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MULłI ANI!
Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte urează
un sincer „La mulŃi ani!”
tuturor voluntarilor şi
colaboratorilor care i-au
fost aproape pe parcursul
anului 2011. Urări de
sărbători fericite, împliniri
şi sănătate adresăm de
asemenea tuturor
târgoviştenilor, cu
promisiunea că în anul
care vine vom rămâne
devotaŃi scopului pe care
ni l-am propus şi vom
încerca, la fel ca în trecut,
să vă fim aproape şi să
răspundem nevoilor dvs.
de informare.
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Din nou, alături de tineri
Anul 2011 a fost dedicat la nivel internațional voluntariatului și muncii în
folosul comunității. De cele mai multe ori, tinerii sunt cei care se implică în astfel de
activități, de aceea majoritatea organizațiilor care lucrează cu ei au pregătit un
moment special pentru aceștia la finalul unui an plin de activități frumoase.
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște nu putea lăsa nemarcat finalul Anului
Voluntariatului, așa că managerul Vlăduț Andreescu a organizat pentru echipa sa o
seară specială în data de 21 decembrie. Întrucât tinerii s-au implicat și în proiecte de
incluziune socială, evenimentul a cuprins și momente dedicate etniei rromilor:
lansarea unei cărți de poezii despre istoria acestora scrise de Simona Dogănoiu și
mini-concertul susținut de doi mici pianiști – Emil Codruț Dore și Florin Bârlog,
pregătiți de profesoara Andreea Andrei. A mai participat și poetul Viorel Zegheru, a
cărui operă este dedicată în principal tinerilor. Acesta și-a prezentat volumele de
versuri și a vorbit tinerilor despre experiența sa.
Momentul cel mai important al serii a fost premierea celor mai activi voluntari ai
centrului de informare europeană. Aceștia au fost răsplătiți cu diplome și premii
simbolice, constând în agende și pixuri inscripționate cu sigla EUROPE DIRECT,
alături de materiale informative. Premierea a fost urmată de o seară distractivă, care
a cuprins karaoke, jocuri și concursuri.
Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște încheie astfel un an frumos, dar urmează să
realizeze lucruri și mai frumoase, de aceea vă invită să le fiți alături și în 2012!
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Crăciun European 2011
Naşterea Domnului este o mare sărbătoare a creştinilor, care ar trebui să ne
facă să devenim mai buni şi mai umani. Este un bun prilej să ne amintim de cei cu
care soarta nu a fost deloc îngăduitoare şi să încercăm să-i ajutăm. Această idee a
fost susŃinută de către echipa EUROPE DIRECT Târgovişte care, în ultimii trei ani, a
iniŃiat o tradiŃie a spectacolelor umanitare organizate pentru persoane provenind din
medii sociale defavorizate.
La fel s-a întâmplat şi în ziua de 14 decembrie 2011 la Casa Tineretului
(Clubul StudenŃilor ) din Târgovişte. Centrul de informare europeană a reunit sub
egida Să petrecem împreună un Crăciun European peste 300 de asrtişti dâmboviŃeni
de toate vârstele. Aceştia au acceptat invitaŃia de a susŃine un program artistic
pentru 5 copii ai căror părinŃi sunt orfani şi provin din centre de plasament. Astfel,
cu mic cu mare au alcătuit un program foarte variat, care a fost pe placul publicului.
Cei mai mici dintre ei, preşcolari din diferite colŃuri ale judeŃului, s-au implicat şi în
confecŃionarea de decoraŃiuni cu care a fost împodobit bradul ce ascundea sub
crengile sale cadouri pentru invitaŃii noştri speciali, participând cu succes şi la
proiectul European Christmas Tree Decoration Exchange, coordonat în România de
către EUROPE DIRECT Târgovişte.
Implicarea pubicului, alcătuit din oameni de toate vârstele, a fost destul de
mare. Auzind că este pentru o cauză nobilă, majoritatea spectatorilor majori au
