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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Investiție de €315 miliarde pentru a relansa
economia UE
Președintele Comisiei
Europene, Jean-Claude
Juncker, a anunțat
crearea unui nou fond
strategic UE pentru
investiții
destinat
mobilizării a cel puțin
315 de miliarde de
euro în următorii trei
ani pentru a relansa
economia
UE.
După
prezentarea
sa
de
miercuri
din
plenul
Parlamentului European,
deputații din majoritatea
grupurilor politice au
exprimat sprijin, cerând
totodată și acțiuni rapide
pentru creșterea economică a UE.
Juncker a spus că planul său se bazează pe trei piloni:


crearea unui noi Fond European pentru Investiții Strategice
în luna iunie 2015, susținut de 21 de miliarde de euro din
bugetul UE și de la Banca Europeană de Investiții (BEI),
pentru a mobiliza cel puțin 315 miliarde în investiții
suplimentare în perioada 2015 - 2017,



stabilirea unei ”conducte de proiecte”, dublate de un
program de asistență, pentru a canaliza investițiile către
zonele unde nevoile sunt mai mari și



o foaie de parcurs pentru a face Europa mai atractivă pentru
investiții și pentru a înlătura blocajele de reglementare

Analiza anuală a creșterii în UE
pentru 2015: un nou impuls pentru
crearea de locuri de muncă, pentru
creștere și investiții
Analiza anuală a creșterii (AAC) pentru 2015, publicată de Comisia Europeană, își propune să readucă
Europa pe calea creării durabile de locuri de
muncă și a creșterii economice. Sosirea noii
Comisii Europene, cu o agendă ambițioasă în ceea
ce privește ocuparea forței de muncă, creșterea
economică, echitatea și schimbarea democratică,
este momentul potrivit pentru angrenarea unei
noi dinamici. Propunând un plan ambițios de investiții în vederea mobilizării unor investiții publice

Relatii externe
Parlamentul European susține acordul de asociere cu Moldova
Joi, 13 noiembrie, la Bruxelles, Parlamentul European a ratificat acordul de asociere
UE-Moldova, care include și un acord comercial aprofundat și comprehensiv. Acordul
este fundamentul pentru o mai puternică asociere politică și integrare economică
între UE și Moldova, oferind liber acces reciproc pe piață.
Deputații au votat acordul cu 535 de voturi la 94 și 44 de abțineri.
În rezoluția care însoțește acordul, aprobată cu 529 de voturi la 96 și 46 de
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Afaceri economice şi monetare
O mână de ajutor pentru IMM-urile europene
IMM-urile reprezintă peste 99% din companiile UE și oferă două treimi din locurile de muncă din sectorul privat, reprezentând coloana vertebrală a economiei europene. Comisia Europeană a lansat programul COSME, care are ca obiectiv facilitarea accesului IMM-urilor la piață și finanțarea și ameliorarea competitivității acestora. Ultimele realizări ale programului au fost prezentate
săptămâna trecută în comisia pentru industrie, cercetare și energie.
COSME are un buget de 2,3 miliarde de euro pentru 2014-2020. 246 de milioane
de euro au fost deja cheltuite. Ultimele realizări ale programului au fost prezentate săptămâna trecută în comisia pentru industrie, cercetare și energie.
În cadrul dezbaterii de la Parlamentul European, deputații au salutat inițiativa
Comisiei, manifestând, însă, îngrijorări legate de implementarea acesteia.
Seán Kelly (PPE, Irlanda), a menționat importanța camerelor naționale de
comerț, care „pot contribui la conștientizarea importanței IMM-urilor”. Carlos
Zorrinho (S&D, Portugalia), a arătat importanța programelor naționale echivalente și a potențialelor sinergii dintre acestea și COSME.

