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ȘTIRI
Monitorul european al educației și formării: România
Ediția din acest an a Monitorului educației și formării, publicat anual de Comisia
Europeană, evidențiază anumite progrese făcute de România in 2015. Totodată,
raportul atrage atenția asupra ratei mari de părăsire timpurie a sistemelor de
educație și formare și a ponderii scăzute de absolvenți de studii superioare din
România, dar și a nivelului scăzut al cheltuielilor publice destinate educației.
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În România, rata de părăsirea timpurie a școlii a
continuat să crească în 2015 până la 19,1%
(17,8% în 2012), în timp ce media europeană a
scăzut până la 11%. Astfel, România înregistrează
a treia cea mai ridicată valoare din UE în acest
clasament. Totodată, elevii din mediul rural, din
familiile sărace și romii sunt cei mai expuși riscului
de abandon școlar și de sărăcie educațională.
Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educație,
cultură, tineret și sport, a declarat: „Sistemele

educaționale din Europa pot oferi un ajutor
esențial în abordarea unor chestiuni importante,
precum șomajul persistent în rândul tinerilor și creșterea economică lentă, cât și a
unor noi problematici, cum ar fi criza refugiaților. Dar educația va juca un astfel de
rol numai dacă se vor obține rezultate bune în acest sector. În prezent, trebuie să
ne asigurăm, mai mult ca oricând, că educația le permite tinerilor să devină cetățeni
activi, independenți și să își găsească un loc de muncă motivant.”
Procentul preșcolarilor români care se bucură de educație și îngrijire până la
începerea învățământului obigatoriu a rămas constant în ultimii 4 ani (86,4%), sub
media europeană de 94,3%. Cu toate acestea, este de așteptat ca participarea la
învățământul preșcolar să crească în următorii ani, grație introducerii tichetului
social pentru copiii din familiile sărace.
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De asemenea, ediția din acest an a Monitorului european al educației și formării
menționează că ponderea absolvenților de studii superioare din România a crescut
în anul precedent până la 25,6% , astfel încât aceasta este în prezent foarte
aproape de obiectivul național, dar este în continuare una dintre cele mai scăzute
din UE, unde se înregistrează o medie de 38,7%.
Asigurarea relevanței învățământului superior pentru piața muncii rămâne o
provocare, însă raportul remarcă efortul României de modernizare a programei
școlare în direcția învățării bazate pe competențe. Cu toate acestea, calificările și
programele de studii pentru educația și formarea profesională nu sunt adaptate
suficient la nevoile pieței forței de muncă, iar participarea adulților la procesul de
învățare pe tot parcursul vieții este cea mai scăzută din UE: doar 1,3% din
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populația României cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani, față de media europeană de 10,7%.
Monitorul educației și formării 2016 al Comisiei este cea de a cincea ediție a acestui raport anual, care prezintă
modul în care evoluează sistemele europene de educație și formare, prin reunirea unei game largi de date. El
măsoară progresele realizate de Europa în îndeplinirea obiectivelor principale ale Strategiei Europa 2020 în domeniul
educației, care fac parte din cadrul mai amplu al strategiei pentru creștere și locuri de muncă în UE.
Sursa: www.ec.europa.eu

Buget mărit pentru promovarea produselor agricole în 2017
În 2017, producătorii din UE vor beneficia de un buget de promovare a produselor agricole majorat (133 de milioane
de euro față de 111 milioane în 2016), potrivit strategiei adoptate de Comisia Europeană joi, 10 noiembrie. Această
sumă va cofinanța o serie de programe care vor viza, în majoritate lor, regiuni și țări terțe, precum China, Orientul
Mijlociu, America de Nord, Asia de Sud-Est și Japonia, obiectivul fiind găsirea de noi piețe și sprijinirea consumului
de produse din UE în străinătate.
Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a
declarat: „Salut aprobarea acestor noi programe, în special în contextul

