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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Transparență fiscală pentru multinaționale
Știre de la Reprezentanța Comisiei Europene în România
Comisia Europeană a propus marți, 12 aprilie,
introducerea unor cerințe de raportare
publică pentru cele mai mari companii care își
desfășoară activitatea în UE, în vederea
transparentizării impozitării acestora.
Vicepreședintele
Valdis
Dombrovskis,
responsabil pentru moneda euro și dialogul
social, a declarat: „Combaterea evaziunii fiscale reprezintă o
prioritate de prim rang a actualei Comisii. Cooperarea strânsă între
autoritățile fiscale trebuie să fie însoțită de transparență publică. Prin
măsurile adoptate, se facilitează accesul public la informațiile privind
impozitele pe profit plătite de grupurile multinaționale fără a se
impune noi sarcini asupra IMM-urilor și respectându-se secretul de
afaceri. Prin adoptarea acestei propuneri, Europa își demonstrează
poziția de lider în lupta împotriva evaziunii fiscale”.
Propunerea reprezintă un sistem simplu și proporțional de a spori
răspunderea marilor societăți multinaționale în ceea ce privește
fiscalitatea, fără a le afecta competitivitatea. Sistemul se va aplica în
cazul a mii de companii mari care activează în UE, fără a afecta însă
întreprinderile mici și mijlocii.
Propunerea Comisiei Europene prevede cerințe mai stricte în materie
de transparență pentru activitățile desfășurate de societățile
comerciale în țări care nu respectă standardele în materie de bună
guvernanță în domeniul impozitării. Comisia are în vedere instituirea,
cât mai rapid posibil, a unei prime liste comune la nivelul UE a acestor
jurisdicții fiscale.
Propunerea va modifica Directiva contabilă (Directiva 2013/34/UE),
pentru a se asigura că grupurile mari publică anual un raport
prezentând profitul și impozitele acumulate și plătite în fiecare stat
membru. Aceste informații vor rămâne disponibile pentru o perioadă
de cinci ani.
Propunerea de directivă a fost transmisă Parlamentului European și
Consiliului UE, pentru adoptare prin procedura de codecizie. Odată
adoptată, în termen de un an de la intrarea în vigoare, noua directivă
va trebui transpusă în legislația națională de către fiecare stat
membru.

Gestionarea fluxurilor migratoare pe termen
lung: un nou parteneriat între Comisie și
orașele europene
Comisarul pentru politică
regională Corina Crețu și
comisarul
pentru
migrație, afaceri interne
și
cetățenie
Dimitris Avramopoulos s
-au întâlnit marți, 5
aprilie,
cu
primarii,
viceprimarii și reprezentanții politici ai mai multor
orașe europene, printre care Amsterdam, Atena,
Barcelona, Berlin și Paris, la o masă rotundă pe
tema ,,Cum să consolidăm integrarea migranților în
orașe? ".
"Integrarea se va afla din ce în ce mai mult în centrul
modului în care gestionăm migrația; suntem doar la
început", a declarat comisarul Crețu. "Vom sprijini pe
deplin orașele și autoritățile locale în eforturile lor de a
integra migranții. Activitatea tehnică a început deja cu
un "parteneriat" dedicat în totalitate integrării
migranților, recent creat în cadrul Agendei urbane a
UE. Întâlnirea noastră arată că suntem cu toții angajați,
la nivel politic, în găsirea de soluții inovatoare
împreună."
Comisarul Avramopoulos a declarat, la rândul său:
,,Orașele sunt în prima linie în integrarea migranților în
Europa. Odată cu criza refugiaților, munca lor a devenit
și mai importantă. Pentru a se asigura că toate
persoanele sosite recent pot să facă parte pe deplin din
societatea noastră, succesul integrării este esențial.
Pentru a atinge acest obiectiv trebuie să lucrăm
împreună și să ne coordonăm eforturile. Orașele
europene sunt cele care trebuie să fie în centrul acestui
proces. Comisia este pregătită să ajute și să sprijine
statele membre și orașele în eforturile lor, cu resurse
financiare suplimentare, consiliere și asistență
adaptate nevoilor lor."
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România: Aproximativ 44 de milioane de euro din Fondurile structurale și de investiții ale UE,

