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În următoarele 12 luni, au promis că se vor concentra pe:

În decembrie, fostul preşedinte al Parlamentului
European, Martin Schulz, preşedintele Comisiei
Europene, Jean-Claude Juncker, şi Roberto Fico,
reprezentantul preşedinţiei rotative a Consiliului,
au semnat singura declaraţie comună de până
acum, care stabileşte obiectivele şi priorităţile
UE pentru 2017.

· ocuparea forţei de muncă şi creşterea economică
· o Europă socială
· securitate
· criza migraţiei
· piaţa unică digitală
· energia şi schimbările climatice

Pentru a afla ce înseamnă aceste aspecte pentru dumneavoastră, dar şi ce rol va juca Parlamentul în acest sens, citiţi
articolele noastre despre fiecare dintre priorităţi.
Sursa informației: PARLAMENTUL EUROPEAN
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Corina Crețu:
"Continuă investițiile
în proiecte de mare
importanţă din
România"
Comisarul european pentru politică
regională, Corina Crețu, a aprobat
continuarea a 10 proiecte din mai
multe regiuni din România, cu o
contribuție din partea UE de
aproximativ 800 de milioane de
euro. Investiţiile au în vedere lucrări
de infrastructură începute între
2007 și 2013, ce vor putea fi
finalizate în actuala perioadă de
programare.

“

Aceste proiecte reprezintă mai mult decât simple investiţii în
infrastructură: folosite în mod eficient pot deveni catalizatori ai
dezvoltării la nivel local, regional și național. De aceea este cu atât
mai important ca fondurile UE să fie folosite în mod strategic și în
concordanță cu prioritățile de investiții din România

”

Cele 10 proiecte vizează lucrări de infrastructură în următoarele sectoare:
TRANSPORT, MANAGEMENTUL DEŞEURILOR, INFRASTRUCTURĂ DE APĂ, PREVENIREA DEZASTRELOR NATURALE:
WATMAN - Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor – Etapa I
Sursa informației: COMISIA EUROPEANĂ - Reprezentanţa în România

Start spre crearea unei Europe mai sociale
Primul pas către crearea unui pilon european al drepturilor sociale a fost făcut
prin organizarea de Comisia Europeană, în 23 ianuarie, la Bruxelles, a unei
conferințe la nivel înalt pe această temă. Peste 600 de reprezentanți ai
autorităților statelor membre, instituțiilor UE și societății civile au purtat discuții
referitoare la crearea unei Europe mai sociale și mai echitabile.
Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „De la începutul mandatului meu,
am precizat în mod clar că doresc o Europă mai socială. Împreună, am făcut deja
pași importanți în această direcție. Anul acesta va fi un an crucial.
După consultarea publică amplă, este timpul să creăm pilonul european al
drepturilor sociale. Summitul social din Suedia ne va ajuta să creăm impulsul
necesar și să punem prioritățile sociale acolo unde le este locul: printre prioritățile
absolute ale agendei europene.”
Context : Crearea unei Europe mai sociale și mai echitabile reprezintă.....................
o prioritate absolută a actualei Comisii. . În discursul său din 2015 privind starea UE
de la Strasbourg, președintele Juncker a anunțat că dorește să dezvolte un pilon
european al drepturilor sociale. Pilonul european al drepturilor sociale va completa
acquis-ul social al UE, pentru a orienta politicile într-o serie de domenii esențiale
pentru buna funcționare și echitatea piețelor muncii și a sistemelor de protecție
socială din statele membre, pentru persoanele aflate atât în interiorul, cât și în afara
pieței forței de muncă: lucrători, persoane în căutarea unui loc de muncă și șomeri.
Sursa informației: COMISIA EUROPEANĂ Reprezentanţa în România
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Orașele europene beneficiează de sprijin
pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare
regională și urbană ale Uniunii Europene.

AGENDA
URBANĂ

aduce laolaltă toate părțile interesate
din rândul autorităților municipale,
regionale, naționale și europene
pentru îmbunătățirea constantă a
politicilor relevante. Astfel, orașele se
p o t fo l o s i d e ex p e r i e nțe l e a l to r
m u n i c i p a l i tăț i î n d ezvo l ta re a d e
politici, atragerea fondurilor europene
și implementarea proiectelor, prin
intermediul noii platforme deschise de
date urbane care permite accesul la
informații despre dinamica populației,
dezvoltare economică și urbană,
transport și accesibilitate, mediu și
afaceri sociale.......................................
Pe pagina platformei dedicate Agendei
Urbane se află are o serie de teme
prioritare, cum ar fi calitatea aerului în
orașe, adaptarea la schimbările climatice,
tranziția energetică și cea digitală a
orașelor europene, mobilitatea urbană
sau integrarea migranților și a refugiaților
în zonele urbane.
Inclusiv seria de instrumente puse la
dispoziția autorităților, de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională și urbană, acestea incluzând și asistența necesară
implementării unor astfel de proiecte. Prin Fondul european de investiții strategice, fondurile structurale și de investiții
europene, programul Orizont 20, programul LIFE, programul pentru Acțiuni urbane inovatoare, Portalul european pentru
proiecte de investiții sau Platforma europeana de consiliere în materie de investiţii, autoritățile pot obține atât finanțări, cât și
informații prețioase referitoare la implementarea proiectelor care contribuie la materializarea Agendei urbane.
Sursa informației: COMISIA EUROPEANĂ Reprezentanţa în România

