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Campania ORA DE INFORMARE EUROPEANĂ derulată
de Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte în şcolile şi bibliotecile
judeţului, atât în mediul urban cât şi în mediul rural a ajuns în
data de 12 februarie la Şcoala nr. 4 Moreni unde gazda noastră
pentru 2 ore a fost Daniela Pahome şi elevi ai clasei a III-a.
Această
activitate
presupune
pregătirea
de
materiale
informative, prezentări în Power Point a unor teme de interes
european, realizate lunar de echipa centrului sprijinită de tineriivoluntari. În
vederea
promovării
Anului
European
al
Cetăţeanului şi al alegerilor europarlamentare, dar şi pentru a
oferi copiilor, tinerilor, adulţilor şi bunicilor o gamă cât mai largă
de activităţi care să le permită lărgirea orizontului cultură prin
intermediul unor mijloace inovative şi al unui mediu de învăţare
divers şi dinamic, centrul EUROPE DIRECT organizează la
cererea diferitelor categorii de grupuri ţintă evenimente
specifice. Astfel, întâlnirea de la Moreni a însemnat un atelier de
lucru cu copii care au fost învăţaţi cum să comunice pentru mai
multe interacţiuni eficiente cu cei din jur, pentru a folosi ceea ce
este mai bun în fiecare dintre noi, pentru a reduce stresul şi
conflictele cunoscându-ne mai întâi pe noi înşine. Ca de fiecare
dată, la eveniment au fost prezenţi şi voluntari EUROPE DIRECT
Târgovişte, care împreună cu managerul centrului, au vorbit
elevilor despre Uniunea Europeană. Prin metode de educaţie
non-formală şi joc toţi cei prezenţi s-au implicat şi…au
descoperit mai multe despre instuţiile Uniunii Europene şi despre
cum poate fiecare dintre noi să intervină în activitatea acestora
spre beneficiul tuturor cetăţenilor. Jocurile au constat în
scrisoare cu un cuvânt, mima, exerciţii de creativitate şi teatru
improvizaţie pentru copii pentru a descoperi ce face Parlamentul
European pentru noi. Copiii au fost încântaţi de jocuri şi de
informaţiile primite, de metoda inedită de învăţare şi s-au
bucurat de materialele informative despre UE primite gratuit.

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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Educaţia prin coaching dezbătută la Târgovişte
Coaching-ul este o metodă de educaţie alternativă care contribuie decisiv la dezvoltarea
personală şi profesională a tinerilor. Din cauză că nu este foarte
cunoscut şi utilizat în România, foarte puţini tineri au şansa să
beneficieze de coaching.
Pentru a promova coaching-ul şi efectele pozitive pe care le are
asupra tinerilor şi a sistemului educaţional, Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte, în parteneriat cu Asociaţia ROI a organizat în
data de 6 februarie la Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade
Rădulescu” Dâmboviţa dezbaterea „Care sunt beneficiile educaţiei
prin coaching?” În cadrul activităţii, a fost prezentat proiectul
„Zburd – Educaţia prin coaching” care a fost implementat în 5
licee din ţară cu rata de promovabilitate foarte scăzută la examenul de bacalaureat.
Participanţii au putut observa cum i-a ajutat coachingul pe elevii liceului să devină mai
interesaţi de viitorul lor, iar rata promovabilităţii la bac a crescut semnificativ.
Publicul, constituit din cadre didactice, psihologi, lucrători
de tineret şi voluntari, a recunoscut importanţa acestui tip de
educaţie pentru toţi cei care o practică, atât elevi, cât şi
profesori. Majoritatea celor prezenţi au cerut mai multe
detalii despre proiect şi cum pot ajunge să practice şi ei
educaţia prin coaching. Organizatorii i-au asigurat că toţi vor
primi detalii şi, dacă vor dori, se vor putea implica în proiect
şi îl vor putea replica în instituţiile lor.

Dragostea…de frumos, sărbătorită la EUROPE
DIRECT Târgovişte
Ziua de 14 februarie a fost dedicată îndrăgostiţilor, deşi se spune că cei care se
iubesc sărbătoresc în fiecare zi…Tinerii sunt îndrăgostiţi de viaţă şi au cele mai multe
motive de a sărbători, aşa că EUROPE DIRECT
Târgovişte le-a oferit, din nou, prilejul de a se întâlni
şi a petrece timp împreună.
Vineri, 14 februarie, începând cu ora 14.30, centrul
european a organizat pentru tinerii săi voluntari
activitatea Valentine pentru fiecare. În
cadrul său, echipa şi-a desemnat cei
mai populari membrii, un băiat şi o fată
care au primit cele mai multe mesaje
de bine (Valentine) din partea colegilor.
Evenimentul a fost unul în care noii voluntari au avut ocazia de a se
integra în echipă, de a comunica şi a-i cunoaşte pe cei cu care vor lucra un an de acum
înainte.
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Pe lângă concursul de Valentine, participanţii au
descoperit că au multe în comun, de aceea au ajuns să
lucreze împreună. Ei au prezentat lucrurile care le plac şi
cele care nu le plac, iar apoi au creat cu aceste informaţii
o „palmă a prieteniei”. Astfel a decurs prima întâlnire a
echipei EUROPE DIRECT Târgovişte, o „gaşcă” unită şi
iubitoare de frumos.

Dragostea…românească, sărbătorită prin teatru forum la
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte
Sărbătoarea Dragobetelui reprezintă un motiv în plus pentru a sărbători dragostea,
prietenia şi venirea primăverii. Românii iubitori de frumos au marcat aceste lucruri
printr-o zi specială – 24 februarie. După ce a marcat Ziua
Îndrăgostiţilor în stil european (Valentine s Day), Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte a organizat în data de 24
februarie la Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu o
activitate prin care s-a sărbătorit Dragobetele şi implicit,
dragostea în stil românesc. Tinerii voluntari ai instituţiei
s-au reunit pentru a construi împreună metode prin care
să stimuleze implicarea membrilor comunităţii în
rezolvarea problemelor care îi afectează. În acest sens,
dar şi pentru a marca o nouă activitate în cadrul
campaniei Stă în puterea ta să schimbi ceva!, noii
membrii ai echipei au văzut o reprezentaţie de teatru
forum şi s-au arătat foarte încântaţi de această formă de
implicare a comunităţii. Totodată, s-a stabilit planul de activitate pentru perioada
următoare, pentru că tinerii activi iubesc viaţa şi doresc să participe la cât mai multe
evenimente gândite special pentru ei. Cu această ocazie, centrul european încheie prima
fază a proiectului Cetăţenii europeni îşi aleg în 2014 reprezentanţii în mod responsabil.
Campania Stă în puterea ta să schimbi ceva! a fost derulată special pentru a sensibiliza
un anumit grup ţintă – tinerii care votează pentru prima dată cu ocazia alegerilor
europarlamentare din 2014. În perioada martieaprile 2014 va urma faza a doua a proiectului. Ea
cuprinde o serie de dezbateri pe diferite teme prin
care cetăţenii cu drept de vot vor înţelege
importanţa
participării
la
alegerile
pentru
reprezentanţii României în Parlamentul European
şi un concurs de creaţie pentru tineri denumit
Scrisoare pentru europarlamentarii actuali şi
viitori. Vă invităm să rămâneţi alături de noi
pentru a afla în timp util detalii despre activităţile
noastre!
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Campania Generation Awake spune „Stop risipei de
deşeuri!”
Cea mai recentă etapă a campaniei „Generation Awake”, desfăşurată de Comisia Europeană, se
concentrează asupra consecinţelor economice, sociale şi personale, precum şi din punct de
vedere al protecţiei mediului, ale utilizării resurselor într-un mod nesustenabil. Campania are
drept obiectiv conştientizarea de către consumatori a consecinţelor pe care tiparele lor de
consum le au asupra resurselor naturale, prezentând beneficiile deciziei de a acţiona diferit.Ea se
concentrează în jurul unei pagini de internet total interactive, disponibilă în toate cele 24 de
limbi oficiale ale UE, unde personaje de desene animate ilustrează impactul pe care îl au asupra
mediului deciziile de cumpărare de zi cu zi. În ciuda obiectivelor de reciclare stabilite la nivelul
UE şi a succeselor obţinute în anumite domenii, deşeurile rămân o resursă cu o utilizare extrem
de insuficientă în Europa. Un studiu elaborat pentru Comisie estimează că punerea în aplicare
integrală a legislaţiei UE privind deşeurile ar conduce la economii de 72 de miliarde de euro pe
an, ar spori cifra anuală de afaceri a sectorului gestionării şi reciclării deşeurilor din UE cu 42 de
miliarde de euro şi ar crea peste 400.000 de noi locuri de muncă până în 2020.
Pagina de internet Generation Awake invită vizitatorii să descopere valoarea deşeurilor, arătând
modul în care ele pot fi reutilizate, reciclate, schimbate şi reparate, în loc să fie aruncate. O
pagină de Facebook legată de acest subiect invită cetăţenii să accepte provocări cum ar fi
reducerea risipei de alimente şi economisirea apei. Oricine poate participa şi toată lumea este
încurajată să răspândească mesajul: deşeurile care nu pot fi evitate pot deveni o resursă
preţioasă, iar economisirea resurselor înseamnă bani economisiţi.
Context
În spatele tonului senin al campaniei se află un mesaj serios: deşeurile conţin adesea materiale
preţioase care pot fi reintroduse în sistemul economic. În prezent, din cauza gestionării
necorespunzătoare a deşeurilor, economia Uniunii Europene pierde o cantitate semnificativă de
potenţiale materii prime secundare. În 2010, producţia totală de deşeuri în UE s-a ridicat la
2.520 de milioane de tone, o medie de 5 tone pe cap de locuitor şi pe an. Prin reducerea,
reutilizarea şi reciclarea deşeurilor, putem contribui cu toţii la o economie dinamică şi la un
mediu sănătos, realizând astfel o economie de resurse de mediu şi economice şi contribuind la
orientarea Europei către o economie mai circulară, capabilă să valorizeze în mod optim resursele
şi produsele prin repararea, reutilizarea, refabricarea şi reciclarea acestora.
Campania, care este tradusă în toate limbile UE, se adresează cetăţenilor cu vârsta cuprinsă
între 25 şi 40 de ani, în special tinerilor adulţi care trăiesc în mediul urban şi familiilor cu copii
mici. De la lansarea sa în octombrie 2011, pagina de internet a campaniei a fost vizitată de
peste 750.000 de ori, materialele video au fost vizionate de peste 4,5 milioane de persoane şi
pagina Facebook (www.facebook.com/generationawake) a atras aproape 100.000 de fani.
Această nouă fază a campaniei include un concurs de fotografie pentru prezentarea de sugestii
cu privire la transformarea deşeurilor în resurse. Câştigătorul va primi drept premiu o excursie la
Copenhaga, „Capitala europeană verde” 2014.
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Apa nu este o marfă, ci parte a patrimoniului!
!
Parlamentul European a găzduit în data de 17 februarie prima audiere
oficială despre o iniţiativă cetăţenească europeană. Right2Water cere
acces universal la apă şi salubrizare şi se opune liberalizării apei. „Cred
că
va funcţiona consensul european”, a spus după audiere preşedinta
comitetului cetăţenilor pentru Right2Water, Anne-Marie Perret.
Audierea a fost prezidată de Matthias Groote (S&D, Germania).
Organizatorii campaniei Right2Water au cerut Comisiei Europene să
garanteze accesul la apă curată şi salubrizare tuturor europenilor şi să
ofere garanţii legale că apa nu va fi liberalizată.
„Această iniţiativă este un pas în direcţia cea bună, dar nu este
suficientă. Apa nu este o marfă, ci parte a patrimoniului nostru. Trebuie să convingem Comisia
să nu mai aplice regulile pieţei interne şi competiţiei şi să se deplaseze către reguli bazate pe
principiile justiţiei sociale şi democraţiei”, a spus preşedinta comitetului cetăţenilor pentru
Right2Water, Anne-Marie Perret.
„Mulţi cetăţeni au refuzat să semneze pentru că trebuiau să dea numărul
cărţii de identitate. Au fost probleme şi la semnarea online”, a explicat
doamna Perret.
Audierea a reunit reprezentanţi ai comitetului cetăţenilor pentru
Right2Water şi deputaţi europeni. La dezbatere a participat şi
vicepreşedintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, care va da un
răspuns oficial iniţiativei pe 20 martie.
„Cred că va funcţiona consensul european. Trebuie să ajutăm Comisia să
depăşească idea că piaţa este divină”, a spus doamna Perret.
„În cadrul reuniunii am văzut cât este de important dreptul la apă”, a
spus preşedintele comisiei pentru mediu de la Parlamentul European,
Matthias Groote (S&D, Germania).
Audierea a fost organizată de comisia pentru mediu în colaborare cu comisiile pentru
dezvoltare, piaţa internă şi petiţii.

