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București, ediția 2015
Sâmbătă, 26 septembrie, Reprezentanța Comisiei Europene în România

500 de milioane
de euro pentru
sprijinirea agricultorilor europeni
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și membrii Clusterului EUNIC București (Rețeaua Europeană a Institutelor Culturale Naționale) a sărbătorit Ziua europeană a limbilor la Librăria Cărturești și Grădina Verona. Sub motto-ul „Ai știință de limbă,

359 milioane de 3
euro pentru cooperarea transfrontalieră

ai parte de vorbă!”, organizatorii au propus mini-lecții demonstrative în 12 limbi europene, atât pentru adulți, cât și pentru copii.
Grădina Verona a găzduit, de asemenea, standurile organizatorilor,
unde publicul a fost invitat să descopere bogăția culturală a spațiului european prin jocuri lingvistice și concursuri. Cei care au trecut
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pe la toate standurile și au participat la activitățile propuse au avut
posibilitatea de a câștiga premii atractive constând în cărți, dicționare, ghiduri turistice sau de conversație, CD-uri și multe alte surprize.
Context:

Titlu articol secundar

La inițiativa Uniunii Europene și a Consiliului Europei, Ziua
europeană a limbilor este celebrată în fiecare an în data de
26 septembrie, începând cu 2001. Cetățenii europeni sunt
invitați să învețe cât mai multe limbi, la orice vârstă, atât la școală,

cât și în afara ei. Diversitatea lingvistică reprezintă cheia unei mai
bune comunicări interculturale și este unul din elementele principale ale bogatului patrimoniu cultural al UE.Ziua Europeană a Limbilor la Bucureștieste un proiect al clusterului EUNIC București
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coordonat în 2015 de Institutul Francez și organizat de acesta împreună cu: Centrul Ceh,
Centrul Cultural Turc, Goethe-Institut, Fundația Culturală Greacă, Institutul Italian de Cultură, British Council, Institutul Polonez, Institutul Cultural Român, Institutul Cervantes,
Institutul Balassi - Institutul Maghiar din București, Delegația Valonia-Bruxelles și Reprezentanța Comisiei Europene în România. Partenerii evenimentului sunt Cărturești și Grădina Verona.
Persoană de contact:


Sabina Scîntee

sabina.scintee@institutfrancais.ro



Liliana Comănescu

liliana.comanescu@ec.europa.eu

037 412 52 11
021 203 54 85

Pagini Utile


Lista evenimentelor organizate de Comisia Europeană cu ocazia Zilei europene a limbilor



Ziua europeană a limbilor

500 de milioane de euro pentru sprijinirea
agricultorilor europeni
Comisia Europeană a anunțat luni, 7 septembrie, un
pachet de măsuri de sprijinire a agricultorilor europeni în valoare totală de 500 de milioane de euro.
Vicepreședinte Jyrki Katainen a declarat, în cadrul
reuniunii extraordinare a Consiliului miniștrilor agriculturii din UE: "Acest pachet va permite folosirea a
500 de milioane de euro, din fondurile UE, în beneficiul imediat al agricultorilor. El reprezintă un răspuns
robust și ferm care demonstrează hotărârea Comisiei
de a-și asuma răspunderea în față agricultorilor și că este pregătită să-i sprijine cu mijloace adecvate. Acest lucru este deosebit de important, având în vedere alte solicitări bugetare concurente."
Intervenția se concentrează pe trei aspecte:
abordarea dificultăților cu care se confruntă agricultorii în ceea ce privește fluxul de
numerar

stabilizarea piețelor
ameliorarea funcționării lanțului de aprovizionare.


Cea mai mare parte a fondurilor urmează să fie pusă la dispoziția tuturor statelor membre
sub forma unor pachete financiare de sprijinire a sectorului produselor lactate.
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La stabilirea alocării acestui sprijin, se are în vedere ca fondurile să fie distribuite într-un
mod echitabil, țintit și eficient, acordând o atenție deosebită statelor membre și fermierilor
care au fost cei mai afectați de evoluțiile pieței. Intenția Comisiei este de a oferi libertate
maximă statelor membre, astfel încât acestea să poată ține seama de situațiile specifice cu
care se confruntă.
Context:
Angajamentul pentru o abordare orientată către piață este și va rămâne baza abordării
Comisiei.
Anunțul trebuie privit în contextul sprijinului considerabil furnizat deja sectorului agricol ca
răspuns la impactul embargoului rusesc, precum și al ajutorului pe care UE îl oferă în fiecare an agricultorilor și comunităților rurale – în valoare de peste 50 de miliarde de euro.
Persoane de contact pentru presă
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)
Pentru întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct prin telefon 00 800 67 89 10 11 sau email
Pagini Utile
Comunicat de presă integral
Fișă informativă privind pachetul de măsuri
Discursul vicepreședintelui Jyrki Katainen și analiza de piață