cumpărat bilet sau produse handmade confecŃionate de voluntari.
Demersului echipei s-a alăturat Penitenciarul Mărgineni, care a oferit dulciuri
pentru copiii săraci şi a amenajat un stand de produse cu vânzare realizate de
oameni lipsiŃi de libertate.
EUROPE DIRECT Târgovişte mulŃumeşte Primăriei Municipiului Târgovişte
pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment şi tuturor partenerilor care
au contribuit la buna desfăşurare a lucrurilor.
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Dezbatere cu viitori jurişti
Data de 10 decembrie a fost declarată Ziua Internațională a Drepturilor
Omului. Cel puțin la nivel teoretic, declarativ acestea sunt garantate și respectate de
toată lumea. Forurile internaționale fac eforturi uriașe pentru a sprijini acest lucru.
Cu toate acestea, oamenii aparținând minorităților sunt discriminați în continuare.
Pentru a combate discriminarea și a veni în sprijinul directivei Comisiei
Europene care garanteză corectitudinea aplicării legii și procese echitabile pentru
toți cetățenii Uniunii Europene și nu numai, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, în
parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității Valahia din Târgoviște și Asociația
Tineri pentru Europa de Mâine a organizat vineri, 9 decembrie o dezbatere cu tema
Minoritățile din România și respectarea drepturilor lor. Participanții, studenți în anul
al doilea, s-au împărțit în două tabere, fie susținând acordarea de privilegii
suplimentare minorităților, fie contrariul și anume, faptul că minoritățile au deja prea
multe drepturi.
Scopul dezbaterii a fost unul educativ, prin care viitori juriști să înțeleagă
importanța nediscriminării și a obiectivismului aplicării legii. Indiferent de părerea
personală, cei care au dreptatea în mână trebuie să-și facă treaba cu profesionalism.
Cu această ocazie, tinerii au primit din partea Centrului de informare europeană al
Comisie Europene materiale informative relevante, care se vor regăsi și la punctul
de informare europeană existent în incinta instituției.
Cu siguranță evenimentul va fi repetat, având în vedere dorința de a-și exprima
punctul de vedere a studenților.
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Centrul "Europe Direct " Târgoviște, din cadru Bibliotecii Județene "Ion Heliade
Rădulescu", a declarat in județul Dâmbovița "Anul European al Voluntariatului". În
acest scop voluntarii au organizat activități de informare si comunicare pe teme
europene, acestea fiind desfășurate după cum am fost obișnuiti, în sala de
conferințe a Bibliotecii Județene în data de 29 ianuarie.
Nu există sărbătoare care să treacă neobservată de către voluntarii Centrului
"Europe Direct" Targoviște. Astfel în data de 24 februarie 2011, când a avut loc
Sărbătoarea Dragobetelui voluntarii împreuna cu Centru de Reeducare Găesti s-au
întâlnit la biblioteca. Activitatea a fost denumită generic: "De Dragobete, Respectă,
Iubește, Trăiește" și a constat în prezentarea unor cupluri celebre din literatura
română și universală dar și cele mai ciudata cupluri din lume. Însă voluntarii nu sau oprit aici și au organizat și un concurs cu tema "Cel mai frumos cuplu".
Evenimentul a început la ora 13:00 și s-a încheiat la ora 15:30.
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Participanții au fost 10 tineri din cadrul Centrului de Reeducare Găești,
voluntarii Grupului Informal, Andrada Ioniță, instructor de proiect, Vlăduț
Andreescu, manager Europe Direct Târgoviște. Întrunirea a debutat prin intermediul
unui joc ce presupunea definirea dragostei sau a prieteniei de către toți cei prezenți,
după care gândurile scrise pe post-it au fost împărtășite tuturor participanților.
Voluntarii au dorit ca toți participanții să-și depășească emoțiile dar și să declanșeze