recentelor dificultăți de pe piață. Călătorind în Asia, ca parte a eforturilor
noastre de a stimula exporturile agroalimentare, am fost profund
impresionat de interesul manifestat de către importatori și consumatori în
această parte a lumii. Extinderea programelor noastre de promovare
prevăzută pentru anul viitor este și ea deosebit de importantă, deoarece
ea va contribui, printre altele, la stimularea creșterii economice și a creării
de locuri de muncă în sectorul agroalimentar. La nivelul UE, s-a observat
că o creștere a exporturilor de 1 miliard de euro sprijină aproximativ
14.000 de locuri de muncă. Mă bucur foarte mult că a fost adoptată o
nouă inițiativă de stimulare a produselor provenite din agricultura

durabilă.”

Pe lângă un buget majorat pe ansamblu, în programul de anul viitor sunt prevăzute fonduri și pentru acțiunile de
promovare gestionate direct de Comisie, cum ar fi participarea la târguri internaționale (9,5 milioane de euro). Se va
pune accent pe produsele reglementate prin sistemele de calitate ale UE, din regiunile ultraperiferice și provenind
din producția ecologică. Sunt incluse și elemente specifice pentru sectoarele afectate de dificultăți pe piață, cum ar fi
produsele lactate și carnea de porc și de vită. Programul include și 4,5 milioane de euro pentru sectoarele care se
confruntă cu crize neprevăzute. Un alt element nou este alocarea unei sume de 15 milioane de euro pentru
programe de promovare care contribuie la creșterea nivelului de conștientizare cu privire la agricultura durabilă și la
rolul agriculturii în combaterea schimbărilor climatice pe piața internă.
Cererea de propuneri pentru alocarea bugetului de promovare va fi lansată cel târziu în ianuarie 2017. Organizațiile
interesate pot prezenta propuneri, iar campaniile lor, care se desfășoară de obicei pe o perioadă de trei ani, vor
putea fi cofinanțate de Comisia Europeană în proporție de 70-85%.
Sursa: www.ec.europa.eu

Raportul UE referitor la transferul și relocarea migranților
Comisia Europeană a prezentat miercuri, 9 noiembrie, cel mai recent raport privind mecanismele UE de transfer și
relocare a migranților. Statele membre au relocat astfel, în perioada de monitorizare (28 septembrie - 8 noiembrie),
1.157 de persoane suplimentare, ajungându-se astfel la 11.852, adică peste jumătate din numărul convenit în
mecanismul stabilit în iulie 2015. În același interval de timp au fost transferate spre alte state membre 1.212
persoane (921 din Grecia și 291 din Italia). Până în data de 8 noiembrie, în România au fost transferate 386 de
persoane (43 din Italia și 343 din Grecia).
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Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „După perioada

estivală s-au înregistrat tendințe pozitive atât în privința transferurilor, cât și a relocării. Acum este momentul să le
susținem. Salut eforturile colective depuse până în prezent de statele membre în materie de transfer și relocare. Ne
dorim un număr stabil de angajamente, proceduri rapide și un număr constant de transferuri efectuate săptămânal.
Trebuie să facem mai mult și mai repede pentru a răspunde numărului tot mai mare de migranți care sosesc în Italia
și miilor de persoane blocate în Grecia. După un an de la lansarea mecanismelor, așteptăm ca statele membre să își
intensifice eforturile pentru a-și îndeplini angajamentele și a-și onora pe deplin obligațiile.”
Cele peste 11 mii de persoane au fost relocate, potrivit mecanismului, în
21 de țări europene, și anume: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca,
Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Irlanda, Italia,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Marea Britanie, Olanda, Norvegia,
Portugalia, Spania și Suedia.
Numărul relocărilor din Turcia a continuat să crească, pe măsură ce
statele membre evaluează dosarele transmise prin intermediul Înaltului
Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Astfel, de la 4 aprilie și
până acum, 2.217 sirieni au fost relocați din Turcia în UE.