Care este rolul Parlamentului? Care sunt competenţele
sale?
Pentru prima dată în istoria UE, rezultatul alegerilor din 2014 pentru Parlamentul European va
determina cine va conduce Comisia Europeană, organul executiv al UE. Candidaţii pentru
celelalte portofolii ale Comisiei vor trebui şi ei să treacă printr-o fază dură de verificare înainte
de a-şi prelua funcţia.
Odată stabilită componenţa Comisiei, deputaţii se pot apleca asupra atribuţiilor principale care le
revin: elaborarea de legi care influenţează viaţa de zi cu zi a cetăţenilor europeni, precum şi
stabilirea bugetului anual al UE, competenţe pe care le împarte cu Consiliul de Miniştri (ai celor
28 de guverne naţionale din cadrul UE) într-un mod asemănător unui sistem bicameral. De
asemenea, Parlamentul are competenţe de supraveghere şi control asupra celorlalte instituţii
UE: el monitorizează modul în care instituţiile îşi desfăşoară activitatea şi felul cum cheltuie
acestea banii contribuabililor. Nu în ultimul rând, Parlamentul acţionează ca o cutie de rezonanţă
pentru preocupările cetăţenilor şi poate propune teme noi pe agenda politică europeană.
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Iată o scurtă prezentare a competenţelor şi a responsabilităţilor Parlamentului.
1. Procedura de numire a Comisiei Europene
Pentru prima dată, statele membre vor trebui să ia în considerare rezultatele alegerilor europene
înainte de a desemna candidatul pentru funcţia de preşedinte al Comisiei. Procedura va fi
următoarea: ţinând seama de rezultatele alegerilor europene, şefii de stat sau de guvern din
statele membre vor propune un candidat pentru funcţia de preşedinte al Comisiei;
candidatul îşi va prezenta proiectul (de fapt, un manifest) în faţa Parlamentului;
candidatul va trebui să primească votul de încredere al majorităţii absolute a deputaţilor (376
dintre cei 751 de deputaţi); dacă primeşte aprobarea, candidatul este considerat „ales” de către
Parlament; în caz contrar, statele membre trebuie să propună un nou candidat;
preşedintele-ales împreună cu guvernele naţionale ale statelor membre convin asupra unei liste
de candidaţi pentru celelalte portofolii ale
Comisiei (câte un candidat din fiecare stat);
candidaţii sunt supuşi unor audieri de
confirmare în Parlament (aceste audieri nu
sunt simple formalităţi: Parlamentul a mai
respins în trecut candidaţi care au fost
consideraţi nepotriviţi pentru funcţia de
comisar);
preşedintele şi comisarii, ca organism unitar,
se supun unui vot unic de aprobare de către
Parlament, pentru care este nevoie de o
majoritate simplă (majoritatea voturilor
exprimate);
dacă este aprobată de Parlament, noua
Comisie este numită oficial de şefii de stat
sau de guvern ai UE.
2. Competenţe legislative
Deputaţii în Parlamentul European sunt legiuitorii Uniunii Europene: fără contribuţia şi
aprobarea lor, majoritatea legilor UE nu se pot materializa. Odată cu intrarea în vigoare a
Tratatului de la Lisabona, în 2009, Parlamentului i-au fost acordate competenţe reale în
domeniile principale de politică, în special agricultura şi libertăţile cetăţeneşti, domenii în care
anterior avea doar un rol consultativ.
Principalele tipuri de competenţe legislative sunt următoarele:
Procedura legislativă ordinară: cunoscută şi sub numele de „codecizie”, aceasta reprezintă
principala procedură legislativă a Uniunii, utilizată pentru a elabora şi adopta aproape toată
legislaţia UE (în aproximativ 70-80 de domenii de politică). Această procedură conferă
Parlamentului competenţa de a accepta, respinge şi modifica legislaţia privind piaţa unică,
mediul, protecţia consumatorilor, libertăţile cetăţeneşti, agricultura, transporturile şi cercetarea,
printre altele. Pe parcursul actualei legislaturi, de exemplu, deputaţii în Parlamentul European şiau utilizat forţa legislativă pentru a insista în direcţia unor norme mai stricte în materie de
protecţie a datelor, a limitării primelor acordate bancherilor şi a unui control democratic sporit
asupra sistemului de guvernanţă economică al UE, aflat acum la început de drum.
Consultarea: În ceea ce priveşte anumite tipuri de legislaţie (de exemplu cea din domeniul
fiscalităţii, al concurenţei sau al noilor membri ai zonei euro), Parlamentul îşi dă doar avizul
consultativ. Cu toate acestea, numărul domeniilor de politică incluse în această procedură s-a
redus considerabil, majoritatea legislaţiei fiind cuprinse acum în procedura de codecizie.
Aprobarea: Dacă Uniunea Europeană doreşte să primească noi state membre sau să încheie
acorduri cu ţări terţe, este nevoie de aprobarea Parlamentului, cu toate că Parlamentul nu poate
modifica detalii din aceste acorduri. În actuala legislatură, deputaţii în Parlamentul European au
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respins Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) şi au refuzat să permită
transferurile de date bancare către SUA prin intermediul reţelei SWIFT.
Dreptul la iniţiativă: Parlamentul poate solicita Comisiei să propună noi acte legislative şi
adesea face acest lucru după ce examinează programul anual de lucru al Comisiei.
3. Competenţe bugetare
Politicile europene, cum ar fi agricultura, dezvoltarea regională, energia, transporturile, mediul,
ajutorul pentru dezvoltare şi cercetarea ştiinţifică beneficiază de finanţare UE. În acest scop,
bugetul de cheltuieli al Uniunii Europene pe termen lung trebuie să fie aprobat de guvernele
naţionale şi de deputaţii în Parlamentul European; ulterior, în fiecare an, cele două părţi decid în
comun modul în care va fi cheltuit bugetul anual.
De asemenea, Parlamentului îi revine responsabilitatea de a verifica dacă banii contribuabililor
au fost cheltuiţi în scopurile stabilite şi de a valida conturile dacă rezultatele verificării sunt
satisfăcătoare. În numeroase cazuri, Parlamentul a solicitat controale mai stricte, iar în 1999, el
a obligat Comisia să demisioneze în bloc din cauza gestionării defectuoase a bugetului.
4. Competenţe de supraveghere şi control democratic
Una dintre funcţiile fundamentale ale oricărui parlament este cea de control sau supraveghere a
celorlalte ramuri ale puterii, în scopul asigurării responsabilităţii democratice. Parlamentul
European îşi îndeplineşte această îndatorire în mai multe moduri.
Competenţe de numire
În afară de rolul-cheie pe care în joacă în alegerea Comisiei, Parlamentul organizează audierile
preşedintelui şi ale membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene, precum şi ale
membrilor desemnaţi pentru Curtea de Conturi a Uniunii Europene.
Controlul parlamentar asupra Băncii Centrale Europene (BCE)
Pentru a garanta responsabilitatea politicii monetare europene, preşedintele Băncii Centrale
Europene răspunde, o dată la trei luni, în faţa Comisiei pentru afaceri economice şi monetare din
cadrul Parlamentului şi, de asemenea, prezintă raportul anual al BCE în faţa Parlamentului.
În noua sa funcţie de supraveghetor al sistemului bancar din UE, BCE va fi supusă unui control
strict din partea deputaţilor în Parlamentul European, care vor avea şi competenţe de aprobare a
funcţiilor de rang înalt din cadrul acestui organism de supraveghere.
Anchetele parlamentare
Parlamentul are competenţa de a constitui o comisie temporară, fie pentru a ancheta un subiect
de interes public (un exemplu recent îl reprezintă crearea unei comisii pentru crimă organizată,
corupţie şi spălare de bani), fie pentru a cerceta presupuse cazuri de încălcare a legislaţiei
europene sau de gestiune defectuoasă.
Întrebările parlamentare
Deputaţii în Parlamentul European pot adresa întrebări cu solicitare de răspuns scris sau oral,
cu scopul de a trage la răspundere celelalte instituţii ale Uniunii. Astfel, în mod regulat, Comisia
şi Consiliul sunt obligate să răspundă la întrebări, să furnizeze informaţii detaliate sau să ia parte
la dezbateri în Parlament cu privire la chestiuni politici specifice.
5. Politica externă şi drepturile omului
Înaltul Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună (PESC) a Uniunii Europene
răspunde în faţa Parlamentului, iar acesta are dreptul de a fi informat şi consultat cu privire la
politicile din acest domeniu şi, de asemenea, îşi poate folosi competenţele bugetare pentru a
determina amploarea şi domeniul lor de aplicare.
Este nevoie de aprobarea Parlamentului pentru extinderea UE şi pentru încheierea de acorduri
comerciale şi alte acorduri internaţionale cu state din afara Uniunii Europene. Deputaţii în
Parlamentul European dedică eforturi considerabile chestiunilor legate de drepturile omului şi
promovării valorilor democratice în întreaga lume, acordarea Premiul Saharov pentru libertatea
de gândire fiind evenimentul anual principal care marchează activitatea Parlamentului în acest
domeniu.
6. Petiţiile
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Parlamentul European preia iniţiativa în ceea ce priveşte promovarea transparenţei, a
caracterului deschis şi a accesului public la universul uneori labirintic de la Bruxelles. Toţi
cetăţenii europeni au dreptul de a înainta o petiţie deputaţilor din Parlamentul European cu
privire la probleme de mediu, conflicte cu autorităţile vamale, transferul drepturilor de pensie şi
alte chestiuni, cu condiţia ca acestea să se numere printre competenţele Uniunii Europene.
Populaţia poate, de asemenea, să se adreseze Ombudsmanului European (un organism
independent desemnat de Parlament) care are competenţa de a investiga acuzaţiile de
administrare defectuoasă sau abuzul de putere al unei instituţii a Uniunii Europene.

