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1 Iunie este o zi
specială în toată
lumea, este ocazia
perfectă să redevenim
cu toții copii. Cu
această ocazie,
Centrul EUROPE
DIRECT Târgoviște a
organizat un
eveniment deosebit,
care a reunit copii și
cadre didactice de la
toate unitățile de
învățământ din județ,
aşa cum obişnuieşte
de doi ani încoace. Cu
ajutorul voluntarilor
noştri sperăm că am
putut aduce un strop
de veselie în inimile
copiilor, prin
concursurile
organizate, prin premii
şi voie bună.
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Animaţie culturală la Titu
de Nicoleta Grigorescu

În data de 25 mai 2011, Biblioteca Orășenească Titu a fost gazda unui șir de
activități realizate în parteneriat cu Centrul Europe Direct Târgoviște și Centrul de
Documentare și Informare din cadrul Liceului Teoretic „Mihai Viteazul ”din Comuna
Vișina Dâmbovița. În deschiderea activității a luat cuvântul , domnul Vlăduț
Andreescu inffo oficer în cadrul Centrului Europe Direct Târgoviște, doamna Dorina
Ștefan director al Liceului Teoretic din Vișina dar și doamna bibliotecar Dana Monea.
În cadrul programului s-au desfășurat urmatoarele activități:
Simpozionul cu tema „Adolescența”realizat de Biblioteca Orășenească Titu în
parteneriat cu Centrul de Documentare și Informare din cadrul Liceului Teoretic
„Mihai Viteazul ” din Vișina unde elevii și voluntariiau prezentat eseuri și poezii
despre adolescență dar și prezentări PowerPoint;
Ora de Informare Europeană „ ANUL EUROPEAN AL VOLUNTARIATULUI ”- „
Oferă-te voluntar! Schimbă ceva! ” coordonator Vladuț Andreescu, inffo oficer în
cadrul Centrului Europe Direct Târgoviște;
Atelier de lucru cu bibliotecarii din cadrul Centrului Metodic Titu - Tema:
Diversificarea serviciilor bibliotecilor publice -„Evoluția
serviciilor de bibliotecă datorate proiectului Biblionet”, coordonator Vladuț
Andreescu metodist și coordonator BiblioNet, Biblioteca
Județeană I.H. Rădulescu Dâmbovița.
În final activitatea s-a încheiat cu acordarea de diplome elevilor voluntari ce au
participat în cadrul dezbaterilor.
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Corpul Păcii sărbătorind voluntariatul

Cu ocazia Anului European al Voluntariatului, dar şi pentru a aniversa
douazeci de ani de existenta a Corpului Pacii în România, echipa EUROPE DIRECT
Târgoviste a realizat un proiect comun cu aceasta organizatie. Astfel, tinerii voluntari
s-au alaturat Rebeccai Stanislaw, voluntara Corpului Pacii care activeaza ca
profesor de limba engleza în cadrul Colegiului National Ienachita Vacarescu .i
Bibliotecii Jude.ene Ion Heliade Radulescu Dâmbovi.a. Pentru ocazie, voluntarii
celor doua organizatii au hotarât sa picteze niste mesaje despre voluntariat şi pace
în acele locuri din oras unde pot fi vazute de toata lumea. În acest sens, ei au cerut
sprijinul Primariei Municipiului Târgoviste, care le-a aprobat pictarea a cinci panouri
învecinate cu lacul din parcul Chindia.
În acest loc, în zilele de 4 si 5 iunie, începând cu orele 10, oamenii au putut
transmite mesajele dorite, prin intermediul graficii si cu ajutorul multor elevi din
institutii de învatamânt dâmbovitene, care au dorit sa-si aduca si ei contributia. În
ciuda caldurii istovitoare, artistii au profitat din plin de ocazie, socializând si dând
frâu liber imaginatiei creatoare în acelasi timp. Demersul lor a fost sustinut si de
catre câtiva trecatori, care si-au pus amprenta asupra desenelor, fiecare dupa cum
a dorit. Picturile realizate vor dainui câtva timp de acum încolo, reprezentând
dovada clara a bunei întelegeri dintre popoare. EUROPE DIRECT Târgoviste si
Corpul Pacii România multumesc Primariei Municipiului Târgoviste pentru sprijinul
acordat în organizarea evenimentului, dar si tuturor voluntarilor care au participat
activ si au facut posibila desfasurarea în bune conditii a actiunii.
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Copiii la putere în Târgovişte
de MândruŃa Andreescu

