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De Dragobete: Respectă, Iubește, Trăiește
de Denisa SIMA

Joi, 24 februarie 2011, cu ocazia sărbătoririi Dragobetelui, voluntarii Centrului
Europe Direct împreună cu Centrul de Reeducare Minori Găești si voluntarii Grupului
Informal din Târgoviște s-au întrunit la Biblioteca JudeŃeană „Ion Heliade
Rădulescu”. Activitatea denumita „De Dragobete, Respectă, Iubește, Trăiește” a
constat în prezentarea câtorva cupluri românești și în desfășurarea unui concurs cu
tema „Cel mai frumos cuplu”. Copiii au fost prezenŃi la bibliotecă cu mult înainte de
sosirea invitaŃilor. Au pus la punct ultimele retușuri pentru a se asigura că totul va
decurge conform „planului” și că toată lumea se va simŃi bine.
Evenimentul a început la ora 13:00 și s-a încheiat la ora 15:30. ParticipanŃii au
fost 10 tineri din cadrul Centrului de Reeducare Minori Găești, voluntarii Grupului
Informal, Andrada Ioniță, instructor de proiect, Vlăduț Andreescu, manager Europe
Direct Târgoviște. La sosirea oaspeŃilor, toată lumea s-a mobilizat și s-au mutat cu
toŃii la etaj unde erau facute pregatirile necesare. Întrunirea a debutat prin
intermediul unui joc ce presupunea definirea dragostei sau a prieteniei de către toŃi
cei prezenŃi. Fiecare persoană și-a scris părerea în legătură cu aceste sentimente pe
câte un post - it iar mai apoi și-au împărtășit gândurile. Jocul a avut ca scop
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depășirea emoŃiilor și declanșarea unei atmosfere cât mai prietenoase pentru a
putea da curs următoarelor activităŃi. Fie că au vrut să spună ce au scris, fie că au
fost întrebaŃi, cu toŃii au vorbit și au glumit unii cu alŃii.
Mai departe, cuvântul a fost dat voluntarilor centrului care au prezentat atât
cupluri celebre cât și cupluri neobișnuite din intreaga lume. Ceea ce a urmat a fost
mult așteptatul concurs care a constat în formarea de perechi la întâmplare.
Perechiile erau defapt cupluri ce se regăseau în prezentările power-point anterioare.
ParticipanŃii au trebuit să extragă o jumătate de inimă pe care scria un nume.
Fiecărei fată și fiecărui băiat li se atribuia un nume celebru și trebuia să caute
persoana ce era partenerul de viaŃă al personalităŃii respective. TrecuŃi de momentul
în care au făcut cunoștinŃă mai bine, aceștia au avut de trecut două probe.
Prima probă a fost „DeclaraŃia de dragoste”. Atât fata cât și băiatul trebuiau să
îi compună celuilalt o declaraŃie de dragoste. La această probă aproape marea
majoritate s-au rușinat, dar au încercat să treacă chiar și de cele mai mici emoŃii și
să dea cel mai bun din ei. Toate perechile s-au descurcat foarte bine iar spectatorii
i-au aplaudat.

A doua probă a constat în prepararea unei cine romantice formată din salata
de fructe. ToŃi concurenŃii au avut fructe, frișcă, tacâmuri din plastic si farfurii din
plastic puse la sipoziŃie. Aceștia au încercat să iasă în evidenŃă cât de mult posibil și
să impresioneze prin efortul și interesul depus. Cu toŃii s-au descurcat de minune și
toŃi au fost felicitaŃi pentru realizările lor.
La sfârșit copiii au fost premiaŃi cu inimioare în care scriau proverbe, zicale și
citate despre dragoste dar și cu bomboane însă cel mai frumos premiu primit a fost
minunata zi pe care au petrecut-o împreună. Cu toŃii s-au pozat cu ceea ce au
primit, au glumit și s-au simŃit bine.
Înainte ca oaspeŃii de la Centrul de Reeducare Minori Găești să plece, doi
dintre voluntarii Centrului Europe Direct au cântat karaoke și au dansat e ritmuri
muzicale pentru a înveseli pe cât posibil publicul. Pentru că totul se cerea să fie
corect, unul din copiii de la Găești a bucurat sala cu aptitudinile sale muzicale.
În ultimele minute, voluntarii centrului și-au luat la revedere de la oaspeŃii lor și șiau urat un Dragobete fericit și o primăvară cât mai frumoasă.
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Atelier de lucru cu bibliotecarii
MarŃi, 8 februarie, la Sala de conferinŃe Constantin Cantacuzino a Bibliotecii JudeŃene „Ion
Heliade Rădulescu” DâmboviŃa a avut loc prima întâlnire metodică a bibliotecarilor din bibliotecile
publice ale judeŃului pe tema Evaluarea şi autoevaluarea activităŃii de bibliotecă.
Carmen Vădan, director al bibliotecii gazdă a prezentat importanŃa ieşirii în comunitate a
activităŃilor culturale ale bibliotecilor, dar şi oportunităŃile, resursele locale la care biblioteca
modernă – instituŃie păstrătoare a tradiŃiilor culturale - trebuie să apeleze pentru a oferi servicii de
calitate.
Consfătuirea metodică s-a bucurat de prezenŃa unor reprezentanŃi ai societăŃii civile, asociaŃii
care vin în sprijinul activităŃii bibliotecilor. Astfel, Preşedintele AsociaŃiei pentru EducaŃie,
Antreprenoriat şi Leadership Bucureşti, Şerban Moldoveanu, prin intervenŃia sa ONG-urile în viaŃa
bibliotecii locale şi a comunităŃii, a descris activităŃile realizate în şi pentru Biblioteca Comunală
Ciocăneşti – DâmboviŃa. ExerciŃiul de bună practică a trezit interesul participanŃilor, imaginile care
au susŃinut prezentarea fiind relevante.
A urmat expunerea bibliotecarei CateluŃa Barbu de la Biblioteca Comunală Raciu, proaspăt
absolventă a cursului Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă. Prezentarea a cuprins, printre altele,
misiunile bibliotecii publice, publicul şi nevoile sale actuale, bibliotecarul de tip nou, organizarea
spaŃiului bibliotecii etc.
Coordonatorul evenimentului, VlăduŃ Andreescu – metodist în cadrul Bibliotecii JudeŃene
DâmboviŃa, manager al Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte a completat programul prezentând
Analiza activităŃii desfăşurate de bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale în anul 2010 dar şi
Programul susŃinând Raportul privind activitatea bibliotecilor publice din judeŃul DâmboviŃa, dar şi
Programul şi strategia activităŃii acestor instituŃii pentru anul 2011. Totodată a fost vizualizat siteul care va asigura vizibilitatea activităŃii cultural-educative a bibliotecilor locale intitulat Vizită
virtuală în instituŃii de cultură dâmboviŃene.
Bibliotecari participanŃi la Cafeneaua ANBPR organizată în luna decembrie 2010 la
Biblioteca JudeŃeană Slobozia, au adus la masa dezbaterilor aspecte ale activităŃii bibliotecare şi
experienŃelor profesionale trăite în cadrul acestui workshop.