UE solicită intensificarea acţiunilor anticorupţie
Corupţia continuă să afecteze toate statele membre şi este nevoie de eforturi sporite pentru a
stopa şi preveni acest fenomen, se arată într-un raport al UE publicat săptămâna aceasta.
Corupţia, adică „abuzul de putere prin care se urmăreşte obţinerea de foloase în beneficiul
propriu”, îmbracă diverse forme, de la corupţia politică şi luarea de mită de către funcţionarii
publici, până la încheierea de înţelegeri ilegale între companii private. Fenomenul există în toate
statele membre, iar pagubele pe care le provoacă economiei europene se cifrează anual la circa
120 de miliarde de euro.
Corupţia subminează încrederea în instituţiile democratice şi dăunează credibilităţii liderilor
politici.
Un fenomen îngrijorător
Trei sferturi din europeni consideră că fenomenul corupţiei este larg răspândit în ţara lor şi mai
mult de jumătate cred că este o practică obişnuită la nivelul partidelor politice.
Un european din 12 afirmă că a fost implicat direct sau ca martor într-un act de corupţie, iar 4%
spun că li s-a cerut sau sugerat să dea mită. De cele mai multe ori, cetăţenii sunt puşi în faţa
actelor de corupţie în relaţiile cu serviciile de sănătate, companiile private şi autorităţile
poliţieneşti sau vamale.
Combaterea corupţiei
În ultimii ani, ţările europene au pus în aplicare diverse măsuri menite să combată acest
fenomen. Acestea includ elaborarea de mecanisme de control al conflictelor de interese,
stabilirea de norme etice şi îmbunătăţirea transparenţei. Măsurile variază mult de la o ţară la
alta şi nu sunt întotdeauna puse în aplicare cu fermitate, ceea ce a dus la obţinerea de rezultate
inegale.
Pentru a preveni şi sancţiona practicile de corupţie este nevoie de eforturi suplimentare. Acestea
ar putea viza, printre altele, creşterea eficienţei instanţelor în contextul instrumentării cazurilor
de corupţie, asigurarea protecţiei persoanelor care denunţă nereguli şi creşterea transparenţei
deciziilor privind cheltuielile publice - un domeniu deosebit de vulnerabil, în special la nivel local.
De asemenea, UE intenţionează să creeze un program prin care să le permită ţărilor europene,
ONG-urilor şi altor entităţi interesate să facă schimb de experienţă, să identifice politicile cele
mai eficiente şi să ofere posibilităţi de formare.
Monitorizarea corupţiei
Raportul UE privind combaterea corupţiei, elaborat pentru prima dată în 2011, îşi propune să
sprijine eforturile de combatere a acestui fenomen în Europa, să consolideze angajamentul
politic şi să identifice măsurile pe care le-ar putea lua UE în acest domeniu.
Uniunea va continua să monitorizeze experienţele cetăţenilor care se confruntă cu acte de
corupţie şi eforturile depuse pentru a rezolva această problemă, iar constatările sale vor fi
publicate o dată la doi ani.
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Comisia Europeană prezintă primul raport al UE
privind combaterea corupţiei
Corupţia continuă să fie o provocare pentru Europa. Corupţia este un fenomen care afectează
toate statele membre ale UE şi costă economia europeană aproximativ 120 de miliarde de euro
pe an. Statele membre au avut numeroase iniţiative în ultimii ani, însă rezultatele sunt inegale şi
ar trebui să se intensifice eforturile pentru prevenirea şi pedepsirea faptelor de corupţie. Acestea
sunt câteva dintre concluziile primului raport al UE privind combaterea corupţiei, publicat de
Comisia Europeană.Raportul UE privind combaterea corupţiei prezintă situaţia din fiecare stat
membru: măsurile adoptate pentru combaterea corupţiei şi, dintre acestea, cele care sunt
eficiente, aspectele care pot fi îmbunătăţite şi în ce
mod. Capitolele consacrate fiecărei ţări, redactate
în limba engleză şi în limbile naţionale, sunt
disponibile
accesând
linkul: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report.
În raport se arată că atât natura, cât şi nivelul
corupţiei, precum şi eficienţa măsurilor adoptate
pentru combaterea acesteia variază de la un stat
membru la altul. Raportul arată, de asemenea, că
merită să se acorde o mai mare atenţie
fenomenului corupţiei în toate statele membre.
Acest lucru este ilustrat de rezultatele unui sondaj
Eurobarometru privind atitudinea europenilor faţă
de corupţie. Din datele prezentate rezultă că trei
sferturi (76%) din europeni cred că fenomenul corupţiei este larg răspândit şi mai mult de
jumătate (56%) consideră că nivelul corupţiei din ţara lor a crescut în ultimii trei ani. Un
european din 12 (8%) afirmă că a fost martor al unui caz de corupţie în ultimul an. Rezultatele
sondajului Eurobarometru sunt disponibile aici. „Corupţia subminează încrederea cetăţenilor în
instituţiile democratice şi în statul de drept, afectează
economia europeană şi privează statele membre de venitul
fiscal de care este mare nevoie. Statele membre au depus
foarte multe eforturi în ultimii ani pentru combaterea
corupţiei, dar raportul de astăzi arată că acestea nu sunt
nici pe departe suficiente. Raportul sugerează ce se poate
întreprinde, de aceea aştept cu nerăbdare să colaborez cu
statele membre privind transpunerea în practică a
recomandărilor
acestuia”, a
declarat
dna
Cecilia
Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.
Corupţia afectează toate statele membre, în multe privinţe.
Prezentăm câteva dintre principalele constatări privind
tendinţele în materie de corupţie la nivelul UE: 1.
Mecanisme de control. Aplicarea politicilor de prevenire (de
exemplu, norme de etică, măsuri de sensibilizare, facilitarea accesului la informaţii de interes
public). Există diferenţe considerabile între statele membre în ceea ce priveşte prevenirea
corupţiei. În timp ce în unele state membre eficienţa acţiunilor de prevenire a contribuit la
consolidarea reputaţiei acestora de ţări în care fenomenul corupţiei este minor, în alte state
membre politicile de prevenire au fost puse în aplicare în mod inegal şi cu rezultate limitate.
Mecanisme de control extern şi intern. În multe state membre, controalele interne privind
procedurile desfăşurate de autorităţile publice (în special de autorităţile locale) sunt ineficiente şi
necoordonate.
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Conflicte de interese. Normele privind conflictul de interese diferă pe teritoriul UE, iar
mecanismele pentru verificarea declaraţiilor referitoare la conflictele de interese sunt adeseori
insuficiente. Sancţiunile aplicate pentru acte de încălcare a normelor sunt rareori aplicate şi
adeseori sunt tolerante.
2. Urmărire penală şi sancţiuni
În materia dreptului penal au fost instituite, în mare măsură, dispoziţii care încadrează corupţia
în sfera infracţiunilor şi care respectă normele instituite de Consiliul Europei, de ONU şi de
legislaţia UE. Totuşi, Decizia-cadru 2003/568/JAI a UE privind combaterea corupţiei în sectorul
privat a fost transpusă de statele membre în legislaţia naţională în mod inegal.
Eficienţa asigurării aplicării legii şi urmărirea penală în ceea ce priveşte anchetarea cazurilor de
corupţie diferă în mod considerabil în interiorul UE. Rezultate deosebite se pot observa în unele
state membre. În alte state membre, cazurile în care urmăririle penale au avut succes sunt rare
ori au necesitat investigaţii îndelungate.
În majoritatea statelor membre nu există date statistice ample privind infracţiunile de corupţie,
ceea ce complică atât comparaţia, cât şi evaluarea. Norme procedurale, inclusiv normele privind
ridicarea imunităţii politicienilor, obstrucţionează anchetarea cazurilor de corupţie în anumite
state membre.
3. Dimensiunea politică
Răspunderea politică. Integritatea în politică rămâne o problemă pentru multe state membre ale
UE. De exemplu, adeseori nu există coduri de conduită pentru partidele politice sau pentru
adunările alese la nivel central sau local ori sunt ineficiente.
Finanţarea partidelor politice. Deşi multe state membre au adoptat norme mai stricte privind
finanţarea partidelor, există în continuare deficienţe considerabile. În UE se impun arareori
sancţiuni cu efect disuasiv împotriva finanţării ilegale a partidelor politice.
4. Domenii de risc
În interiorul statelor membre s-a constatat că, în general, riscurile de corupţie sunt mai mari la
nivel regional şi local, unde verificările şi controalele interne tind să fie mai slabe decât la nivel
central.
Dezvoltarea urbană şi construcţiile, precum şi sănătatea sunt sectoare vulnerabile la corupţie în
mai multe state membre.
Există anumite deficienţe în ceea ce priveşte supravegherea companiilor de stat, ceea ce
măreşte vulnerabilitatea acestora la actele de corupţie.
Fenomenul micii corupţii rămâne o problemă larg răspândită doar în câteva state membre.
Achiziţiile publice: un domeniu vulnerabil la fenomenul corupţiei
Raportul cuprinde un capitol special privind achiziţiile publice. Acestea reprezintă un domeniu
foarte important pentru economia UE, având în vedere că nivelul cheltuielilor efectuate de
entităţile publice pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări este de aproximativ o cincime din
PIB-ul UE în fiecare an. De asemenea, achiziţiile publice constituie un domeniu predispus la
practici de corupţie.
În raport se subliniază necesitatea de a se institui norme de integritate mai stricte în domeniul
achiziţiilor publice şi se recomandă măsuri de îmbunătăţire a mecanismelor de control într-o
serie de state membre. În capitolele consacrate fiecărei ţări se pot găsi informaţii detaliate şi
aspecte specifice în materie de achiziţii publice, propuse a fi analizate în continuare.
Context
Raportul UE privind combaterea corupţiei vizează toate cele 28 de state membre ale UE.
Raportul cuprinde:
Un capitol general care sintetizează principalele constatări, descrie tendinţele în materie de
corupţie în UE şi analizează modul în care statele membre abordează corupţia în cadrul
procedurilor de achiziţii publice.
28 de capitole consacrate fiecărui stat membru, care oferă o imagine a situaţiei generale privind
corupţia, identifică problemele care trebuie monitorizate în continuare şi subliniază bunele
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practici care ar putea fi o sursă de inspiraţie pentru alte ţări. Raportul include, de
asemenea, rezultatele a două sondaje Eurobarometru privind percepţia asupra corupţiei în
rândul cetăţenilor europeni, pe de o parte, şi al întreprinderilor, pe de altă parte.

