ANUL 7, NUMĂRUL 6, IUNIE 2015

EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Rețeaua EURES: combaterea șomajului prin mobilitatea
muncii

Dacian Cioloș, consilier special pentru securitatea alimentară

Ratele ridicate ale șomajului în
unele state membre există în paralel
cu locuri de muncă vacante în alte
părți ale Europei, însă mobilitatea
muncii în UE rămâne scăzută.
Comisia pentru ocuparea forței de
muncă va vota marți, 23 iunie, o
propunere de regulament privind rețeaua europeană a serviciilor de
angajare și integrarea piețelor muncii.

Președintele
Comisiei Europene, JeanClaude Juncker,
l-a desemnat
pe domnul Dacian Cioloș în
funcția de consilier special privind securitatea alimentară internațională.

Mobilitatea muncii în UE rămâne scăzută: în UE27 0,29%, față de
Australia 1,5% (între 8 state) și SUA 2,4% (între 50 de state) (Sursă:
OECD, martie 2012). Numai 7,5 milioane de persoane (din 241 de
milioane active pe piața muncii) lucrează în alt stat membru UE.
Cauzele mobilității reduse sunt lipsa cunoștințelor lingvistice și
dificultatea în a găsi un loc de muncă.

În calitate de consilier special al președintelui
Juncker, domnul Cioloș va colabora strâns cu diferiți membri ai Comisiei Europene în ceea ce privește
contribuția Uniunii Europene la soluționarea acestei provocări globale. Domnul Cioloș nu va fi remunerat pentru activitatea depusă în noua sa calitate.

Scopul noului regulament este de a relansa rețeaua EURES cu o bază
mai mare de date (locuri de muncă disponibile și CV-uri) la nivel UE,
o capacitate mai bună de combinare a acestora, ameliorarea
schimbului de informații între state privind deficitele și surplusurile
de pe piața muncii și includerea stagiilor și perioadelor de ucenicie.

Președintele Juncker a declarat: "Crizele alimentare, presiunea asupra resurselor naturale, populația mondială în creștere și schimbările climatice
ne reamintesc că securitatea alimentară este o
provocare importantă, pentru care Uniunea Europeană trebuie să găsească soluții. Dacian Cioloș are
o vastă experiență în domeniul securității alimentare și consider că este persoana potrivită să mă
consilieze pe această importantă temă."

Rețeaua EURES a fost înființată în 1993 și este coordonată de
Comisia Europeană. Are ca scop facilitarea libertății circulației
muncitorilor în Zona Economică Europeană (este inclusă și Elveția).

Proiect cu parteneri români între finaliștii RegioStars 2015
Proiectul MILD HOME, în care sunt implicați ca parteneri ENERO - Centrul pentru Promovarea Energiei Curate și Eficiente din România și Consiliul Județean Caraș-Severin, este unul dintre finaliștii
ediției 2015 a premiilor RegioStars. El are în vedere definirea și promovarea construirii unui nou tip
de clădire civilă care să combine o performanță energetică ridicată cu costuri operaționale scăzute
pentru persoanele cu venituri mici spre mijlocii (familii sau cupluri tinere).
Premiile RegioStars recompensează cele mai inspiratoare și inovatoare proiecte regionale europene
sprijinite de fondurile politicii de coeziune a UE. Un juriu independent, prezidat de deputatul european Lambert Van Nistelrooij, a
selectat 17 proiecte finaliste pe baza a patru criterii esențiale: caracterul inovator, impactul, durabilitatea și parteneriatele create.
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Sustenabilitate/Mediu

România în plutonul fruntaș la energie regenerabilă
Potrivit unui raport recent, România este unul dintre cele 25 de state
membre UE ce urmează să îndeplinească atât obiectivul național stabilit
pentru 2013-2014 (19,7%), cât și foarte probabil pe cel pentru anul
2020 (24%), în ceea ce privește energia din surse regenerabile. Astfel, în
2013, România înregistra deja un procent de 23,9% din totalul energiei
consumate provenind din astfel de surse.
Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate în domeniu,
publicat marți 16 iunie, arată că pe ansamblul Uniunii Europene s-au
înregistrat progrese către atingerea obiectivului de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile la 20% din totalul consumat până în 2020. Cu o pondere a energiei din surse regenerabile estimată la 15,3% din consumul final brut
de energie în 2014, raportul apreciază că UE și marea majoritate a statelor membre înregistrează progrese satisfăcătoare.
În ceea ce privește folosirea energiei din surse regenerabile în transporturi, procentul estimat este de 5,7% pentru
2014. Atingerea obiectivului de 10%, stabilit pentru 2020, reprezintă o provocare, însă rămâne posibilă, datorită unor
state membre în care s-au înregistrat progrese satisfăcătoare.
http://