359 milioane de euro pentru cooperarea
transfrontalieră
La începutul lunii octombrie, Comisia Europeană a adoptat mai
multe programe de cooperare transfrontalieră Interreg, fondurile europene alocate acestora ajungând la peste 359 de milioane de euro. Activitățile pe care se axează aceste programe includ promovarea turismului și conservarea patrimoniului
natural și cultural, creșterea gradului de ocupare a forței de
muncă, îmbunătățirea mobilității prin investiții în infrastructură, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice sau creșterea competitivității economice a regiunilor vizate.
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Programul transnațional Balcani-Mediterana este primul program de acest fel adresat întregii regiuni. Cu o alocare de peste 33 milioane de euro, din care mai mult
de 28 de milioane sunt din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), iar peste 5
milioane provin din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA), programul implică trei state membre UE (Grecia, Bulgaria și Cipru) și două țări candidate (Albania și Fosta republică iugoslavă a Macedoniei). Principalele sale priorități sunt creșterea competitivității economice în regiune, prin sprijinirea antreprenoriatului și inovării, și protecția medi-

ului. Beneficiind de o alocare de 134 milioane de euro din FEDR, programul de cooperare dintre regiunile din nordul Germaniei și Poloniei se concentrează pe îmbunătățirea cooperării între administrațiile naționale în vederea reducerii barierelor lingvistice
și socio-culturale, realizarea de cursuri de educație și formare profesională în comun, precum și îmbunătățirea conexiunilor rutiere pentru a promova turismul și conservarea patrimoniului natural și cultural din regiune. Programul de cooperare Slovenia-Croația are
la dispoziție peste 46 de milioane de eurodin FEDR pentru inițiativele ce promovează adaptarea la schimbările climatice, prevenirea dezastrelor naturale și protejarea
biodiversității. Cu o alocare de 146 de milioane de euro din FEDR, programul de cooperare Slovacia-Ungaria are în vedere promovarea ocupării forței de muncă și a turismului durabil, precum și îmbunătățirea mobilității prin investiții în transportul în comun și
în noi conexiuni rutiere în regiune.
Context
Programul de cooperare transfrontalieră europeană (Interreg A) are ca scop identificarea provocărilor comune cu care se confruntă regiunile de frontieră și exploatarea
potențialului de creștere încă neutilizat al acestor regiuni. Volumul de fonduri alocat în perioada 2014-2020 este de 6,6 miliarde de euro.
Programul de cooperare transnațională (Interreg B) are în vedere promovarea cooperării și dezvoltării regionale și sprijină proiecte din domeniul inovării, mediului, telecomunicațiilor, dezvoltării urbane etc. Fondurile alocate pentru perioada 2014-2020 se ridică
la 2,1 miliarde de euro.
Pagini Utile





Comunicat de presă privind programul de cooperare transnațională BalcaniMediterana
Comunicat de presă privind programul de cooperare dintre regiunile din nordul Germaniei și Poloniei
Comunicat de presă privind programul de cooperare transfrontalieră dintre Slovenia și
Croația
Comunicat de presă privind programul de cooperare transfrontalieră dintre Slovacia și
Ungaria

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN VII, NR. 9/2015

A Pagină 5

Un pas înainte în criza refugiaților
Comisia Europeană a lansat un apel statelor membre ale
UE privind adoptarea, cât mai rapid, a propunerii de a transfera 120.000 de refugiați din Italia, Grecia și Ungaria. O
decizie în acest sens ar putea fi luată la reuniunea extraor-

dinară a Consiliului miniștrilor de justiție și afaceri interne
din UE, programată să aibă loc în data de22 septembrie.
Apelul vine după ce Parlamentul European a votat în favoarea respectivei propuneri, în data de 17 septembrie, utilizând procedura de urgență. Dacă propunerea este adoptată și de Consiliul UE, Comisia este pregătită să conlucreze cu statele membre și agențiile europene relevante pentru a efectua de urgență transferul refugiaților, reducând astfel presiunea asupra statelor cele mai afectate.
Context
În data de 9 septembrie, Comisia Europeană a propus un nou set de măsuri, ce includea un mecanism de transfer de urgență a 120.000 de refugiați, precum și instrumente la
dispoziția statelor membre pentru gestionarea cererilor de azil, returnarea migranților economici și gestionarea cauzelor principale ale crizei refugiaților.
Persoane de contact pentru presă:


Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)



