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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Comisia Juncker: o echipă puternică și cu experiență,
pregătită de schimbare

Președintele ales, dl
Juncker, a prezentat
echipa sa și noua
configurație
a
următoarei Comisii
Europene. După ce
Uniunea Europeană
a trecut prin una
dintre cele mai mari
probe din istorie, una dintre cele mai mari provocări va fi să
convingem cetățenii că lucrurile se vor schimba. Pentru a
efectua schimbarea, Comisia trebuie să fie deschisă la reforme.
Noua Comisie Europeană își va concentra eforturile pe
abordarea provocărilor politice majore cu care se confruntă
Europa: reîncadrarea oamenilor în locuri de muncă decente,
stimularea mai multor investiții, asigurarea faptului că băncile
acordă din nou împrumuturi economiei reale, crearea unei piețe
digitale conectate, o politică externă credibilă și asigurarea
autonomiei Europei în ceea ce privește securitatea energetică.
Noua configurație a Comisiei reflectă aceste orientări politice , în
baza cărora Jean-Claude Juncker a fost ales de Parlamentul
European.
Președintele ales i-a intervievat personal pe toți comisarii
desemnați și are convingerea că echipa sa puternică și cu
experiență, poate obține rezultate, colaborând, într-un mod mai
eficient.

Mobilitatea lucrătorilor, esențială pentru UE
Îmbunătățirea mobilității forței de muncă – disponibilitatea și capacitatea lucrătorilor de a-și
schimba locul de muncă sau de a se muta în alte
regiuni – este esențială pentru economiile europene, potrivit unui recent raport comun UE-OCDE.
Întrucât se preconizează că populația europeană în
vârstă de muncă (15-64 de ani) va scădea cu 7,5
milioane între 2013 și 2020, UE trebuie să utilizeze
mai eficient competențele migranților, pentru a
menține Europa competitivă.
În raport se evidențiază mobilitatea și migrația ca
factori-cheie în abordarea provocărilor privind

Cei mai buni tineri cercetători din Europa, premiați la Varșovia
Un concurs în care cei mai promițători tineri oameni de știință din Europa și-au prezentat proiectele de cercetare în fața unui juriu internațional s-a încheiat săptămâna aceasta cu o ceremonie de premiere la Varșovia.
La cea de-a 26-a ediție a Concursului UE pentru tinerii cercetători au participat 110 tineri cu
vârsta cuprinsă între 14 și 20 de ani, din 36 de țări.
Aceștia au prezentat 77 de proiecte de cercetare inovatoare în domenii diverse, cum ar fi
chimia, ingineria, informatica și medicina. Au fost desemnați 43 de câștigători, care au primit
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Ziua europeana a diversitatii lingvistice - 26 septembrie

Un bar cu cocktailuri cu tematică europeană în Budapesta, concerte multilingve în
Zagreb și Vilnius, o sesiune de „speak dating” în Praga, o expoziție itinerantă la
Paris pe tema traducerilor „Odiseei” lui Homer și mini-cursuri de limbi străine în
biblioteci din Berlin: acestea sunt doar câteva dintre evenimentele ce au avut loc
pe data de 26 septembrie și săptămâna următoare cu ocazia sărbătoririi anuale
a Zilei europene a limbilor și a diversității lingvistice. Birourile Comisiei Europene în
statele membre au organizat sau stabilit numeroase alte manifestări, cum ar fi
premiile „LinguaFest” la București, o sesiune de povestiri pentru copii inspirate din
opera lui William Shakespeare la Madrid, o vânătoare de comori bazate pe limbi
străine la Londra și Festivalul Drongo din Amsterdam. În istorica Piazza Ognissanti din Florența a avut loc o adunare în
aer liber pentru promovarea inițiativelor finanțate de UE în sprijinul învățării limbilor străine, cum ar fi Erasmus+.