1 Iunie este o zi specială în toată lumea, este ocazia perfectă să redevenim cu
toții copii. Cu această ocazie, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște a organizat un
eveniment deosebit, care a reunit copii și cadre didactice de la toate unitățile de
învățământ din județ.
Sub denumirea Suntem copii ai Europei, acțiunea s-a concretizat printr-un
complex de concursuri la care au participat 13 delegații formate din elevi de clasa a
III-a și a IV-a de la școli dâmbovițene. Aceștia au reprezentat fiecare câte o țară a
Uniunii Europene, iar sarcina lor a fost să prezinte țara, astfel încât să convingă
juriul că merită să câștige. După ce au fost supuși la mai multe probe, printre care
creație literară, muzică, desen și probe sportiv-distractive, cei mai buni s-au dovedit
a fi elevii de la Școala Ioan Alexandru Brătescu-Voinești Târgoviște, care au
reprezentat Marea Britanie. Ei au fost secondați de Școala cu clasele I-VIII Cricov,
reprezentanta Olandei, iar locul trei a fost adjudecat de către Școala cu clasele I-VIII
Perșinari, ambasadoarea Italiei.
Cei aproximativ 350 de participanți au fost încântați, deoarece a existat câte o
surpriză dulce pentru fiecare, pe lângă premiile pentru câștigători. Acțiunea a fost
una de mare amploare, care a reușit să-i facă până și pe cei mai ocupați și stresați
adulți să iasă din cotidian și să-și reamintească de momentele când erau copii.
EUROPE DIRECT Târgoviște le mulțumește tuturor pentru participare și
implicare și îi așteaptă să li se alăture din nou și cu alte ocazii!
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_______
POLITICĂ
EXTERNĂ
Cezar Stanciu
PROVOCĂRILE UNEI PERMANENTE EXTINDERI
După semnarea Tratatului de la Maastricht, extinderea nou createi Uniuni
Europene a părut de interes mai mult pentru fostele ţări comuniste est-europene, decât
pentru ţările membre. Din acest punct de vedere, momentul nu putea fi mai potrivit:
eliberate de o jumătate de secol de totalitarism şi izolare, ţările Europei centrale şi
răsăritene erau dornice să-şi reia evoluţia organică pe care o cunoscuseră înainte de al
doilea război mondial, şi pe care ocupaţia sovietică a întrerupt-o. Războiul Rece a creat iluzia
că în Europa sunt două lumi diferite iar popoarele captive din ţările central şi est-europene
au dezvoltat un acut sentiment al rupturii şi dezrădăcinării. Căderea Cortinei de Fier oferea
ocazia reînnodării vechilor tradiţii europene dar mai ales sentimentul apartenenţei la un
spaţiu istoric şi cultural comun. Aderarea la Uniunea Europeană reprezenta materializarea
politică a acestui vis de decenii.
Cu toate acestea, extinderea Uniunii Europene către ţările central şi est-europene s-a
dovedit un proces de durată, care a întâmpinat numeroase dificultăţi obiective, generate de
nepregătirea acestor ţări pentru a face faţă condiţiilor unei economii de piaţă, iar
reminiscenţele dictatoriale specifice regiunii convieţuiau greu cu rigorile statului de drept.
Unele state au cunoscut un progres mult mai rapid, cum a fost cazul cu Cehia sau Polonia
sau Ungaria, iar altele un progres mult mai lent, cum a fost cazul cu România sau Bulgaria.
Extinderea a adus pe agenda Uniunii Europene priorităţi şi problematici pe care nu le
cunoscuse anterior, având în vedere că majoritatea vechilor membrii erau democraţii ce nu
cunoscuseră totalitarismul şi corupţia specifice Estului european, dar a sporit în bună măsură
şi obligaţiile UE de a sprijini material zone mai puţin dezvoltate, de a elabora şi finanţa
programe de dezvoltare extrem de complexe. Având în vedere dificultăţile întâmpinate cu
România şi Bulgaria, aderarea acestor ţări în 2007 părea a mai tempera momentan zelul
extinderii, iar în România cel puţin extinderea părea a deveni un subiect închis.
Cu toate acestea, erau şi alte ţări şi spaţii geografice cu tradiţii europene mai intense
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chiar decât ale României şi care aşteptau la rândul lor integrarea. Este cazul, bunăoară, cu
Croaţia. Balcanii de Vest, o zonă cu îndelungate tradiţii istorice şi culturale europene, a fost
dintotdeauna legată ca destin istoric de occident, deşi evoluţiile care au urmat căderii
comunismului au aruncat-o într-un con de umbră nemeritat. Reînvierea naţionalismelor şi a
conflictelor etnice îngheţate în zona fostei Iugoslavii a fost o piedică de netrecut în drumul
european al unor ţări precum Croaţia, şi nu numai – desigur că cea mai afectată a fost
Serbia. Cu alte cuvinte, deşi au aparţinut istoric şi cultural Europei, Balcanii de Vest au ratat
startul integrării. La Bruxelles însă, acest lucru este avut în vedere şi a reprezentat o
preocupare constantă a instituţiilor europene.
La recentul summit al liderilor UE, Croaţia a primit semnale încurajatoare, numeroase
state apreciind eforturile sale reformatoare. Conform calendarului, Croaţia este programată
să adere la Uniune în 2013, deşi unele state precum Franţa sau Olanda au insistat asupra
elaborării şi implementării unor instrumente de monitorizare a reformelor din această ţară,
similare celor aplicate în cazul României şi Bulgariei. Premierul olandez Mark Rutte a
declarat cu acea ocazie că este foarte important ca reformele din Croaţia să fie sustenabile şi
ireversibile, pentru a asigura o integrare de succes a acestei ţări în UE. Deşi există anumite
dubii privind reformele judiciare din această ţară, guvernul de la Zagreb nu putea primi un
semnal mai încurajator decât cel dat de cancelarul german Angela Merkel, care a declarat
recent că, din punctul Germaniei de vedere, aderarea Croaţiei nu este nici pe departe privită
cu rezervele şi îndoielile cu care a fost privită aderarea unor ţări ca România şi Bulgaria. În
cazul acesta, Croaţia ar fi a doua republică fostă iugoslavă care se alătură Uniunii Europene,
dovedind în acest fel că şi tulburatul spaţiu fost iugoslav poate fi reformat şi integrat cu
succes într-o Europă a secolului al XXI-lea.
Cu totul altfel stau lucrurile cu Turcia, un alt stat candidat care întâmpină mari
probleme nu doar din cauza ritmului mult mai lent al reformelor dar şi din cauza animozităţii
cu unii dintre vecinii săi. Este cazul conflictului cu Grecia asupra insulei Cipru, dar şi al
conflictului cu Armenia, referitor la genocidul pe care autorităţile otomane l-au comis asupra
populaţiei armene din estul Anatoliei, după primul război mondial, genocid pe care
autorităţile turceşti refuză să-l recunoască. Alte impedimente au fost şi gradul mare de
analfabetism, prejudecăţile sociale precum cele legate de discriminarea femeii, diferenţele
culturale şi religioase dintre Europa creştină şi Turcia musulmană dar şi vecinătatea directă
dintre această ţară şi zone de conflict şi de fundamentalism din Orientul Mijlociu. Unele
membre UE precum Franţa s-au exprimat în mai multe rânduri în mod explicit împotriva
admiterii Turciei, iar Grecia se alătură cu multă convingere corului de critici şi oponenţi.
Cu toate acestea, opţiunea pentru integrare a guvernului de la Ankara a rămas
neclintită, deşi în ultimul timp apar semnale că turcii explorează şi alte opţiuni de politică
externă. Luna trecută au avut loc alegeri generale în această ţară, alegeri câştigate – pentru
a treia oară consecutiv – de partidul premierului Recep Erdogan. Succesul său în alegeri se
datorează în bună măsură creşterii economice foarte dinamice pe care a cunoscut-o Turcia
în ultimii ani, precum şi progreselor majore realizate în domeniul sănătăţii şi asistenţei
sociale de către guvernul de la Ankara. Cu toate acestea, pe parcursul mandatelor sale
premierul Erdogan a fost foarte departe de a realiza progrese similare în negocierile cu
6
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Uniunea Europeană. Mai mult, în dezbaterile electorale din Turcia, integrarea europeană a
fost fie absentă, fie doar un subiect marginal. Să dovedească aceasta, se întreabă analiştii de
la Bruxelles, o scădere a interesului Turciei pentru integrarea europeană? În fond, Turcia
beneficiază de o confortabilă poziţie de putere regională, pe care turcii o apreciază se pare
mult mai mult, după cum s-a văzut şi în discursul lui Erdogan privind politica externă, în care
s-a referit pe larg la vecini ca Siria sau Israel şi puţin sau aproape deloc la UE.
Doar timpul va dovedi dacă rezultatul ultimelor alegeri din Turcia sunt semnalul unui drum
diferit faţă de Croaţia, însă, dincolo de estimări şi previziuni, certitudinea este că extinderea
Uniunii Europene este un subiect departe de a fi închis. România, ca stat membre trebuie să
se dovedească mult mai activă decât a fost până în prezent pe această scenă.
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Jurnal de voluntar
CRISTIANA PASCU
__________________________________________________________________________________________________________________________________