o atmosferă prietenoasă pentru a putea da curs următoarele asctivități. Prezentarea
cuplurilor celebre dar și cuplurile neobișnuite din întreaga lume a fost urmată de
jocul perechilor regăsite in prezentările voluntarilor. Perechea formată dintr-un
voluntar al Centrului „Europe Direct” Târgoviște și un membru al Centrului de
Reeducare Găești au fost nevoiți să trece două probe. Prima probă a fost „Declarația
de dragoste” iar realizarea unei cine romantice a fost sarcina probei 2. La sfârșitul
copiii au fost premiați cu inimioare în care scriau proverbe, zicale si citate despre
dragoste dar si bomboane. Însă cel mai frumos premiu primit a fost minunata zi pe
care am petrecut-o împreună.
Ziua de 9 martie reprezintă o zi foarte importantă pentru Centrul „Europe
Direct” Târgoviște, este ziua în care a luat naștere acest centru.
Astfel, pe data de 9 martie 2011, la sala de conferințe a Bibliotecii Județene
„Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, am sărbătorit doi ani de la înființare, dar si Anul
European al Voluntariatului. Pentru a marca aceste evenimente importante pentru
noi si cetateni am organizat un seminar cu tema: „Oportunități europene pentru
tineri”. Gazda noastra, Prof. Carmen Vădan, director Biblioteca Județeană „ Ion
Heliade Rădulescu” Dâmbovița si coordonator evenimente externe în cadrul
Centrului „Europe Direct” a subliniat importanța voluntariatului în dezvoltarea
oricărei comunități, care depinde într-o largă măsură de interesul pe care membrii
acesteia îl manifestă față de problemele sale, de atitudinea pro-activă a acestora și
mai ales față de identitatea unor soluții creative pentru depășirea lor. Ca de fiecare
dată, venind în sprijinul cetățenilor dâmbovițeni prin aducerea mai aproape a
informațiilor privind Uniunea Europeană, membrii Centrului Europe Direct Târgoviște
au evidențiat importanța Bibliotecii Online a Uniunii Europene în ceea ce privește
informare și documentarea celor interesati în primul rând de formarea lor
profesională și personală-tineri, elevi sau studenți. Pentru a avea acces direct la
Biblioteca Uniunii Europene ne este pus la dispozitie
site-ul
www.EUBOOKSHOP.EU.
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Primăvara este anotimpul schimbărilor, iar natura revine la viață. Din acest
motiv, oamenii cu spirit civic s-au gândit să ajute la diminuarea poluării și să
planteze puieți de salcâm pe locul unei foste păduri defrișate de regimul comunist în
comuna Ulmi. Acțiunea a fost organizată de către Centrul Europe Direct Târgoviște,
în parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport și Tineret Dâmbovița și Direcția
Silvică Târgoviște. Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a doua zile, 8 și 9 aprilie,
când voluntari de toate vârstele și categoriile sociale și-au reunit forțele sub
genericul „Remediul pentru mediu”. În data de 8 aprilie, cu mic, cu mare, copii de
grădiniță și cadre didactice au dorit să se implice pentru un aer mai curat. Aceștia
au plantat puieți ajutati si de persoane aflate în executarea unor pedepse privative
de libertate din cadrul Penitenciarului Mărgineni. Dar activitatea nu s-a oprit aici.
Sâmbată, 9 aprilie, a venit rândul tinerilor voluntari ai centrului Europe Direct
Târgoviște să-si aducă aportu la aceasta actiune. Numărul de copăcei plantați a fost
mai numeros decât în prima zi, participantii fiind mai numeroși. Toti participantii sau aratat încântați de participare, ca si de munca depusă. Chiar dacă nu au primit
vreo răsplată materială, oamenii s-au simtit utili si acesta este cel mai important
aspect.
Devenit deja o traditie a Centrului Europe Direct Târgoviște, spectacolul
umanitar organizat în preajma sărbătorii Învierii Domnului a fost si de această dată
un succes. Tema de anul acesta a fost Târgoviste-Castellon Carte fara
