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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Primele trei programe de dezvoltare rurală au undă verde

Un nou început: planul de lucru al Comisiei
Europene pentru locuri de muncă, creștere
economică și investiții
Comisia Europeană a aprobat primele trei dintre cele 118
programe de dezvoltare rurală (PDR-uri) vizând îmbunătățirea
competitivității agriculturii UE, protecția mediului rural și a
climei, precum și consolidarea structurilor economice și sociale
ale comunităților rurale în perioada de până în 2020.
Desfășurându-se fie la nivel național, fie la nivel regional, cele
118 programe multianuale sunt susținute, în perioada 20142020, printr-o finanțare totală de 95,6 miliarde euro din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și vor atrage
finanțări naționale, regionale și private suplimentare Pe lângă
programele
aprobate
astăzi
–
PDR-urile
naționale
pentru Danemarca,Polonia și Austria – alte 6 programe [1] vor fi
adoptate până la sfârșitul anului, ceea ce înseamnă că vor fi
verificate programe în valoare de peste 20 miliarde de euro.

Comisia Europeană și-a adoptat programul de
lucru pentru 2015. Acesta definește acțiunile pe
care Comisia intenționează să le adopte în
următoarele 12 luni pentru a produce o schimbare
reală în ceea ce privește ocuparea forței de
muncă, creșterea economică și investițiile și
pentru a genera beneficii concrete pentru
cetățeni. Programul este o agendă pentru schimbare.

Sprijin UE de 485 de milioane de euro pentru 328 de cercetători de elită aflați la începutul carierei
Consiliul European pentru Cercetare (CEC) a selectat 328 de oameni de știință
de nivel înalt care vor beneficia de prestigioasele sale granturi pentru cercetători aflați la începutul carierei, în valoare de până la 2 milioane de euro
fiecare. Suma alocată - 485 de milioane de euro - contribuie la sprijinirea, în
Europa, a unei noi generații de oameni de știință de elită , pentru a dezvolta
așa-numita „cercetare fundamentală”: proiecte de cercetare ambițioase, cu
grad ridicat de risc și rezultate concrete valoroase din orice domeniu.
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Institutii europene
Ombudsmanul european
Parlamentul European a reales-o pe Emily O’Reilly, actualul Ombudsman European, pentru legislatura 2014-2019. Procedura de alegere a fost prin vot secret, 569 de deputați votând pentru.
Irlandeza Emily O’Reilly a fost aleasă pentru prima dată în funcția de Ombudsman la 3 iulie 2013,
în urma pensionării predecesorului său. Pentru votul de marți, ea a fost singurul candidat.
Emily O'Reilly a fost aleasă cu 569 de voturi pentru, 66 împotrivă și 43 de abțineri în cadrului
votului din plen de la 16 decembrie.
Ombudsmanul European anchetează cazuri de administrație defectuoasă în instituțiile și organele Uniunii Europene. Plângerile pot fi depuse de cetățenii europeni, rezidenți ai statelor membre, companii sau asociații ale căror sedii se află pe teritoriul UE.
Consultațiarticolul publicat pe site-ul nostru pentru a avea mai multe informații privind activitatea Ombudsmanului European și cazurile tratate de acesta în 2013.

Parlamentul aprobă bugetul UE pentru 2014 și 2015
Miercuri, 17 decembrie 2014, Parlamentul a aprobat propunerea de buget UE pentru
2015 și amendamentele la bugetul 2014. Bugetul prevede 145, 32 miliarde în angajamente și 141,21 miliarde în plăți pentru 2015, precum și extra 4,25 miliarde pentru a
plăti facturile restante în 2014.
"Este clar că sumele pe care trebuie să le acceptăm vor stabiliza cel mult nivelul datoriilor europene. Speranța vine de la planul de plăți destinat să micșoreze volumul facturilor neplătite”, a spus președintele comisiei pentru bugete, Jean Arthuis (ALDE, FR),
în dezbaterea finală privind bugetele, din 16 decembrie. ”Guvernele au acceptat angajamentele politice, însă nu au mai plătit ceea ce datorau. Trebuie să amintim din nou
că plățile sunt doar consecințele tehnice ale angajamentelor?”, a întrebat el.
Prioritățile Parlamentului au fost să asigure destui bani pentru a plăti cele mai urgente
facturi restante de la contractorii care au lucrat în statele membre la proiecte finanțate
de UE; să cadă de acord asupra unui plan detaliat privind plata tuturor facturilor
restante acumulate; și să asigure finanțări pentru investiții în arii prioritare pentru UE,
conform angajamentelor politice.
Plăți: 4,25 miliarde de euro mai mult pentru 2014, compromis pentru 2015
Negociatorii Parlamentului au obținut resurse suplimentare pentru a plăti facturile venite la contractorii UE, cum ar fi
asociații locale, organizații non-guvernamentale și firme mici. Compromisul pentru 2015 asigură plățile către beneficiari
în domeniile cele mai afectate de plăți întârziate
Planul de plăți
La insistențele Parlamentului, Comisia Europeană va prezenta un plan pentru rezolvarea problemei facturilor neplătite,
care au atins nivelul de 23,4 miliarde de euro la sfârșitul lui 2013 și probabil va ajunge la 25 miliarde la sfârșitul lui 2014,
conform celor mai recente previziuni ale Comisiei. Planul va defini un ”nivel suportabil” pe care nivelul facturilor
neplătite nu ar trebui să îl depășească.
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Finanțare/Concursuri/Premii
Finantare—Programul “Europa pentru cetateni”

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a postat pe pagina sa informațiile și documentele necesare pentru
depunerea de proiecte la următorul termen limită din 2 martie 2015. La acest termen se pot depune proiecte la Componenta 1 Memorie istorică europeană și la
Componenta 2 Implicare democratică și
participare civică, măsura 2.1 Înfrățirea
orașelor, măsura 2.2 Rețele de orașe și
măsura 2.3 Proiecte ale societății civile.

Pentru proiectele de Înfrățire a orașelor
depuse la acest termen limită, perioada de
eligibilitate a proiectelor a fost extinsă: aplicanții își pot planifica începerea activităților în intervalul 1
mai 2015 - 31 martie 2016. Totuși, din experiența beneficiarilor din anii anteriori și pentru a evita situații neplăcute (posibilitatea de a nu fi fost primită decizia de finanțare la momentul începerii activităților și de a solicita Agenției Executive modificarea calendarului proiectului), PEC România recomandă programarea activităților cel mai devreme la 3 luni după termenul limită de depunere.

De asemenea, Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a anunțat pe pagina sa http://
eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/news/europe-for-citizens-programme-participatingcountries_en că Muntenegru, Republica Serbia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, țări nemembre UE, au semnat memorandumuri de înțelegere privind participarea lor la programul Europa
pentru cetățeni 2014-2020. Prin urmare, pot participa pe deplin la toate componentele programului
Europa pentru cetățeni, fie ca aplicanți, fie ca parteneri în proiecte, organizații ale societății civile din
toate domeniile, autorități locale, instituții de cultură și educație, memoriale etc. din aceste state.

Punctul Europa pentru cetățeni
E-mail: info@europapentrucetateni.eu
Web: www.europapentrucetateni.eu
Tel / fax: 021 316 60 60
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Oportunități pentru
următoarea perioadă.
Sursa http://
www.eurodesk.ro/
termene_limita.php
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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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