pentru construcția centurii ocolitoare a municipiului Suceava
Știre de la Reprezentanța Comisiei Europene în România
Comisia Europeană a aprobat prima etapă a unui proiect major în valoare de
aproximativ 52 de milioane de euro, din care aproape 44 de milioane de euro din
Fondul de coeziune, pentru construcția șoselei de centură a municipiului Suceava,
din România. Proiectul va fi derulat în regiunea de dezvoltare Nord-Est a României,
iar șoseaua de centură este parte a rețelei centrale TEN–T.
Comisarul pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat: „Investițiile prin
fondurile structurale în sisteme de transport rămân o prioritate pentru Comisia
Europeană. Este și cazul centurii ocolitoare a municipiului Suceava, care va asigura conexiuni mai bune pentru transportul
local și internațional, ajutând în același timp participanții la trafic să circule în siguranță, dar și să economisească timp.”
Acest proiect major este cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial „Transport” al României, în cadrul axei prioritare
1 „Modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil și integrării
acestuia cu rețelele de transport ale UE”. Decizia de cofinanțare pentru acest proiect se încadrează în perioada de
programare 2007-2013, însă a doua etapă a proiectului va fi finalizată în cadrul perioadei de programare 2014-2020.

http://

Proiect Cargo List, finanțat prin Orizont 2020
Știre de la Reprezentanța Comisiei Europene în România
Cargo List, din Cluj-Napoca, este unul dintre IMM-urile selectate pentru finanțare,
prin Instrumentul pentru IMM-uri din programul Orizont 2020. Proiectul
companiei clujene prevede crearea unei platforme de licitație în timp real a
serviciilor de transport de marfă, la nivel european. Compania va beneficia de
50.000 de euro pentru finanțarea studiilor de fezabilitate, precum și de un stagiu
gratuit de pregătire antreprenorială.
Pe ansamblu, au fost selectate pentru finanțare 189 de IMM-uri din 26 de țări,
care au propus 174 de proiecte. Fondurile sunt furnizate în cadrul Fazei 1 a Instrumentului pentru IMM-uri și au o valoare
totală de 8,7 milioane de euro.
Comisia Europeană a primit 1.995 de propuneri până la data de 24 februarie 2016, primul termen stabilit în acest an.
Instrumentul pentru IMM-uri este pus în aplicare printr-un singur apel de propuneri continuu deschis, cu termene-limită
fixate de patru ori pe an. Finanțarea este de 50.000 € pentru proiectele din Faza 1 și de până la 2,5 milioane € pentru cele
din Faza 2.
Următorul termen-limită pentru apeluri de finanțare prin Faza 1 este 3 mai 2016. De la demararea programului, la 1
ianuarie 2014, la nivel european au fost finanțate 1.473 IMM-uri din 33 de țări.
http://
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Oportunități/Concursuri/Noutăți
Concursul „Juvenes Translatores”: Roxana Maria Chiorean premiată la Bruxelles
Cei 28 de câștigători ai concursului anual pentru tinerii traducători „Juvenes Translatores”, organizat de Comisia Europeană, vor primi trofeele din partea domnului Tibor Navracsics, comisarul european pentru cultură și educație, în cadrul unei ceremonii organizate la Bruxelles, în data de 14 aprilie 2016 . La concurs au participat peste 3.000 de elevi în
vârstă de 17 ani, reprezentând licee din toate statele membre ale UE, pentru fiecare stat
membru fiind desemnat câte un singur câștigător.
În acest an, România este reprezentată de către Roxana Maria Chiorean, elevă în clasa a
XI-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca. Maria a avut la dispoziție două
ore pentru a traduce un text de o pagină din limba engleză în limba română. Combinația
lingvistică aleasă de Maria este doar una din cele 552 de combinații posibile între cele 24
de limbi oficiale ale UE, iar tema textului a fost cooperarea pentru dezvoltare.

