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La vot pentru alegerile europene!
EUROFLASH

În luna mai a acestui an, alegătorii din cele 28 de ţări ale UE vor merge la urne
pentru a-i alege pe politicienii care îi vor reprezenta în Parlamentul European în
următorii 5 ani.
Date fiind noile competenţe substanţiale care i-au fost acordate Parlamentului în 2009,
alegerile din această primăvară ar trebui să se bucure de un interes mai mare ca oricând
Fonduri structurale
din partea alegătorilor. Membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vor direct
şi de investiţii –
începând din 1979.
pagina 9
Una dintre primele atribuţii care îi vor reveni noului Parlament European va fi
desemnarea viitorului preşedinte al Comisiei Europene.
Conform noului sistem, instituit de Tratatul de la Lisabona, şefii de stat şi de guvern
trebuie să nominalizeze un candidat pe baza rezultatelor scrutinului. Aceasta înseamnă că
Normele UE privind
Parlamentul va avea o influenţă mai mare şi asupra desemnării comisarilor.
accesul IMM-urilor
Motivarea alegătorilor
la finantari se
Pentru prima dată, grupurile politice din Parlamentul European vor putea propune
simplifica – pagina
11
candidaţi la postul de preşedinte al Comisiei.
Partidul Socialiştilor Europeni (PSE), de centru-stânga, a anunţat deja că germanul
Martin Schultz, actualul preşedinte al Parlamentului, este candidatul său oficial la acest
EU for YOU în
post.
şcolile din România
Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE), grup politic cu o orientare de
– pagina 10
centru, îşi va desemna candidatul luna viitoare, având de ales între comisarul european
de origine finlandeză Olli Rehn şi fostul prim-ministru al Belgiei, Guy Verhofstadt.
Între timp, alţi şase candidaţi, dintre care patru foşti şi actuali prim-miniştri, s-au înscris
în cursa pentru desemnarea candidatului din partea Partidul Popular European (PPE),
grup politic de centru-dreapta. Decizia finală se va lua probabil în luna martie.
Candidatul din partea Grupului Verzilor, care a propus o listă de patru nume, va fi
desemnat în urma unor alegeri primare care se vor desfăşura on-line.
Combaterea dezinteresului alegătorilor
Se speră că modificările introduse vor suscita un interes mai mare faţă de aceste alegeri
şi vor contribui la creşterea nivelului de participare la vot care, la scrutinul precedent din
2009, a fost de numai 43%.
Potrivit unui sondaj realizat anul trecut, 62% din respondenţi consideră că desemnarea
unor candidaţi afiliaţi politic pentru funcţia de preşedinte al Comisiei, precum şi
organizarea alegerilor în aceeaşi zi în toată Europa, ar putea creşte rata de participare la
vot.
Datorită noului sistem, alegătorii europeni vor avea, pentru prima dată, un rol direct în
numirea viitorului lider al Comisiei, iar acest lucru ar trebui să sporească legitimitatea
democratică a UE.
Alegeri 2014
Cum realizată
funcţioneazăcu
Parlamentul
Publicaţie electronică
sprijinulEuropean
financiar al Comisiei Europene Şi al
Parlamentul
European
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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Oportunitate pentru tinerii (si nu numai) care vor sa
devina cetateni europeni activi
Ca de fiecare data, Centrul EUROPE DIRECT
Targoviste incepe anul in forta si le-a adus tuturor
celor care vor sa devina adevarati cetateni europeni
activi o oportunitate de a se dezvolta atat pe plan
profesional, cat si personal. In acest sens, cxentrul a
organizat in data de 28 ianuarie, incepand cu ora
14.30, o selectie de voluntari care a avut loc la sediul
sau din cadrul Bibliotecii Judetene Ion Heliade
Radulescu. Din experienta, stim ca tinerii sunt cei mai
atrasi de ideea voluntariatului, dar au fost bineveniti
toti cei care sunt dispusi sa dedice comunitatii si
semenilor aflati in situatii dificile o parte din timpul,
energia si abilitatile lor fara sa astepte nimic in
schimb.
Criteriile care au definit viitorii nostri voluntari au
fost:
- varsta minima de 14 ani;
- seriozitate;
- capacitatea de a comunica si a lucra bine intr-o
echipa unita si nonformala
- dorinta de implicare si de a invata multe lucruri noi
si
frumoase;
- respect pentru valorile care alcatuiesc societatea si,
implicit, pentru viata;

Stă în puterea ta să schimbi ceva!
Joi, 30 ianuarie, cu ocazia împlinirii a 162 de ani de la
naşterea marelui dramaturg Ion Luca Caragiale, Biblioteca
Judeţeană “Ion Heliade Rădulescu” în parteneriat cu Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte a organizat „Atelier Caragiale”.
Cu această ocazie voluntarii de la Centrul EUROPE DIRECT au
prezentat o altă formă de teatru, şi anume o piesă de teatru
forum intitulată generic Stă în puterea ta să schimbi
ceva!, în care spectatorii au fost provocaţi să parcurgă o
problemă actuală de mare interes pentru toţi, dar mai ales
pentru cei aflaţi în căutarea primului lor loc de muncă –
tinerii absolvenţi.
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Problemele abordate în sceneta realizată de echipa de
teatru forum au evidenţiat situaţii din viaţa de zi cu zi cu
care tinerii se confruntă atunci când vor să pătrundă pe
piaţa forţei de muncă, în timp ce spectatorii - deveniţi actori
– au fost invitaţi să găsească soluţii viabile pentru
rezolvarea acestor situaţii, să înlocuiască personajele pentru
a schimba deznodământul nefericit al piesei cu scopul de a-i
face să înţeleagă cât de important este să-ţi cunoşti
drepturile şi să fii un cetăţean activ al societăţii europene.
La eveniment au luat parte elevi, bibliotecari şi cadre
didactice. Sala a fost plină, iar piesa de teatru i-a acaparat
pe toţi, auditoriul arătându-se dornic de a schimba
deznodământul într-unul pozitiv, înţelegând cât de
important este să fi un cetăţean european activ.
Activităţile derulate prin această metodă de Centrul
EUROPE DIRECT în cadrul proiectului Cetăţenii europeni îşi
aleg reprezentanţii în 2014 în mod responsabil!, finanţat de
Comisia Europeană şi cofinaţat de Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, vizează mai multe localităţi ale judeţului, unde
voluntarii vor pune la încercare implicarea tinerilor în
problemele actuale.