Prim acord încheiat privind acordarea de împrumuturi Erasmus+
pentru masterat
Studenții români care doresc să urmeze un curs de Master în Spania pot beneficia
de împrumuturi, garantate de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, în
cadrul acordului semnat de MicroBank și Fondul European de Investiții (FEI).
Acest prim acord, cu o valoare totală de 30 de milioane de euro, va oferi sprijin financiar studenților din Spania care
urmează studii de masterat într-una dintre cele 33 de țări incluse în programul Erasmus+ sau studenților din țările
respective care pleacă la masterat în Spania.
Studenții pot primi un împrumut de până la 12.000 de euro pentru un masterat de un an și de maximum 18.000 de euro
pentru un curs cu durata de doi ani. Împrumuturile vor fi oferite în condiții avantajoase, respectiv nu vor fi solicitate
garanții din partea studenților sau a părinților, rata dobânzii va fi una rentabilă și va exista o opțiune de rambursare cu
întârziere.
În viitor, toți studenții care beneficiază de un grant, bursă sau împrumut Erasmus+ vor putea beneficia de sprijin și
consiliere din partea noii Asociații a studenților și foștilor studenți Erasmus+ (Erasmus+ Student and Alumni Association ESAA), care se lansează în data de 12 iunie, cu ocazia unui eveniment organizat la Bruxelles. Noua asociație, care va
reprezenta peste 3 milioane de studenți Erasmus+ până în 2020, va reuni patru asociații existente și rețelele lor locale
[Asociația studenților și foștilor studenți Erasmus Mundus, Rețeaua studenților Erasmus, garagErasmus (gE) și rețeaua
OCEANS].

http://
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Finanțare/Concursuri/Premii

Înscrie-te la Premiul european pentru
orașe accesibile!
Orașele cu peste 50.000 de locuitori din România și
celelalte state membre UE sunt invitate să își depună
candidatura la premiul european pentru orașe accesibile, până în data de 10 septembrie 2015, ora
24:00 CET.
Premiile vor fi în număr de trei, plus două mențiuni
speciale pentru: (i) accesibilitate la locul de muncă și
(ii) orașe inteligente și accesibile. Ele vor fi acordate unui număr de cinci orașe europene, în cadrul unei
ceremonii ce va avea loc pe 7 decembrie 2015, la Bruxelles, cu ocazia conferinței anuale „Ziua europeană a persoanelor cu dizabilități”. Orașele câștigătoare vor fi premiate pentru eforturile depuse în
vederea facilitării accesului persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vârstnice la spațiile publice,
transportul în comun și tehnologiile de comunicații.
Selecția va avea loc pe două nivele: național și european. Maximum trei orașe vor fi selectate de către
juriile din fiecare stat membru, pe baza criteriilor de evaluare furnizate de către Comisia Europeană.
Acești candidați naționali vor fi evaluați apoi de către un juriu european.
Context
Premiul se află la a 6-a ediție și face parte din eforturile mai ample ale UE de a crea o Europă fără
bariere. Îmbunătățirea accesibilității contribuie la eliminarea numeroaselor obstacole cu care încă se
confruntă cetățenii în viața lor cotidiană, în ce privește utilizarea transportului în comun, consultarea
informațiilor on-line și traiul independent.
Competiția oferă o oportunitate unică autorităților publice de a analiza punctele forte și punctele slabe
ale orașelor lor în ceea ce privește accesibilitatea și de a lua măsuri pentru îmbunătățirea acesteia.