Mecanismul temporar de transfer de urgență a fost instituit prin două
decizii ale Consiliului din septembrie 2015, prin care statele membre s-au angajat să transfere până la 160.000 de
persoane din Italia și Grecia (și, după caz, din alte state membre) până în septembrie 2017.
La 8 iunie 2015, Comisia a adoptat o propunere privind un mecanism european de relocare, care a fost urmată de
acordul dintre statele membre din 20 iulie 2015 privind relocarea a 22.504 persoane care au în mod clar nevoie de
protecție internațională.
Sursa: www.ec.europa.eu

România - cea mai mică diferență de salarizare între sexe
Potrivit unui studiu recent, publicat cu ocazia Zilei europene a egalității salariale (3
noiembrie), în România diferența de salarizare orară brută dintre femei și
bărbați este de 4,5%, în favoarea celor din urmă. Ea este de patru ori mai mică
decât media europeană (16,7%), care favorizează și ea bărbații, valoarea maximă
(28,1%) fiind înregistrată în Estonia. În ceea ce privește diferența anuală
dintre câștigurile globale brute, defalcate pe sexe, incluzând muncile din
gospodărie (cum ar fi întreruperea carierei pentru creșterea unui copil sau
îngrijirea unei rude), România înregistrează o valoare în favoarea bărbaților de
26,9%, la o medie europeană de aceeași tendință de 39,8%.

„În medie, dacă un bărbat european încetează să mai lucreze în data de 3
noiembrie, remunerația lui pentru acest an este egală cu cea a unei femei europene care continuă să lucreze până la
31 decembrie. Acest lucru nu este nici echitabil, nici sustenabil și sincer este inacceptabil. Angajatorii europeni
trebuie să nu mai transmită mesajul că femeile merită două fișe de salariu mai puțin decât bărbații în fiecare an. […]
Cu ocazia Zilei Europene a Egalității Salariale, luăm atitudine pentru a oferi femeilor și bărbaților aceleași oportunități
pe piața forței de muncă. Aceeași remunerație pentru aceeași activitate la același loc de muncă nu constituie numai
o valoare europeană fundamentală; competitivitatea noastră va depinde, de asemenea, de valorificarea deplină a
talentelor femeilor, ceea ce ne va aduce beneficii tuturor”, au declarat prim-vicepreședintele Frans Timmermans și
comisarii europeni Marianne Thyssen și Vera Jourová.

Factorii ce contribuie la diferența de salarizare în România sunt: distribuția în sectoarele industriale (femeile
lucrând în general în domenii care oferă o salarizare orară mai redusă la același nivel de calificare, cum ar fi
educația, sănătatea, asistența socială), vârsta (cu efect pozitiv asupra salarizării orare, femeile având vârste mai
reduse decât bărbații), timpul de lucru (femeile având mai des locuri de muncă cu normă parțială decât bărbații).
De asemenea, diferența de salarizare este influențată și de faptul că anumite tipuri de activități cu salarii reduse
(cum ar fi activitățile de curățenie sau îngrijire) se desfășoară în afara pieței muncii oficiale (o diferență mai redusă
însemnând, de fapt, o rată de ocupare mai mică în rândul femeilor).
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Pe ansamblul Uniunii, principalele dezavantaje cu care se confruntă femeile pe piața muncii includ: salarizare
orară mai mică, program de lucru mai scurt în posturi remunerate și rate de angajare mai mici (de ex.
când își întrerup cariera pentru creșterea unui copil sau îngrijirea unei rude). Printre factorii care contribuie la
diferența de salarizare sunt numărul pozițiilor de conducere ocupate (managerii de top fiind în mod covârșitor
bărbați și doar 4% femei), volumul de sarcini importante dar neplătite (cum ar fi creșterea copiilor sau
îngrijirea rudelor, realizate în mod frecvent de femei - 26 ore/săpt. - comparativ cu bărbații - 9
ore/săpt.), participarea pe piața muncii (femeile întrerupându-și mai des cariera decât bărbații), segregarea din
domeniul educației și ocupării (femeile fiind supra-reprezentate în domenii cu salarizare orară mai mică) și, nu în
ultimul rând, discriminarea salarială (existentă în continuare, deși ilegală).
Sursa: www.ec.europa.eu