Ca de fiecare dată, echipa EUROPE DIRECT Târgovişte împreună cu voluntari ne-au fost
alături, distribuind materiale informative celor prezenŃi şi răspunzând solicitărilor cu privire la
domeniile de activitate ale instituŃiilor europene venite în special din mediul rural, venind în
sprijinul activităŃilor cu informaŃie europeană de actualitate.
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Jurnal de voluntar
ADINA VLĂDOIU
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăŃii civile. El
însufleŃeşte cele mai nobile aspiraŃii ale omenirii - pacea, libertatea, oportunitatea,
siguranŃă şi justiŃia pentru toate persoanele. Este o modalitate prin care noi,
oamenii de orice vârstă, sex şi etnie, ne putem ajuta dezinteresat semenii, o dovadă
concretă asupra faptului că noi, prin efort susŃinut, putem schimba lumea în bine.
De asemenea, voluntariatul reprezintă o modalitate prin intermediul căreia
oamenii pot socializa, pot iniŃia noi relaŃii de prietenie, ce debutează din dorinŃa
reciprocă de a ajuta, de a-şi oferi în mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul
altora sau al comunităŃii lor prin acŃiuni individuale sau colective, şi fără a aştepta
recompense financiare.
Consider că activităŃile din cadrul programului de voluntariat trebuie realizate
cu responsabilitate, dar un element important în cadrul realizării lor îl reprezintă
distracŃia. ActivităŃile amuzante stimulează creativitatea voluntarilor şi îi motivează.
Un număr mai mare de activităŃi distractive, de exemplu concerte, spectacole,
concursuri realizate în scop umanitar, pe lângă stimularea voluntarilor, facilitează
strângerea de fonduri în cadrul centrelor locale de voluntariat, ajutând la realizarea
proiectelor acestora.
Sunt voluntar al Centrului Europe Direct Târgovişte din 2010 şi îmi place
ceea ce fac. Centrul mi-a oferit posibilitatea să cunosc alŃi oameni, să-mi fac
prieteni, să cunosc alte locuri şi să privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă.
FranŃa, mai exact Strasbourg, Alsace, oraşe superbe le-am cunoscut cu
ajutorul voluntariatului. Am mers într-o vizită de documentare care mi-a oferit şansa
să mă documentez în privinŃă funcŃionării instituŃiilor europene. De asemenea în
această călătorie mi-am făcut numeroşi prieteni, voluntari şi ei la Centrul Europe
Direct Târgovişte, deoarece fiind mulŃi voluntari nu am avut posibilitatea să ne
întâlnim cu toŃi să stăm să discutăm, să ne distrăm, să ne bucurăm de o săptămâna
împreună. Această excursie ne-a motivat să participăm la cât mai multe evenimente
organizate de domnul VlăduŃ Andreescu, dar şi să ne implicăm şi să ne dezvoltăm
abilităŃile de comunicare. Voluntariatul mi-a oferit experienŃe minunate.
Ziua Europei, eveniment organizat în PiaŃa Tricolorului a fost un eveniment
frumos, organizat un grup de voluntari. Acest eveniment aflat deja la o a 2a ediŃie
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şi-a propus să strângă cât mai mulŃi participanŃi, lucru pentru care au fost implicate
20 de licee din judeŃ. Fiecare liceu a reprezentat o Ńara a Uniunii Europene, astfel
delegaŃie formată din 5 elevi a adus mâncare tradiŃională, băuturi specifice regiunii
care o reprezentau, poze, panouri şi pliante. În timpul spectacolului au avut loc
jocuri interesate:dansul cu portocală, cursă cu oul în lingură şi multe altele.
Primul meu eveniment la care am participat a fost spectacolul umanitar
organizat cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale. Spectacolul s-a numit „Muzica în
ritm..umanitar” şi a contribuit la ajutarea a 11 copii de la Şcoala nr. 3 ”Smaranda
Gheorghiu” din Târgovişte. Au fost vândute de asemenea obiecte confecŃionate de
persoanele din cadrul Penitenciarului de la Mărgineni. Eveniment în care au fost
mobilizaŃi mulŃi voluntari pentru a ajuta aceşti copii în preajmă sărbătorilor.
Au fost multe activităŃi care m-au atras şi în care m-am implicat :”Caravana
Eco”, Spectacolul umanitar organizat de Crăciun:”Cum petrec Crăciunul popoarele
Europei”, Sărbătoarea dragostei şi a prieteniei la Centrul Europe Direct Târgovişte şi
multe alte activităŃi.
Centrul Europe Direct Târgovişte m-a învăŃat că oricine îşi doreşte un lucru
poate să-l şi obŃină. Sper că toate dorinŃele şi ideile mele legate de voluntariat să
devină realitate; Responsabilitatea, entuziasmul, prietenia şi buna dispoziŃie să ne
ajute să clădim o lume mai bună, mai liberă, mai umană.
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PERSONALITĂłI EUROPENE
rubrică alcătuită de Clara
numărul curent îi este dedicat lui: Jean

