd.org/
http://globalrecalls.oecd.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-800_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_COR-12-61_ro.htm


Cultura (2007-2013): Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale 7 noiembrie 2012 

Stagii de traducere la Parlamentul European 15 noiembrie 2012 

TINERET IN ACȚIUNE - Acțiunea 4.1: Sprijin pentru organismele active la nivel euro-
pean în domeniul tineretului 

15 noiembrie 2012 

Învățare pe tot parcursul vieții - Jean Monnet: Sprijin structural pentru asociații eu-
ropene active în domeniul educației și formării 

15 noiembrie 2012 

Europa pentru cetățeni - O societate civilă activă pentru Europa (Acțiunea 2) 15 noiembrie 2012 

Concursul de eseuri pentru tineri CIPE 18 noiembrie 2012 

'Oameni' (PC7) - Acțiunile Marie Curie  22 noiembrie 2012 

Stagii de formare la Consiliul Europei  30 noiembrie 2012 

Your Europe, Your Say 2013  30 noiembrie 2012 

Surse de finanțare 
pentru luna Noiembrie 

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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Eveniment Centrul Europe Direct Nord-Est — Europa pentru tineri 

Conform planului de activități stabilit pentru anul 2012, Centrul Europe Direct Nord-Est,      
împreună cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a organizat în data de 26           
octombrie 2012, evenimentul intitulat “Europa pentru tineri”.  

Evenimentul s-a desfășurat sub egida și cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene la 
București.  

Acțiunea a avut rolul de a familiariza elevii de liceu cu oportunitățile de studiu și lucru pe care 
le au în Uniunea Europeană, și a beneficiat de prezența unui reprezentant al rețelei europene 
EURES, care a susținut o prezentare pe această temă. 

Activitățile cu o durată de trei ore au avut loc în cadrul sălii de festivități a Colegiului Național 
Calistrat Hogaș iar participanții au fost în număr 
de aproximativ 100, elevi de clasa a XII-a de la Colegiul Național Petru Rareș, Colegiul 
Național Calistrat Hogaș și respectiv Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț.  

Aceștia au primit informații cu privire la posibilitățile de mobilitate pe care le au în cali-
tate de cetățeni europeni și la modalitățile de accesare ale acestora, precum și tipul de 
informații pe care le pot obține apelând la rețelele Europe Direct și Eures. 

Reprezentanții Centrului Europe Direct Nord-Est le-au oferit elevilor materiale cu     te-
matică europeană, care să le servească atât în activitatea școlară curentă, cât și în per-
spectiva obținerii unei finanțări europene sau a unei burse în străinătate. 

http://www.cultura2007.ro/index.php
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=6&language=EN
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_1_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_1_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action2_1_12_en.php
http://www.cipe.org/essay
http://rp7.ffg.at/upload/medialibrary/WP2012_PEOPLE_en.pdf
http://www.coe.int/t/jobs/traineeship_en.asp
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.your-europe-your-say-2013
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare

