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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
O nouă viziune asupra Europei
În ultimele luni, artiștii, oamenii de știință și intelectualii din
Europa au discutat intens „Noua viziune pentru Europa”, menită
să mobilizeze sectorul cultural și cetățenii în favoarea Europei,
prin identificarea motivelor pentru care aceasta este importantă
la ora actuală și de ce este esențial să luptăm împotriva
naționalismului și populismului și să sprijinim viitorul nostru
european comun.
La 1 martie, declarația finală privind „O nouă viziune asupra
Europei” a fost făcută publică în prezența președintelui Comisiei
Europene, José Manuel Barroso, și a cancelarului germanAngela
Merkel, în cadrul celei de a 3-a, respectiv ultimei, adunări
generale a proiectului, care a avut loc la Academia de Arte
(Akademie der Künste) din Berlin.

O Europă mai inovatoare, dar cu diferențe
regionale persistente
Europa recuperează din decalajul în domeniul
inovării pe care îl are în raport cu Statele Unite și
cu Japonia, dar diferențele de performanță dintre
statele membre ale UE continuă să fie mari și se
reduc cu mare greutate. La nivel regional, decalajul în domeniul inovării se mărește, performanțele din acest sector scăzând în aproape o
cincime dintre regiunile UE. Acestea sunt rezultatele principale ale tabloului de bord al Uniunii inovării 2014 și ale tabloului de bord privind
inovarea regională 2014 ale Comisiei Europene.
Clasamentul general în interiorul UE a rămas relativ stabil, cu Suedia situându-se pe primul loc,
urmată de Danemarca, Germania și Finlanda, cele
patru țări care investesc cel mai mult în cercetare
și inovare. Țările în care lucrurile s-au îmbunătățit
cel mai mult sunt Portugalia, Estonia și Letonia.
Progresele globale au fost stimulate de
deschiderea și atractivitatea sistemului de cercetare al UE, precum și de colaborarea
întreprinderilor pentru inovare și de comercializarea cunoștințelor, măsurată în baza veniturilor
din licențe și patente din străinătate.

Ziua Internațională a Femeii: Comisia ia măsuri pentru a reduce diferența de remunerare între femei și bărbați
Cu o zi înainte de Ziua Internațională a Femeii (8 martie), Comisia Europeană a adoptat o recomandare prin care solicită
statelor membre să îmbunătățească transparența privind remunerarea femeilor și a bărbaților în încercarea de a contribui la
eliminarea disparității salariale de gen. Diferența de remunerare – diferența medie între venitul orar al femeilor și cel al
bărbaților la nivelul întregii economii – nu s-a atenuat aproape deloc în ultimii ani, stagnând la 16,4% în Uniunea Europeană.
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Eurobarometru: europenii sunt în mare măsură în favoarea orientărilor noii PAC
Peste trei sferturi (77%) dintre europeni consideră că
politica agricolă comună (PAC) aduce beneficii tuturor
cetățenilor UE. Peste 90% dintre aceștia sunt favorabili
față de principalele orientări ale noii PAC, cum ar fi ajutoare mai echitabile și mai bine direcționate (92%) și
stabilirea unei legături între sprijinul financiar acordat
fermierilor și utilizarea de practici agricole benefice
pentru mediu („ecologizare”, 91%). Acestea sunt concluziile principale ale sondajului Eurobarometru privind
PAC publicat de Comisie.
Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, a declarat: „Aceste rezultate confirmă importanța pe care europenii o acordă sprijinirii
agriculturii și zonelor rurale. Ele indică, de asemenea, că
există o simbioză foarte bună între orientările PAC reformate și așteptările societății civile. Această legătură
esențială și puternică dintre cetățeni și fermieri va fi consolidată grație noii PAC, care va face tangibile și va
spori beneficiile societale, economice și de mediu pe care agricultura europeană le aduce societății europene în ansamblul său și fiecărui contribuabil european în viața sa de zi cu zi.”

Educatie si formare/Comisarul Vassiliou lansează programul Erasmus+ la
București
România va primi aproape 52 de milioane de euro în 2014 în cadrul programului Erasmus+,
ceea ce înseamnă o creștere cu 11% în comparație cu finanțarea primită anul trecut prin programul pentru învățarea pe tot parcursul vieții și programul „Tineret în acțiune”. Nivelul de
finanțare va crește în fiecare an până în 2020. România poate, de asemenea, beneficia de
bursele Jean Monnet pentru studii privind integrarea europeană realizate în instituții de
învățământ superior și pentru proiecte transnaționale în domeniul sportului.
Între 2007 și 2013, aproximativ 80.000 de studenți, tineri, profesori, formatori și animatori
pentru tineret din România au beneficiat de burse în cadrul programului UE pentru învățarea
pe tot parcursul vieții și al programului „Tineret în acțiune”, care au fost înlocuite de programul Erasmus+.