CLIPEA

Monnet

« Monnet a fost o persoană cu o viziune pragmatică asupra nevoii Europei de a
scăpa de limitarea istorică.» - Dean Acheson
De-a lungul întregii istorii au existat mai multe încercǎri de a pune lumea europeanǎ
sub semnul unor valori comune și al unei conduceri comune. Acest proces de
constituire a unitǎții europene și-a înmulțit acțiunile prin diverse proiecte politice, în
special pe la sfârșitul secolului al-XIX-lea, luând o mare amploare în timpul secolului
XX. Acestea au fost susținute de oameni politici vizionari de origini diferite, printre
aceștia remarcându-se în mod deosebit Jean Monnet, considerat pionierul integrǎrii
europene.
Jean Omer Marie Gabriel Monnet s-a născut la data de 9 noiembrie 1888 în Cognac,
Franța, într-o familie de comercianți de coniac. La vârsta de șaisprezece ani, după
trecerea numai primei părți a universității, a abandonat educația și s-a mutat la
Londra. Acolo, a petrecut doi ani învățând arta afacerilor și prima limbă a
comerțului, engleza. În 1906, tatăl său l-a trimis în străinătate să lucreze pentru
afacerile familiei. Acesta l-a susținut, sfǎtuindu-l : “Nu-ți procura cărți. Nimeni nu
poate să gândească pentru tine. Uită-te pe fereastră, vorbește cu oamenii...” Pe
urmă, Monnet a făcut multe călătorii de afaceri în întreaga lume, lucrând în
Scandinavia, Rusia, Egipt, Canada și Statele Unite. "Nu sunt optimist; sunt
determinat", a mărturisit el.
În 1914, deși nu a participat la război din motive de sănătate, a contribuit în alte
feluri, și anume atacând problema ivită în organizarea proviziilor, pe care Aliații nu
au reușit să o rezolve și care putea să compromită rezultatele conflictului. Între anii
1919 si 1923, mulțumită succesului eforturilor sale în război, a fost secretar generaladjunct al Societǎții Națiunilor. Apoi a fost expert financiar internațional, contribuind
7

EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE INFO BULETIN an III, nr. 2, februarie 2011