Ziua Europeană a egalităţii salariale şi inegalitatea
de şanse
Pentru al doilea an consecutiv, Ziua europeană a egalităţii salariale se celebrează în ultima zi a
lunii februarie, marcând faptul că, din cauză că sunt plătite mai prost decât bărbaţii, femeile
muncesc în primele 2 luni ale anului practic fără a fi remunerate.
În Europa, diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi s-a menţinut la un nivel constant,
fiind, în continuare, de aproximativ 16%.
O uşoară tendinţă descendentă. De la lansarea, în 2011, a Zilei egalităţii salariale, diferenţele de
salarizare între femei şi bărbaţi au înregistrat o uşoară scădere, de la 17,5% la 16,4%.
În 2011, evenimentul a avut loc la data de 5 martie, pentru a marca faptul că femeile au lucrat
„gratuit” în primele 65 de zile ale lui 2010. A doua ediţie s-a desfăşurat la data de 2 martie
2012, iar cea de-a treia la 28 februarie 2013. Uşoara ameliorare din ultimii 4 ani se datorează în
mare măsură faptului că încetinirea creşterii economice a avut un impact mai mare asupra
sectoarelor dominate de bărbaţi, cum ar fi construcţiile sau
ingineria, şi nu neapărat unei creşteri a veniturilor obţinute de
femei.
Eliminarea obstacolelor din calea remunerării egale. Printre
ceilalţi factori care au limitat îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă şi de salarizare a femeilor se numără lipsa de
transparenţă în materie de remunerare şi lipsa de claritate în
definirea juridică a muncii de valoare egală. Potrivit
unui raport referitor la punerea în aplicare a normelor UE
privind egalitatea de tratament între femei şi bărbaţi, de multe
ori lucrătorii nu deţin informaţiile necesare pentru a-şi cere drepturile de remunerare egală. Este
vorba, printre altele, de accesul la informaţii privind nivelurile de salarizare pentru diferite
categorii de lucrători. O mai mare transparenţă în acest domeniu le-ar permite victimelor
discriminării în materie de remunerare să se compare mai uşor cu lucrători de sex opus.
Comisia lucrează în prezent la o nouă iniţiativă prin care speră să încurajeze în continuare
„remunerarea egală pentru muncă egală” - un principiu fundamental al UE.

O alimentaţie sănătoasă în şcolile europene
UE propune consolidarea programelor destinate combaterii alimentaţiei necorespunzătoare în
rândul copiilor. Noul sistem va reuni cele 2 programe existente care oferă finanţare pentru
distribuirea fructelor şi a laptelui în şcoli şi încurajează măsurile educative destinate sensibilizării
faţă de obiceiurile alimentare sănătoase. De aceste programe beneficiază anual circa 30 de
milioane de copii.
Sub deviza „Să mâncăm sănătos pentru a ne simţi bine”, programul va pune mai mult accent pe
metodele prin care copiii pot fi învăţaţi să mănânce mai sănătos şi pe explicarea unor noţiuni
cum ar fi producţia alimentară şi deşeurile generate. Printre măsurile propuse se numără, de
exemplu, vizita la fermă.
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Alimentaţia deficitară
În majoritatea ţărilor, consumul de fructe, legume şi lapte în rândul copiilor este în scădere.
Preferinţele copiilor se îndreaptă către produse alimentare cu grad înalt de prelucrare.
Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, obezitatea este în creştere în rândul copiilor europeni.
În 2008, s-a estimat că 1 din 4 copii europeni cu vârsta cuprinsă între 6 şi 9 ani era
supraponderal sau obez. În 2010, raportul era de 1 la 3.
În acest context, noul program va avea drept obiectiv
să combată mai eficient alimentaţia deficitară
să consolideze cunoştinţele furnizate de programele menite să
favorizeze alimentaţia sănătoasă
să contribuie la combaterea obezităţii.
Organizare mai simplă
În prezent, la programul de distribuire a laptelui în şcoli
participă toate ţările UE, majoritatea acestora luând parte şi la
programul de distribuire a fructelor (mai puţin Regatul Unit,
Suedia şi Finlanda). Participarea la noul program va fi, în
continuare, opţională şi ţările UE vor avea posibilitatea de a
alege alimentele pe care doresc să le distribuie. Noul program
va avea un buget de 230 de milioane de euro, faţă de 197 de
milioane de euro pentru acest an, fără a depăşi însă bugetul
deja stabilit pentru distribuirea fructelor şi a laptelui până în
2020.
Se speră că, prin combinarea acestor programe, şcolile şi
autorităţile naţionale vor avea mai puţine sarcini administrative
şi organizatorice şi că vor scădea costurile de distribuţie.

