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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Comisia Juncker: un an de mandat

Duminică, 1 noiembrie 2015, Comisia Juncker aniversează primul an
de mandat. La începutul acestuia, Președintele Juncker a declarat că
acțiunile Comisiei sale vor reprezenta un nou început pentru Europa, urmând să se concentreze pe zece priorități politice din domenii
cheie pentru economia și societatea europeană. Planul de investiții
în valoare de 315 miliarde de euro, care își propune să favorizeze
creșterea economică și crearea locurilor de muncă, este funcțional.
Primele mari proiecte sunt deja deschise și multe altele vor urma.
De-a lungul ultimului an, Comisia Europeană a redactat propuneri
concrete, construind elementele cheie ale Uniunii energiei, Pieței
Unice Digitale, Uniunii piețelor de capital și impozitării mai echitabile și mai eficiente a întreprinderilor. Odată cu publicarea Raportului celor cinci președinți, Comisia a prezentat un plan de acțiune
ambițios, dar totodată pragmatic, pentru aprofundarea și consolidarea Uniunii economice și monetare, urmat apoi de un prim set de
măsuri legislative. Negocierile TTIP (UE-USA) au continuat; Comisia a
luat măsuri pentru a spori transparența acestora și pentru a juca un
rol mai important pe scena internațională.

Criza refugiaților: 17 măsuri pentru sprijinirea
țărilor afectate, adoptate la Bruxelles
Reuniți la Bruxelles duminică, 25
octombrie, în cadrul unui summit
extraordinar,
președintele
Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, și șefii de stat sau de guvern a 11 state
europene de pe culoarul balcanic al fluxurilor migratorii, au agreat un set de măsuri aplicabile în
perioada imediat următoare ca răspuns la presiunea migratorie fără precedent din regiunea Balcanilor de Vest. Cele 17 măsuri urmăresc asigurarea unui schimb permanent de informații, limitarea mișcărilor secundare ale refugiaților, crearea
facilităților de primire și cazare, gestionarea în comun a crizei, gestionarea mai bună a frontierelor și
combaterea traficului de persoane.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, a declarat: "Țările afectate nu ar trebui
doar să vorbească despre celelalte țări și să se
atace reciproc, ci și să vorbească una cu cealaltă.
Vecinii ar trebui să lucreze împreună, nu unul împotriva celuilalt. Refugiații trebuie să fie tratați întrun mod uman de-a lungul traseului din Balcanii de
Vest, pentru evitarea unei tragedii umanitare în
Europa. Prin urmare, mă bucur că astăzi am reușit
să cădem de acord asupra unui plan de 17 puncte
de măsuri pragmatice și operaționale, care să-i
asigure pe oameni că nu sunt lăsați să se descurce
singuri în ploaie și frig."
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Principalele teme la zi

Către o cultură a conformării fiscale în România
Reprezentanța Comisiei Europene în România a organizat joi, 29 octombrie,
masa rotundă intitulată Către o cultură a conformării fiscale în România. În
contextul recomandărilor bugetare și fiscale transmise României de către
Comisia Europeană în mai 2015, evenimentul și-a propus să identifice și să
dezbată modalități eficiente pentru îmbunătățirea conformării fiscale în
România și să promoveze o astfel de cultură la nivel național, pe baza celor
mai bune practici europene și internaționale.
În deschiderea evenimentului, analistul economic al Reprezentanței Comisiei Europene Carmen Mărcuș a declarat: "În
contextul unei stabilități macroeconomice solide dobândite în urma a trei programe de asistență financiară începând
din 2009, conformarea fiscală și creșterea veniturilor fiscale reprezintă elemente importante pentru deblocarea reformelor structurale, creșterea finanțării publice în domenii cheie, cum ar fi educația, sănătatea, infrastructura de
transport și cercetarea, precum și pentru asigurarea unui mediu concurențial echitabil prin reducerea evaziunii. Comisia Europeană salută eforturile autorităților române de a asigura un nivel ridicat al conformării fiscale prin intermediul
unor măsuri de eficientizare a administrației fiscale."