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frontiere, și a avut ca scop donarea de cărți pentru românii din Spania. Alături de
noi au fost: SuprreM, Scoala Micilor Vedete, Corul Centrului de Reeducare Găesti,
Formatia Penitenciarului Mărgineni si altii. Participantii au putut sa se bucure de
minunatele expozitii de obiecte artizanale facute de mana de catre voluntarii Europe
Direct ori persoane private de libertate și să le și achiziționele.
Fiecare luna are importanta ei, astfel începutul lunii mai reprezintă și
„nașterea” Uniunii Europene. Asa că Centrul Europe Direct a organizat un
eveniment de mare amploare la Clubul Studenților. Liceeni din Târgoviște au fost
invitați să participe la un concurs în care fiecare delegație a reprezentat o tara a
Uniunii Europene. Sarcina lor a fost sa reprezinte cât mai bine țara respectivă și să
convingă juriul că merită să câștige. Competiția s-a numit „Voluntari în Europa”, iar
alături de participanți au fost și minorii din cadrul Centrului de Reeducare Găești
care au încântat publicul cu un mini-recital si un eseu impresionant despre
voluntariat, în care au multumit persoanelor care i-au tratat in mod egal fară urmă
de discriminare. Tinerii au reprezentat grupul-țintă în cadrul proiectului Dâmbovițatineri voluntari în lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale pe care unii dintre
voluntarii Centrului l-au implementat. Aici a luat naștere si asociația „Tineri pentru
Europa de Mâine”.
Concursul „Voluntari în Europa” a fost câștigat de Grupul Școlar Voievod Mircea din
Târgoviște care au primit câte o imprimantă Pixma 2007.
În acest an Europe Direct a organizat ora de informare europeanu in diferite
localități din județ, cum ar fi : Pietroșita, Gura Șuții, Brănești, Târgoviște etc. Ca de
fiecare dată domnul Vladut Andreescu a contat pe sprijinul voluntarilor, care au
făcut din fiecare activitate o sărbătoare.
Anul 2011, Anul European al Voluntariatului a fost un an prin de reușite si de
satisfacții. Ne bucuram că facem parte din acest centru și vă așteptăm să fiti alături
de noi la evenimente!
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Pentru elevii Colegiului NaŃional „Nicolae Titulescu”, Strasbourg a devenit o
destinaŃie aproape obişnuită. Anul acesta, un echipaj de 24 de elevi şi doi profesori
au participat la o nouă ediŃie a CompetiŃiei NaŃionale Euroscola, organizată de Biroul
de Informare al Parlamentului European în România şi au câştigat... pentru a doua
oară. Rezultatele au fost anunŃate de curând de organizatori şi Colegiul „Nicolae
Titulescu” se numără din nou printre câştigători, după ce în urmă cu doi ani mai
obŃinuseră o dată această poziŃie. CompetiŃia NaŃională Euroscola a fost organizată
de Parlamentul European cu scopul de a familiariza elevii de liceu cu modul de
funcŃionare al instituŃiilor europene şi premiul său constă într-o vizită la Strasbourg,
la sediul Parlamentului European, unde elevii au ocazia pentru o zi să joace rolul
euro-parlamentarilor, propunând şi votând moŃiuni pe diverse teme. Pentru a-şi
câştiga locul, liceele din întreaga Ńară au fost invitate să realizeze câte un proiect
privind protecŃia mediului înconjurător, cetăŃenia activă şi altele. Elevii din Pucioasa
au realizat în vara acestui an un proiect pe tema protejării patrimoniului cultural,
colectând obiecte etno-folclorice din satele de pe Valea superioară a IalomiŃei şi
amenajând o expoziŃie la Muzeul de Etnografie din Pucioasa. ExpoziŃia a fost
inaugurată în luna septembrie, în prezenŃa Primarului Oraşului Pucioasa, eveniment
popularizat în paginile ziarului nostru. Munca lor nu a fost în zadar, ei fiind răsplătiŃi
cu promisa excursie la Strasbourg.
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Focus:
BRUXELLES