Posibilităţi de dezvoltare a turismului insular şi de
coastă
Noua strategie îşi propune să găsească soluţii la problemele cu care se confruntă sectorul turistic
european pentru a-l ajuta să se dezvolte şi să fie mai competitiv.
Europa este prima destinaţie turistică din lume. În 2012 a fost vizitată de 534 de milioane de
turişti (52% din numărul înregistrat la nivel mondial), cifra de afaceri a sectorului turistic
european ridicându-se la 356 de miliarde de euro.
Turismul maritim şi de coastă include activităţi de plajă (bronzare,
înot şi surfing) şi acvatice (croaziere, iahting şi sporturi nautice),
servicii de cazare şi transport (hoteluri şi zboruri tip charter),
precum şi producţia de echipamente.
Generând aproape 3,2 milioane de locuri de muncă, turismul
litoral este nu doar cel mai mare subsector turistic, ci şi
activitatea economică de bază pentru numeroase regiuni de
coastă şi insule din Europa. Cu toate acestea, din cauza lipsei de
fonduri şi competenţe şi a cooperării insuficiente, potenţialul
acestui sector nu este încă pe deplin valorificat. Turismul maritim
şi de coastă include activităţi de plajă (bronzare, înot şi surfing) şi
acvatice (croaziere, iahting şi sporturi nautice), servicii de cazare
şi transport (hoteluri şi zboruri tip charter), precum şi producţia de echipamente.
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Generând aproape 3,2 milioane de locuri de muncă, turismul
litoral este nu doar cel mai mare subsector turistic, ci şi activitatea
economică de bază pentru numeroase regiuni de coastă şi insule
din Europa. Cu toate acestea, din cauza lipsei de fonduri şi
competenţe şi a cooperării insuficiente, potenţialul acestui sector
nu este încă pe deplin valorificat.
În strategia sa privind creşterea albastră, UE a pus accent pe
faptul că turismul maritim şi de coastă constituie o sursă foarte
importantă de creştere şi locuri de muncă şi a identificat acţiuni
menite să ajute regiunile de coastă să îşi valorifice potenţialul
creând, în acelaşi timp, condiţiile pentru o dezvoltare sustenabilă
pe termen lung.
Printre măsurile propuse figurează:
consolidarea parteneriatelor şi a cooperării între factorii implicaţi (porturi, operatori de vase de
croazieră, autorităţi); mai mult sprijin pentru IMM-uri, inclusiv un ghid on-line dedicat
oportunităţilor de finanţare, campanii de promovare şi sisteme de management;
promovarea cercetării şi a turismului ecologic în cadrul unor strategii inovatoare vizând
dezvoltarea insulelor şi a porturilor. UE speră că strategia va completa iniţiativele existente
elaborate de statele membre, de regiuni şi de alte părţi interesate. De asemenea, speră că
aspectele legate de turismul litoral vor fi integrate în programele şi politicile existente.
Lideri din industrie şi alte părţi interesate vor fi invitate să dezvolte noi modele comerciale,
precum şi produse noi şi inovatoare, pentru a stimula potenţialul de creştere al sectorului şi
pentru a contribui astfel la reducerea impactului activităţilor turistice asupra mediului.
Etapele următoare
Conferinţa organizată împreună cu preşedinţia elenă care va avea loc la Atena, la data de 10
martie, va reuni toţi factorii implicaţi din sectorul turistic pentru o dezbatere pe marginea
strategiei. În următoarele luni vor fi puse în aplicare măsuri concrete.

România, oameni şi locuri », expoziţie de fotografie la
sediul Comisiei Europene, la Bruxelles
Expoziţia de fotografie « România, oameni şi locuri » a artiştilor români Sorin Onişor şi Bogdan
Comănescueste deschisă în clădirea Berlaymont, la sediul central al Comisiei Europene din
Bruxelles, până la data de 13 februarie 2014. Organizată sub patronajul comisarului european
pentru agricultură şi dezvoltare rurală Dacian Cioloş, în
parteneriat cu Asociaţia EquiLife, expoziţia reuneşte 40
de imagini care surprind autenticitatea spaţiului rural,
realităţile cotidiene ale satului românesc, scene de viaţă
şi meşteşuguri, portrete şi peisaje din România.
"Această expoziţie este o invitaţie către redescoperirea
României rurale, aşa cum încă se mai pastrează în unele
locuri, dar şi o invitaţie spre a descoperi o parte din
rădăcinile Europei - bagajul genetic al continentului, încă
păstrat în ritualurile pământului, în agricultură, în viaţa
la sat. Este o expoziţie care face parte din seria de
evenimente pe care am încercat să le promovez de când sunt la Bruxelles, care va permite cel
puţin celor care lucrează sau interacţionează cu Comisia Europeană să vadă România şi altfel
decât la televizor sau în presă. Este totodată o calatorie spre noi înşine, o reflecţie asupra
identităţii noastre, ca români şi ca europeni", a declarat comisarul european pentru agricultură şi
dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, la vernisarea expoziţiei. Desemnat în 2010 "Fotograful anului"
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de către Asociaţia Artiştilor Fotografi din România (AAFR),Sorin Onişor are la activ peste
douăzeci de expoziţii personale de fotografie şi mai mult de 40 de expoziţii colective. Primind
numeroase distincţii la concursuri de fotografie, Sorin Onişor este supranumit şi "fotograful
satului românesc". "Pentru mine, acasă este oriunde în România"declară Sorin Onişor. "Această
expoziţie este despre casa mea şi a multor oameni care privesc imaginile mele, dar, mai cu
seamă, despre casa a numeroşi români din diaspora care mă urmăresc”. Bogdan Comănescu a
expus atât în ţară, cât şi în străinătate, având un portofoliu impresionant de lucrări valoroase.
Originar din Caransebeş, Bogdan Comănescu a început studiul artei fotografice pe când era
stabilit în Germania, dar s-a intors în România pentru a-şi urma chemarea către artă. “Lucrările
pe care le-am inclus aici surprind fragmente din viaţa mea şi a altor oameni pe care i-am simţit
parte din mine. Experienţele pe care le-am împartăşit împreună cu ei sunt de nepreţuit iar
aceste trăiri le-am putut transmite doar prin fotografie” a declarat Bogdan Comănescu la
vernisarea
expoziţiei
de
la
Berlaymont.
Împreună, Sorin
Onişor şi Bogdan
Comănescu organizează workshopuri, expoziţii şi proiecte speciale de fotografie rurală, sub
brandul Marea Hoinareală.

Claude Morales despre protecţia datelor: Protejarea
drepturilor cetăţenilor este pe primul loc
Claude Moraes: UE foloseşte toate puterile de care dispune, în numele cetăţenilor, pentru a crea
un echilibru între securitate şi protejarea vieţii private pe internet
Protecţia datelor şi supravegherea în masă au fost discutate marţi,
18 februarie, în cadrul unui chat pe Facebook, cu eurodeputatul
Claude Moraes (S&D, Regatul Unit). Acesta pregăteşte un raport
privind ancheta lansată de Parlamentul European anul trecut, după
ce Edward Snowden a denunţat monitorizarea pe scară largă a
cetăţenilor de către autorităţile SUA. „Protejarea drepturilor
cetăţenilor este pe primul loc. De aceea suntem aici”, a spus domnul
Moraes.
Una din întrebările puse în cadrul chat-ului a fost legată de echilibrul
dintre protecţia datelor şi securitate. „UE foloseşte toate puterile de care dispune, în numele
cetăţenilor, pentru a crea un echilibru între securitate şi protejarea vieţii private pe internet”, a
răspuns domnul Moraes. „Protejarea drepturilor cetăţenilor este pe primul loc. De aceea suntem
aici”, a adăugat dumnealui.
Raportorul a arătat că între grupurile politice, părerile despre acţiunile lui Edward Snowden
variază. Acesta este un „denunţător, ale cărui acuzaţii trebuie investigate”, a arătat domnul
Moraes.
Participanţii la chat au întrebat şi despre pachetul de legi privind protecţia datelor aprobat de
Parlamentul European. „Este foarte important ca acest pachet, care înlocuieşte legislaţia
existentă inadecvată, să fie implementat în statele membre”, a răspuns raportorul.

Conturarea unei agende urbane a UE pentru
oraşele de mâine
O voce mai puternică pentru oraşele Europei şi o agendă urbană aflată în centrul procesului de
elaborare a politicilor UE, iată două dintre obiectivele-cheie ale forumului CITIEs „Oraşele de
mâine: Investind în Europa”, care va avea loc la Bruxelles în perioada 17-18 februarie.
14

CENTRUL EUROPE DIRECT Târgoviște, An VI, nr. 2/FEBRUARIE 2014
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „Ion Heliade Rădulescu” DÂMBOVIŢA