la stabilizarea zlotului, monedǎ polonezǎ, în anul 1927, și a leului românesc, în anul
1928.
Când a picat Guvernul Franței în iunie 1940, Monnet i-a influențat pe de Gaulle și
Churchill să accepte un plan pentru o uniune a Franței cu Marea Britanie pentru a da
posibilitatea celor două țări să țină piept nazismului. Acesta a fost trimis în Statele
Unite de către guvernul britanic, pentru a negocia cumpărarea de provizii pentru
război. Curând după sosirea sa în Washington, a devenit consilier al președintelui
Roosevelt. Convins că America ar putea servi ca „mare arsenal de democrație”, l-a
sfătuit pe președinte să lanseze un program de producție masivă de arme pentru a-i
aproviziona pe Aliați cu armament. După război, economistul britanic John Maynard
Keynes a spus că, prin implicarea sa, Monnet a scurtat probabil cel de-al Doilea
Război Mondial cu un an.
În 1943, în timpul unei reuniuni, Monnet a declarat Comitetului Național de
Eliberare: „Nu va fi pace în Europa dacă statele sunt reconstituite pe baza
suveranității naționale…Țările Europei sunt prea mici să garanteze populației
necesarul de prosperitate și dezvoltare socială. Țările europene trebuie să se
constituie într-o federație.”
După cel de-al Doilea Război Mondial, Franța se afla într-o gravă nevoie de
reconstrucție. Pentru a reusi sa creeze dintr-o dată un edificiu instituțional complet
supranațional fără a întâmpina o rezistență puternică din partea statelor recent
ieșite din război, trebuia ca obiectivele propuse în cadrul cooperării între statele
europene sa fie limitate la domenii precise, dar cu puternic impact psihologic si să
instituie un mecanism de decizie care să primească, apoi, în mod gradual noi
competențe. Fiind complet dependentă de cărbunele din zonele principale de mine
rămase din Germania, in 1945, Monnet a propus un plan care îi poartă numele, de a
prelua controlul asupra acestor zone din Germania și de a redirecționa producția de
cărbune departe de industriile germană si franceză, astfel slăbind economia
germană și propulsând economia franceză deasupra nivelului dinainte de război.
Jean Monnet a propus un „plan global de modernizare si dezvoltare economică”
guvernului francez. El a realizat că divergența dintre Franța și Germania pentru
controlul regiunii de cărbune atingea cote alarmante, presimțind o posibilă
reîntoarcere la ostilități, așa cum s-a întâmplat după primul Război Mondial. Monnet
și asociații săi au conceput ideea de Comunitate Europeană. Motivația acestei
initiative a fost următoarea: era puțin probabil să i se impună Germaniei un control
unilateral asupra industriei sale grele, însă, pe de altă parte, a o lăsa complet
independentă era considerată o amenințare potențială la adresa păcii; astfel,
singura soluție era aceea a integrării Germaniei (din punct de vedere politic și
economic) într-o comunitate europeană puternic structurată.
Proiectul, finalizat pe 6 mai 1950, este acceptat fără rezerve de Robert Schuman,
dar și de cancelarul german Konrad Adenauer, a cărui reacție a fost, de asemenea,
entuziastă. Astfel, in acea zi, ideea este concretizata sub numele de Declarația sau
Planul Schuman. Propunerea concretă viza plasarea producției franco-germane de
cărbune si oțel sub responsabilitatea unei autorități supreme comune,
8
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independente, în cadrul unei organizații deschise participării si altor state europene.
Analizând planul, observăm că el a abordat într-o manieră nouă, de un pragmatism
prudent, problema construcției europene și a impus principiul supranaționalismului.
Metoda propusă acorda prioritate integrării sectoriale și celei economice, în
detrimentul celei globale și, respectiv, politice. A fost, deci, abandonată schema
tradițională a cooperării economice între state, propunându-se o formulă nouă,
numită „integrare”, în care statele transferă unele competențe proprii în domenii
bine delimitate către o noua entitate supranațională, creată prin voința lor suverană.
Totodată, acest moment istoric al prezentării ideii unei comunități de interese
pașnice oferă premisele unei cooperări între vechi inamici, trecând peste
resentimentele războiului și poverile trecutului. Originalitatea ideii lui Monnet constă
în unirea oamenilor si a națiunilor prin propunerea unui obiectiv comun în care să îsi
(re)găseasca și să vada interesele și să uite diferențele sau divergențele. Se
declanșează, astfel, un proces cu totul nou în relațiile internaționale – de exercitare
în comun a suveranității, în anumite domenii. Europa devine astfel continentul care
a construit prima regiune economică a lumii – un edificiu ridicat treptat, a cărui
activitate a evoluat în timp.
În 9 mai 1950, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a dat o
declarativǎ prin care s-a inființat Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului
(C.E.C.O.), formatǎ inițial din 6 state. Anglia a fost invitată să participe, dar a refuzat
pe motive de suveranitate națională. În 1952, Monnet a devenit primul președinte al
Înaltei Autorități. În 1955, Jean Monnet a fondat Comitetul de Acțiune pentru
Statele Unite ale Europei cu scopul de a relansa construcția europeană ca urmare a
eșecului înregistrat de Comunitatea Europeană de Apărare. Acesta a unit partidele
politice și uniunile de schimb europene pentru a deveni o forță conducătoare în
spatele inițiativelor de fondare a Uniunii Europene, cum i-a rămas numele în cele din
urmă. A evoluat de la Comunitatea Economică Europeană (1958) (cunoscută și ca
„piață comună” ), denumire stabilită în Tratatul de la Roma în 1957; Comunitatea
Europeană în 1967.
În viziunea lui Jean Monnet, “aceastǎ uniune europeanǎ nu se poate întemeia doar
pe bune intenții. Regulile sunt necesare. Evenimentele tragice pe care le-am trǎit,
cele la care asistǎm, ne-au facut mai înțelepți.(…) Viața insituțiilor este mai largǎ
decât cea a oamenilor și instituțiile, daca sunt bine construite, pot astfel sǎ
acumuleze și sǎ transmitǎ înțelepciunea din generație în generație.”
Jean Monnet, unul dintre inițiatorii federalizǎrii Europei a avut astfel un rol hotǎrâtor
în construcția europeanǎ, realizare care a influențat în linii mari destinul Europei de
azi. Acest proces de integrare europeanǎ se continuǎ și astǎzi, în mare parte datoritǎ
acestui promoter al unificǎrii, cǎruia o întreagǎ Europǎ şi este recunoscǎtoare.
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În atenţia dvs.

Termene limită pentru proiecte, finanŃări şi stagii europene, le puteŃi găsi în
buletinul de mai sus. Acesta poate fi accesat online la:
http://www.eurodesk.ro/buletin/EBL_Bulletin_Feb2011_RO.pdf
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Focus: BRUXELLES
grupaj tematic realizat de Vlăduţ ANDREESCU
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Drepturile copilului în dezbaterea UE
sunt protejate și că interesul superior al
copiilor reprezintă principiul fundamental al
acțiunilor noastre. Se impune, în special, ca
justiția în interesul copiilor să garanteze că
drepturile copilului sunt luate în considerare
de fiecare dată când copiii sunt implicați în
procedurile judiciare, fie ca victime, fie ca
suspecți sau atunci când părinții acestora
divorțează și nu se pun de acord asupra
custodiei.”

Cum poate Uniunea Europeană (UE)
contribui la protecția drepturilor copiilor în
sala de judecată? Cum ne putem asigura că
hotărârile
pronunțate
în
cauzele
transfrontaliere de custodie sunt executate în
cel mai scurt timp posibil? Și cum putem
preveni hărțuirea copiilor pe internet?
Comisia Europeană a prezentat astăzi o
agendă a UE în vederea consolidării
drepturilor copilului, prin intermediul punerii
în practică a principiilor consacrate în Carta
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
Agenda cuprinde o serie de măsuri concrete
prin care UE poate conferi valoare adăugată
politicilor în materie de bunăstare și siguranță
a copiilor, inclusiv prin promovarea unei
justiții în interesul copilului, o mai bună
informare a copiilor cu privire la drepturile
proprii, precum și sporirea gradului de
securitate pe internet în ceea ce privește
copiii.