CONCURS
Mergi la Cannes prin programul MEDIA al UE!
Pentru a sărbători cea de a 25-a aniversare a programului MEDIA, Comisia va lansa, la începutul anului 2017, un
concurs adresat noii generații de amatori de filme și de programe de televiziune. Câștigătorii concursului vor avea
posibilitatea să asiste la Festivalul de film de la Cannes din 2017 și să întâlnească profesioniști de prim-plan din
lumea filmului și a televiziunii. Concursul va consta în recunoașterea în acest videoclip a filmelor care au beneficiat
de finanțare din cadrul MEDIA.
Sute de cineaști renumiți şi reprezentanți ai industriei audiovizuale s-au întâlnit pentru două zile, în perioada 1-2
decembrie, la Bruxelles, pentru a analiza provocările şi oportunităţile cu care se confruntă sectorul audiovizual
european şi să discute despre viitorul programului MEDIA al UE, care împlinește 25 de ani.
De la lansarea sa, în 1991, acest program a generat investiții de peste 2,4 miliarde euro în conținuturile,
creativitatea și diversitatea culturală din Europa, a contribuit la apariția a mii de filme, precum și la promovarea
acestora la nivel internațional. După 25 de ani, industria audiovizuală europeană trebuie să răspundă acum mai
multor provocări: cum să rămână inovatoare, cum să devină mai competitivă și cum să atragă categorii noi de public
pe piața unică digitală.
Plecând de la aceste premise, evenimentul festiv a găzduit o serie dezbateri,
seminare și discuții care vor contribui la conturarea viziunii și a direcției
strategice ale programului MEDIA după anul 2020.
Pentru mai multe informații privind concursul, vă rugăm să citiţi regulamentul
şi să contactaţi Biroul Naţional de Informare al Parlamentului European.
Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat:

„Datorită programului MEDIA, filmele europene și-au putut găsi noi
spectatori dincolo de granițe, în cinematografe, la festivaluri, în școli, dar și
pe internet. Trebuie să valorificăm acest succes și să depunem în continuare
eforturi pentru ca europenii, mai ales tinerii născuți în era digitală, să aibă
acces la o ofertă legală largă și variată de conținuturi audiovizuale. Aceste
eforturi vin în completarea acțiunilor noastre de combatere a pirateriei.”
Principalele teme de discuție ale evenimentului au fost:
Investițiile în capitalul uman: formarea și măsurile de sprijin ale talentelor sunt esențiale pentru dezvoltarea noii
generații de creatori europeni.
Cu toții îndrăgim poveștile: cererea de povești cunoaște o dezvoltare fără precedent, fenomen ce deschide calea
către formate și metode narative noi și captivante pentru publicul tânăr.
Căi noi de abordare: pentru ca operele europene să atragă noi categorii de public, mai ales pe tinerii născuți în
era digitală, ce reprezintă viitorul piețelor audiovizuale, vor fi esențiale noi strategii de distribuție, care să combine
platforme și să folosească în mod inteligent noile date și noile medii de comunicare.
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Noi forme de finanțare: acestea sunt esențiale pentru deblocarea investițiilor de care are nevoie acest sector
pentru a fi competitiv pe piața unică digitală. Pornind de la experiența dobândită datorită Mecanismului de garantare
pentru sectoarele cultural și creativ, lansat anul acesta, Comisia urmărește să dezvolte în continuare instrumente de
piață care vor completa sistemele de granturi disponibile în cadrul programului MEDIA.
Sursa: www.ec.europa.eu
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