Comisia publică raportul privind progresele înregistrate
de România în cadrul mecanismului de cooperare şi de
verificare
Raportul prezintă analiza Comisiei privind măsurile întreprinse de România în ultimele
douasprezece luni şi indică domeniile unde sunt necesare măsuri suplimentare. Preşedintele
Barroso a declarat: „Acest raport arată că România a întreprins paşi importanţi. Multe persoane
din cadrul instituţiilor-cheie din domeniul judiciar şi în materie de integritate au demonstrat un
angajament real faţă de reformă. Raportul arată însă şi că progresele nu au fost uşor de obţinut
şi că cele realizate într-un domeniu pot fi anulate de regrese în alt domeniu. Sper că acest
raport va indica în mod clar ce rămâne de făcut pentru a continua şi consolida reforma şi pentru
a asigura o tendinţă pozitivă şi durabilă.”
Prezentul
raport
evaluează
progresele
recente realizate de România în două domenii
principale ale MCV: reforma sistemului
judiciar şi lupta împotriva corupţiei. Această
evaluare arată că, de la ultimul raport în
cadrul MCV, România a făcut progrese în
numeroase domenii. Bilanţul instituţiilorcheie din domeniul judiciar şi în materie de
integritate a rămas pozitiv, în ciuda unor
circumstanţe uneori dificile. A continuat
adoptarea
unor
modificări
legislative
necesare şi îndelung aşteptate, iar spiritul de
cooperare dintre instituţiile judiciare şi
Ministerul Justiţiei contribuie la soluţionarea
problemelor de ordin managerial. În acest
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sens, situaţia a beneficiat de atmosfera mai calmă din punct de vedere politic din ultimii ani.
Cu toate acestea, persistă preocupările legate de independenţa sistemului judiciar şi sunt
multe exemple de rezistenţă la măsurile în materie de integritate şi anticorupţie. Modificarea
expeditivă şi netransparentă a Codului penal în decembrie 2013 a stârnit o preocupare generală,
fiind privită ca o atingere adusă sistemului de combatere a corupţiei şi de promovare a
integrităţii, chiar dacă Curtea Constituţională a demonstrat funcţionarea sistemului de control şi
echilibru, declarând această modificare neconstituţională. În ceea ce priveşte capitolul important
al numirilor în posturi-cheie, avem o imagine de ansamblu mixtă, anumite proceduri derulânduse în mod deschis, transparent şi pe baza
meritelor, în timp ce altele pot face obiectul
unor critici din motive legate de interferenţe
politice.
În
ansamblu,
imaginea
are
consecinţe asupra măsurii în care procesul
de reformă din România poate fi considerat
durabil, iar evoluţiile pozitive - ireversibile.
Comisia consideră că procesul de
monitorizare din cadrul MCV, oportunităţile
oferite de fondurile UE şi angajamentul
constructiv al Comisiei şi al unui număr
mare de state membre continuă să fie un sprijin valoros pentru reforma din România. Comisia
invită România să continue şi să consolideze progresele realizate în ceea ce priveşte
recomandările sale în materie de reformă a sistemului judiciar, de integritate şi de luptă
împotriva corupţiei. Următorul raport va fi publicat peste aproximativ un an.
Context
La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un mecanism de cooperare şi verificare pentru a
evalua angajamentele asumate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al
combaterii corupţiei. Comisiei i s-a solicitat să prezinte în mod regulat un raport privind
progresele înregistrate în aceste domenii. Comisia a publicat primul raport la data de 27 iunie
2007. Rapoartele Comisiei sunt completate de un document de lucru al serviciilor Comisiei, in
care se prezinta o analiza detaliata a progrselor inregistrate cu privire la fiecare dintre
obiectivele de referinţă stabilite în cadrul MCV. În ianuarie 2013, Comisia Europeană a prezentat
un raport de evaluare a progreselor realizate de România în ceea ce priveşte îndeplinirea
obiectivelor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare (MCV), precum şi a întrebărilor
specifice legate de statul de drept şi de independenţa sistemului judiciar în România care au
apărut ca urmare a evenimentelor din vara anului 2012 în România. Acest raport s-a bazat pe
raportul din iulie 2012, care a subliniat o serie de măsuri juridice şi instituţionale importante
luate de la aderarea României la UE.
Analiza Comisiei se întemeiază pe o evaluare a progreselor realizate de autorităţile române,
precum şi pe informaţiile prezentate de statele membre, de organizaţii internaţionale, de experţi
independenţi, precum şi pe informaţii din diverse alte surse. Comisia a întreprins mai multe
misiuni în România, rapoartele luând în considerare şi răspunsurile date de România la
chestionare detaliate pregătite de Comisie.
Ultimul raport anual a fost publicat la 30 ianuarie 2013.
Persoane de contact:
Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)
Mark Gray (+32 2 298 86 44)
Pagini Utile
Raportul este disponibil aici.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-45_ro.htm
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Libera circulaţie: : Comisia publică un ghid cu privire la
aplicarea „testului privind reşedinţa obişnuită pentru
securitatea socială
Comisia Europeană a publicat un ghid
practic referitor la „testul privind reşedinţa
obişnuită” prin care să ajute statele membre
să aplice normele UE în materie de coordonare
a sistemelor de securitate socială pentru
cetăţenii UE care s-au mutat recent în alt stat
membru. Noul ghid oferă mai multă claritate
în
privinţa
„testului
privind
reşedinţa
obişnuită” realizat de UE şi va facilita aplicarea
acestuia în practică de către autorităţile
statelor membre. László Andor, comisarul
pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri
sociale şi incluziune, a declarat: „Există în dreptul UE măsuri clare de protecţie care să împiedice
cetăţenii să profite de sistemele de asigurare socială din alte ţări ale UE. Acest ghid va facilita
aplicarea în practică a măsurilor de protecţie legate de «reşedinţa obişnuită» de către
autorităţile din statele membre. Manualul face parte din acţiunile Comisiei aflate în desfăşurare
şi menite să faciliteze libera circulaţie a persoanelor pe tot teritoriul UE. ” Ghidul, elaborat în
colaborare cu statele membre, clarifică conceptele separate de „reşedinţă obişnuită” şi „şedere
temporară” sau „şedere”. Aceste definiţii, prevăzute în dreptul UE [Regulamentul (CE)
nr. 883/2004 , astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 465/2012 ],
sunt necesare pentru a stabili care stat membru este responsabil de plata prestaţiilor de
asigurări sociale cetăţenilor UE care circulă dintr-un stat membru în altul. În temeiul dreptului
UE, poate exista numai un singur loc de reşedinţă obişnuită şi, prin urmare, un singur stat
membru responsabil de plata prestaţiilor de asigurări sociale bazate pe locul de reşedinţă.
Angajaţii şi lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă au dreptul să beneficieze de
sistemul de securitate socială din ţara în care lucrează, iar persoanele inactive (de exemplu,
pensionarii, studenţii) au dreptul să beneficieze de acesta în statul membru în care sunt
„rezidenţi în mod obişnuit”. Stabilirea statului membru de „reşedinţă obişnuită” al unei persoane
este importantă şi pentru lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în mai mult de un stat
membru. Ghidul reaminteşte criteriile specifice de care trebuie să se ţină seama la stabilirea
locului de „reşedinţă obişnuită” al unei persoane, precum:
-situaţia familială şi legăturile de familie
-durata şi continuitatea prezenţei sale în statul membru în cauză
-situaţia locului de muncă (în special locul în care se desfăşoară de obicei activitatea
respectivă, stabilitatea activităţii şi durata contractului de muncă)
-exercitarea unei activităţi neremunerate
-caracterul permanent sau nu al situaţiei locative a unei persoane
-statul membru în care plăteşte taxe persoana în cauză
-motivele mutării
-intenţiile persoanei bazate pe toate circumstanţele şi susţinute de dovezi concrete.
Pot fi luate în considerare şi alte date dacă sunt importante.