Domnul Antonio Tajani, vicepreședinte al
Comisiei Europene, a subliniat necesitatea
combaterii exploatării sexuale a copiilor în
cadrul turismului. „Exploatarea sexuală este

un act criminal, o încălcare flagrantă a
demnității umane și a integrității fizice și
mentale a copiilor. Este un domeniu în care
avem nevoie de strategii comune și de o
cooperare internațională, precum și de
campanii de sensibilizare și de măsuri
ferme”, a adăugat oficialul european.

În imagine : Antonio Tajani

Agenda UE de astăzi prezintă 11 acțiuni pe
care Comisia le va pune în aplicare în
următorii ani. Inițiativa are ca scop
reafirmarea
angajamentului
ferm
al
instituțiilor UE și al statelor membre față de
promovarea, protejarea și respectarea
drepturilor copilului în cadrul tuturor
politicilor relevante ale UE și materializarea
acestui angajament în rezultate concrete. Pe
viitor, politicile UE cu un impact direct sau

În imagine : Viviane Reding

„Drepturile
copilului
sunt
drepturi
fundamentale”, a declarat doamna Viviane
Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene
și comisar european pentru justiție. „Este

necesar ca UE, împreună cu cele 27 de state
membre, să se asigure că aceste drepturi
12
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indirect asupra copiilor ar trebui concepute,
puse în aplicare și monitorizate ținând
Context
seama de principiul interesului superior al
copiilor.
Tratatul de la Lisabona prevede obligația UE
Copiii se pot confrunta cu obstacole
de a promova protecția drepturilor copilului.
importante atunci când sunt implicați în
Drepturile copilului fac parte, de asemenea,
proceduri judiciare. În cazul în care
din drepturile fundamentale pe care UE s-a
sistemele judiciare nu sunt adaptate,
angajat să le respecte în conformitate cu
drepturile lor riscă să fie chiar încălcate. Mai
articolul
24
din
Carta
Drepturilor
mult, copiii deosebit de vulnerabili – crescuți
Fundamentale a Uniunii Europene. În plus,
în sărăcie, expuși excluziunii sociale sau cu
toate cele 27 de state membre UE au
dizabilităŃi – necesită o protecție specială.
ratificat Convenția Organizației Națiunilor
Comisia va acorda o atenție deosebită
Unite privind Drepturile Copilului.
copiilor în cadrul unei propuneri privind
protejarea victimelor criminalității, prin
Strategia Europa 2020 (IP/10/225) și planul
prevederea unor garanții pentru copiii
de acțiune al Comisiei pentru punerea în
suspectați de comiterea unei infracțiuni și
aplicare a Programului de la Stockholm
prin revizuirea normelor aplicabile în cauzele
(IP/10/447) prezintă o viziune pentru secolul
transfrontaliere de custodie.
XXI a Europei, o Europă în care copiii de
astăzi vor beneficia de o mai bună educație,
Comisia va proteja în mod activ copiii și le
de acces la serviciile și resursele de care au
va oferi mijloacele de a utiliza în siguranță
nevoie pentru a se dezvolta, precum și de o
tehnologiile online, prin combaterea hărțuirii
protecție solidă a drepturile lor.
pe internet, a manipulării psihologice, a
expunerii la materiale dăunătoare și la alte
ANEXĂ.
experiențe dezagreabile legate de utilizarea
acestor tehnologii. Pentru sensibilizarea
Trecerea în revistă a celor 11 acŃiuni
copiilor și promovarea cetățeniei active în
rândul acestora, Comisia va crea un punct
Comisia va contribui la promovarea unor
unic de acces pentru copii pe portalul
sisteme de justiŃie în interesul copilului în
EUROPA, cu informații ușor de accesat cu
interiorul UE, precum şi la îmbunătăŃirea
privire la drepturile copilului și la politicile
bunăstării copiilor, în principal prin
UE.
intermediul:
Acțiunile Comisiei în ceea ce privește
drepturile copilului se înscriu în eforturile
acesteia de punere în aplicare a Cartei
Drepturilor
Fundamentale,
care
este
obligatorie din punct de vedere juridic
pentru instituțiile UE atunci când propun
legislație, precum și pentru statele membre
atunci când pun în aplicare normele
comunitare. În octombrie 2010, Comisia a
adoptat o strategie pentru punerea în
aplicare eficace a dispozițiilor Cartei
(IP/10/1348). Luna viitoare, ea va publica
primul raport anual privind drepturile
fundamentale,
care
va
evalua,
de
asemenea,
progresele
înregistrate
în
aplicarea drepturilor copilului.