EYE2016: evenimentul pentru tineri se întoarce
Pe 20 și 21 mai 2016, Parlamentul European își deschide ușile din
nou pentru mii de tineri europeni, la Strasbourg. Participanții
trebuie să aibă vârste cuprinse între 16 și 30 de ani (la începutul
evenimentului) și pot veni din toate statele UE, statele candidate și
cele vecine.
Înregistrările se pot face în octombrie 2015. Însă chiar din 4 septembrie 2015, persoanele și organizațiile de tineret care doresc să participe la eveniment pot contribui la programul EYE. Pentru ediția 2016, a fost lansată o pagină nouă Facebook, unde puteți găsi
ultimele știri despre EYE, inclusiv informații despre ediția anterioară și rezultatele acesteia.
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Noaptea europeană a muzicii clasice—Eveniment simultan al
Centrelor Europe Direct din Regiunea Nord-Est
Joi, 18 iunie 2015, șapte orașe din regiunea de Nord-Est au fost scena de desfășurare a
tot atâtea concerte de muzică clasică, numitorul comun al acestor concerte fiind
profilul organizatorilor și anume centrele de informare Europe Direct Nord-Est (Piatra
Neamț), Iași, Suceava, Vaslui, Bacău, Comănești și Botoșani.
Centrul Europe Direct Nord-Est împreună cu instituția gazdă, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est, au organizat în data de 18 iunie 2015 un concert de muzică clasică
din repertoriul european, cu o puternică inspirație din folclorul statelor din Uniunea
Europeană. Evenimentul face parte dintr-un proiect comun a șapte centre de informare
Europe Direct, intitulat “Noaptea Europeană a Muzicii Clasice”, proiect ce și-a propus
promovarea muzicii clasice/culte în rândul populației de toate vârstele din zonele urbane vizate. Totodată proiectul promovează artiștii
locali, sloganul primei ediții a evenimentului Noaptea Europeană a Muzicii Clasice fiind “GO GLOBAL, ACT LOCAL”.
Pietrenii care au venit pentru acest concert, dar și cei care se aflau întâmplător în zona platoului de la Turnul lui Ştefan cel Mare, au fost
încântați de tinerii muzicieni ai formației Pentatonica Ensemble (Mihai Gherghelaș – vioară, Monica-Mihaela Bejenaru – violă, CătălinAlexandru Stănescu – pian, Mădălina-Laura Luca – nai, Gabriel Gherghelaș – clarinet și Ciprian Cărare- contrabass), virtuoși care, pe
parcursul celor aproximativ trei ore, au interpretat bucăți muzicale din repertoriul marilor compozitori europeni precum: Ludwig van
Beethoven, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, George Enescu, dar și muzică inspirată din tradiția popoarelor europene.

Campania ”Regiunea mea în Europa” - Întâlnire cu tema „Orașe
inteligente în Europa”
A doua întâlnire a campaniei organizate de Centrul Europe Direct Nord-Est
împreună cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Regiunea mea în
Europa, a avut loc joi, 18 iunie 2015, când Grupul Regional de Reflectie în
Turism, grup creat la primul eveniment al campaniei, şi-a început activitatea.
Discuţiile pe tema dezvoltării turismului, industriilor şi economiei sociale conexe
acestui sector din regiunea de Nord-Est au început prin identificarea elementelor
turistice care constituie baza dezvoltării turismului local cu specific moldovenesc,
tradiţiile şi sectorul culinar, relieful şi istoria, toate unice la nivel european şi mondial.
La iniţiativa participanţilor (reprezentanţi ai instituţiilor locale ce organizează evenimente cu caracter turistic, asociaţii culturale şi
de turism, reprezentanţi ai sistemului hotelier şi alţii), dar şi a organizatorilor, s-au trasat principalele linii directoare ale acestui
proiect îndrăzneţ, printre beneficiarii căruia sperăm să se numere atât locuitorii din regiune, cât şi turişti din toată lumea. Primul
dintre aceste puncte este găsirea unei denumiri generice, a unui brand, sub egida căruia să se poată crea structura necesară
pentru dezvoltarea turismului local.
S-au identificat idei de proiecte care vor fi dezvoltate în parteneriat pentru promovarea regiunii Nord-Est ca destinație turistică
autentică: circuite de sport și aventură, agenda culturală regională, lansarea unui produs tipic care să încorporeze elemente de
identitate gastronomică și tradiții artizanale, proiect de influențare a comportamentului participanților la evenimente înspre utilizarea opțiunilor de transport sustenabil.

Primiti acest newsletter in urma abonarii dumneavoastra . Pentru dezabonare, click aici

Centrul Europe Direct Nord-Est
găzduit de

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 9