Ghidul oferă totodată exemple concrete şi orientări cu privire la cazurile în care poate fi
dificil de stabilit locul de reşedinţă, cum ar fi cazul lucrătorilor transfrontalieri, al lucrătorilor
sezonieri, al celor detaşaţi, al studenţilor, al pensionarilor şi al persoanelor inactive extrem de
mobile.
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De exemplu, dacă un cetăţean al Marii Britanii se pensionează şi se mută în Portugalia,
petrecându-şi cea mai mare parte a timpului în această ţară, locul său de „reşedinţă obişnuită”
este acum Portugalia, chiar dacă acesta încă deţine o casă în Marea Britanie şi menţine legături
culturale şi economice cu acest stat.
Context
Ghidul referitor la „reşedinţa obişnuită” face parte dintr-un manual mai amplu menit să
ajute instituţiile, angajatorii şi cetăţenii să stabilească legislaţia cărui stat membru în materie de
securitate socială ar trebui să se aplice în anumite situaţii date. Manualul clarifică, de asemenea,
normele aplicabile lucrătorilor detaşaţi şi persoanelor care lucrează în două sau mai multe state
membre, inclusiv normele aplicabile lucrătorilor din transporturi, în special membrilor echipajului
de zbor şi de cabină.
Publicarea ghidului practic pentru testul privind reşedinţa obişnuită constituie una dintre
cele cinci acţiuni anunţate în Comunicarea privind „Libera circulaţie a cetăţenilor şi a familiilor
lor” din 25 noiembrie (a se vedea IP/13/115 şi MEMO/13/1041). Ghidul este acum disponibil pe
site-ul internet al Comisiei Europene în limba engleză (a se vedea mai jos) şi va fi tradus în
toate limbile oficiale ale UE în următoarele săptămâni.
Ghidul modificat a fost aprobat de Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de
securitate socială la 18 decembrie 2013. Acest organism este alcătuit din reprezentanţi ai
tuturor statelor membre şi are competenţa de a interpreta problemele care decurg din aplicarea
normelor de securitate socială stabilite în Regulamentul (CE) nr.883/2004 .
Persoane de contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Ce pot face satul românesc şi internetul
E un lucru pe care toţi străinii îl admiră atunci când sosesc în România. Cei veniţi din vestul
european ajung cu timpul să-l invidieze sincer. Românii emigraţi duc dorul cu asupra măsură
mâncării de acasă şi... excelentei conexiuni la internet de care au parte marile oraşe româneşti.
Potenţialul avantaj tehnologic al României se traduce atât în numeroasele creiere sclipitoare ale
IT-iştilor care s-au născut şi muncesc aici, dar şi în viteza conexiunii online. Indiferent cine a
croit un clasament sau altul, România este întotdeauna între primele ţări din lume la acest
capitol. Şi, cu toate acestea, mai
puţin de unul din patru români au
acces la acest instrument. Este
motivul principal pentru care el
rămâne deocamdată un avantaj
doar potenţial. Situaţia se poate
însă schimba atunci când există
bani,
onestitate
şi
bună
administrare. Iar când toate aceste
calităţi se reunesc într-o iniţiativă
comună, energia acestei schimbări
devine
irezistibilă.
Una
dintre
iniţiativele Strategiei Europa 2020
este Agenda
Digitală
pentru
Europa, un program prin care se
încearcă construirea unei pieţe digitale unice bazate pe internetul rapid care să-i ajute pe
cetăţenii din toate colţurile Europei să se dezvolte şi să devină o componentă activă a spaţiului
european. În cadrul acestei iniţiative, Comisia Europeană a decis să numească un „campion
digital” în fiecare stat membru pentru a-i ajuta pe oficialii europeni să promoveze beneficiile unei
societăţi digitale. Veţi vedea imediat că formula „societate digitală” nu este deloc un hocuspocus, ci o serie de proiecte cât se poate de concrete. Neelie Kroes, comisarul european pentru
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Agenda Digitală şi vice-preşedinte al Comisiei, a aprobat, la începutul lui 2012, acordarea
titulaturii de Campion Digital al României lui Paul Baran, coordonatorul proiectului Biblionet.
Acest proiect finanţat cu 26,9 milioane de dolari de Fundaţia Bill & Melinda Gates pe o durată de
5 ani a reuşit să introducă aproape 10.000 de calculatoare în peste 2000 de biblioteci locale din
România. Local înseamnă, în acest caz, în special la sate. Datorită apariţiei acestor computere,
toate conectate la Internet, numărul utilizatorilor bibliotecilor rurale din România a explodat:
peste jumătate de milion de români au intrat prima oară pe Internet dintr-o astfel de bibliotecă.
Astăzi, peste 75% dintre românii care frecventează o bibliotecă locală ştiu să folosească
computerul şi se descurcă cu uşurinţă în mediul online. Surprinzător este că o treime dintre ei
fac şi cumpărături online şi 27% lucrează cu programe specializate. Cei mai mulţi folosesc
aceste calculatoare pentru a păstra legătura cu prieteni şi rude aflate în alte localităţi şi pentru
divertisment (filme, jocuri, muzică). Dar abia aici începe
partea interesantă. Deoarece o parte dintre cei atraşi de
reţelele sociale sau divertismentul prezent online, ajung
să folosească acest mediu şi pentru a-şi augmenta
oportunităţile profesionale. Peste 9000 de persoane şiau găsit un loc de muncă folosind internetul din
biblioteci, iar Paul Baran menţionează că 43.000 de
fermieri au făcut cereri pentru subvenţii agricole folosind
acest instrumet.Am putut vedea ce însemna o Românie
digitalizată la expoziţia organizată la începutul lui
noiembrie, la Bucureşti, sub titlul „Inovaţia în beneficiul
comunităţilor”.Expoziţia, iniţiată de IREX România sub
egida Comisiei Europene, a încercat să răspundă prin
proiectele prezentate la întrebarea „ce se întâmplă când
inovaţia şi tehnologia schimbă felul în care trăim ca
indivizi şi în comunitate?”
Printre proiectele expuse menţionăm:
Casa viitorului în mediul rural – o echipă de 50 de studenţi de la Facultăţile de Arhitectură,
Arte, Construcţii şi Politehnică a construit o casă solară care, în viitor, ar putea fi des întâlnită în
satele româneşti. Dacă ar fi produsă în serie, o astfel de casă ar costa 70.000 de Euro şi ar
produce cu 2000 kWH/an decât ar consuma. Numele acestui proiect este Prispa.
Casa Evantai a fost creată de o echipă de la Facultatea de Construcţii din Iaşi şi este o
locuinţă cu un preţ sub 30.000 de euro (la o suprafaţă de 100 metri pătraţi) independentă
energetic. Ea poate fi transportată cu ajutorul unui camion oriunde, putând fi montată sau
„strânsă” în mai puţin de o oră.
Participantul vedetă la această expoziţie a fost Ionuţ Budişteanu, studentul român care a
inventat o maşină autonomă low-cost sigură, capabilă Participantul vedetă la această expoziţie
a fost Ionuţ Budişteanu, studentul român care a inventat o maşină autonomă low-cost singură,
capabilă să scadă incidenţa accidentelor rutiere.
Maşina foloseşte un mini-radar şi ocameră web care poate detecta gropile şi
neregularităţile drumului şi poziţia maşinii faţă de acestea. Pentru proiectul său, Ionuţ
Budişteanu a primit premiul internaţional „Gordon E. Moore”.
Toate aceste proiecte speciale au fost gândite şi elaborate de oameni cu acces la resurse
informaţionale bogate disponibile oricui cu ajutorul unei conexiuni la Internet. Principalul efect al
digitalizării României rurale ar fi aducerea mai multor tineri inteligenţi şi îndrăzneţi în faţa
acestei extraordinare resurse care este Internetul. Cu siguranţă în satele româneşti neconectate la Internet mai există câţiva copii cu talentul şi inteligenţa lui Ionuţ Budişteanu.
„Europa nu e Silicon Valley. Probabil nu va fi niciodată şi nici nu are nevoie să fie”, a spus
comisarul Neelie Kroes, care a participat la Expoziţia de la Bucureşti. „Dar ştiu că putem învăţa
mult de la atitudinea americanilor: respectul şi recunoaşterea pe care o acordă antreprenorilor şi
recompensele uriaşe pentru capacitatea de a-şi asuma riscuri şi de a inova. Şi, de asemenea,
7
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curajul de a contesta o ordine prestabilită. Avem nevoie să zgâlţâim Europa”. Şi avem nevoie să
zgâlţâim şi România.
Articol realizat de Vlad Mixich, jurnalist.