Campania „Europe in My Region 2016„
Concurs de fotografie și de blogging
Prezentând într-o fotografie rezultatul unui proiect cofinanțat de UE (în care
să se vadă clar dovada finanțării UE – de exemplu plăcuța), aveți ocazia de a
câștiga un curs de fotografie cu un fotograf profesionist, precum și o excursie la Bruxelles. Pentru informații suplimentare, consultați pagina de
Facebook a Comisiei Europene. Concursul se desfășoară în perioada 2 mai28 august.
În acest an se lansează o campanie de tip blog. Autorii de bloguri pot să scrie despre proiecte locale, precum și să participe
la concursul de fotografie și să îl promoveze. Toate postările bune sunt traduse și republicate pe un blog dedicat. Un juriu va
selecta trei autori de blog pe care să îi invite la Bruxelles pentru a participa la European Week of Regions & Cities. Dacă
doriți să vă implicați, trimiteți un mesaj la regio-infopub@ec.europa.eu.
Care sunt criteriile juriului?
Suntem în căutarea unor postări pertinente și interesante privind proiectele finanțate de UE, prin urmare, juriul va puncta
fiecare postare în funcție de:
Pertinență: Ce ne spune această postare despre proiect? Scoate în evidență aspecte interesante sau pune întrebări interesante? Este originală?
Calitate: Cât de bine este structurată și scrisă? Conține elemente vizuale bune sau oferă linkuri către alte articole?
Comunitate și implicare: Postarea a deschis o discuție?
Stil și ton: Blogurile nu sunt articole de ziar tradiționale – postarea are o personalitate interesantă? Este provocatoare sau
amuzantă, emoționantă sau contemplativă?
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Oportunități pentru
următoarea perioadă

Burse internationale de cercetare doctorala in Noua
Zeelanda

15 iul 2016

Sursa: http://
www.eurodesk.ro/
index.php

Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European

15 mai 2016

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu 15 mai 2016
dizabilitati

Campania de sensibilizare „Toleranța și fenomenul migraționist în Europa”
Dezbatere demonstrativă la Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra Neamț
Centrul de Informare Europe Direct Nord-Est, cu sprijinul structurii gazdă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, și
în parteneriat cu Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț, organizează în această perioadă, campania de sensibilizare
„Toleranța și fenomenul migraționist în Europa”. Această campanie se desfășoară sub egida și cu sprijinul Reprezentanței
Comisiei Europene la București și va beneficia de promovare în mass media locală.
Obiectivul general al inițiativei este cunoașterea fenomenului migraționist în complexitatea lui, analizarea strategiilor europene
de soluționare a crizei, dar și stimularea reflecției asupra atitudinilor individuale de adoptat în acest context.
Acțiunea cuprinde dezbateri demonstrative cu public și concursuri, implicând liceenii din Piatra Neamț și avându-i ca principali
actori pe membrii cluburilor locale de dezbateri.
Primul eveniment din această serie a avut loc joi, 21 aprilie, și a fost găzduit de Colegiul
Național „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț. La dezbaterea demonstrativă în format World
Schools au luat parte aproximativ 60 de elevi de liceu, iar combatante au fost două echipe
de „debateri” din clubul coordonat de doamna profesoară Petra Lostun. În fața publicului
prezent, elevii au supus polemicii puncte de vedere variate și contradictorii, precedate de
expuneri bine documentate ale fenomenului migraționist, dovedind o foarte bună cunoaștere a acestuia, dar și aptitudini argumentative și persuasive.
Dezbaterile academice de tip World Schools reprezintă unul din cele mai raspândite formate de dezbatere în acest moment. Acesta prevede trei vorbitori de fiecare echipă, cu două echipe într-o dezbatere. Aceste
două echipe sunt numite formal Guvern și Opoziție. Temele sunt propuse într-o formă specifică, începând cu formula „Acest
Parlament crede că ...”. Având la origine formatul Australian Parliamentary şi inspirându-se din dezbaterile parlamentare,
formatul a căpătat popularitate odată cu înfiinţarea Campionatului Mondial de Dezbateri Academice. Principiul confruntării
dintre Guvern şi Opoziţie stă la baza funcţionării acestui format, care, la fel ca şi într-o dezbatere parlamentară, se desfăşoară în
jurul unei teze (moţiuni) propuse de către echipa Guvernului.
Campania „Toleranța și fenomenul migraționist în Europa” va continua cu o serie de evenimente în cadrul zilelor
aniversare ale Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, pe parcursul lunii mai 2016.
Galerie foto și articol disponibile pe paginile web și FB ale Centrului Europe Direct Nord-Est, la adresele:
https://www.facebook.com
http://cedne.ro/evenimente
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