http://

Credite garantate prin Fondul European de Investiții pentru antreprenorii
români
Șase bănci din România, Țările de Jos, Franța, Irlanda, Italia și Spania, au semnat luni,
19 octombrie, un acord de garantare în valoare de 237 de milioane de euro cu Fondul
European de Investiții (FEI) pentru a facilita accesul IMM-urilor din aceste țări la surse
de finanțare din piață. Se estimează că acest acord, derulat în cadrul Programului
Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), va sprijini
aproximativ 20.000 de IMM-uri să obțină credite de finanțare.
Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și
mobilitatea forței de muncă, MarianneThyssen, a declarat: „Îi felicit pe cei 6 furnizori
de microcredite din Franța, Irlanda, Țările de Jos, România și Spania care au semnat
acorduri de garantare pentru a facilita accesul microîntreprinderilor la finanțare. Micro-finanțarea reprezintă un
instrument esențial pentru promovarea spiritului antreprenorial și combaterea excluziunii sociale și financiare. Comisia
Juncker s-a angajat să impulsioneze creșterea economică și să creeze locuri de muncă și iată că astăzi prezentăm măsuri
concrete în vederea atingerii acestui obiectiv.”
Context
Acordurile au fost semnate, la numai 5 luni de la lansarea inițiativei EaSI, între FEI și următoarele bănci: Nextebank
(România), Qredits Microfinanciering (Țările de Jos), Association pour le Droit à l'Initiative Economique (Franța),
Microfinance Ireland (Irlanda), PerMicro (Italia) și Laboral Kutxa/ Caja Laboral Popular (Spania).
Persoanele care au dificultăți în a intra pe piața forței de muncă și doresc să își înființeze propria microîntreprindere sunt
în special vizate de cele 6 acorduri de finanțare.
http://
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Oportunități/Concursuri
Instrumente pentru implicarea politica a societatii civile:
Initiativa Cetateneasca Europeana
O iniţiativă cetăţenească europeană este o invitaţie adresată Comisiei
Europene de a propune legislaţie pe probleme în care UE are competenţa de a legifera. O iniţiativă cetăţenească trebuie să fie susţinută de
cel puţin un milion de cetăţeni ai UE, provenind din cel puţin 7 state
membre din cele 28. În fiecare din aceste 7 state membre este nevoie
de un număr minim de semnatari.
O iniţiativă cetăţenească este posibilă în orice domeniu în care Comisia
are competenţa de a propune legislaţie, de exemplu mediu, agricultură, transport sau sănătate publică.
Pentru a lansa o iniţiativă cetăţenească, cetăţenii trebuie să formeze
un „comitet al cetăţenilor” compus din cel puţin 7 cetăţeni europeni cu
reşedinţa în cel puţin 7 state membre diferite.
Membrii comitetului cetăţenilor trebuie să fie cetăţeni ai UE a căror
vârstă le permite să voteze* la alegerile pentru Parlamentul European (care au împlinit 18 ani, cu excepţia cetăţenilor
austrieci, care pot vota începând de la 16 ani).
Comisia va examina iniţiativa cu atenţie. În termen de 3 luni de la primirea iniţiativei:
reprezentanţii Comisiei se vor întâlni cu organizatorii pentru a le permite să explice în detaliu chestiunile ridicate de iniţiativa lor, organizatorii vor avea posibilitatea de a-şi prezenta iniţiativa în cadrul unei audieri publice la Parlamentul European.

Competitia de Videoclipuri Virale Europass 2015
Provocare pentru amatorii de video si premii pe masura, cu ocazia
aniversarii a zece ani de Europass.
Tot ce ai de facut este un clip scurt (pana la 180 de secunde) in care
sa prezinti beneficiile initiativei Europass. Putina documentare, REC ,
si poti castiga vouchere de cumparaturi in valoare de 2000 euro ( 2
astfel de premii) sau de 500 euro ( 3 astfel de premii).
Ce inseamna “videoclip viral”?
Un videoclip viral este un videoclip care obtine notorietate pe internet, folosind distribuirea pe
website-uri si prin e-mail. Clipul viral este deseori umoristic, dar nu neaparat. Un videoclip viral
este orice videoclip care este transmis electronic, de la persoana la persoana, indiferent de continut.
Data limita: Trebuie sa inscrii clipul tau in concurs pana pe 16 noiembrie 2015, ora 24:00 GMT.
Mai multe detalii la: http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition
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Oportunități pentru
următoarea perioadă

Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor 15 nov 2015
europeni de tineret

Sursa: http://
www.eurodesk.ro/
index.php

Stagii de traducere pentru absolvenți ai invațamantului superior

15 nov 2015

Stagii de traducere la Parlamentul European

15 nov 2015

Competitia de Videoclipuri Virale Europass 2015

16 nov 2015

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

17 nov 2015

Stagii de formare la Consiliul Europei

28 nov 2015

Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic

29 nov 2015

Premiile MEDEA

30 nov 2015

Sprijin pentru actiunile de informare privind politica
agrara comuna

30 nov 2015

danceWEB - Program european de burse pentru dans
contemporan

11 dec 2015

Programul de burse Bogliasco

15 ian 2016

Studii postuniversitare la Institutul Universitar European (IUE)

31 ian 2016

Concurs de fotojurnalism cu tema “2015—Anul European pentru
Dezvoltare”
Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est împreună cu structura gazdă,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, vă invită să participați
la concursul de fotojurnalism cu tema ”2015 - Anul European pentru
Dezvoltare”.
Concursul se desfășoară în perioada 27 octombrie – 13 noiembrie
2015 și va cuprinde fotografii care surprind ipostaze ale vieții economice, sociale și culturale ale Regiunii Nord-Est prin prisma progreselor
înregistrate de această regiune și locuitorii săi, în cei 8 ani de la
aderarea României la Uniunea Europeană.
Fotografiile trebuie să fie realizate în Regiunea Nord-Est (județele Botoșani, Suceava, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui) și să transmită un mesaj care să reflecte tema concursului.
Concursul se adresează tuturor fotografilor amatori și profesioniști cu domiciliul în județele Regiunii Nord-Est (județele
Botoșani, Suceava, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui). În urma jurizării, vor fi desemnați trei câștigători care vor fi premiați prin participarea gratuită la dezbaterea și training-ul profesional de fotojurnalism ”Jurnalism european”, care va avea loc în perioada
18 – 20 noiembrie 2015 la Durău. La acest eveniment vor participa și alți fotografi și jurnaliști selectați de către Centrele Europe Direct Târgoviște, Mizil și Comănești. Trainerii sunt jurnaliști și fotografi recunoscuți la nivel național, iar participanții vor
primi certificate de participare. Mai multe informatii: http://www.cedne.ro/stiri-s32/concurs-de-fotojurnalism-cu-tema-2015anul-european-pentru-dezvoltare/

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