* adoptării, în 2011, a unei propuneri pentru
o Directivă referitoare la drepturile victimelor
care să crească gradul de protecŃie a
victimelor vulnerabile, inclusiv a copiilor;
* prezentării, în 2012, a unei propuneri
pentru o Directivă despre condiŃiile speciale
pentru persoanele suspectate sau acuzate şi
care sunt vulnerabile, inclusiv copii;
* revizuirii, până în 2013, a legislaŃiei UE ce
facilitează recunoaşterea şi punerea în
aplicare a deciziilor în ce priveşte
răspunderea parentală în vederea garantării,
în interesul copilului, a unei recunoaşteri şi
13
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puneri în aplicare rapide a deciziilor, inclusiv
introducerii rapide şi funcŃionării la toŃi
prin stabilirea de standarde minime comune
parametrii a liniei de urgenŃă 116 000
acolo unde este posibil;
pentru copii dispăruŃi, precum şi a
mecanismelor de avertizare în ce-i priveşte
* promovării utilizării orientărilor date de
pe aceştia (2011-2012);
Consiliul Europei, la data de 17 noiembrie
2010, în ce priveşte justiŃia în interesul
* sprijinirii statelor membre şi a celorlalte
copilului, precum şi luării lor în considerare
părŃi interesate în consolidarea prevenirii,
în cadrul viitoarelor instrumente legale din
protecŃiei şi participării copiilor pentru
domeniul procedurilor judiciare civile şi
utilizarea eficientă a tehnologiilor online şi
penale;
contracararea comportamentului abuziv pe
internet, a expunerii la conŃinut dăunător şi
* sprijinirii şi încurajării dezvoltării de
alte riscuri online, în special prin intermediul
activităŃi de formare pentru judecători şi alŃi
Programului pentru un Internet Sigur şi prin
specialişti la nivel european referitor la
cooperarea cu sectorul în cauză prin
optimizarea participării copiilor în cadrul
iniŃiative de auto-reglementare (2009-2014);
procedurilor judiciare;
* continuării procesului de implementare a
* sprijinirii schimbului de bune practici şi
Orientărilor
UE
pentru
ProtecŃia
şi
îmbunătăŃirii activităŃilor de formare pentru
Promovarea Drepturilor Copilului din 2007,
tutori, autorităŃi publice şi alŃi actori care
ce se concentrează pe combaterea tuturor
intră direct în contact cu minorii neînsoŃiŃi
formelor de violenŃă împotriva copiilor. UE
(2011-2014);
va şi evalua implementarea acestor
orientări. UE va implementa Orientările UE
* acordării unei atenŃii deosebite copiilor în
referitoare la Copii şi Conflictele Armate, pe
contextul Cadrului UE pentru Strategiile
baza Strategiei de Implementare Revizuite
NaŃionale de Integrare a ComunităŃii Roma,
din 2010;
ce urmează a fi adoptat în primăvara lui
2011 şi care va promova, în special,
* stabilirii, în cursul anului 2011, unui singur
utilizarea mai eficientă a fondurilor
punct de acces în cadrul portalului EUROPA la
structurale dedicate integrării comunităŃii în
informaŃiile pentru copii despre UE, precum şi
cauză;
despre drepturile copiilor. Comisia va invita şi
alte instituŃii europene să se alăture acestei
* încurajării ferme şi sprijinului acordat
iniŃiative.
statelor
membre
pentru
garantarea
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Finanţarea cercetării în Europa
candidați și vom obține rezultate și mai
bune. Sper ca dezbaterile să fie consistente
și pline de creativitate, atât prin intermediul
internetului, cât și al reŃelelor sociale.”

Comisia Europeană a lansat o consultare
asupra principalelor îmbunătățiri care trebuie
aduse finanțării cercetării și inovării în UE
pentru a facilita participarea la programe,
pentru a crește impactul științific și economic
și pentru a ameliora raportul calitate-preț.
„Cadrul strategic comun” propus, prezentat
într-o Carte Verde, va acoperi actualul
Program-cadru pentru cercetare (PC7),
Programul-cadru
pentru
inovație
și
competitivitate (CIP) și Institutul European de
Inovare și Tehnologie (EIT), ceea ce va
conduce la crearea unui set coerent de
instrumente pe parcursul întregului „lanț al
inovării”, începând de la cercetarea de bază și
până la introducerea pe piață a produselor și
serviciilor inovatoare, inclusiv sprijinirea
inovațiilor netehnologice, cum sunt, de pildă,
cele în materie de design sau marketing.
Cartea Verde a Comisiei pune, de asemenea,
bazele unui proces mai amplu de simplificare
a normelor și procedurilor. Toate aceste
schimbări urmăresc să exploateze la
maximum contribuția finanțării cercetării și
inovării în UE în cadrul inițiativei „O Uniune a
inovării” și al strategiei Europa 2020. Părțile
interesate trebuie să își trimită contribuțiile
până la data de 20 mai 2011.

Comisarul Geoghegan-Quinn a lansat Cartea
Verde în cooperare cu ceilalți șase comisari
europeni cu responsabilități în domeniul
cercetării și inovării: vicepreședinții Kallas,
Kroes și Tajani, și comisarii Vassiliou,
Potočnik și Oettinger.
Acces simplificat la fondurile UE pentru
cercetare și inovare
Cartea Verde a Comisiei propune un „cadru
strategic comun”, care combină trei aspecte
esențiale:

În primul rând, se pune accentul pe trei
obiective care se consolidează reciproc:
dotarea UE cu o bază științifică de talie
mondială; stimularea competitivității în toate
domeniile; precum și soluționarea unor
provocări importante, cum ar fi schimbările
climatice, utilizarea eficientă a resurselor,
securitatea
energetică
și
siguranŃa
alimentară, sănătatea și îmbătrânirea
populației.