Cercetare şi inovaţie
Dr. Südhof: „Înțelegem poate 1 sau 2% din ce se întâmplă în creier”
„Creierul este incredibil de dificil de înțeles. Înțelegem poate 1 sau 2%
din ce se întâmplă”, a spus Dr. Thomas Südhof, laureat al Premiului
Nobel pentru medicină, la Parlamentul European, pe 18 noiembrie.
Acesta a fost invitat la o conferință a organului Evaluarea opțiunilor
științifice și tehnologice (STOA) și ne-a acordat un interviu.
De ce vă interesează creierul?
Când mi-am lansat laboratorul acum 30 de ani, căutam un nou proiect în domeniul științific care să îmi permită să fac ceva cu totul diferit. Am decis să lucrez asupra creierului deoarece acesta este incredibil de dificil de înțeles. Înțelegem poate 1 sau 2% din ce se întâmplă
în acesta.
Cum poate ajuta cercetarea legată de chimia creierului la abordarea bolilor precum Alzheimer, schizofrenia sau autismul?
O grămadă de bani a fost irosită pe teste clinice care au eșuat, deoarece nu înțelegem boli precum Alzheimer sau autismul. Dacă nu înțelegi boala, nu ai cum să o tratezi. Fiecare încercare de tratament se bazează pe o presupunere, iar
aceste presupuneri sunt foarte scumpe.
S-a schimbat felul în care este finanțată cercetarea?
S-au schimbat multe și multe din aceste schimbări sunt spre rău. Multe fonduri vor fi direcționate unde nu trebuie și
vor fi irosite dacă finanțarea științei nu este dedicată oamenilor de știință în funcție de merite și evaluarea realistă a
lucrurilor ce pot fi făcute. Mulți promit mai mult decât pot face pentru a primi banii.
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Finanțare/Concursuri/Premii
Concurs de redactare
„Atât de asemănători, atât de diferiţi, atât de europeni.” Au început înscrierile la concursul de redactare
despre extinderea UE!
Comisia Europeană lansează concursul de redactare intitulat „Atât de asemănători. Atât de diferiți. Atât de europeni.” Tinerii din întreaga Europă sunt invitați ca în
cadrul unui articol de maximum 1000 de cuvinte să își
împărtășească opiniile cu privire la una din următoarele
întrebări privind extinderea Uniunii Europene sau la ambele:
Care este experiența ta în cadrul unei Uniuni Europene
extinse?
Cum poate răspunde Uniunea Europeană extinsă în fața provocărilor viitorului?
„Politica noastră în materie de extindere este piatra de temelie a proiectului european de promovare a
păcii. Ajutându-i pe prietenii noștri să își realizeze aspirațiile europene, creăm stabilitate și prosperitate în jurul Uniunii. Sunt sigur că acest concurs de redactare va produce contribuții interesante și originale și va fi o sursă de inspirație pentru o nouă generație de tineri europeni care vor construi împreună
viitorul nostru comun”, a declarat Johannes Hahn, Comisar European pentru Politica Europeană de
Vecinătate și negocierile de extindere.
Concursul de redactare se desfășoară până la data de 27 februarie 2015 (la amiază, ora Europei
Centrale) și este deschis tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, care dețin cetățenia unuia
din cele 28 de state membre ale UE.
Juriile naționale vor alege un candidat din fiecare țară, acesta/aceasta urmând să fie invitat(ă) la
Bruxelles în cadrul unei vizite de studiu de trei zile. Articolele câștigătoare vor fi totodată publicate
de către Comisia Europeană și vor fi oferite spre publicare principalelor redacții de presă din Europa.
Pentru mai multe informații referitoare la concursul de redactare și la înscriere, vizitațihttp://
www.writingcompetition.eu/.
Persoane de contact:
David Grivet (David.Grivet@icfi.com), Ofițer de presă la ICF Mostra, +32 2 537 44 00
Pentru întrebări referitoare la extinderea UE, vă rugăm să luați legătura cu Dra Anca Păduraru,Anca.Paduraru@ec.europa.eu, +32 2 296 64 30
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Oportunități pentru
următoarea perioadă.
Sursa http://
www.eurodesk.ro/
termene_limita.php

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

Mobility project for youth workers with Erasmus+

4 feb 2015

Proiecte de mobilitate pentru tineri - Schimburi de tineri prin Erasmus+

4 feb 2015

Parteneriate strategice Erasmus+ in domeniul educatiei, formarii si
tineretului

4 feb 2015

Erasmus+Key Action3-Structured Dialogue: meetings between young
people and decision-makers in the field of youth

4 feb 2015

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