Comisarul european pentru politica regională, dl Johannes
Hahn, va reuni figuri importante ale peisajului politicii urbane,
într-un efort de a trasa calea de urmat pentru noua Agendă
urbană a UE. Pornind de la premiza că peste două treimi dintre
europeni locuiesc în oraşe, reuniunea îşi propune să exploreze
şi să dezbată modalităţi de a da oraşelor mai multă greutate în
contextul politicii europene, pentru a asigura o mai bună
înţelegere a nevoilor acestora şi o mai bună coordonare a
politicilor. Forumul îşi propune să sublinieze rolul esenţial pe
care îl pot juca oraşele în atingerea unor obiective europene
mai generale, cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, a
şomajului şi a excluderii sociale.
Discuţiile vor pivota în jurul unui document de analiză , pregătit de Comisia Europeană. Vor avea
loc o serie de evenimente cu participarea unor actori-cheie, printre care experţi în domeniul
urban, asociaţii ale oraşelor şi autorităţi locale, precum şi reprezentanţi ai ministerelor naţionale.
Primarii din 16 oraşe-capitală ale Uniunii, prezenţi la forum, sunt aşteptaţi să se alăture şi ei la
apelurile statelor membre pentru o agendă urbană coerentă a UE.
Miniştri reprezentând preşedinţiile greacă şi italiană ale UE vor lua cuvântul la reuniunea
plenară.
Comisarul Hahn, care pe tot parcursul mandatului său a fost un adevărat promotor al cauzei
oraşelor şi al dezvoltării urbane, a declarat: „Sunt hotărât să măresc vizibilitatea oraşelor
noastre. Oraşele sunt prea importante pentru a fi tratate ca un aspect secundar. Ele ar trebui să
stea în centrul preocupărilor noastre. La urma urmelor, majoritatea europenilor trăiesc în oraşe.
Trebuie să le transformăm în locuri de viaţă mai bune şi să ne asigurăm că vocea lor se face
auzită cu mai multă tărie.”
El a adăugat: „Iată de ce doresc acum să lansez o dezbatere, pentru a mă asigura că realitatea
urbană a Uniunii de azi e pe deplin înţeleasă şi luată în considerare de factorii de decizie politică.
Oraşele de mâine sunt Europa de mâine”.
Prin intermediul reuniunilor la nivel înalt, al atelierelor de lucru
şi al reuniunii sale plenare principale, forumul va analiza
modalităţi de extindere a unei abordări mai coordonate la toate
nivelurile procesului european de elaborare a politicilor. Se vor
ridica o serie de probleme privind rolul oraşelor în
implementarea unor politici care să reflecte nevoile şi
potenţialul acestora şi căile de realizare a acestui deziderat.
Pentru prima dată, Programul ONU pentru Aşezări Umane (UNHabitat) a solicitat UE şi Comisiei Europene să contribuie la
conferinţa HABITAT III din 2016. Comisarul Hahn şi Direcţia
Generală Politică Regională şi Urbană a Comisiei Europene vor
prezenta, în cadrul acestei contribuţii, modalităţi de elaborare a
unei noi abordări a UE, care ar putea fi oferită şi altora drept model, în întreaga lume. Joan Clos,
Subsecretar General al ONU şi Director Executiv al UN-Habitat (şi fost primar al Barcelonei) va
lua, de asemenea, cuvântul în cadrul forumului şi va participa la o conferinţă de presă comună,
alături de Comisarul Hahn. În 2012, Preşedintele Comisiei, dl José Manuel Barroso, a hotărât să
facă din politica urbană o responsabilitate a Direcţiei Generale Politică Regională şi Urbană a
Comisiei Europene, sub supravegherea Comisarului Hahn. Această decizie a reprezentat o
recunoaştere a faptului că UE are nevoie de o abordare mai unitară a politicii urbane şi că
oraşele Europei sunt esenţiale în abordarea provocărilor de nivel mondial şi în implementarea
programului de creştere economică al Strategiei Europa 2020. Recenta reformă a politicii
regionale a UE pune un accent sporit pe dimensiunea urbană: se preconizează că jumătate din
investiţiile Fondului european de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020 vor fi
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destinate oraşelor şi zonelor urbane. În plus, statele membre sunt obligate să investească un
minim de 5% în acţiuni urbane sustenabile integrate. Prima reuniune dintre primarii capitalelor,
ca grup distinct, şi Comisarul Hahn a avut loc în februarie 2013 şi s-a concretizat printr-o
declaraţie comună, intitulată: „O creştere inteligentă, sustenabilă şi incluzivă: Oraşele capitală
ale UE – parteneri esenţiali în cadrul Strategiei Europa 2020”. De această dată, vor participa:
Roma, Viena, Sofia, Zagreb, Varşovia, Bratislava, Bucureşti, Nicosia, Riga, Helsinki, Ljubljana,
Lisabona, Tallinn, Atena, Valletta şi Amsterdam. Comisarul Hahn va sintetiza diferitele subiecte
discutate în cadrul forumului şi va prezenta un raport cu ocazia viitorului Consiliu informal al
miniştrilor UE referitor la politica regională, care va avea loc în aprilie la Atena, sub preşedinţia
elenă a UE.
La 17 februarie, ora 13:15, în clădirea Charlemagne, va fi organizată o conferinţă de presă
comună a Comisarului Hahn şi a dlui Joan Clos, Subsecretar General al ONU şi Director executiv
al UN-Habitat.

Europenii consideră că politicile climatice sunt soluţia pentru
redresarea economică şi crearea de locuri de muncă
Conform unui sondaj de opinie Eurobarometru special privind schimbările climatice, patru din
cinci persoane din Uniunea Europeană recunosc faptul că economia şi ocuparea forţei de muncă
pot fi impulsionate prin combaterea schimbărilor climatice şi prin utilizarea mai eficientă a
energiei. Această cifră este uşor mai ridicată decât cea din ultimul sondaj, realizat în 2011, când
78% dintre europeni aveau această părere. Mai
multe state membre care au avut cel mai mult de
suferit în timpul crizei economice şi financiare se
numără printre ţările în care potenţialul politicilor
climatice şi al eficienţei energetice de a genera
beneficii economice este recunoscut în cea mai
mare măsură. În toate statele membre, cel puţin
65% dintre respondenţi sunt de acord cu acest
lucru.
De asemenea, sondajul1 a arătat că şapte din zece
cetăţeni sunt de acord că reducerea importurilor de combustibili fosili din afara UE ar putea
aduce beneficii economice.
José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, a declarat: „Nu trebuie să alegem între o
politică economică eficace şi protejarea climei: politicile climatice eficiente din punctul de vedere
al costurilor sunt într-adevăr un indicator al unei politici economice eficace. Constat cu
satisfacţie că şi cetăţenii europeni gândesc aşa. Acest sondaj trimite un semnal puternic liderilor
UE să adopte politici climatice îndrăzneţe, pentru o redresare economică durabilă. De asemenea,
reprezintă o încurajare şi pentru noi, cei din cadrul Comisiei, de a continua să promovăm politici
climatice ambiţioase în Europa.” Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice,
a afirmat: „Sondajul confirmă faptul că o majoritate clară a europenilor aşteaptă ca politicienii
care îi reprezintă să abordeze acum provocarea reprezentată de schimbările climatice. Cetăţenii
ştiu că problema schimbărilor climatice nu a dispărut în timp ce guvernele ţărilor lor erau
ocupate să gestioneze criza economică. Nu se pune problema să alegem între creştere şi
competitivitate, pe de o parte, şi climă, pe de altă parte. Este absolut necesar să ne ocupăm de
ambele chestiuni. Sper că liderii UE vor fi receptivi şi vor acţiona în consecinţă în cadrul
Consiliului European care va avea loc luna aceasta, când vor discuta propunerile noastre pentru
2030 privind clima şi energia.” Principalele rezultate ale sondajului sunt următoarele:
80 % dintre respondenţi sunt de acord că economia şi ocuparea forţei de muncă pot fi
impulsionate prin combaterea schimbărilor climatice şi prin utilizarea mai eficientă a energiei,
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31 % dintre respondenţi fiind pe deplin de acord, iar 49 % tinzând să fie de acord cu această
idee. Ţările cu numărul cel mai mare de respondenţi care au fost pe deplin de acord cu ideea
sunt Spania (52 %), Suedia (50 %), Malta (44 %), Irlanda şi Cipru (43 %) şi Grecia (42 %).
Cea mai mică cotă a respondenţilor care au fost pe deplin de acord sau care tindeau să fie de
acord cu ideea respectivă a fost de 65 % şi s-a înregistrat în Estonia.
Nouă din zece europeni consideră că schimbările climatice reprezintă o problemă gravă. Marea
majoritate (69 %) consideră că acestea reprezintă o problemă „foarte gravă” şi 21 % - o
„problemă destul de gravă”. Doar 9 % dintre respondenţi consideră că schimbările climatice nu
reprezintă o problemă gravă. Pe o scară de la 1 (cea mai mică) la 10 (cea mai mare), gravitatea
schimbărilor climatice a fost plasată la 7,3, rezultat comparabil cu cifrele din 2011 (7,4) şi din
2009 (7,1).
Schimbările climatice sunt considerate o problemă foarte gravă cu care se confruntă lumea,
după sărăcie şi situaţia economică. În 2011, schimbările climatice s-au clasat pe locul al doilea,
după sărăcie, foamete şi lipsa apei, dar înaintea situaţiei economice. Astăzi, jumătate (50 %) din
cetăţenii europeni consideră că schimbările climatice se numără printre cele patru cele mai
grave probleme cu care ne confruntăm. Respondenţii din Suedia (39 %), Danemarca (30 %) şi
Malta (30 %) au fost cei mai dispuşi să considere schimbările climatice drept cea mai gravă
problemă mondială actuală.
70 % dintre europeni sunt de acord că reducerea importurilor de combustibili fosili ar putea
aduce UE beneficii din punct de vedere economic, 26 % dintre respondenţi fiind pe deplin de
acord, iar 44 % tinzând să fie de acord cu acest lucru. Ţările cu numărul cel mai mare de
respondenţi care au fost pe deplin de acord cu ideea sunt Spania (45%), Austria (40%), Cipru
(38%), Irlanda (37%), Portugalia (34%) şi Malta (34%).
Marea majoritate a europenilor sprijină acţiunile naţionale în domeniul eficienţei energetice şi al
energiei din surse regenerabile. 92 % din respondenţi cred că este important ca guvernele lor să
acorde asistenţă pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice până în 2030, puţin peste jumătate
(51 %) din respondenţi afirmând că acest lucru este „foarte important”. În privinţa energiei din
surse regenerabile, 90 % consideră că este important ca guvernele lor să stabilească obiective
pentru a intensifica utilizarea surselor de energie regenerabilă până în 2030, 49 % din
respondenţi considerând că acest lucru este „foarte important”.
50 % din europeni afirmă că au luat unele măsuri de combatere a schimbărilor climatice în
ultimele şase luni, ceea ce reprezintă o uşoară scădere faţă de 2011 (53 %). Cu toate acestea,
atunci când li s-a prezentat o listă de acţiuni specifice pe care le-ar fi putut lua şi fără a se
specifica o anumită perioadă, proporţia a crescut la 89 %, în creştere faţă de 85 % în 2011.
Printre cele mai comune măsuri se numără reducerea şi reciclarea deşeurilor (69 %) şi
încercarea de a reduce utilizarea articolelor de unică folosinţă (51 %).