Înaintea vizitei sale, comisarul Vassiliou a declarat: „Ca în multe alte țări europene, rata șomajului în
rândul tinerilor din România este foarte îngrijorătoare și reprezintă o risipă imensă de capacități umane. În
pofida unor progrese recente, proporția persoanelor cu un nivel scăzut de competențe în ceea ce privește
lectura, matematica și științele, precum și rata părăsirii timpurii a școlii în România sunt foarte ridicate.
Această situație agravează problema tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează un program
educațional sau de formare. Sistemele de educație și de formare trebuie să promoveze medii de învățare
favorabile, să pună accentul pe nevoile individuale ale elevilor și să soluționeze de urgență problema inadecvării competențelor.
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Ziua Internationala a Femeii
„Tehnologia este prea importantă pentru a fi lăsată pe seama bărbaților!”
Economia digitală a Europei și sectorul aplicațiilor se află în plină expansiune. Dar unde sunt femeile?
Date referitoare la femei în economia digitală:
Numai 9 din 100 de dezvoltatori europeni de aplicații sunt femei.
Numai 19% dintre directorii din domeniul TIC sunt femei (în alte sectoare
de servicii prezența femeilor în posturi de conducere este de 45%).
Numai 19% dintre întreprinzătorii din domeniul TIC sunt femei (în alte
sectoare de servicii prezența femeilor este de 54% în rândul
întreprinzătorilor). Forța de muncă feminină în domeniul TIC este mai mică cu 30%.
Numărul total de absolvente de studii informatice este în scădere (3% absolvenți femei față de 10%
absolvenți bărbați).
Vicepreședintele Comisiei Europene, dna Neelie Kroes, a declarat:
„Tehnologia este prea importantă pentru a fi lăsată numai pe seama bărbaților! În fiecare
săptămână întâlnesc tot mai multe femei entuziasmante în domeniul tehnologic.”

Dezbatere privind viitorul Europei—dialog paneuropean organizat la Bruxelles
După 50 de dialoguri organizate în orașe din toate cele 28 de state
membre ale UE, Comisia Europeană invită peste 150 de cetățeni la
Bruxelles pentru o dezbatere paneuropeană, ce va avea loc joi, 27
martie, în clădirea Charlemagne a Comisiei. Președintele José Manuel Barroso va modera un dialog cu cetățenii în cursul dupăamiezii, în timp ce alți 10 comisari și deputați în Parlamentul European vor participa la dezbateri cu cetățenii în cadrul unor evenimente paralele organizate pe tot parcursul zilei.
Jurnaliștii ce doresc să participe la eveniment se pot înscrie trimițând un e-mail la adresa:Joshua.SALSBY@.ec.europa.eu.
Comisia Europeană a invitat la Bruxelles câte trei participanți la ultimele 50 de dialoguri cu cetățenii,
astfel încât acest eveniment va fi punctul culminant al dialogurilor începute în septembrie
2012. Dialogul cu cetățenii, la care va participa și domnul președinte Barroso, va avea loc între
orele 16.00 – 17.00 CET și poate fi vizionat în direct prin webstream. Cetățenii pot participa la dezbatere pe Facebook și Twitter, utilizând hashtag-ul #EUdeb8.
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Sursa http://
www.eurodesk.ro/
termene_limita.php

Pagina 4

Stagii de practica si joburi de vara pentru studenti la Banca

16 mar 2014

Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic

16 mar 2014

Programul de burse YouthActionNet Laureate Global

16 mar 2014

Consiliul European pentru Cercetare (ERC) Granturi pentru cercetatori independenti debutanti

25 mar 2014

Programe de formare UE-Japonia

28 mar 2014

Premiul european pentru prevenirea consumului de droguri

30 mar 2014

Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci inregistrate si Design)

31 mar 2014

Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European

31 mar 2014

Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)

31 mar 2014

Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Cen-

1 apr 2014

Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati in-

1 apr 2014

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene

1 apr 2014
2 apr 2014

'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie

15 apr 2014
Stagii de practica la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei

Centrului Europe Direct Nord-Est va doreste o primavara frumoasa!

Pentru dezabonare, click aici
Centrul Europe Direct Nord-Est
găzduit de

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