Fonduri structurale şi de investiţii: Comisia sporeşte
rolul partenerilor în ceea ce priveşte planificarea şi
cheltuielile
Comisia Europeană a adoptat un set comun de standarde pentru ameliorarea consultării,
participării şi a dialogului cu partenerii (cum ar fi autorităţile regionale, locale, urbane şi alte
autorităţi publice, sindicatele, angajatorii, organizaţiile neguvernamentale şi organismele
responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a egalităţii între femei şi bărbaţi sau a
nediscriminării), în etapele de planificare, punere în aplicare, monitorizare şi evaluare a
proiectelor finanţate prin intermediul fondurilor structurale şi de investiţii ale UE. Aceste fonduri
cuprind Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul
de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european
pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM).
Codul de conduită european privind principiul parteneriatului, solicită statelor membre să
consolideze cooperarea între autorităţile naţionale responsabile pentru cheltuirea fondurilor
structurale şi de investiţii ale UE şi partenerii de proiect
pentru a facilita schimbul de informaţii, de experienţă, de
rezultate şi de bune practici în perioada de programare
2014-2020, contribuind astfel la garantarea faptului că
aceste fonduri sunt cheltuite în mod eficient.
„Dorim să ne asigurăm că statele membre
conlucrează, în cadrul unor parteneriate constructive, cu
părţile interesate reprezentative pentru planificarea şi
punerea în aplicare a programelor care utilizează fonduri
structurale şi de investiţii europene, în vederea
maximizării impactului acestor fonduri”, a declarat
comisarul Andor. Codul de conduită, care ia forma unui regulament al Comisiei cu caracter
obligatoriu din punct de vedere juridic, stabileşte obiective şi criterii pentru a garanta că statele
membre pun în aplicare principiul parteneriatului. Aceasta înseamnă că statele membre au
obligaţia:
să asigure transparenţa procesului de selectare a partenerilor care reprezintă autorităţi
regionale, autorităţi locale şi alte autorităţi publice, a partenerilor sociali şi economici şi a
organismelor care
reprezintă societatea civilă, ce vor fi numiţi membri cu drepturi depline în cadrul comitetelor
de monitorizare a programelor;
prezintă societatea civilă, ce vor fi numiţi membri cu drepturi depline în cadrul comitetelor
de monitorizare a programelor;
să furnizeze partenerilor informaţii adecvate şi să le acorde suficient timp, ceea ce
reprezintă o condiţie prealabilă pentru un proces de consultare adecvat;
să garanteze că partenerii trebuie să fie implicaţi efectiv în toate etapele procesului,
începând de la pregătire şi continuând pe întreg parcursul etapei de punere în aplicare, inclusiv
în monitorizarea şi în evaluarea tuturor programelor;
să sprijine consolidarea capacităţilor partenerilor pentru îmbunătăţirea competenţelor şi a
abilităţilor acestora în vederea implicării lor active în proces şi
să creeze platforme pentru învăţare reciprocă şi schimb de bune practici şi de abordări
inovatoare.
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Regulamentul stabileşte principiile pe care trebuie să le aplice
statele membre, dar le acordă acestora o mare flexibilitate în ceea ce
priveşte organizarea detaliilor practice exacte pentru a implica partenerii
relevanţi în diferitele etape ale programării.
Context
Parteneriatul, unul dintre principiile-cheie ale gestionării fondurilor
Uniunii Europene, presupune o cooperare strânsă a autorităţilor publice
de la nivel naţional, regional şi local din statele membre cu sectorul
privat şi cu alte părţi interesate. Până în prezent, în pofida faptului că
face parte integrantă din politica de coeziune, din observaţiile transmise
de părţile interesate reiese că aplicarea acestuia variază foarte mult de la un stat membru la
altul, depinzând în mare măsură de cultura instituţională şi politică a fiecărui stat, favorabilă sau
mai puţin favorabilă consultării, participării şi dialogului cu părţile interesate relevante.
Noile norme, sub forma unui regulament al Comisiei, obligatoriu din punct de vedere juridic
şi direct aplicabil (un aşa-numit „act delegat”), consolidează, prin urmare, cerinţa referitoare la
parteneriat de la articolul 5 din Regulamentul privind dispoziţiile comune pentru Fondul
european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune
(FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european pentru
pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) pentru perioada 2014-2020.
Persoane de contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)
Pagini Utile
Pagina de internet a comisarului László Andor
Urmăriţi activitatea comisarului László Andor pe Twitter
Abonaţi-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind
ocuparea forţei de muncă, afacerile sociale şi incluziunea