„Juvenes Translatores”: Andreea Săndiţă se numără printre
câştigătorii concursului european pentru tinerii traducători
Au fost anunţate numele câştigătorilor concursului anual pentru tinerii traducători din UE
(„Juvenes Translatores”), organizat de Comisia Europeană şi dedicat elevilor de liceu. La concurs
au participat peste 3.000 de adolescenţi din 750 de şcoli, iar lucrările lor au fost notate de
traducătorii Comisiei.Câştigătoarea din România se numeşte Andreea Florina Săndiţă şi este
elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional Radu Greceanu din Slatina, judeţul Olt. Andreea va fi
invitată la ceremonia de decernare a premiilor de la Bruxelles, în data de 8 aprilie, cu ocazia
căreia câştigătorii (câte unul din fiecare stat membru) vor primi un trofeu din partea dnei
Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret.
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„Competenţele lingvistice lărgesc orizonturile şi îmbogăţesc vieţile oamenilor. Doresc să
încurajez mai mulţi tineri să înveţe limbi străine. Trebuie să
ne asigurăm că aceştia sunt conştienţi de toate avantajele
practice, de la capacitatea de a vorbi în limba locală atunci
când sunt în vacanţă sau călătoresc, până la diversificarea
opţiunilor de carieră - un mare atu într-un moment în care
mulţi tineri se confruntă cu dificultăţi în găsirea unui loc de
muncă în ţările de origine”, a declarat dna comisar Vassiliou.
Popularitatea concursului a crescut în fiecare an, atât ca
număr de participanţi, cât şi ca acoperire geografică. La
ediţia 2013-2014, numai în România s-au înregistrat
aproximativ 150 de şcoli, dar numărul acestora a fost redus
la 33 din motive logistice, printr-o selecţie aleatorie operată
pe calculator. Pe lista laureaţilor se numără atât şcoli care
au mai câştigat şi în alţi ani, cât şi şcoli care au participat
pentru prima dată, cum este cazulColegiului Naţional Radu
Greceanu. Cu o vechime de peste 100 de ani, liceu teoretic din 1990, colegiu naţional din 1998,
acesta s-a impus prin rezultatele deosebite ale elevilor săi la olimpiadele şcolare şi concursurile
de admitere în învăţământul superior. Traducătorii Comisiei Europene organizează acest concurs
din 2007, din dorinţa de a împărtăşi pasiunea lor pentru limbile străine. Elevii care au susţinut
testul în luna noiembrie a anului trecut au putut alege oricare dintre sutele de combinaţii posibile
între cele 24 de limbi oficiale ale UE; în total, s-au folosit 157 de combinaţii lingvistice, cel mai
mare număr înregistrat până în prezent.Câştigătoarea din România a tradus un text din limba
engleză în limba română. Andreea a arătat dintotdeauna o adevărată pasiune pentru limbile
moderne, dând dovadă de implicare absolută, de dorinţa de a-şi îmbunătăţi nivelul în orice clipă,
calităţi susţinute de capacitatea ei de a putea face faţă oricărei provocări. De altfel, Andreea se
poate mândri cu multe realizări extracurriculare în domeniul lingvistic: a participat la etapa
naţională a concursului de limba română „Lectura ca abilitate de viaţă”, a scris numeroase
articole pentru revista internaţională „DEFRIT” şi a jucat în piese de teatru în limba engleză pe
scena liceului Radu Greceanu. A doua limbă străină studiată de Andreea este limba germană, ea
obţinând premiul I la Olimpiada Judeţeană de Limba Germană doi ani la rând. Persoana care a
reuşit să îi insufle Andreei pasiune pentru limba şi cultura engleză şi care a pregătit-o temeinic
pentru concursuri şi olimpiade este chiar profesoara ei de limba engleză, dna Larisa Natalia
Nicola. Convinsă că „investiţia în cunoaştere aduce cea mai bună dobândă”(Benjamin Franklin),
se consideră un dascăl norocos, căruia i-a fost dat să lucreze cu copii deosebiţi, plini de
iniţiativă, perseverenţi şi ambiţioşi. „Felul Andreei de a gândi, raţional, dar şi plin de creativitate
şi imaginaţie, abilitatea deosebită de a sintetiza şi de a face corelaţii, au ajutat-o să reprezinte
cu succes atât Colegiul Naţional Radu Greceanu, cât şi judeţul Olt, la Olimpiada Naţională de
Limba Engleză, în clasele a IX-a şi a X-a, şi la alte concursuri şcolare,” a declarat dumneaei.
Concursul „Juvenes Translatores” i-a încurajat pe mulţi concurenţi să se îndrepte către studierea
limbilor străine pentru a deveni traducători, iar Andreea s-ar putea număra printre ei. Dacă
planurile sale de până acum erau să urmeze cursurile unei facultăţi de drept, după ce a trecut
prin experienţa concursului de traducere „Juvenes Translatores”, Andreea este hotărâtă să ia în
calcul şi posibilitatea de a se înscrie la o facultate de limbi străine. Context
Concursul „Juvenes Translatores” („tineri traducători”, în latină) este organizat în fiecare an de
către Direcţia Generală Traduceri din cadrul Comisiei Europene. Obiectivul său este de a
promova studiul limbilor străine în şcoli şi de a le oferi tinerilor elevi posibilitatea să vadă cum
este să fii traducător. Concursul este deschis elevilor de liceu în vârstă de 17 ani (în cazul ediţiei
2013-2014, celor născuţi în 1996) şi se desfăşoară simultan în toate şcolile selectate din
întreaga Uniune Europeană.
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Oportunităţi europene pentru tineri:

Evenimentul tinerilor europeni: participaţi on-line

Mii de tineri europeni şi-au trimis candidatura pentru a participa la Evenimentul tinerilor
europeni – EYE2014 – la Strasbourg, în mai. Pentru cei care nu vor putea participa fizic, există
moduri de urmărire a evenimentului şi de participare la acesta online.
Mii de tineri europeni şi-au trimis candidatura pentru a participa la Evenimentul tinerilor
europeni – EYE2014 – la Strasbourg, în mai. Pentru cei care nu vor putea participa fizic, există
moduri de urmărire a evenimentului şi de participare la acesta online.
Mii de oameni din UE şi din ţările candidate şi vecine au trimis candidatura pentru a participa la
Evenimentul tinerilor europeni – EYE2014. Vin din şcoli, universităţi, organizaţii pentru tineri şi
grupuri spontane formate pe platformele sociale EYE, deoarece candidaturile individuale nu au
fost acceptate.
Evenimentul nu este doar pentru cei care vor merge la Strasbourg personal. Parlamentul
European va permite oricui să participe la acest eveniment online. O parte din ateliere, dezbateri
şi spectacole vor putea fi urmărite online.
Online, europenii vor putea pune întrebări şi participa la dezbaterile de la Strasbourg pe
Twitter. Moderatorii atelierelor vor selecta întrebări puse online şi le vor include în discuţii în
direct.
La Strasbourg, reuniunile şi dezbaterile vor fi transmise pe ecrane mari în interiorul şi în afara
clădirilor Parlamentului, alături de comentariile transmise pe Twitter şi Instagram. Parlamentul
va oferi participanţilor o aplicaţie pentru mobil ce conţine toate informaţiile despre evenimente,
inclusiv programul şi hărţi, cu biografiile tuturor vorbitorilor. Aplicaţia va fi lansată în aprilie.
Parlamentul European a fost dintotdeauna un pionier în angajarea oamenilor pe reţelele de
socializare şi online. Aproape 70% din deputaţii europeni au site web personal şi peste 60% sunt
activi pe reţele de socializare precum Facebook sau Twitter. Parlamentul European are aproape
1,3 milioane de fani pe Facebook – cea mai mare comunitate parlamentară din lume pe
Facebook.
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Liderii de mâine îşi inspiră cariera la LEADERS School!
Prinde curaj şi înalţă-te la cea de-a 13-a ediţie a LEADERS School
între 30 martie - 5 aprilie la Predeal! Dovedeşte că vrei să fii un
lider şi primăvara aceasta şi tu poţi învăţa de la cei mai buni!
Căutarea permanentă a unor activităţi şi experienţe noi, dorinţa de
dezvoltare şi ambiţia spre autorealizare au definit întotdeauna un
lider autentic. Fundatia LEADERS te învaţă şi anul acesta cum să-ţi
depăşeşti limitele. La LEADERS School vei descoperi cu adevărat ce
înseamnă o şcoală de leadership, alături de ceilalţi 29 de
participanţi. Lecţiile de viaţă şi exerciţiile practice oferite de invitaţi
şi traineri, i-au inspirat pe cei 350 de absolvenţi. Vei trăi experienţa care îţi va marca parcursul
profesional şi pe care ţi-o vei aminti cu entuziasm. Traineri de top în materie de leadership,
vorbitori de elită, invitaţi surpriză vor aborda cele 3 subiecte de discuţie: Leadership Personal,
Comunicarea în Leadership şi Leadership-ul Echipei. Aceştia te vor ajuta să creşti pe plan personal şi
profesional şi să-ţi identifici potenţialul de lider. La LEADERS School vei avea ocazia să-ţi
descoperi punctele forte pe baza Testului Clifton StrenghtsFinder, oferit de Gallup România. În
ultima zi a programului eşti provocat să iei parte la o simulare de business unică în România.
Provocarea îţi va pune la încercare abilităţile de leadership în care va trebui să aplici tot ce ai
învăţat pe parcursul săptămânii în aşa fel încât să-ţi conduci echipa spre succes. Eşti pasionat de
leadership, deschis să înveţi lucruri noi, îţi doreşti experienţe inedite şi o schimbare în
dezvoltarea ta personală şi profesională? Atunci locul tău este la LEADERS School. Dacă ai între
18 şi 25 de ani, eşti elev în an terminal, student, masterand (în ţară sau în străinătate) sau
junior din cadrul unei companii, poţi ocupa unul din cele 30 de locuri disponibile la nivel naţional.
Vei avea astfel ocazia de a asculta poveştile şi sfaturile unor lideri de succes precum: Rareş
Manolescu (Senior Trainer Human Invest); Cornel Costea (Partener ProActive Solutions); Irina
Păcurariu (Realizator TV); Alex Găvan (Alpinist); Peter Barta (CEO Fundaţia Post Privatizare);
Iulian Stanciu (Fondator eMAG) şi
Alteţa Sa Regală Princepele Radu.
Accesul la LEADERS School se face
pe bază de selecţie prin intermediul
formularului online urmat de interviu.
Pachetul
de
acces
include:
participarea la toate cursurile, cazare
6 nopţi la Hotel Orizont**** din
Predeal în camere duble twin, 3
mese/zi, pauze de cafea, includerea
în comunitatea LEADERS (peste 3000
de membri), oportunităţi exclusive de
job şi discount-uri la evenimentele
LEADERS şi evenimentele partenere.
Iar lucrurile nu se opresc aici: fiecare
participant va beneficia de mentoring
lunar gratuit până la împlinirea vârstei de 25 ani.
Aplică la LEADERS School şi fii următorul lider al României!