De mici suntem crescuŃi în spiritul
extremelor, observăm şi memorăm ceea ce e
extraordinar. Oameni care salvează alŃi oameni
din incendii, din dărâmături, oameni care îşi
înving handicapul, oameni care răzbat în cele
mai vitrege condiŃii. MenŃionam zilnic câinii care
scot oamenii din dărâmături, dar nu şi oamenii
ce zidesc din nimic un nou viitor. MenŃionam
zilnic oameni care înving un handicap, dar nu şi
pe cei ce se îngrijesc de ceilalŃi care nu îl pot
învinge. MenŃionam zilnic afacerişti ce donează
unei fundaŃii, dar nu şi donatorii de sânge.
Consider că este într-adevăr important
memorabilul, şi nu doar extraordinarul.Sunt
memorabile acele acte de caritate pur
dezinteresate, ce au că scop doar binele
aproapelui, sunt cu adevărat valoroase acele
persoane care se implică în astfel de acŃiuni,
militează pentru pace, sănătate şi dreptate.Din
dorinŃa de a deveni şi eu o astfel de persoană,
am ales să fac parte dintr-un proiect de
voluntariat. Astfel, pentru prima oară pot privi
procesul de volutariat prin ochii coordonatorului
şi am conştientizat anumite avantaje ale
voluntariatului.
Dintotdeauna am visat să fiu implicată într-un proiect care să vizeze
întrajutorarea între semeni, responsabilitatea, dar şi distracŃia. De exemplu,
spectacolele umanitare îmbină utilul cu plăcutul, simŃul responsabilităŃii cu
plăcerea relaxării. Când particip la un astfel de spectacol şi privesc în jurul meu,
bucuria mă inundă: adolescenŃii de pe scenă, care încearcă să ne împartă măcar
o fărâmă din talentul lor,spectatorii exaltaŃi, persoanele ce urmează să
primească fondurile strânse în urmă activităŃii. Pe feŃele tuturor străluceşte
soarele fericirii, bucuria lor mă molipseşte instantaneu şi pe mine.
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De asemenea, mi-am dorit ca în cadrul proiectelor de voluntariat să cunosc
tineri ce au aceleaşi idei ca şi mine, să ne putem petrece împreună timpul, visând la
o lume mai bună, la libertate, pace şi noi oportunităŃi. Ce poate fi mai frumos şi mai
special decât un prieten adevărat, cu care să poŃi lucra în cadrul unor
activităŃi,conduşi de aceleaşi dorinŃe şi aspiraŃii altruiste? Este într-adevăr fascinant
că în cadrul unor astfel de activităŃi, să pot descoperi noi culturi, noi mentalităŃi, noi
civilizaŃii, să-mi răsfăŃ privirea cu peisajele splendide şi să păşesc spre orizonturi
necunoscute.
În acest mod, pot deveni mai receptivă la problemele celor de altă
naŃionalitate, le pot asculta întrebările şi le pot oferi răspunsurile pe care le caută,
putem discuta despre visurile şi problemele noastre.
Voluntariatul reprezintă un mod de a construi un viitor mai bun!
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de Cezar Stanciu