EU for YOU în şcolile din România
Biroul de Informare al Parlamentului European în România,
Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Ministerul
Educaţiei Naţionale au organizat vineri, 17 ianuarie, o
reuniune de evaluare a rezultatelor proiectului pilot de
utilizare a unui material didactic auxiliar privind istoria si
funcţionarea Uniunii Europene intitulat "EU for YOU! Aşa
funcţionează Uniunea Europeană!", intr-un număr de 41 de
scoli din Romania.
Biroul de Informare al Parlamentului European în România a
realizat în anul 2013 volumul "EU for YOU! Aşa funcţionează
Uniunea Europeană!", un suport didactic dedicat elevilor din
învăţământul preuniversitar, pe care l-a propus spre pilotare
Ministerului Educaţiei Naţionale.
În urma încheierii unui parteneriat de colaborare între cele
două instituţii, volumul "EU for YOU! Aşa funcţionează
Uniunea Europeană" a fost utilizat în cadrul orelor la disciplinele istorie şi ştiinţe socio9

BULETIN INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT Târgoviște,
An VI, nr. 1/IANUARIE 2014
umane, în 41 de clase (1.360 elevi) din şcoli şi licee din Bucureşti şi din judeţele Braşov, Neamţ
şi Suceava, pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2013/ 2014. La întâlnire a fost
prezentat raportul privind implementarea suportului didactic "EU for YOU! Aşa funcţionează
Uniunea Europeană!" în şcolile selectate. Principalele concluzii ale reuniunii au fost:
Manualul "EU for YOU! Aşa funcţionează Uniunea Europeană!" a fost un excelent
suport pentru susţinerea disciplinelor opţionale cu tematică istorică şi a ştiinţelor socio-umane,
cuprinzând informaţii pe înţelesul elevilor cu privire la modul în care funcţionează instituţiile U.E.
În urma pilotării acestui material didactic, se recomandă continuarea unui astfel de
proiect, pentru a oferi cadrelor didactice noi resurse pentru organizarea unor activităţi ce vizează
însuşirea unor cunoştinţe şi dobândirea unor competenţe care privesc cetăţenia europeană.
Concluziile raportului de implementare vor servi la identificarea celor mai bune căi de
continuare şi extindere a proiectului la nivel naţional.
La eveniment au participat dna. Vasilica Ştefania Duminică, Secretar de Stat pentru
învăţământul preuniversitar în Ministerul Educaţiei Naţionale, dna. Mădălina Mihalache, Şeful
Biroului de Informare al Parlamentului European în România, dna. Iulia Deutsch, Adjunct al
Şefului Reprezentanţei Comisiei Europene în România, alţi reprezentanţi ai ministerului, precum
şi reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare judeţene şi profesorii implicaţi în proiect.

Normele UE privind accesul IMM-urilor la
finanţări se simplifică
UE va simplifica normele care le
permit întreprinderilor să atragă finanţare
pentru investiţii.
Modificările aduse normelor UE privind ajutorul
de stat sunt justificate de faptul că, de la
izbucnirea
crizei
financiare
în
2008,
aproximativ o treime din întreprinderile mici şi
mijlocii din Europa nu au putut obţine fondurile
de care au nevoie pentru a creşte şi a se
dezvolta.
În general, întreprinderile noi şi cele în
dezvoltare continuă să depindă foarte mult de
împrumuturile bancare tradiţionale, care au
fost reduse în mod drastic ca urmare a crizei creditelor.
Reducerea deficitului de finanţare
Funcţionarea defectuoasă a pieţei afectează dezvoltarea întreprinderilor încă din faza de
înfiinţare, împiedicând investiţiile în noi proiecte antreprenoriale şi reducând capitalul de lucru
pentru operaţiunile zilnice.
Iniţiativa actuală are în vedere instituirea unor norme simple şi flexibile, care le vor permite
IMM-urilor să acceseze mai rapid finanţări de risc şi să introducă, astfel, noi produse pe piaţă.
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Normele UE privind ajutorul de stat pentru întreprinderi - concepute înainte de criza creditelor cu
scopul de a garanta condiţii egale pentru întreprinderi - au limitat capacitatea statelor membre
de a ajuta întreprinderile care nu pot atrage finanţare din sectorul privat.
Stimularea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă
Noile orientări ale Comisiei vor simplifica formalităţile administrative, vor contribui la reducerea
deficitului de finanţare şi le vor permite ţărilor UE să introducă măsuri prin care să faciliteze
accesul întreprinderilor la forme diverse de sprijin financiar, de exemplu, capitaluri proprii şi
garanţii.
Se speră că aceste programe naţionale îi vor stimula pe investitori să investească în
întreprinderile mici şi mijlocii.
Aceste modificări reprezintă o contribuţie importantă la eforturile UE de relansare a creşterii
economice într-o perioadă dificilă pentru multe întreprinderi şi ar trebui să contribuie la crearea
de locuri de muncă.
O mare parte din fondurile acordate (până la 15 milioane de euro pe an pentru fiecare
întreprindere) nu vor mai fi controlate de Comisie, în prezent pragul maxim fiind de 1,5 milioane
de euro pe an. Acest nou regim îi va permite Comisiei să se concentreze pe cazurile cu cel mai
mare impact asupra concurenţei.
Noile norme, elaborate după numeroase consultări cu statele membre, se vor aplica începând cu
1 iulie 2014 şi fac parte dintr-un cadru mai larg de revizuire a reglementărilor UE în materie de
concurenţă.
Noi norme privind finanţarea de risc (comunicat de presă)
Noi norme privind finanţarea de risc (întrebări şi răspunsuri)

Masuri împotriva creşterii preţurilor şi costurilor
energiei
Un nou raport al UE privind majorarea preţurilor cu
amănuntul la energie în Europa sugerează modalităţi de
reducere a costurilor pentru consumatori şi de menţinere a
competitivităţii întreprinderilor din UE pe piaţa mondială.
Între 2008 şi 2012, preţurile cu amănuntul la energie au
crescut semnificativ, în ciuda scăderii preţurilor angro la
energia electrică şi a menţinerii nivelului preţurilor angro la
gazul natural. Diferenţele dintre ţările UE sunt considerabile.
Unii consumatori plătesc de 2,5 până la de 4 de ori mai mult
decât alţii.
Raportul privind preţurile şi costurile energiei se axează pe preţurile energiei electrice şi ale gazelor
naturale. El analizează cauzele creşterii preţurilor cu amănuntul şi sugerează modalităţi prin care
atât consumatorii individuali, cât şi cei industriali pot economisi energie şi bani.

Reducerea costurilor energiei pentru consumatori

UE îşi propune să finalizeze piaţa comună a energiei în 2014 şi să dezvolte şi mai mult
infrastructura energetică. Aceasta pentru că o piaţă liberalizată şi mai bine coordonată ar
stimula investiţiile şi concurenţa şi ar îmbunătăţi eficienţa în mai multe domenii. S-ar obţine
astfel reduceri de preţuri şi condiţii concurenţiale mai echitabile în UE.
Pentru a reduce costurile, consumatorii individuali şi cei industriali ar trebui să
îmbunătăţească eficienţa energetică, utilizând produse care consumă mai puţin sau adoptând alte
practici prin care să economisească energie. Consumatorii ar trebui, de asemenea, să caute
ofertele cele mai avantajoase sau, dacă se poate, să-şi schimbe chiar şi furnizorii.
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Având în vedere că majorarea costurilor energiei afectează grav familiile sărace, raportul invită
guvernele statelor membre să iniţieze măsuri de politică socială care să-i protejeze pe
consumatorii vulnerabili.
Menţinerea competitivităţii UE
Diferenţele de preţ la energie între UE şi alte economii dezvoltate sunt în creştere. Agenţia
Internaţională a Energiei estimează că aceste diferenţe vor reduce cota UE din exporturile
mondiale de bunuri a căror producţie necesită un consum mare de energie (de exemplu,
ceramica, aluminiul şi oţelul).
Deşi UE ocupă încă primul loc la exporturile de asemenea bunuri, ar putea fi necesară
intensificarea eforturilor de reducere a costurilor energiei prin îmbunătăţirea eficienţei
energetice.
UE trebuie să îşi continue eforturile depuse împreună cu partenerii internaţionali cu privire la
subvenţiile pentru energie şi la restricţiile la export. Dacă este necesar, UE trebuie, de
asemenea, să protejeze anumiţi consumatori industriali prin transferuri fiscale şi prin scutiri şi
reduceri ale impozitelor şi taxelor.
Investiţii în viitor
Se estimează că preţul energiei electrice va creşte pe termen scurt. De aceea, trebuie să
investim în reţele „inteligente” de electricitate şi în tehnologii îmbunătăţite de producţie,
transport şi stocare a energiei. Combinate cu finalizarea pieţei comune a energiei, aceste măsuri
ar trebui să asigure o scădere a preţurilor pe termen lung.
Dacă Europa va avea sisteme energetice flexibile, consumatori care reacţionează rapid, pieţe
competitive şi o guvernanţă eficientă, va fi mai bine pregătită să ţină sub control viitoarele
majorări de preţuri, să acopere investiţiile necesare şi să minimizeze creşterea costurilor.