Mai multe informaţii: www.leadersschool.ro
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Burse United World Colleges pentru elevi
Eşti elev în clasa a X-a? Ai iniţiativă? Eşti implicat în comunitate şi îţi doreşti să studiezi la o
şcoală internaţională de elită? United World College (UWC) oferă 5 burse de studiu în liceele
UWC din: Italia, Germania, Statele Unite, India şi Marea Britanie
(limba de predare este engleza). Vei avea ocazia să înveţi alături de
tineri din peste 90 de ţări, să obţii diploma de Bacalaureat
Internaţional şi să înveţi despre pace şi toleranţă. Concursul va fi
organizat de Comitetul Român de Selecţie al UWC şi se adresează
elevilor români ai claselor a X-a cu merite deosebite la învăţătură, care au absolvit clasa a IX-a
şi primul semestru al clasei a X-a cu media generală peste 8,00. Data limită pentru depunerea
candidaturilor este 14 martie 2014, data poştei. Mai multe informaţii despre procesul de
candidatură se găsesc pe pagina Insitutului Italian de Cultură:
http://www.iicbucarest.esteri.it/IIC_Bucarest/Menu/Opportunita/Borse_di_studio/Altre_Borse/
şi pe pagina de Facebook United World Colleges Romania:
https://www.facebook.com/uwc.romania

Zilele europene Youth Media 2014 (EYMD) ediţie specială: Vocea
tinerilor
Devino unul dintre cei 120 de tineri jurnalişti care vor avea şansa de a relata de la Parlamentul
European la evenimentul de tineret (EYE), ce va avea loc între 8 şi 11 mai 2014, în Strasbourg,
Franţa. Participanţii la această ediţie specială EYMD 2014: Vocea tinerilor vor fi la faţa locului
pentru a relata despre eveniment şi pentru a pregăti un reportaj special şi documentaţia
multimedia care va fi ulterior înmânată deputaţilor aleşi ai Parlamentului European. Ei vor avea
şansa de a participa la atelierele de lucru pe mass-media, de a învăţa direct de la experţi şi de a
se întâlni cu colegii lor din toată Europa!
Acest apel se adresează:
• tinerilor jurnalişti între 18 şi 30 de ani
• cetăţenilor şi rezidenţilor din statele membre ale UE
• tinerilor jurnalişti, studenţilor la jurnalism sau stagiarilor în
jurnalism.
Limba de lucru a evenimentului este engleza, prin urmare
participanţii trebuie să poată lucra în această limbă. Tinerii
jurnalişti din orice altă ţară pot participa cu condiţia să îşi acopere toate cheltuielile. Ei sunt
invitaţi să ia legătura cu organizatorii înainte de data limită.
Cum se face înscrierea:
Trimite formularul de candidatură împreună cu CV-ul, o scrisoare de motivaţie şi linkurile către
cele două articole publicate/difuzate în mass-media (de orice tip) în engleză până pe 1 martie
2014, ora 23:59 CET. Dacă lucrezi deja ca jurnalist sau eşti secretar de redacţie/editor cu
experienţă, poţi să consulţi şi apelurile pentru echipa de organizare (data limită: 1 martie
2014) şi echipa editorială (data limită: 16 februarie 2014).
Informaţii practice:
• cheltuielile de călătorie vor fi rambursate de Parlamentul European (la 3 - 6 săptămâni după
eveniment).
• participanţii vor primi o alocaţie pentru acoperirea costurilor de cazare, masă şi transport
local.
Mai multe informaţii se găsesc pe Portalul european pentru tineret.
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Concurs: Festivalul internaţional Très Courts
Începând
din
1991, Festivalul
internaţional
Très
Courts difuzează filme sub 3 minute simultan în toate colţurile
lumii. În 2014 festivalul va avea loc în perioada 2-11 mai în 100
de
oraşe,
dintre
care
20
de
oraşe
din
România.
Sub eticheta Around the Très Courts România - competiţia
românească, sunt grupate filme de maxim 3 minute, realizate în
România, difuzate în completarea selecţiei internaţionale a
festivalului. Este o ocazie excelentă pentru cineaştii amatori sau
profesionişti, studenţii la film şi arte vizuale sau pentru cei care au
pur şi simplu o idee genială pe care doresc să o arate lumii întregi, să îşi demonstreze talentul.
Pentru a înscrie un film în competiţie, principala regulă este durata: maxim 3 minute. Sunt
acceptate toate genurile: ficţiune, documentar, animaţie, film realizat cu telefonul mobil.
Data limită pentru trimiterea filmelor însoţite de formularul de înscriere pe adresele Institutelor
franceze din ţară (Cluj, Iaşi, Bucureşti sau Timişoara) este 28 februarie 2014. Participarea este
gratuită.
Mai multe informaţii: http://www.trescourt.ro/
Regulamentul concursului: http://www.trescourt.ro/ro/regulament

Campania europeană Generation Awake
A fost lansată o nouă fază a campaniei europene Generation Awake, cu
accent asupra unei mai bune gestionări a deşeurilor - unul din
elementele cheie pentru realizarea obiectivelor economiei ecologice.
Generation Awake este o campanie creată de Comisia Europeană, destinată
creşterii gradului de conştientizare cu
privire la eficientizarea resurselor.
Campania se adresează publicului larg,
urmărind să arate ce poate face fiecare
dintre noi în vieţile noastre de zi cu zi
pentru reducerea deşeurilor şi utilizarea
mai înţeleaptă a resurselor naturale,
precum apa, energia, lemnul, metalele.
Ea a fost lansată în 2011 de Direcţia
Generală pentru Mediu pentru a promova o Europă mai eficientă din punctul de vedere al
utilizării resurselor şi cu o economie ecologică (sau "circulară"). Campania, derulată online pe un
website interactiv disponibil în 24 de limbi oficiale ale UE, invită oamenii să se gândească la
obiceiurile lor de consum şi la consecinţele acestora asupra mediului, resurselor naturale,
calităţii vieţii, sănătăţii şi bunastării.

Hai să-i cunoşti şi tu pe Awakeners!
http://www.generationawake.eu/ro/
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DE LA EURODESK PRIMIM:
Oportunităţi de finanţare - termene limită până la 5 IUNIE 2014.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
sau http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
1 apr 2014 Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret
1 apr 2014 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
2 apr 2014 'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie
15 apr 2014 Stagii de practica la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei
15 apr 2014 Programul de burse Bogliasco
23 apr 2014 AEGEE: Universitatea de vara
30 apr 2014 Stagii de practica la Curtea de Justitie
30 apr 2014 Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
30 apr 2014 Stagii la Mediatorul European
30 apr 2014 Premiile Marco Biagi pentru tinerii bursieri
2 mai 2014 Stagii de formare la Consiliul Europei
15 mai 2014 Programul de formare pentru manageri (ETP) in Coreea
15 mai 2014 Programul de formare pentru manageri (ETP) in Japonia
15 mai 2014 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 mai 2014 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
15 mai 2014 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
15 mai 2014 ICI ECP - Cooperare in domeniul educatiei intre statele UE si Australia, Japonia, Noua Zeelanda
si Republica Coreea
20 mai 2014 Sprijin pentru reforma politica - Initiative prospective in cadrul Erasmus+
5 iun 2014 Capitala Europeana a Tineretului

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul VI, nr. 2/FEBRUARIE 2014
Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade
Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa. Se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor
care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.
Program de funcţionare: luni- vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, str. Stelea, nr.
2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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