Anul acesta s-au împlinit 410 de la moartea voievodului Mihai Viteazul.
Numele său are o importanŃă deosebită în mentalul colectiv al românilor, nu doar
prin faptele sale de vitejie împotriva otomanilor, dar mai ales prin faptul că a fost
primul domn ce a reuşit să aducă sub o singură conducere łara Românească,
Moldova şi Ardealul, anticipând în acest fel formarea statului naŃional român
modern. Întreaga mişcare de emancipare naŃională a românilor s-a aflat în umbra
personalităŃii marelui voievod. Pentru târgovişteni, numele lui Mihai Viteazul are însă
un plus de semnificaŃie: dincolo de faptul că Târgoviştea a fost cetatea de scaun a
łării Româneşti pentru mai multe secole, vechea cetatea are şi privilegiul de a
adăposti singurele rămăşiŃe pământeşti cunoscute ale răposatului voievod: craniul
său, depus la Mănăstirea Dealu.
Cu ocazia comemorării a 410 ani de la asasinarea lui Mihai Voievod Viteazul,
Biblioteca JudeŃeană „I.H. Rădulescu” din Târgovişte, la iniŃiativa directoarei Carmen
Vădan şi în parteneriat cu FundaŃia Culturală „Traian Cepoiu”, a organizat în
perioada 13-15 iunie 2011 un mare simpozion naŃional dedicat memoriei lui Mihai
Viteazul. Desfăşurat sub metaforicul titlu „Drumurile lui Mihai Viteazul către Alba
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Iulia”, simpozionul s-a desfăşurat atât la Ceraşu, o frumoasă comună prahoveană
unde îşi are sediul FundaŃia Culturală „Traian Cepoiu”, cât şi în Târgovişte,
cuprinzând manifestări variate. Acestea au inclus o sesiune de comunicări ştiinŃifice
la care au participat specialişti din mai multe domenii de activitate (istorie, filologie,
teologie, etc.), evocări ştiinŃifice şi artistice ale personalităŃii marelui voievod, dar şi
un pelerinaj la Mănăstirea Dealu, unde se află depus capul lui Mihai Vodă.
Maica stareŃă a mănăstirii a adus un elogiu voievodului, considerat de biserică
drept un mare apărător al creştinismului, după care oaspeŃii au păstrat un moment
de reculegere. Una dintre lucrările prezentate în cadrul simpozionului a evocat în
mod special atmosfera şi entuziasmul popular cu care capul lui Mihai a fost adus la
mănăstire, la iniŃiativa istoricului Nicolae Iorga, după primul război mondial, când
visul voievodului şi al revoluŃionarilor paşoptişti care au creat România modernă –
acela de a vedea łara Românească, Moldova şi Ardealul sub o singură conducere
– se îndeplinise. FundaŃia menŃionată are o filială şi în judeŃul DâmboviŃa, condusă
de profesorul Cornel Mărculescu şi care a luat parte în mod activ la organizarea
evenimentului. Simpozionul a atras şi atenŃia presei, prezentă în număr mare la
lucrări, dar şi a publicului larg, elevi şi profesori.
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Focus: BRUXELLES
grupaj tematic realizat de Vlăduţ ANDREESCU
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Fonduri pentru persoane defavorizate
care se găsesc într-o situaŃie dificilă. În
2009, 18 milioane de cetăŃeni din 19 state
membre au beneficiat de 440 000 tone de
produse alimenare. OrganizaŃiile caritabile şi
ONG-urile contează pe contribuŃia UE la
sprijinirea acestor persoane nevoiaşe. Prin
urmare, este esenŃial să se găsească rapid
o soluŃie care să ducă la depăşirea
actualelor probleme şi care să poată face uz
de fondurile disponibile.