Situaţia socială şi a ocupării forţei de muncă:
analiza anuală scoate în evidenţă necesitatea de a
aborda riscul de sărăcie în rândul persoanelor
încadrate în muncă
Una dintre cele mai tangibile consecinţe
sociale ale crizei economice este
creşterea semnificativă a sărăcie în
rândul populaţiei în vârstă de muncă.
Este posibil ca o reducere treptată a
şomajului să nu fie suficientă pentru a
inversa
această
situaţie,
dacă
polarizarea salarială continuă, în special
din cauza unei creşteri a cazurilor de
muncă cu fracţiune de normă. Aceasta
este una din principalele concluzii ale
analizei din 2013 privind situaţia socială
şi a ocupării forţei de muncă în Europa, care abordează şi impactul pozitiv al prestaţiilor sociale
asupra probabilităţii de a reveni în câmpul muncii, consecinţele dezechilibrelor persistente între
bărbaţi şi femei şi dimensiunea socială a Uniunii economice şi monetare.
Analiza arată cum încadrarea în muncă poate să ajute oamenii să scape de sărăcie, dar doar în
jumătate din cazuri: multe depind şi de tipul de loc de muncă găsit, dar şi de compoziţia familiei
şi de situaţia partenerului pe piaţa forţei de muncă.
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„Trebuie să acordăm atenţie nu doar creării de locuri de muncă, ci şi calităţii locurilor de muncă,
pentru a realiza o redresare durabilă care nu numai să reducă şomajul, ci şi sărăcia”,subliniază
comisarul pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, László Andor.
Impactul pozitiv al prestaţiilor sociale şi de şomaj
În analiză se arată, de asemenea, că, spre deosebire de convingerile obişnuite, persoanele care
primesc ajutor de şomaj sunt mai susceptibile să obţină un loc de muncă decât cele care nu
primesc ajutor de şomaj (în rest totul fiind la fel). Este vorba, în special, de sistemele de
prestaţii bine concepute, cum ar fi cele care reduc nivelurile prestaţiilor în timp, însoţite de
condiţii adecvate, cum ar fi obligaţia de a căuta un loc de muncă. Astfel de sisteme tind să ofere
mai mult sprijin corelării competenţelor şi, prin urmare, găsirii unor locuri de muncă mai de
calitate, care, la rândul lor, ajută cetăţenii să scape de sărăcie.
Analiza evidenţiază şi faptul că în unele ţări (de exemplu, Polonia, Bulgaria), o proporţie
semnificativă de şomeri nu sunt acoperiţi de sistemele standard de securitate (ajutor de şomaj,
asistenţă socială) şi au tendinţa să se bazeze pe solidaritatea familiei sau pe munca la negru.
Şomerii care nu beneficiază de ajutor de şomaj sunt mai puţin susceptibili să găsească un loc de
muncă, deoarece sunt mai puţin susceptibili să facă obiectul măsurilor de activare şi nu sunt
obligaţi să îşi caute un loc de muncă pentru a beneficia de prestaţii.
Diferenţe persistente între bărbaţi şi femei
Deşi criza a diminuat unele dintre disparităţile de gen cu care se confruntă femeile (în mare
parte din cauză că sectoarele dominate de bărbaţi au fost cele mai lovite de criză), aceste
diferenţe de gen încă mai persistă în ceea ce priveşte participarea pe piaţa forţei de muncă,
remunerarea şi riscul de sărăcie. În plus, femeile au în continuare tendinţa de a lucra mai puţine
ore în total decât bărbaţii şi, deşi acest lucru poate reflecta unele preferinţe individuale, aceasta
duce la posibilităţi reduse de dezvoltare a carierei, salarii mai mici şi pensii viitoare mai mici,
neutilizarea deplină a capitalului uman şi, prin urmare, o creştere economică şi o prosperitate
mai redusă. Disparităţile de gen generează, prin urmare, atât creşterea costurilor economice,
cât şi creşterea costurilor sociale şi ar trebui să fie găsite soluţii eficiente atunci când ele rezultă
din obstacole sau constrângeri venite din partea societăţii sau a instituţiilor.
Se pot observa unele diferenţe între statele
membre în ceea ce priveşte disparitatea de
gen în cazul orelor lucrate: în unele cazuri,
o proporţie foarte mare de femei lucrează,
dar programul de muncă e relativ scurt (de
exemplu, în Olanda, Germania, Austria şi
Marea Britanie); în altele, participarea
femeilor e mai redusă, dar cele încadrate în
muncă tind să lucreze relativ mai mult (în
numeroase ţări din Europa Centrală şi de
Est, Spania, Irlanda). Numai unele state
membre (în special ţările nordice şi cele
baltice) reuşesc să combine ratele ridicate
de ocupare a forţei de muncă feminine cu un nivel scăzut de disparitate de gen în ceea ce
priveşte orele lucrate. O politică eficace cuprinde un timp de lucru egal indiferent de gen, o
muncă flexibilă pe scară largă, stimulente pentru împărţirea muncii neremunerate în cadrul unui
cuplu şi sisteme de îngrijire a copiilor în creşe şi grădiniţe mai compatibile cu un loc de muncă,
mai accesibile şi abordabile, cu program mai lung.
Dimensiunea socială a UEM
Creşterea continuă a divergenţelor macroeconomice, sociale şi de ocupare forţei de muncă
ameninţă obiectivele centrale ale UE, astfel cum sunt prevăzute în tratate, şi anume să fie în
beneficiul tuturor membrilor săi prin promovarea convergenţei economice şi să îmbunătăţească
viaţa cetăţenilor din statele membre. Cea mai recentă analiză arată că divergenţele actuale îşi
au originea în primii ani de introducere a monedei euro, atunci când, în unele state membre,
creşterea dezechilibrată bazată pe acumularea datoriei, alimentată de ratele scăzute ale dobânzii
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şi un nivelul ridicat al afluxului de capital, a fost asociată deseori cu evoluţii dezamăgitoare în
materie de productivitate şi de competitivitate.
În absenţa posibilităţii de devalorizare a monedei, ţările din zona euro care încearcă să îşi
recâştige competitivitatea costurilor trebuie să se bazeze pe o devalorizare internă a salariilor
(controlul salariilor şi al preţurilor). Această politică are însă limitele şi dezavantajele ei, mai ales
în materie de creştere a şomajului şi de dificultăţi sociale, iar eficacitatea ei depinde de mulţi
factori, cum ar fi deschiderea economiei, rezistenţa cererii externe şi prezenţa politicilor şi a
investiţiilor care favorizează competitivitatea nebazată pe preţuri.
Comisia a propus în octombrie 2013 în comunicarea sa privind dimensiunea socială a UEM o
supraveghere sporită a situaţiei sociale şi a ocupării forţei de muncă (a se vedea IP/13/893). Pe
termen lung şi după modificări ale tratatului, o capacitate bugetară a UEM, dublată de un
mecanism capabil să absoarbă şocurile ar putea completa instrumentele de coordonare
existente.