Rubrică alcătuită de

VlăduŃ ANDREESCU
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Şomajul în rândul tinerilor
actuală este pe cale să devină dramatică.
Fără o acŃiune decisivă la nivelul UE şi al
statelor membre, riscăm să pierdem această
generaŃie şi să avem de suportat costuri
economice şi sociale semnificative”. După ce
a subliniat că, potrivit estimărilor, sarcina pe
care o suportă societatea din cauza nivelului
actual al şomajului în rândul tinerilor este de
ordinul a 2 miliarde de euro în fiecare
săptămână, adică de peste 1% din PIB-ul UE27, Comisarul a adăugat: „TendinŃa actuală
nu mai poate continua, trebuie să le oferim
tinerilor speranŃă. Ei sunt viitorul nostru.”

În contextul unui nivel stabil, de 21%, al
şomajului în rândul tinerilor, Comisia solicită
statelor membre, reprezentanŃilor lucrătorilor
şi întreprinderilor să-şi unească forŃele şi să ia
măsuri decisive pentru a soluŃiona problema
şomajului în rândul tinerilor. Noua iniŃiativă
„OportunităŃi pentru tineret”, adoptată astăzi
de Comisie, face apel la statele membre să ia
măsuri pentru a preveni părăsirea timpurie a
şcolii, să-i ajute pe tineri să dobândească
competenŃe relevante pentru piaŃa muncii, să
acumuleze experienŃă şi să se perfecŃioneze
în cadrul unor programe de formare la locul
de muncă şi să le dea o mână de ajutor în
găsirea primului lor de muncă. De asemenea,
Comisia solicită statelor membre să profite în
mai mare măsură de Fondul social european
care mai dispune de o sumă de 30 de
miliarde de euro nealocată pentru proiecte.
De asemenea, Comisia a prezentat un
ansamblu de acŃiuni concrete care urmează a
fi finanŃate direct din fonduri UE.
Preşedintele Comisiei Europene José
Manuel Barroso a afirmat: „IniŃiativa

De asemenea, Comisia va prevedea
fonduri pentru asistenŃă tehnică destinată să
ajute statele membre să profite mai bine de
finanŃările UE, în special de Fondul social
european (FSE) care mai dispune de 30 de
miliarde de euro nealocaŃi pentru proiecte.

„OportunităŃi pentru tineret” demonstrează
tinerilor din întreaga Europă că suntem atenŃi
la situaŃia lor. De la Madrid la Bruxelles, se
fac auzite apelurile lor repetate care exprimă
dorinŃa lor de a se implica în societatea
europeană. Această implicare începe cu un
loc de muncă. Necesitatea unor reforme pe
termen lung ale pieŃelor muncii este evidentă,
dar rezultatele acestor reforme se vor vedea
mai târziu. IniŃiativa de astăzi ne va permite
să acŃionăm mai prompt, ceea ce ne va ajuta
să reducem nivelul şomajului în rândul
tinerilor.”
Dl László Andor, comisarul UE pentru
Ocuparea ForŃei de Muncă, Afaceri Sociale şi
Incluziune a insistat asupra urgenŃei cu care
trebuie abordată problema legată de nivelul
şomajului în rândul tinerilor şi a afirmat:

László Andor

„Pentru tinerii din multe Ńări ale UE situaŃia
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Principalele acŃiuni finanŃate direct de
AcŃiunile propuse de Comisie vor
Comisie în cadrul noii iniŃiative „OportunităŃi
deschide calea statelor membre pentru
pentru tineret” sunt:
elaborarea de noi măsuri destinate tineretului
în
cadrul următoarei generaŃii de programe
1. instituirea de către statele membre,
ale Fondului social european şi al bugetului
graŃie unor finanŃări în valoare de 4
UE pentru perioada 2014 2020.
milioane de euro, a unui sistem de
Context
garantare pentru tineri, prin care să se
În UE există în prezent 5 milioane de
asigure tinerilor, în termen de patru
tineri
şomeri, iar 7,5 milioane de tineri cu
luni de la terminarea şcolii, un loc de
vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani nu au
muncă, un program de studii sau de
nici loc de muncă, nici nu urmează studii sau
formare;
cursuri de formare. Această situaŃie nu
2. alocarea unei sume de 1,3 milioane de
vizează numai tineri slab calificaŃi, care au
euro pentru instituirea unui program
părăsit şcoala prea devreme, ci şi, din ce în
de ucenicie prin Fondul social
ce mai des, absolvenŃi de universitate care nu
european. O creştere de 10% până la
pot găsi primul loc de muncă.
sfârşitul lui 2013 ar oferi în total 370
Comisia îşi propune să mobilizeze toŃi
000 de stagii de ucenicie în plus;
actorii
implicaŃi, precum şi fondurile UE
3. utilizarea a 3 milioane din componenta
disponibile,
pentru a lua măsuri imediate care
Fondului social european dedicată
să permită o trecere mai uşoară între etapa
asistenŃei tehnice pentru instituirea
de educaŃie şi viaŃa profesională şi să
unor programe de sprijin destinate
faciliteze accesul la muncă pentru tinerii
tinerilor
întreprinzători
şi
şomeri din întreaga Europă. Scopul este de aîntreprinzătorilor sociali;
i ajuta pe tinerii care nu urmează studii şi nici
4. îndreptarea fondurilor, pe cât posibil,
nu lucrează să-şi găsească un loc de muncă
către plasamente în întreprinderi,
sau să-şi reia programul de formare şi să-i
având drept scop plasarea a cel puŃin
ajute pe cei cu studii superioare să-şi
130 000 de tineri în 2012 în cadrul
găsească primul loc de muncă.
programelor ERASMUS şi Leonardo da
Comisia va acorda un sprijin puternic
Vinci;
statelor membre în îndeplinirea acestei
5. acordarea, în 2012-2013, a unui sprijin
sarcini, oferindu le orientări politice, precum
financiar pentru 5 000 de tineri pentru
şi asistenŃă practică. În contextul Strategiei
a-i ajuta să-şi găsească un loc de
Europa 2020, statele membre ar trebui să
muncă într-un alt stat membru prin
abordeze şomajul în rândul tinerilor în
iniŃiativa „Primul loc de muncă
programele lor naŃionale de reformă pe 2012,
EURES”;
iar politicile şi măsurile în domeniul tineretului
6. creşterea alocării bugetare pentru
vor fi abordate sistematic în proiectul de
Serviciul european de voluntariat,
recomandări specifice pentru fiecare Ńară pe
pentru a oferi cel puŃin 10 000 de
2012. Comisia va continua să evalueze şi să
oportunităŃi de voluntariat în 2012; analizeze măsurile adoptate de statele
prezentarea, în 2012, a unui cadru
membre pentru a lupta împotriva şomajului şi
pentru stagii de înaltă calitate în UE;
va raporta cu privire la aceste măsuri în
7. organizarea, în 2012, a 600 de
cadrul reuniunii informale a Consiliului
schimburi suplimentare în cadrul
miniştrilor muncii şi afacerilor sociale din
programului Erasmus pentru tinerii
aprilie 2012.
întreprinzători.
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Combaterea foametei în lume

