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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Să punem Europa în mișcare: principalele mesaje ale
președintelui ales Juncker

Declarație în sesiunea plenară a
Parlamentului European înainte de
votarea Colegiului
Este timpul să se
treacă la fapte
„Din Ucraina în Siria, în Orientul Mijlociu și Africa de Nord,
situația în vecinătatea noastră este în continuare nesigură
și instabilă. Numărul mare de imigranți care ajung la
frontierele externe ale Europei în căutarea unui viitor mai
bun ne reamintesc de necesitatea de a reconcilia eforturile de solidaritate cu cerința unor granițe sigure. Iar în
fața amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății,
precum epidemia de Ebola, cetățenii sunt cuprinși de un
grad firesc de frică.
Nu putem să ascundem sub preș aceste probleme care se
acumulează și nu o vom face. Nu putem să închidem ochii
și nu o vom face. De aceea insist că acum este momentul
pentru acțiunea europeană. Acesta este motivul pentru
care afirm clar și răspicat în fața acestei Camere că
problemele Europei nu pot fi lăsate în suspensie.”

Ocuparea forței de muncă: împrumuturi
valorând 182 de milioane de euro au
fost acordate prin instrumentul de microfinanțare Progress
Peste 20 000 de antreprenori au beneficiat
deja de împrumuturi și garanții în valoare
totală de 182 de milioane de euro în cadrul Instrumentului european de microfinanțare Progress, conform celui mai recent raport al Comisiei Europene cu privire la
implementarea acestui instrument financiar.
În particular, raportul constată că instrumentul de microfinanțare Progress a contribuit în
mod semnificativ la crearea de locuri de
muncă, prin acordarea de credite la șomeri

Cercetarea din UE transformă deșeurile alimentare în hrană pentru animale
Se estimează că cererea mondială de alimente va crește cu 70% până în 2050, în
timp ce o creștere accentuată a utilizării biomasei va pune, de asemenea, presiune
asupra agriculturii. Hrănirea populației planetei fără a dăuna mediului este subiectul
central al Zilei mondiale a alimentației, ediția 2014, precum și obiectivul mai multor
proiecte de cercetare finanțate de UE.
Transformarea deșeurilor agricole în hrană pentru animale – soluția favorizată de
proiectul de cercetare NOSHAN, finanțat de UE – ar deschide noi oportunități pentru
agricultori, reducând, în același timp, dependența Europei de importurile de hrană

EUROPE DIRECT NORD-EST
Pagina 2

Institutii U.E.
Parlamentul alege noua Comisie Europeană
Deputații au aprobat noul colegiu de 27 de comisari, prezentat
miercuri dimineața de Președintele ales, Jean-Claude Juncker,
cu 423 de voturi pentru, 209 împotrivă și 67 abțineri. Noua
Comisie urmează să fie acum numită oficial de șefii de stat sau
de guvern din UE, astfel încât să poată să preia mandatul la 1
noiembrie, pentru o perioadă de cinci ani.
Pentru comparație, prima Comisie Barroso a fost votată în noiembrie
2004 cu 449 voturi la 149 și 82 abțineri. A doua Comisie Barroso a fost
aleasă la 9 februarie 2010, cu 488 voturi la 137 și 72 abțineri.
În deschiderea discursului său miercuri dimineața, Președintele ales al Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, a subliniat modificările aduse la portofoliile comisarilor, în conformitate cu cerințele comisiilor parlamentare, după audierile comisarilor desemnați.
Având în vedere structura viitoarei Comisii, Juncker a spus că aceasta ”va fi foarte politică”. A apărat noua
arhitectură, cuprinzând vice-președinți ”care să coordoneze, să adune la un loc și să organizeze idei”. El