Oportunităţi europene pentru tineri:
5 februarie 2013: Chat în direct cu comisarul Vassiliou
Deşi încep să apară semne ale redresării economice, un
sfert din tinerii sub 25 de ani din Europa sunt şomeri.
Ce rol joacă UE pentru a se asigura că educaţia şi
formarea le conferă acestora abilităţile cerute de
angajatori? Si cum pot investiţiile în cultură să
contribuie la creşterea economică şi lacrearea de locuri
de muncă?
Participă la un chat Twitter în direct cu Androulla
Vassiliou, comisar european pentru educaţie, cultură,
multilingvism şi tineret, şi află răspunsul la aceste
întrebări.
Când: 5 februarie, de la ora 11.00 am
Unde: @VassiliouEU
Poţi trimite întrebările tale în avans, folosind hashtag # EUChat.

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2014
Premiul se acordă acelor proiecte realizate de tineri
care promovează buna înţelegere şi dezvoltarea
unui simţ comun al identităţii europene şi care dau
exemple practice de europeni care trăiesc împreună
ca o comunitate.
Cine poate candida?
Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi
30 de ani, să fie cetăţeni sau rezidenţi ai unuia din
cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.
Proiectele eligibile pot fi evenimente de tineret,
schimburi de tineri sau proiecte online cu dimensiune europeană. Proiectul înscris trebuie să fi
fost finalizat în cursul anului calendaristic (12 luni) care precedă data limită de depunere a
candidaturii sau poate să fie în curs de desfăşurare.
Condiţii de participare
Formularele de candidatură sunt disponibile online şi prin intermediul birourilor naţionale de
14
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informare ale Parlamentului European. Proiectele pot fi trimise până pe 10 februarie 2014.
Care este premiul?
Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 5000 €, premiul doi este de 3000 €, iar
premiul trei este de 2000 €. Cei trei laureaţi vor fi invitaţi să viziteze Parlamentul European.
Reprezentanţii celor 28 de proiecte naţionale
selectate vor fi invitaţi şi ei într-o excursie de
patru zile în Aachen, Germania.
Detalii se găsesc pe site-ul oficial al Premiului
Charlemagne pentru tinerii europeni.
Linkuri utile
Regulamentul concursului
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/ro/r
ules.html
Laureaţii Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni 2013
www.charlemagneyouthprize.eu/view/en/previous_winners.html
Sursa: Portalul european pentru tineret

Copiii pictează Europa
Proiect participativ pentru alegerile europene 2014:
Pictează o hartă a Europei împreună cu copii din
multe alte ţări europene. Chiar dacă nu ai încă
drept de vot – poţi să arăţi ce este important
pentru tine.
Anul acesta, între 22 şi 25 mai 2014, au loc
alegerile pentru Parlamentul European. Site-ul
german pentru copii www.hanisauland.de invită
copiii din toate statele membre ale UE să picteze
împreună o hartă a Europei.
Cum pot să particip?
Pictează sau desenează o imagine care să arate ce
îţi place ţie în mod deosebit la oraşul sau ţara ta. Poţi, de asemenea, să pictezi/desenezi ceva ce
crezi că este tipic ţării sau oraşului tău. Lucrarea ta va arăta tuturor cum îţi vezi ţara în Europa,
ce este deosebit de important pentru tine, ce îţi place cel mai mult şi ce îţi doreşti pentru ţara
ta. Harta Europei va arăta ca un mozaic realizat din picturile individuale ale copiiilor şi va ilustra
varietatea plină de culoare a Europei.
Poţi picta cu ajutorul computerului sau pe hârtie. Dacă pictezi pe hârtie, trebuie apoi să scanezi
lucrarea sau să îi faci o poză. Trimite imaginea şi formularul de înscriere până pe 11 aprilie 2014
pe această adresă: kidsmap@europe.bpb.de
Pot participa în acest proiect copiii cu vârste cuprinse între 8 şi 14 ani care trăiesc într-o ţară
membră a Uniunii Europene. Ai mai mult de 14 ani? Atunci
poate lucrezi ca voluntar cu copii sau cunoşti copii care şiar dori să participe.
Ce am de făcut?
Trimite desenul în fişier digital (de ex. jpg), dar să nu fie
mai mare de 4 MB. Nu uita să completezi şi formularul de
înscriere cu informaţii despre tine şi lucrarea ta şi
declaraţia
părinţilor
prin
care
aceştia
îşi
dau
consimţământul pentru utilizarea lucrării (şi aceasta în
format digital – ca fişier Word, pdf sau jpg). Această hartă
a
Europei
va
fi
publicată
pe
siteurile www.hanisauland.de şi www.hipharpigland.de pe
5
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mai 2014.
Toate informaţiile despre proiect sunt disponibile şi pe www.hipharpigland.de/kidsmap-en.
Hanisauland este un serviciu al Agenţiei Federale Germane pentru Educaţie Civică, care
urmăreşte să explice politica într-o manieră amuzantă pentru copiii între 8 şi 14 ani.
Alte linkuri utile
Copiii pictează Europa
Formular de înscriere
Sursa: Portalul european pentru tineret

Votul tău pentru 2014
Dacă eşti destul de mare pentru a vota, nu rata şansa de a-ţi face auzită vocea. Votează la
alegerile pentru Parlamentul European!
Între 22 şi 25 mai 2014 ai ocazia să influenţezi viitoarea orientare politică a Uniunii Europene,
atunci când vei contribui la alegerea celor 751 de membri ai Parlamentului European
(europarlamentari) care îţi vor reprezenta interesele pentru următorii cinci ani.
Europarlamentarii aleşi vor reprezenta peste 500 de milioane de cetăţeni din 28 de state
membre. Locurile în Parlament sunt repartizate între diferitele state pe baza principiului
"proporţionalităţii degresive". Cu alte cuvinte, statele cu o populaţie mai numeroasă au mai
multe locuri decât statele mai mici, dar statelor mai mici le revin mai multe locuri decât ar
rezulta dintr-un calcul strict proporţional.
Alegerile europene din 2014 sunt diferite de ultimele alegeri (2009) deoarece acestea sunt
primele alegeri desfăşurate după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în 2009, care a
conferit o serie de noi competenţe Parlamentului European. De exemplu, nominalizarea de către
statele membre a preşedintelui Comisiei Europene,
în toamna 2014, va trebui să ţină seama de
rezultatele alegerilor europene. Prin urmare,
alegătorii au acum un cuvânt greu de spus în
privinţa candidatului care va prelua cârma Uniunii
Europene.
Mai multe informaţii:
Alegeri 2014
Myvote 2014
Votul este cea mai puternică armă
Sursa: Portalul european pentru tineret