Milica PETROVIC (+32 229-63020)



Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Întrebări din partea publicului larg:


Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile


Declarație de presă integrală (în engleză)
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Depășirea obstacolelor încă prezente aflate
în calea cooperării transfrontaliere: Comisia
solicită opiniile cetățenilor
Comisia lansează o consultare publică la nivelul UE
privind obstacolele încă prezente aflate în calea cooperării transfrontaliere. Cu ocazia Zilei cooperării europene și la o săptămână după celebrarea celei de-a
25-a aniversări a Interreg, cadrul general al programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul politicii regionale, Comisia lansează o consultare publică la
nivelul UE privind obstacolele încă prezente aflate în
calea cooperării transfrontaliere.
Încă există numeroase frontiere juridice și administrative care constituie o povară pen-

tru activitățile transfrontaliere. În consecință, în regiunile noastre de frontieră, un potențial economic semnificativ rămâne neexploatat. Prin intermediul acestei consultări
publice, Comisia va putea lua în considerare opiniile celor 185 de milioane de cetățeni ai
UE care locuiesc în regiunile de frontieră cu privire la obstacolele cu care aceștia se confruntă în viața lor de zi cu zi, precum și sugestiile lor cu privire la modalitățile de depășire a acestor obstacole. Aflată la Viena, unde a lansat consultarea, dna Corina Crețu,
comisarul pentru politica regională, a declarat: „Mai mult de 10 miliarde EUR provenind
din fondurile politicii de coeziune vor fi investite în regiunile noastre în perioada 20142020, pentru a promova cooperarea transfrontalieră. Însă finanțarea nu este suficientă

și sunt convinsă că putem face mai mult. În cursul acestui mandat, Comisia intenționează să formuleze propuneri concrete pentru a rezolva chestiunile transfrontaliere care
persistă și, în acest scop, avem nevoie de contribuția prețioasă a cetățenilor care se
confruntă zilnic cu aceste obstacole. Contez pe dumneavoastră nu numai să participați
în număr mare la această consultare, ci și să difuzați mesajul și să încurajați cetățenii,
organizațiile și întreprinderile să răspundă.” Pentru a sprijini această inițiativă, comisarul Crețu a invitat cadrele superioare de conducere ale serviciilor sale din cadrul Direcției Generale Politică Regională și Urbană să contribuie la colectarea de informații și să
promoveze, pe teren, avantajele programelor Interreg. Începând de azi și până la ju-

mătatea lunii octombrie, funcționarii Comisiei vor vizita unsprezece regiuni de frontieră
din Europa, pentru a se întâlni cu cetățenii și cu reprezentanții lor și pentru a examina
bunele practici.

Slogan sau moto firmă
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Context:

Consultarea publică se va desfășura pe o perioadă de trei luni, până la 21 decembrie 2015. Ea
vizează regiunile de frontieră interne ale UE, inclusiv frontierele cu Norvegia și cu Elveția. Concluziile inițiale vor fi publicate la începutul anului
2016.
Această consultare se înscrie într-un cadru mai
larg de reexaminare a cooperării transfrontaliere,
care cuprinde, de asemenea:


Un studiu științific privind „Reducerea obstacolelor juridice și administrative în regiunile
de frontieră ale UE”. Studiul a fost lansat în iulie 2015 și rezultatele sale finale vor fi
prezentate la începutul anului 2017. El va include un inventar complet al obstacolelor
transfrontaliere din cadrul UE, soluții posibile pentru depășirea acestora, studii de caz
pentru domeniile de politică selectate și recomandări pentru activitățile viitoare.



O serie de ateliere cu participarea părților interesate, precum asociațiile, reprezentanții
mediului academic, antreprenorii și alți actori din regiunile de frontieră. Primul atelier a
avut loc la începutul lunii septembrie 2015.

Persoane de contact pentru presă:
Jakub ADAMOWICZ (+32 2 29 50595)
Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile
Site-ul Inforegio
Sondajul Eurobarometru privind cooperarea transfrontalieră
@EU_Regional / @CorinaCretuEU #interreg25 #BorderSurveyEU
https://www.facebook.com/EUinmyregion
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Oportunități europene pentru tineri

Advocacy Training pentru cei care lucrează cu
tinerii
Vrei să te implici în activități de advocacy în beneficiul
tinerilor? Vrei să te asiguri că tinerii, mai ales tinerii
NEET, își fac vocea auzită? Vrei să promovezi mai eficient activitățile adresate tinerilor NEET? Î nscrie-te la
acest curs! Proiectul își propune creșterea capacității ONGurilor care lucrează cu tinerii NEET (not in employment, education or training) și, respectiv a tinerilor în aceste situații
sociale, pentru a se implica mai activ în dezvoltarea politicilor publice și acțiuni de advocacy în beneficiul tinerilor NEET.
Într-o societate în care 17% din tinerii cu vârsta între 15 și 24 de ani sunt în situații NEET, cei care lucrează cu tinerii au rol foarte important în promovarea drepturilor acestora
și, implicit, de a le crește șansele de incluziune în societate și pe piața muncii.
Training-urile vor avea loc:


Pentru regiunea Nord-Est: la Iași, în perioada 26-29 septembrie



Pentru regiunea Sud-Vest: la Craiova, în perioada 10-13 octombrie



Pentru regiunea Sud-Est: la Constanța, în perioada 17-20 octombrie
Social DOers te asteaptă dacă:



lucrezi direct cu tinerii, implicându-i în diverse forme de angajament civic la nivel local,



lucrezi cu tinerii in situații de risc sau dezavantajați, prevenind ca aceștia să ajungă
în situații NEET,



lucrezi în comunități, cu tineri deja aflați în situații NEET,



dorești să te implici în procese de advocacy la nivel local/regional.

Pentru a participa, te rugăm să completezi formularul online până la data de:


Pentru regiunea Nord – Est: 15 septembrie 2015
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entru regiunea Sud – Vest: 2 octombrie 2015



Pentru regiunea Sud – Est: 9 octombrie 2015

Toate costurile (cazare, masă, transport) sunt acoperite de organizatori!
Află
mai
multe
informații
pe Facebook, socialdoers.com sau
email: together@socialdoers.com. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009-2014,
în cadrul Fondului ONG în România, beneficiind de sprijinul instituțional al Ministerului
Tineretului și Sportului (MTS).

Situaţia tinerilor europeni
Publicat de Comisia Europeană, raportul UE 2015 privind
tinerii oferă o imagine completă a situației tinerilor și modul în care factorii de decizie politică au abordat acest segment în perioada 2013-2015.
Tinerii sunt generaţia cel mai bine educată

Potrivit raportului, mai puţini tineri abandonează școala în UE. Cu
toate acestea, există încă arii de îmbunătăţit: 8,7 milioane de tineri cu vârste cuprinse
între 15-29 de ani sunt șomeri, 13,7 milioane neîncadrându-se în vreun sistem de ocupare a forței de muncă, educație sau formare (NEET) și aproape 27 de milioane sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune.
Tinerii sunt foarte activi
Raportul arată, de asemenea, că tinerii sunt foarte participativi: nu numai prin massmedia și prin reţelele de socializare, dar şi implicându-se în activităţi sociale: jumătate
dintre tineri sunt membri activi ai unei organizații și unul din patru a desfăşurat activităţi
de voluntariat.
E timpul să se discute problema cooperării
Sprijinirea tinerilor, în special pentru a îi ajuta să îşi găsească un loc de muncă, a fost
una dintre prioritățile UE și ale statelor membre din anul 2013. Cu toate acestea, situația
tinerilor impune acordarea importanţei cuvenite procesului de integrare, pentru a permite
tuturor să devină membri activi în societate. Este necesar să se consolideze legăturile
sportului cu educația pentru a crește incluziunea socială, competențele și potențialul de
angajare al tinerilor. Acest lucru necesită o cooperare în cadrul politicilor și a actorilor
pentru o abordare globală. Pentru aceasta tinerii trebuie să aibă posibilitatea să se facă
auziţi în procesul politic.
Citeşte mai mult: http://bit.ly/1OTQWEE
tineret

Sursa: Portalul european pentru
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DE LA EURODESK PRIMIM:
Termene limita
Acest instrument afiseaza datele limita de depunere a proiectelor, pentru urmatoarele trei
luni, pe programele europene cuprinse in baza de date.
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15 nov 2015
16 nov 2015
17 nov 2015
28 nov 2015
30 nov 2015

Capitala Europeana a Tineretului
Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
Programul de burse 'Roma Education Fund'
Juvenes Translatores 2014 - concurs scolar de traducere
Premiul EU pentru femei inovatoare 2016
Concursul Travel Video 2015
2014 Digital Woman of the Year Awards
Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile
Omului
Stagii de practica la Banca Mondiala
Stagii de practica la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei
Stagii de traducere la Parlamentul European
Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de
tineret
Stagii de traducere pentru absolvenți ai invațamantului superior
Competitia de Videoclipuri Virale Europass 2014
Axa Progress a Easi (2014-2020) - Programul UE pentru ocuparea
forței de munca și inovare sociala
Stagii de formare la Consiliul Europei
Premiile MEDEA
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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 funcționare: 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.