Plata facturilor și mai multe investiții: poziţia PE privind
bugetul UE pentru 2015
Statele membre UE trebuie să își susțină angajamentele
politice cu bani, pentru a încuraja creșterea economică și numărul locurilor de muncă, cercetarea și dezvoltarea, precum și pentru a permite UE
să își ducă la îndeplinire politica externă, au spus deputații atunci când
au respins tăierile bugetare efectuate de Consiliu la bugetul UE pentru
2015, prin votul de miercuri.
Pentru 2015, Parlamentul a crescut suma pentru creditele de angajament la 146,380.9 milioane de euro şi la 146,416.5 pentru creditele
de plată. Poziţia Parlamentului privind proiectul de buget pentru 2015 a
fost adoptată cu 464 de voturi pentru, 186 împotrivă şi 46 de abţineri.
ˮCu doar un procent din PIB-ul UE, bugetul UE poate stimula bugetele
naţionale şi poate încuraja creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. Priorităţile noastre sunt aceleaşi ca şi ale
Consiliului, dar Consiliul nu vrea să le finanţeze, a spus Eider Gardiazábal (S&D, ES), principalul raportor pentru bugetul
2015 în cursul dezbaterii.
Creştere economică, IMM-uri, educaţie şi agricultori
Parlamentul a respins toate tăierile efectuate de statele membre în propunerea de buget inițială, prezentată de Comisie și a cerut fonduri suplimentare pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă, în conformitate cu recomandările Comisiei parlamentare pentru bugete.
Întreprinderile mici și mijlocii, programele de cercetare și educație, inclusiv programul de schimburi de studenți Erasmus+ ar trebui să primească mai mult cu 190,5 milioane de euro, au spus deputații.
Agențiile de supraveghere financiară, fermierii și pescarii afectați de embargoul Rusiei, precum și fondurile de ajutor
pentru cei mai defavorizați cetățeni ai UE trebuie, de asemenea, să primească mai mulți bani (suplimentar 6,1 milioane,
35 milioane și, respectiv, 16,7 milioane euro), a spus Parlamentul.
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Finanțare/Concursuri/Premii
Burse de studiu

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst/Serviciul
German de Schimb Academic) oferă burse pentru școli de vară
(cursuri de limbă, limbaj de specialitate, cultură și civilizație),
studii de master şi stagii de cercetare în cadrul universităţilor
din Germania, pentru anul universitar 2015/2016. DAAD finanțează inclusiv programe cu predare în limba engleză.
Termenele limită de depunere a dosarelor sunt:
· 31 octombrie 2014: burse de masterat pentru artiști. În cadrul acestui program se pot înscrie absolvenți din următoarele domenii: arhitectură, artă, muzică, actorie, film și
design.
· 15 noiembrie 2014: burse de masterat și stagii de cercetare, destinate absolvenţilor din domeniul economic,
masteranzilor, doctoranzilor şi cercetătorilor din cadrul universităţilor din România.
· 17 noiembrie 2014: burse de masterat destinate absolvenților tuturor disciplinelor (excl. domeniile artistice și
economic)
· 30 noiembrie 2014: burse pentru cursuri universitare de vară în Germania, destinate studenților și masteranzilor, care doresc să își aprofundeze cunoștințele de limbă, de limbaj de specialitate și civilizație germană.
Informaţii detaliate privind condiţiile de aplicare, actele necesare și cuantumul bursei pot fi consultate pe siteulwww.daad.ro.

DAAD este cea mai mare organizație la nivel mondial care sprijină cooperarea internaţională în domeniul academic. Obiectivele sale principale constau în organizarea și finanţarea schimbului de studenţi și cercetători, informarea în întreaga lume despre Germania ca loc de studiu și cercetare, intermedierea de cadre didactice universitare și încurajarea procesului de internaţionalizare a instituţiilor de învăţământ superior germane.
În fiecare an DAAD finanţează stagiile în Germania a peste 600 de studenţi și cercetători români, în cadrul unor
programe individuale de bursă și al proiectelor de cooperare instituțională. De asemenea, anual sunt susţinuţi
financiar peste 200 de cetăţeni germani, care doresc să studieze, să predea sau să cerceteze în România. În plus
DAAD sprijină numeroase proiecte de cooperare academică româno-germană. Volumul finanţării acordate
României anual se situează în jurul a 3 milioane de euro.
Mai multe informaţii:
Centrul de Informare DAAD
http://www.daad.ro
email: info@daad.ro
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Oportunități pentru
următoarea perioadă.
Sursa http://
www.eurodesk.ro/
termene_limita.php

Concursul 'European Human Rights Moot Court'

23 nov 2014

Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de
tineret

30 nov 2014

Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic

30 nov 2014

Competitia Europass de Videoclipuri Virale 2014

30 nov 2014

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati

1 dec 2014

Stagii de formare la Consiliul Europei

1 dec 2014

Concursul InnoApps EU-China Hackathon

7 dec 2014

eTwinning - Parteneriate scolare in Europa

12 dec 2014

Erasmus+Key Action3-Support for Policy Reform Civil Society Cooperation in the field of Education and Training and Youth

17 dec 2014

PROGRESS (2007-2013) - Program pentru ocuparea fortei de munca

23 dec 2014

Sprijin pentru actiunile de informare privind politica agrara comuna

5 ian 2015

Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie

13 ian 2015

Vulcanus in Japonia

20 ian 2015

Concursul internațional de eseuri școlare și dezbatere 2015

23 ian 2015

Studii postuniversitare la Institutul Universitar European (IUE)

31 ian 2015

Stagii de practica la Banca Mondiala

31 ian 2015

Stagii la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor

31 ian 2015

Axa Progress a Easi (2014-2020) - Programul UE pentru ocuparea
forței de munca și inovare sociala

3 feb 2015

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