Ziua Sigurantei pe Internet 2014
In fiecare an, INSAFE si centrele locale de promovare a
sigurantei online, organizeaza Ziua Sigurantei pe
Internet, pentru a promova utilizarea responsabila a
tehnologiei online si a dispozitivelor mobile cu acces la
Internet, in randul copiilor si al tinerilor din intreaga
lume.
In 2014, Ziua Sigurantei pe Internet va fi sarbatorita
pe data de 11 februarie, iar tema principala a acestei
editii este "Impreuna facem Internetul mai bun!".
Cu ocazia acestei zile vor fi organizate si in Romania,
evenimente interesante atat in Bucuresti, cat si in tara
16
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cu ajutorul voluntarilor Sigur.info care sunt mereu alaturi de noi. Vor fi desfasurate activitati
educationale pentru parinti si copii, profesori si adolescenti care ne vor ajuta sa intelegem mai
bine ce inseamna siguranta in mediul online.
Mai multe informatii:
http://www.sigur.info/
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1

Capitalele europene ale culturii 2014
Riga si Umeå iau locul oraselor Marsilia si Kosice, ca cele doua Capitale europene ale culturii in
2014. Ele vor avea un an al muzicii, teatrului, dansului, filmului si literaturii, cu multe
evenimente prin care isi vor prezenta cultura intregii lumi.
Capitala letona, Riga, are ca principal eveniment un lant uman care transfera carti din mana in
mana, de la vechea la noua cladire a Bibliotecii Nationale a Letoniei, denumita "Gaismas Pils"

(Palatul Luminii).
Orasul suedez Umeå, cea mai de nord capitala a culturii de pana acum, va oferi publicului si
vizitatorilor sai din toata Europa un an inovator, plin de provocari.
Capitalele europene ale culturii sunt desemnate de Consiliul Uniunii Europene pentru o perioada
de un an, in cursul caruia acestea organizeaza o serie de evenimente culturale cu o puternica
dimensiune europeana. Lansata in 1985, initiativa a devenit unul dintre cele mai prestigioase
evenimente culturale de profil din Europa. Un oras nu este ales Capitala europeana a culturii
numai pentru ceea ce este, ci mai ales pentru ceea ce isi propune sa faca pe parcursul unui an,
care trebuie sa fie exceptional.
Mai multe informatii:
Riga 2014: http://riga2014.org/eng
Umeå 2014: http://umea2014.se/en
17
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Concurs international de eseuri si dezbateri 2014
Living Rainforest a lansat un concurs de eseuri pentru tinerii din lumea intreaga, cu varste intre 7 si 17 ani, si
invatatorii/ profesorii lor pentru a-i incuraja sa isi impartaseasca opiniile despre ce inseamna "viata durabila"
(sustainable living) pentru ei, si care sunt masurile pe care considera ei ca trebuie sa le ia tarile lor pentru a
atinge acest scop. Elevii din invatamantul primar (7-11 ani) sunt invitati sa trimita un eseu pe tema "Ce
inseamna viata durabila pentru tine?" (maximum 400 de cuvinte). Elevii din invatamantul secundar (11-17 ani)
trebuie sa isi prezinte ideile pentru o viata durabila si masurile pe care trebuie sa le ia societatile pentru
realizarea lor (maximum 600 de cuvinte). Premiile I, II si III se vor acorda in ambele categorii. Castigatorul
Marelui Premiu va primi o excursie gratuita pentru a participa la International Schools Debate in Hampstead
Norreys, Berkshire, intre 7-10 iulie 2014, impreuna cu un parinte si profesorul-campion.
Data limita pentru inscriere este: 10 februarie 2014
Mai multe informaţii:
http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate

Salonic: Capitala europeana a tineretului 2014
Vibrantul oras grec preia, de la Maribor (Slovenia), titlul de Capitala europeana a tineretului
pentru 2014. Fii cu ochii pe toate evenimentele care vor avea loc pe parcursul acestui an.
Salonic, un oras studentesc situat in Golful Thermaikos al Marii Egee, are un program pentru
2014 axat pe teme cum ar fi cultura, inovatie, voluntariat, participarea tinerilor, mediu, sport si
creativitate. Capitala europeana a tineretului gazduieste nu numai o serie de actiuni si
evenimente, dar inglobeaza, de asemenea, si activitati ale numeroaselor miscari ale cetatenilor,
grupurilor si persoanelor ce impartasesc o filosofie comuna.
Pe tot parcursul anului vor avea loc evenimente la scara larga, inclusiv Evenimentul de Tineret al
presedintiei elene, campanii pentru alegerile Parlamentului European, simulari ale Parlamentului
European si Organizatiei Natiunilor Unite pentru studenti si multe alte concursuri. In cooperare
cu reteaua locala a societatii civile, organizatiile de tineret din Salonic si cu sprijinul Uniunii
Europene, Consiliului Europei, ONU, Presedintiei elene si a numeroase fundatii, programul din
2014
va
oferi
orasului
profilul
unui
laborator
deschis
pentru
tineri.
Titlul de Capitala a Tineretului a fost lansat de Forumul European al Tineretului pentru a incuraja
dezvoltarea de idei noi si proiecte inovatoare cu privire la participarea activa a tinerilor in
societate si stimularea cooperarii privind politicile de tineret la nivel local si european.
Mai multe informatii despre Salonic 2014:
http://www.thessaloniki2014.eu/en

DE LA EURODESK PRIMIM:
Oportunităţi de finanţare - termene limită până la 30 APRILIE 2014.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
3 feb 2014 Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene
3 feb 2014 Stagii administrative la Comisia Europeana
7 feb 2014 Premiul Tanarul Cercetator al Anului 2014
10 feb 2014 Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
15 feb 2014 Stagii de traducere la Parlamentul European
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17 feb 2014 Bursele Google Europe pentru studenţii cu dizabilitaţi
20 feb 2014 Fondul ONG pentru Relaţii Bilaterale
1 mar 2014 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
1 mar 2014 Programul Fulbright-Schuman
1 mar 2014 Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)
3 mar 2014 Erasmus Mundus (2009-2013)
6 mar 2014 Programe de formare UE-Japonia
16 mar 2014 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
25 mar 2014 Consiliul European pentru Cercetare (ERC) Granturi pentru cercetatori independenti debutanti
30 mar 2014 Premiul european pentru prevenirea consumului de droguri
31 mar 2014 Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci inregistrate si
Design)
31 mar 2014 Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)
31 mar 2014 Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European
31 mar 2014 Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)
1 apr 2014 Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de Tineret
1 apr 2014 Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret
1 apr 2014 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
15 apr 2014 Stagii de practica la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei
15 apr 2014 Programul de burse Bogliasco
30 apr 2014 Stagii de practica la Curtea de Justitie
30 apr 2014 Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
30 apr 2014 Stagii la Mediatorul European
30 apr 2014 Premiile Marco Biagi pentru tinerii bursieri

EUROPE DIRECT Târgovişte
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Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade
Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa. Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte se
adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale
instituţiilor Uniunii Europene.
Program de funcţionare: luni- vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, str.
Stelea, nr. 2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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