Valoarea totală a fondurilor pentru programul
din 2012 de aprovizionare cu alimente a
persoanelor celor mai defavorizate din UE a
fost stabilită la 113 milioane EUR, cu cote
exact stabilite pentru fiecare stat membru [a
se vedea anexele]. Această reducere drastică
faŃă de cele aproape 500 milioane EUR
acordate în anii anteriori a fost determinată
de o hotărâre din aprilie a CurŃii de JustiŃie,
care prevede că alimentele ce fac obiectul
acestui program trebuie să provină din stocuri
publice ale UE. Prin urmare, programul
pentru 2012 se bazează exclusiv pe toate
toate stocurile de intervenŃie existente (162
000 de tone de cereale şi 54 000 de tone de
lapte praf degresat în regim de intervenŃie).

Comisarul pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală, Dacian Cioloş, subliniază importanŃa
acestui program. „Rămânem angajaŃi politic
faŃă de acest program, a cărui importanŃă
este recunoscută de multe organizaŃii
caritabile şi ONG-uri din UE. Trebuie aşadar
să găsim o cale de continuare a programului
pe termen mediu-lung, care corespunde fără
echivoc situaŃiei juridice. Cea mai uşoară
soluŃie ar fi ca statele membre să îşi dea
acordul în privinŃa propunerii înaintate, care
beneficiază deja de sprijinul politic al
Parlamentului European.”