În al doilea rând, se dorește un grad mai
mare de atractivitate a fondurilor UE pe care
participanții să le poată accesa mai ușor, de
exemplu prin intermediul unui punct unic de
acces, cu instrumente IT comune, ori prin
intermediul unui „ghișeu unic”, unde
participanții pot primi consultanță și
asistență pe tot parcursul procesului de
finanțare. În plus, Cadrul Strategic Comun
va oferi o serie de instrumente de finanțare
mai simple și mai structurate, care vor
acoperi întregul lanț al inovării, inclusiv
cercetarea de bază, cercetarea aplicată,
colaborarea dintre mediul academic și
industrie
sau
inovarea
în
cadrul
întreprinderilor. Se va promova flexibilitatea,
pentru a se încuraja diversitatea și

Comisarul european pentru cercetare și
inovare, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat
în legătură cu acest subiect: „Scopul nostru
este să utilizăm cât mai bine fiecare euro
investit de UE în cercetare și inovare. Dorim
să arătăm în mod clar cât de mare este
potențialul fondurilor UE de a stimula
creșterea, de a crea noi locuri de muncă și
de a ameliora calitatea vieții în Europa în
fața
unor
încercări
dificile
precum
schimbările climatice, eficiența energetică și
siguranŃa alimentară. Prin programe mai
simple și mai coerente le vom face viața mai
ușoară cercetătorilor și inovatorilor – în
special IMM-urilor -, vom atrage mai mulți
15
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implicarea mediului de afaceri. Cei interesați
evaluarea PC7 a fost şi ea publicată
vor putea depune cereri pentru mai multe
(disponibil la adresa web de mai jos).
proiecte distincte, fără a fi nevoiți să
Următoarele etape
furnizeze aceleași informații de mai multe
ori.
Începând de săptămâna trecută, consultarea

În al treilea rând, procedurile contabile

este deschisă și se pot trimite comentarii.
Data limită pentru depunerea contribuțiilor
este 20 mai. În urma consultării publice,
Comisia va organiza, la 10 iunie, o mare
conferință de închidere, cu ocazia căreia se
va anunța și denumirea noului cadru
strategic.

legate de utilizarea fondurilor primite vor fi
mult mai simple și mai coerente; acest lucru
va include, de exemplu, posibilitatea de a
recurge mai frecvent la plățile forfetare.
Simplificarea va facilita și va eficientiza
controlul financiar al utilizării banilor
contribuabililor europeni.

Apoi Comisia va prezenta, înainte de
sfârșitul anului 2011, o propunere legislativă
privind cheltuielile în domeniul cercetării și
inovării în cadrul viitorului buget de după
2013 al UE.

Printre celelalte idei expuse în Cartea Verde
se numără şi:
- noi măsuri de utilizare în comun a
fondurilor naționale alocate de statele
membre pentru cercetare;

Context
Actualul Program-Cadru pentru Cercetare
(PC7) beneficiază de un buget de
53 miliarde EUR (perioada 2007-2013). Până
în prezent au fost finanțate peste 9 000 de
proiecte. În urma unui studiu s-a estimat că
numai
proiectele
selecționate
pentru
finanțare în 2011 vor crea până la 165.000
de noi locuri de muncă (vezi IP/10/966).

- legături mai bune cu finanțarea din cadrul
politicii de coeziune;
- utilizarea fondurilor UE pentru stimularea
achizițiilor publice;
- utilizarea mai frecventă a premiilor;
- consolidarea rolului Consiliului European
pentru Cercetare și a instrumentelor
financiare precum mecanismul de finanțare
cu partajarea riscurilor (RSFF), garanția de
împrumut și investițiile de capital de risc;
precum și

Programul-Cadru
pentru
Inovație
și
Competitivitate are un buget de 3,6 miliarde
EUR (perioada 2007-2013) și a sprijinit
peste 100.000 de IMM-uri, dacă e să luăm în
considerare
doar
garanțiile
pentru
împrumuturi, precum și proiecte pilot
inovatoare în domeniul TIC.

- crearea unui ansamblu de indicatori de
performanță care să măsoare rezultatele
finanțării cercetării și inovării de către UE. În
cursul săptămânilor următoare, Comisia va
lansa un concurs pentru a atribui viitorului
cadru comun cea mai inspirată denumire.
Propunerile Comisiei țin seama în totalitate
de evaluarea intermediară a celui de-al 7-lea
Program-Cadru (vezi IP/10/1525) și de cea a
Programului-Cadru pentru Inovație și
Competitivitate. Răspunsul Comisiei la

Institutul European de Inovare și Tehnologie
(EIT) este un organism autonom al UE,
având ca obiectiv stimularea inovării de nivel
mondial prin conceptul inovator de
„comunități ale cunoașterii și inovării”.
Pentru perioada 2007-2013, EIT a primit
309 milioane EUR din bugetul UE.
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Securitatea alimentară
cât de mult posibil la investitorii care au
legături directe cu pieŃele agricole.

Schimbările climatice și speculațiile la
produse de bază sunt printre factorii
principali care pot fi un risc la adresa
securității alimentare, atât în UE cât și
la nivel global, potrivit rezoluției
adoptate joi, 17 februarie. Deputații
solicită
măsuri
urgente
pentru
combaterea manipulării prețurilor la
alimente
și
asigurarea
menținerii
producției de alimente în UE.

În plus, deputații solicită guvernelor
naționale "să nu adopte măsuri de
restricŃionare a exporturilor" deoarece
acestea determină o mai mare nesiguranŃă
şi tulburări la nivelul pieŃelor mondiale, fiind
astfel în măsură să provoace o creştere şi
mai mare a preŃurilor la nivel global.
Sprijinirea agricultorilor europeni

Secete, inundații, incendii și furtuni, de
intensitate mult mai mare și mai frecvente
decât în trecut, diminuează capacitatea de
producție agricolă la nivel mondial, au
reamintit deputații. Ei atrag atenția asupra
modalităților de gestionare a solului și a
apei, pentru a evita pierderea terenurilor
agricole, solicitând Comisiei să monitorizeze
punerea în aplicare a măsurilor naționale de
reducere a schimbărilor climatice.