Programul ERASMUS+ da rezultate
Tinerii care studiază sau participă la activități
de formare în străinătate nu numai că dobândesc cunoștințe în anumite discipline, ci își consolidează anumite competențe transversale cheie care sunt foarte
apreciate de angajatori. Un nou studiu privind impactul programului Erasmus al Uniunii Europene, care
vizează schimbul de studenți, demonstrează că absolvenții cu experiență internațională au șanse mult mai
bune pe piața forței de muncă. Probabilitatea ca ei să
fie afectați de șomajul de lungă durată este redusă la
jumătate, în comparație cu tinerii care nu au studiat
sau nu au participat la activități de formare în
străinătate; la cinci ani după absolvire, rata șomajului
lor este mai mică cu 23%. Studiul, realizat de experți
independenți, este cel mai mare de acest fel și se bazează pe feedback-ul primit de la aproape 80 000 de
respondenți, printre care s-au numărat studenți și
întreprinderi.
„Concluziile studiului privind impactul programului Erasmus sunt extrem de importante, date fiind nivelurile inacceptabil de ridicate ale șomajului în rândul tinerilor în UE. Mesajul este clar: dacă studiezi sau participi la activități de formare
în străinătate, ai mai multe șanse să îți îmbunătățești perspectivele de a găsi un loc de muncă. Noul program Erasmus+
va oferi burse UE pentru patru milioane de persoane în perioada 2014-2020, permițându-le să vadă cum se trăiește într
-o altă țară, prin intermediul studiilor, al formării, al activităților de predare și al voluntariatului”, a declarat Androulla
Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.
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Finanțare/Concursuri/Premii
Capitala Europeana a Tineretului

Forumul European al Tineretului lanseaza "Capitala Europeana
a Tineretului" 2017. Timp de un an, un oras european va purta
acest titlu, avand astfel oportunitatea de a-si prezenta viata si
dezvoltarea culturala, sociala, politica si economica legata
de tineret.
Aceasta initiativa incurajeaza dezvoltarea de idei noi si proiecte inovatoare ce privesc participarea activa a tinerilor in societate si cauta sa prezinte un model pentru dezvoltarea in continuare a altor municipalitati europene.
Capitala Europeana a Tineretului urmareste sa consolideze relatiile dintre autoritatile locale si institutiile europene, acordand un accent deosebit participarii tinerilor atat la nivel local, cat si European.
Un oras poate deveni Capitala Europeana a Tineretului daca se distinge intr-un mod pozitiv si prezinta un program ambitios pentru imputernicirea/capacitarea tinerilor. Titlul este acordat de un comitet de selectie format
din reprezentanti ai organizatiilor europene de tineret si institutiilor partenere. Mai multe informatii despre criteriile de inscriere se gasesc aici.
Pentru a deveni Capitala Europeana a Tineretului, orasul trebuie sa iasa in evidenta si sa se particularizeze printrun program ambitios prin care tinerilor li se confera mai multa putere. Capitala Europeana a Tineretului va fi
desemnata de catre un juriu format din organizatii europene de tineret si institutii partenere. Criteriile de candidatura sunt aici.
Eligibilitate
Toate autoritatile locale (consilii locale sau grupuri de consilii locale, in zonele metropolitane) din statele membre ale Uniunii Europene si ale Consiliului Europei sunt eligibile pentru titlul de "Capitala Europeana a
Tineretului".
Date limita:
- 20 februarie 2014 (23:59 CET), pentru trimiterea documentelor conceptuale.
Inscrierea include o taxa de 300 de Euro, ce urmeaza sa fie platita inainte de data limita la Forumul European al
Tineretului.
- 5 iunie 2014 (23:59 CET), pentru trimiterea formularelor complete.
Inscrierea include o taxa de 700 de Euro, ce urmeaya sa fie platita inainte de data limita la Forumul European al
Tineretului.
- 14 octombrie 2014 (23:59 CET), pentru formularele actualizate.

Contact:
European Youth Forum
120, Rue Joseph II
B-1000 Brussels
Tel: +32 2 230 64 90
Fax: +32 2 230 21 23
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Oportunități pentru
următoarea perioadă.
Sursa http://
eurodesk.org/edesk/

Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic

12 oct 2014

Capitala Europeana a Tineretului

14 oct 2014

Premiile Europa Nostra 2015

15 oct 2014

Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European

15 oct 2014

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati

15 oct 2014

Programul de burse 'Roma Education Fund'

15 oct 2014

Primul loc de munca EURES - scheme de mobilitate orientate

15 oct 2014

Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie

20 oct 2014

Juvenes Translatores 2014 - concurs scolar de traducere

20 oct 2014

Concursul Travel Video 2014

22 oct 2014

Stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului

31 oct 2014

Stagii de practica la Banca Mondiala

31 oct 2014

Stagii de practica la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei

31 oct 2014

European Human Rights Moot Court Competition

3 nov 2014

Concursul InnoApps EU-China Hackathon

9 nov 2014

Stagii de traducere la Parlamentul European

15 nov 2014

Parteneriatul pentru formarea lucratorilor europeni de tineret

30 nov 2014

Stagii de formare la Consiliul Europei

1 dec 2014

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