Comisia a prevăzut această problemă
potenŃială şi a propus iniŃial schimbarea
programului în 2008. Deşi Parlamentul
European
şi-a
manifestat
sprijinul,
propunerea a rămas blocată în Consiliu.
IntenŃionând ca dosarul să avanseze,
Comisia a elaborat o propunere revizuită în
septembrie anul trecut. Din nefericire, şi
aceasta a rămas blocată în Consiliu.

Context
Programul UE de distribuire a produselor
alimentare către persoanele cele mai
defavorizate din Comunitate (denumit în
continuare
PEAD)
funcŃionează
din
decembrie 1987, când Consiliul a adoptat
normele privind deblocarea produselor
agricole plasate în stocuri de intervenŃie
publică pentru statele membre care doreau
să le utilizeze drept ajutoare alimentare
pentru persoanele cele mai defavorizate din
Comunitate.

Deşi UE se bucură, în medie, de unul dintre
cele mai ridicate standarde de viaŃă din
lume, unele persoane se află în
imposibilitatea de a-şi asigura necesarul de
hrană. Se estimează că la nivelul UE există
43 milioane de persoane cu risc de sărăcie
alimentară, adică persoane care nu îşi pot
permite să mănânce o masă completă o
dată la două zile. Programul pentru
persoanele cele mai defavorizate sprijină
furnizarea de alimente către aceste
persoane sau familii deosebit de vulnerabile

Pentru
a
se
asigura
continuitatea
aprovizionării, PEAD a fost modificat, la
13
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mijlocul anilor 1990, în scopul suplimentării
caritabile sau de alte organisme competente
stocurilor de intervenŃie cu achiziŃii de pe
desemnate de statele membre. PEAD
piaŃă. Aceasta nu s-a dorit a fi o soluŃie pe
sprijină furnizarea de produse alimentare
termen lung, ci o soluŃie la care să se poată
către persoane sau familii deosebit de
recurge atunci când stocurile de anumite
vulnerabile, care se află în dificultate.
produse ar fi fost insuficiente. La baza
Reformele succesive ale PAC au condus la
programului a continuat să stea intervenŃia,
un sistem mult mai orientat către piaŃă, cu
„până la reducerea stocurilor la un nivel
niveluri mult mai mici ale stocurilor de
normal”. Reformele succesive ale politicii
intervenŃie. Recunoscând că această
situaŃie poate dobândi un caracter
agricole comune (PAC) au făcut ca, treptat,
problematic în cazul programului „Ajutoare
intervenŃia să îşi reia rolul de „plasă de
pentru nevoiaşi”, Comisia a publicat iniŃial, în
siguranŃă”.
2008, o propunere de modificare a
programului (inclusiv măsuri care să
PEAD este finanŃat de Fondul European de
faciliteze accesul la produsele de pe piaŃa
Garantare Agricolă (FEGA). Bugetul său a
liberă). Propunerea a rămas însă blocată în
crescut de la aproape 100 milioane EUR în
Consiliu, din cauza opoziŃiei exprimate de 6
1987 la 500 milioane EUR începând cu
state membre.
2009. Participarea la acest program este
În septembrie 2010, Comisarul a prezentat o
facultativă. În 2012 participă douăzeci de
propunere revizuită (inclusiv cu scopul de a
state membre.
se Ńine seama de Tratatul de la Lisabona) a se vedea IP/10/1141. Și această
În fiecare an, statele membre care doresc să
propunere
a rămas însă blocată în Consiliu.
participe transmit Comisiei necesarul de
cantităŃi din produsele disponibile în
stocurile de intervenŃie. Pe baza acestor
informaŃii şi a datelor furnizate de Eurostat
cu privire la sărăcie, Comisia fixează un
plafon bugetar pentru fiecare stat membru
participant şi o listă a produselor care
urmează să fie retrase din stocurile publice
sau achiziŃionate de pe piaŃă, utilizându se
bugetul alocat.

În 2009, Parlamentul European a prezentat
un aviz referitor la propunerea din 2008, dar
nu s-a pronunŃat (încă) în privinŃa propunerii
din septembrie 2010.
La 13 aprilie 2011, Curtea de JustiŃie s-a
pronunŃat asupra unei plângeri formulate în
2009 de Germania împotriva programului
„Ajutoare
pentru
nevoiaşi”,
hotărând
împotriva Comisiei şi susŃinând în principal
că majoritatea alimentelor care fac obiectul
programului trebuie să provină din stocuri
publice.