Comisia Europeană a anunŃat astăzi că va
acorda o finanŃare suplimentară pentru
proiecte care vizează cele mai neglijate
obiective de dezvoltare ale mileniului (ODM),
în 36 de Ńări din zona Africii, Caraibilor şi
Pacificului. Această finanŃare suplimentară se
va concentra pe reducerea foametei şi a
mortalităŃii infantile şi pe asigurarea unui
nivel mai bun al sănătăŃii materne şi a unui
acces îmbunătăŃit la apă potabilă şi la
infrastructura sanitară. Prin decizia de astăzi,
UE îşi respectă angajamentul de a aloca 1
miliard de euro iniŃiativei privind OMD,
anunŃată în septembrie 2010, la summitul
ONU pe această temă de la New York.
Domnul Andris Piebalgs, Comisarul
european pentru dezvoltare, a declarat:
„Acest sprijin suplimentar din partea UE va
avea o contribuŃie majoră în lupta împotriva
sărăciei. În conformitate cu propunerile
noastre recente privind viitoarea politică a UE
în materie de dezvoltare, «O agendă a
schimbării», vom investi în domeniile care au
nevoie cel mai mult de ajutor şi unde putem
obŃine rezultate concrete. Mă bucur că, la un
an după lansarea iniŃiativei noastre privind
ODM la New York, suntem gata în prezent să
finanŃăm proiecte concrete pe teren.
Obiectivul nostru este să facem tot ceea ce
putem pentru a ajuta Ńările în curs de
dezvoltare să îndeplinească ODM până în
2015, termen pe care dorim să îl respectăm
în mod ferm. Va fi o sarcină dificilă, însă nu
este momentul să ne diminuăm eforturile.”
Exemple de acŃiuni care urmează să fie
finanŃate în cadrul iniŃiativei privind ODM:
• asigurarea unui acces îmbunătăŃit la
alimente pentru gospodăriile cele mai
sărace din Haiti;
• aprovizionarea cu lapte a copiilor din
creşele şi şcolile primare din Rwanda;
• creşterea numărului de profesionişti
din domeniul sănătăŃii în Ghana pentru
a reduce mortalitatea maternă;

•

îmbunătăŃirea accesului la apă potabilă
în Samoa, în principal prin colectarea
apelor pluviale şi prin ameliorarea
instalaŃiilor sanitare.