Platforma deschisă de date
urbane – nou instrument
pentru dezvoltarea orașelor

Președinția malteză a Consiliului UE:
1 ianuarie - 30 iunie 2017
Președenția malteză este a treia a Trio-ului Olanda, Slovacia și Malta.
Împreună cu Comisia Europeană și Forumul European al tineretului,
cele trei țări au convenit "Să ofere tinerilor posibilitatea de a se angaja
într-o Europă diversă, conectată și favorabilă incluziunii", ca temă
generală pentru cele 18 luni de participare a tinerilor la Dialogul
Structurat. În domeniul tineretului, președinția malteză se va concentra
pe rolul tinerilor în cadrul Agendei Noilor Competențe, punerea în
aplicare a principalelor recomandări ale conferințelor de tineret,
al 5-lea ciclu al dialogului structurat și revizuirea intermediară a
Strategiei pentru tineret. ..................................................
Mai multe informații despre prioritațile președinției malteze ale
Sursa informației: Euro Desk
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De la 1 ianuarie până
la 30 iunie 2017, Malta
va deține președinția
Consiliului Uniunii Europene,
pentru prima dată de când
țara a aderat la UE în 2004.

Publicarea celui mai
recent raport în cadrul
Mecanismului de
cooperare și de
verificare în domeniul
reformei sistemului
judiciar și al luptei
împotriva corupției

COMISIA

Prim-vicepreședintele Timmermans a declarat: „În cei 10 ani care au trecut de
când România este membră a UE și a întreprins reformele din cadrul MCV, aceasta
a făcut progrese majore. Tendința pozitivă constatată în ultimii trei de a lupta
împotriva corupției și de a apăra independența sistemului judiciar care a fost
constatată în ultimii trei ani, a continuat și în ultimul an. Dinamica creată până în
prezent permite reorientarea eforturilor către principalele măsuri care mai trebuie
luate pentru îndeplinirea obiectivelor MCV și, în consecință, pentru încheierea
acestui proces important în timpul mandatului actualei Comisii, în conformitate
cu obiectivul stabilit de președintele Juncker. Viteza acestui proces depinde de
rapiditatea cu care autoritățile române pot întreprinde, într-un mod ireversibil,
măsurile rămase, astfel încât să nu pună sub semnul întrebării progresele
înregistrate până în prezent. Sper că în 2017 vom vedea celeritatea, determinarea
și garanțiile interne necesare pentru a duce la bun sfârșit reformele necesare și
pentru a asigura ireversibilitatea rezultatelor. "

a publicat miercuri, 25 ianuarie,
cel mai recent raport pe care l-a
elaborat în cadrul Mecanismului
de cooperare și de verificare
(MCV) privind România. La 10
ani de la instituirea MCV,
Comisia a făcut un bilanț al
măsurilor întreprinse de
România în ceea ce privește
reforma sistemului judiciar și
lupta împotriva corupției, al
realizărilor, al provocărilor
nedepășite încă și al acțiunilor
care sunt în continuare necesare
pentru încheierea monitorizării
în cadrul MCV.

Context La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un mecanism de cooperare și de verificare pentru a evalua
progresele înregistrate în raport cu angajamentele asumate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al
combaterii corupției. Comisia prezintă în mod regulat rapoarte privind progresele înregistrate în aceste domenii.
Primul raport al Comisiei a fost prezentat la 27 iunie 2007...................................................................................................
Comisia analizează măsurile luate de autoritățile române, bazându-se pe un dialog continuu între autoritățile române și
serviciile Comisiei. De asemenea, rapoartele s-au bazat pe contactele cu statele membre, cu societatea civilă, cu organizații
internaționale, cu specialiști independenți și au ținut seama de diverse alte surse. Concluziile Comisiei și metodologia
utilizată în cadrul MCV s-au bucurat în mod constant de un sprijin ferm din partea Consiliului de Miniștri.
Raportul anterior privind MCV a fost publicat la 27 ianuarie 2016. Noul raport se referă la perioada scursă de atunci și
prezintă o evaluare globală a progreselor înregistrate în cei 10 ani de la instituirea MCV. Următorul raport oficial va fi
prezentat, probabil, la sfârșitul anului 2017.......................................................................................................
Sursa informației: COMISIA EUROPEANĂ

Reprezentanţa în România

Centrul Europe Direct Nord-Est
găzduit de
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr.9
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