Atunci când se pun la dispoziŃie stocuri de
intervenŃie, se lansează cereri de oferte
pentru înlocuirea sau schimbul respectivelor
bunuri (grâu, de exemplu) cu produse
prelucrate din aceeaşi „familie” (de exemplu,
făină sau paste). Aceste produse sunt
distribuite
drept
ajutoare
alimentare
persoanelor celor mai defavorizate, fie sub
formă de coşuri cu alimente, fie ca mese
servite în centre administrate de organizaŃii

Planurile anuale se adoptă de obicei în
septembrie. Motivul acestei adoptări timpurii
a planului anual este ca, având în vedere
reducerea masivă a resurselor, să se acorde
statelor membre şi organizaŃiilor caritabile un
plus de timp care să le permită să identifice
surse
alternative
de
alimente.
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Norme privind alocaţiile copiilor
să plătească în locul debitorilor care nu îşi
respectă obligaŃiile.

În conformitate cu noile norme ale UE care se
vor aplica începând cu această săptămână,
copiii din UE vor beneficia de plata mai rapidă
a alocaŃiilor de întreŃine în cazul în care
familiile se despart. Întrucât se estimează că
în UE există 16 milioane de cupluri
internaŃionale şi 1 milion de divorŃuri anual,
tot mai multe familii se confruntă cu problema
obŃinerii alocaŃiilor de întreŃinere atunci când
unul dintre părinŃi locuieşte în străinătate şi
refuză să acorde ajutor financiar.

Noile norme vor permite recuperarea în mod
eficient a creanŃelor legate de obligaŃiile de
întreŃinere în situaŃii transfrontaliere. În cele
mai multe cazuri, o decizie privind obligaŃiile
de întreŃinere dintr-o Ńară a UE va fi
executorie în alt stat membru fără nicio
procedură specială. Acest lucru va accelera
procedura şi va genera economii pentru
părinŃi. De asemenea, regulamentul instituie
norme privind cooperarea dintre autorităŃile
centrale pentru a oferi asistenŃă în ceea ce
priveşte cererile de întreŃinere.

Noile norme instituie un sistem la nivelul UE
pentru a facilita recuperarea alocaŃiilor de
întreŃinere, astfel încât părinŃii absenŃi să nu
mai poată să se sustragă obligaŃiilor ce le
revin.

Context
Regulamentul (CE) nr. 4/2009 privind
competenŃa, legea aplicabilă, recunoaşterea
şi executarea hotărârilor şi cooperarea în
materie de obligaŃii de întreŃinere a fost
adoptat la 18 decembrie 2008. Regulamentul
se aplică între statele membre ale UE
începând din 18 iunie 2011. La nivel
internaŃional, ConvenŃia de la Haga din 2007
privind obligaŃiile de întreŃinere instituie un
sistem mondial de obŃinere a alocaŃiei de
întreŃinere pentru copii şi alŃi membri ai
familiei.

„Interesul copiilor trebuie să prevaleze
întotdeauna. Prin intermediul acestor norme
se va asigura faptul că aceştia vor primi în
continuare sprijin financiar în cazul în care
un părinte trăieşte separat de copiii săi, întro altă Ńară a UE”, a declarat doamna Viviane
Reding, vicepreşedinte al Comisiei şi
comisar UE pentru justiŃie.

UE a semnat această convenŃie la 6 aprilie
2011 (IP/11/441). Prin convenŃie se creează
un cadru legal comun între Ńările din UE şi
Ńările terŃe, astfel încât autorităŃile să
coopereze în executarea creanŃelor în
materie de întreŃinere, iar debitorii să nu mai
poată eluda obligaŃiile de plată părăsind UE.
Comisia monitorizează îndeaproape punerea
în aplicare a regulamentului de către statele
membre, pentru a se asigura că cerinŃele
acestuia sunt îndeplinite. Comisia poate lua
toate măsurile corespunzătoare, dacă va fi
cazul.

În prezent, europenii se pot confrunta cu
probleme atunci când încearcă să
recupereze sumele neplătite reprezentând
sprijin financiar pentru copii şi alte forme de
întreŃinere de la o persoană aflată într-o altă
Ńară a UE, cum ar fi atunci când un cuplu
divorŃează şi unul dintre părinŃi se mută în
străinătate. Acest lucru poate implica costuri
considerabile pentru părinŃi şi copii, atât din
punct de vedere financiar, cât şi psihologic.
În plus, de multe ori guvernele sunt nevoite
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Dezvoltarea durabilă
mediului. InundaŃiile, seceta şi creşterea
nivelului mării sunt efectele cele mai vizibile.
Acestea
pun
în
pericol
dezvoltarea
economică şi socială pe care ne străduim să
o stimulăm prin programele noastre de
asistenŃă. Rio+20 reprezintă oportunitatea de
a obŃine angajamentul politic în direcŃia
îmbunătăŃirii bunăstării a milioane de oameni.
Trebuie să trecem la o economie ecologică
ce ne va ajuta să realizăm o creştere durabilă
de care să beneficieze toŃi cetăŃenii.”