Andris Piebalgs
IniŃiativa privind ODM se concentrează
pe acele Ńări din zona Africii, Caraibilor şi
Pacificului (ACP) care au elaborat proiecte de
înaltă calitate pentru a obŃine rezultate în
domeniile în care este cel mai mult nevoie de
progrese: combaterea foametei,
aprovizionarea cu apă şi canalizarea,
sănătatea maternă şi mortalitatea infantilă.
Alocarea de astăzi se ridică la 700 de
milioane de euro. În parteneriat cu Ńările
respective, au fost identificate propuneri de
proiecte care sunt pe deplin orientate către
obŃinerea de rezultate: în cadrul acestor
proiecte se instituie indicatori clari şi
13
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În paralel cu decizia de astăzi, sunt în
măsurabili pentru a se garanta obŃinerea de
curs de alocare aproximativ 300 de milioane
beneficii din fondurile suplimentare.
de euro din iniŃiativa privind ODM, pentru a
Context IniŃiativa privind ODM
recompensa 18 Ńări cu rezultate bune, în
IniŃiativa privind ODM mobilizează
cadrul revizuirii intermediare a celui de-al 10fonduri dintr-unul din principalele instrumente
lea FED.
ale UE de ajutor pentru dezvoltare, şi anume
Progresele înregistrate în legătură cu ODM
cel de al 10-lea Fond european de dezvoltare
Raportul ONU din 2011 privind
(FED). Acesta prevede un efort financiar
obiectivele de dezvoltare ale mileniului
suplimentar total de 1 miliard de euro. În
confirmă faptul că, la nivel global, s-au
ceea ce priveşte alocarea de astăzi în valoare
înregistrat progrese semnificative în legătură
de 700 milioane de euro, Comisia Europeană
cu anumite obiective. În prezent se
şi delegaŃiile UE, în coordonare cu
preconizează ca, până în 2015, nivelul
reprezentanŃele statelor membre ale UE şi cu
sărăciei la nivel mondial să scadă sub 15 %,
autorităŃile naŃionale din Ńările partenere, vor
ceea ce este mult sub obiectivul de 23 %.
începe în curând să lucreze la pregătirea
Creşterea finanŃării şi eforturile intense în
detaliată a proiectelor şi a propunerilor
materie de control au dus la o reducere de 20
specifice de finanŃare pentru toate acŃiunile
% a numărului total de decese cauzate de
care urmează să fie sprijinite prin iniŃiativa
malarie; infecŃiile cu HIV sunt în scădere
privind ODM, obiectivul fiind de a începe
constantă şi disponibilitatea medicamentelor
implementarea majorităŃii proiectelor până la
retrovirale pentru HIV/SIDA a crescut foarte
sfârşitul anului 2012. (Pentru lista completă a
mult în ultimii ani. S-au realizat paşi
Ńărilor şi ODM vizate, a se vedea
importanŃi la nivel global către asigurarea
MEMO/11/930).
accesului universal la învăŃământul primar.
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Egalitatea salarială în Uniunea Europeană

În Uniunea Europeană, femeile câștigă de-a
lungul vieŃii, în medie, cu 17,5% mai puțin decât
bărbații. Acest procentaj uimitor va fi evidenŃiat
mâine, cu ocazia primei Zile Europene a Egalității
Salariale celebrată în întreaga UE. Această zi – 5
martie – marchează numărul de zile suplimentare
pe care femeile trebuie să le muncească în anul
2011 pentru ca suma de bani câştigată de
acestea să fie echivalentă cu cea obŃinută de
bărbaŃi în 2010. Comisia Europeană se angajează
să reducă diferențele de salarizare între bărbați și
femei şi a publicat, în septembrie 2010, o
strategie globală privind egalitatea între sexe (a
se vedea IP/10/1149 şi MEMO/10/430). Ziua
Europeană a Egalității Salariale din acest an, care
vizează sensibilizarea cetăŃenilor faŃă de aceste
diferențe
de
salarizare,
prefațează
Ziua
Internațională a Femeii din data de 8 martie.