Pentru garantarea securității alimentare în
UE este nevoie de o politică agricolă
puternică, se arată în textul adoptat.
Deputații atrag atenția asupra scăderii
veniturilor
agricultorilor,
cauzată
de
costurile de producție din ce în ce mai mari
necesare pentru respectarea standardelor
în materie de securitate alimentară, de
protecŃie a mediului, de bunăstare a
animalelor, subliniind că este necesar ca
acestea să fie compensate, pentru a se
asigura că vor exista activități agricole și
agricultori în UE și în viitor. Rolul
instrumentelor de intervenŃie pe piaŃă,
precum stocurile strategice, trebuie să fie
un element-cheie în cadrul viitoarei politici
agricole comune..

Lupta împotriva speculațiilor
Deputații au criticat speculațiile abuzive pe
piața produselor alimentare, a materiilor
prime agricole și a energiei, care pun în
pericol securitatea alimentară. Pentru a
combate manipularea prețurilor agricole,
deputații solicită în textul rezoluției ca G20
să asigure convergența normelor referitoare
la produsele alimentare și cele agricole,
implicând și țările care nu fac parte din
G20.

Ajutor pentru agricultorii din țările în
curs de dezvoltare
Având în vedere că agricultura este unul din
sectoarele cheie ale țărilor în curs de
dezvoltare, deputații solicită creșterea
ajutorului financiar alocat acestui sector
pentru a sprijini introducerea unor tehnici
durabile de producție. În plus, proprietatea
funciară trebuie promovată ca instrument de
reducere a sărăciei şi de garantare a
securităŃii alimentare.

Deputații solicită Comisiei să evalueze
posibilitatea de a acorda ESMA? mai multe
competenŃe pentru a împiedica manipulările
şi abuzurile pe pieŃele de mărfuri și să se
asigure că folosirea instrumentelor derivate
pe produse alimentare de bază este limitată
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Strategia pentru Dunăre
Uniune de a-și dezvolta cooperarea politică și
economică cu Balcanii".

Membrii PE consideră "Strategia pentru
regiunea Dunării" o șansă unică pentru
stimularea cooperării transnaționale și
pentru a determina o dezvoltare economică
și culturală sustenabilă în centrul și estul
Europei, în beneficiul a 115 milioane de
cetățeni. În rezoluția adoptată joi, 17
februarie, Parlamentul solicită pași concreți
și un program de implementare, care să fie
adoptat de statele membre până în iunie.

Lambert van Nistelrooij (PPE, NL) și and
Oldrich Vlasák (ECR, CZ) au salutat faptul că
sunt utilizate numai finanțări din cadrul
Fondurilor structurale (aproximativ 1 miliard de
euro din perioada de programare actuală), fără
o alocare suplimentare de resurse, fără crearea
unor noi instituții și a unei noi legislații. Cu toate
acestea, Parlamentul a solicitat comisarului
Hahn să prevadă mijloacele necesare pentru
asistență tehnică pentru a cerceta dacă
"resursele financiare care nu au fost absorbite
ar putea reprezenta, de asemenea, o sursă de
finanțare pentru proiectele macroregionale".

În cadrul dezbaterii din 14 februarie cu
comisarul Johannes Hahn, deputații au salutat
Strategia și Planul de acțiune pentru regiunea
Dunării, prezentate de Comisia Europeană în
decembrie 2010. Acesta vizează îmbunătățirea
mobilității, securitatea energetică, protecția
mediului, dezvoltarea economică și socială,
schimburile culturale, securitatea și protecția
civilă în regiunea Dunării. Parlamentul solicită
acum președinției ungare "să aprobe Strategia
UE pentru regiunea Dunării în cadrul Consiliului
European din iunie și să demareze cât mai
rapid punerea sa în aplicare".

Echilibru între nevoile
protecția mediului

economice

și

Deputata Silvia-Adriana Țicău (S&D, RO) a
reamintit importanța completării infrastructurii
energetice și de transport și, mai ales,
eliminarea blocajelor de navigație de pe
Dunăre, iar Ramona Manescu (ALDE, RO) a
adăugat că ar trebui să se acorde o atenție
deosebită implementarea unor terminale
multimodale. Elisabeth Schroedter (grupul
Verzilor, DE) a insistat asupra necesității unor
acțiuni pentru o mai bună prevenire a
inundațiilor și asupra activităților turistice din
cadrul eco-sistemului regiunii, bogat dar totuși
vulnerabil. Finanțările UE trebuie folosite numai
pentru proiectele care sunt conforme legislației
privind protecția mediului, au arătat deputații
europeni.

Dezvoltarea coeziunii sociale
Având în vedere că regiunea Dunării cuprinde
14 state membre UE și state din vecinătatea
imediată, deputații solicită o abordare
macroregională a acestei regiuni, considerând
că aceasta ar putea crea o nouă dinamică.
Membrii Parlamentului consideră că, dacă sunt
implicați toți actorii, inclusiv societatea civilă,
strategia pentru regiunea Dunării ar putea
determina o mai bună coordonare și finanțare a
proiectelor cofinanțate de UE în regiunile din
vecinătate, a cooperării la mai multe niveluri și
investiții strategice. În plus, Strategia ar putea
"avea o contribuție semnificativă la depășirea
vechilor diviziuni ale continentului, concretizând
astfel integrarea UE", se arată în rezoluția
adoptată. Strategia reprezintă, în opinia
deputaților, " o ocazie excelentă pentru întreaga

Rezoluția PE a fost adoptată cu 549 de voturi
pentru, 41 împotrivă și 18 de abțineri.
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