Comisia Europeană a adoptat astăzi o
comunicare care pregăteşte terenul pentru
poziŃia UE în cadrul ConferinŃei „Rio+20” a
ONU privind dezvoltarea durabilă, care se va
desfăşura la Rio de Janeiro în iunie 2012.
Comunicarea prezintă obiective şi acŃiuni
specifice cu privire la cele două teme
interconectate ale conferinŃei: facilitarea
tranziŃiei către o economie ecologică în
contextul dezvoltării durabile şi al eradicării
sărăciei şi asigurarea unei guvernanŃe mai
bune pentru dezvoltarea durabilă. Comisarul
pentru mediu, Janez Potočnik, şi Comisarul
pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, au
prezentat împreună comunicarea, stabilind o
relaŃie importantă între mediu şi dezvoltare.

Comunicarea prezintă răspunsurile la
întrebările „ce?, cum? şi cine?” aferente unei
tranziŃii către o economie ecologică,
propunând acŃiuni specifice care ar putea fi
implementate la nivel internaŃional, naŃional
şi regional. Principalele teme sunt:

Dl Janez Potočnik a declarat:
„Gestionarea durabilă a resurselor şi a
capitalului natural este esenŃială pentru toate
Ńările, indiferent care este stadiul lor de
dezvoltare. De asemenea, poate reprezenta
o oportunitate în special pentru Ńările în curs
de dezvoltare, deoarece resursele şi capitalul
natural sunt în mod fundamental legate de
eforturile de eradicare a sărăciei. Pentru a
face posibilă realizarea acestui lucru la nivel
global, trebuie să începem să instituim
condiŃiile corecte de piaŃă şi de reglementare
pe plan global. Rio+20 poate marca începutul
unei tranziŃii la nivel mondial către o
economie ecologică globală.”

1. Investirea în resursele esenŃiale şi în
capitalul natural („ce”): acestea sunt: apa,
energia din surse regenerabile, resursele
marine,
biodiversitatea
şi
serviciile
ecosistemice, agricultura durabilă, pădurile,
deşeurile şi reciclarea. De acestea depinde
existenŃa a milioane de oameni şi ele pot
ajuta la reducerea sărăciei. De asemenea,
ar putea deveni domenii de viitoare creştere
economică şi viitoare pieŃe globale.
2. Combinarea instrumentelor de piaŃă şi de
reglementare („cum”): taxe ecologice,
eliminarea subvenŃiilor care dăunează
mediului, mobilizarea resurselor financiare
publice şi private, investirea în competenŃe
şi locuri de muncă ecologice. Trebuie
elaboraŃi indicatori care să reflecte un sens
mai larg al progresului (atât din punctul de

Dl Andris Piebalgs a adăugat că „Ńările
în curs de dezvoltare sunt primele afectate de
schimbările climatice şi de degradarea
16
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vedere al mediului, cât şi social) şi care pot
Parlament, societatea civilă, mediul de
fi folosiŃi în paralel cu PIB-ul.
afaceri şi Ńări în vederea participării la
Rio+20. PoziŃia consolidată a UE trebuie
3. ÎmbunătăŃirea guvernanŃei şi încurajarea
transmisă ONU până la 1 noiembrie 2011.
implicării
sectorului
privat
(„cine”):
consolidarea şi eficientizarea structurilor de
guvernanŃă existente la nivel internaŃional
[de exemplu prin actualizarea Programului
pentru mediu al OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite
(UNEP)]. De asemenea, sunt esenŃiale o
implicare şi o angajare mult mai mari din
partea mediului de afaceri şi a societăŃii
civile.

Etapele următoare
Pe baza acestei comunicări, Comisia va
colabora cu Parlamentul şi Consiliul pentru a
construi o poziŃie coerentă a UE care să
contribuie la rezultatul ambiŃios al Rio+20 cu
politici
şi
acŃiuni
concrete
pentru
ecologizarea economiei.

Comunicarea publicată astăzi pune bazele
dialogului dintre Comisie, Consiliu şi
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