Pentru a răspunde acestor diferențe de
salarizare, Comisia are în vedere:
- sprijinirea inițiativelor în favoarea
remunerării egale la locul de muncă,
precum mărcile, „cartele” și premiile
pentru egalitate; un exemplu sunt cele
identificate într-un recent Studiu al UE privind
iniŃiativele fără caracter legislativ pentru
companii, în vederea promovării egalităŃii de
şanse între femei şi bărbaŃi la locul de
muncă;
- favorizarea elaborării unor instrumente
pentru angajatori care să corecteze
disparitățile salariale nejustificate, cum
ar fi Logib, un instrument utilizat în Germania
şi Luxemburg, care permite societăŃilor să
identifice diferențele de salarizare între
bărbați și femei în cadrul organizaŃiilor lor;
- examinarea posibilităŃilor de îmbunătăŃire a
transparenței remunerării, precum şi a
impactului asupra egalității salariale al
acordurilor de lucru atipice, cum ar fi munca
cu jumătate de normă şi contractele pe
durată determinată;
- modalităŃile de încurajare a femeilor şi
bărbaŃilor
să
îmbrăŃişeze
profesii
netradiționale, precum şi facilitarea, atât
pentru femei, cât şi pentru bărbaŃi,
concilierii vieŃii profesionale cu cea
privată.
Context
Datorită legislației UE și legislațiilor
naționale privind egalitatea salarială, numărul
cazurilor de discriminare directă – respectiv
diferențele de salarii între bărbații și femeile
care fac exact aceeași muncă – a scăzut. Dar
diferența de salarizare are conotații mai largi:
ea reflectă discriminarea și inegalitatea care
continuă să se manifeste pe întreaga piață a
forței de muncă.
Cum diferența de salarizare se reflectă
asupra veniturilor obținute după o viață de
muncă, rezultă că femeile vor avea şi pensii
mai mici. Prin urmare, probabilitatea de a se

„97 de milioane de femei din Europa
lucrează de la 1 ianuarie, însă încep să fie
remunerate efectiv abia de săptămâna
aceasta”, a declarat dna Viviane Reding,
vicepreședinte al Comisiei Europene și
comisar european pentru justiție. „Ziua

Europeană a Egalității Salariale readuce în
prim-plan amploarea eforturilor pe care
trebuie să le depunem pentru a elimina
diferențele de salarizare între bărbați și
femei. Alături de statele membre şi de
partenerii sociali, vom încerca să reducem
considerabil diferențele de salarizare între
bărbați și femei în UE, astfel încât în viitor să
nu mai avem nevoie de o zi a egalității
salariale care să marcheze aceste disparităŃi".
„Remunerare egală pentru muncă
egală” reprezintă unul din principiile
fondatoare ale UE. El figurează deja în
Tratatul de la Roma din 1957. Cu toate
acestea, progresele realizate în materie de
reducere a diferențelor de salarizare între
bărbați și femei au fost lente. Potrivit celor
mai recente statistici, realizate pentru anul
2008, procentajul variază de la 5% în Italia
până la 30% în Estonia. Acest lucru reflectă
inegalitățile complexe care persistă pe piaŃa
forŃei de muncă.
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chestionate au afirmat că diferența de
confrunta cu sărăcia la bătrâneŃe este mai
salarizare între bărbați și femei ar trebui
mare în cazul femeilor: 22% dintre femeile în
abordată urgent, iar 61% dintre respondenŃi
vârstă de şi peste 65 de ani sunt expuse
consideră că deciziile la nivelul UE joacă un
riscului de sărăcie, în timp ce numai 16%
rol important în promovarea egalităŃii de
dintre bărbați se află în aceeaşi situație.
șanse între femei și bărbați.
Activitățile de sensibilizare au un rol
La 1 martie, doamna vicepreşedinte
esențial în a informa angajatorii, angajații și
Reding s-a întâlnit cu directori și președinți ai
părțile interesate despre motivele persistenței
consiliilor de administrație ai unor mari
unor diferențe de salarizare între femei și
companii europene pentru a discuta
bărbați și despre modalitățile prin care
modalităŃile de creştere a numărului de femei
acestea pot fi reduse. De aceea, Comisia
în
consiliile
de
administrație
ale
continuă să deruleze o campanie de
întreprinderilor (a se vedea IP/11/242 şi
informare la nivelul UE, cu acțiuni în toate
MEMO/11/124).
cele 27 de state membre. Un calculator online
al diferenŃelor de salarizare între femei și
bărbați permite angajaților și angajatorilor să
aibă o reprezentare a acestor diferențe.
Un sondaj Eurobarometru privind
egalitatea de șanse între femei și bărbați,
lansat anul trecut, arată că 62% dintre
europeni consideră că există în continuare
inegalitate între femei și bărbați în multe
domenii ale societății. 82% dintre persoanele
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