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EUROPE DIRECT Târgoviște la Școala
de vară de la Doicești
Cum vacanța mare a sosit de ceva vreme, și
asta înseamnă mult timp liber pentru copii și
tineri, ne-am gândit să organizăm o școală de
vară cu numele O altfel de vacanță, pentru a
ocupa în mod util și plăcut o parte din zilele
călduroase ale lunii lui cuptor. Astfel
bibliotecar, cadre didactice, voluntari și
bineînțeles copii ne-am adunat la Biblioteca
Comunală Nicolae Neagu din Doicești pentru a
învăța prin joc. Avem și parteneri: EUROPE
DIRECT Târgoviște, Biblioteca Județeană Ion
Heliade Rădulescu Dâmbovița, Primăria
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Doicești și Consiliul Local Doicești, școlile din localitate etc.
Mai întâi au fost constituite câteva ateliere de lucru, cum ar fi:
dans sportiv și jocuri sportiv-distractive, teatru, geografie,
România – istorie și legendă, matematică, desen și pictură,
îndemânări practice etc, după care am pornit la lucru.
În data de 15 iulie 2009 am fost sprijiniți și de echipa EUROPE
DIRECT Târgoviște care a participat activ la cursurile și
activitățile din cadrul școlii noastre de vară.
Cei peste 30 de copii care ne frecventează zilnic între orele 11 - 13 la Căminul Cultural Doicești, au fost
informați despre ce înseamnă să fi Cetățean european, au vizionat scurtmetraje pe teme privind drepturile
cetățenilor europeni, dar și filme care vorbesc despre activitățile centrului EUROPE DIRECT Târgoviște
realizate de voluntarii centrului menționat.
Nu au rămas mai prejos nici voluntarii Bibliotecii Nicolae Neagu Doicești, unii dintre ei sunt adolescenți veniți în
vacanță la bunici din alte țări, care au aflat de școala noastră și au dorit să se implice alături de noi în formarea
prin joc a copiilor. Aceștia au pregătit diferite materiale despre mediul înconjurător după care i-au ajutat pe cei
mici să construiască machete pe tema dată ca o testare a cunoștințelor abia dobândite.
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Și pentru că școala noastră este una serioasă am pus pe loc în scenă piesa de teatru Azorel și cioara Cra, spre
distracția tuturor celor prezenți. Astfel, zi de zi, Căminul cultural Doicești este plin de copii și tineri, cadre
didactice și utilizatori ai bibliotecii care vin ... să învețe.

Reporter european - ediția de toamnă
Reprezentanţa Comisiei Europene şi Biroul de Informare al Parlamentului European în
România anunţă deschiderea concursului Reporter European – ediţia de toamnă 2009.
Scopul concursului
Prin intermediul acestui concurs, jurnaliştii sunt încurajaţi să contribuie la o mai largă dezbatere şi analiză a temelor
legate de integrarea europeană a României. Materialele înscrise în aceasta ediţie a concursului trebuie să aibă ca temă
criza economică şi soluţiile de relansare propuse de Uniunea Europeană.
Cui se adresează
La concurs sunt invitaţi să participe jurnaliştii din presa scrisă, radio, televiziune şi presa electronică, cu materiale
publicate sau difuzate în perioada 1 iunie – 14 octombrie 2009. Genurile jurnalistice vizate pentru fiecare secţiune
sunt:
- presă scrisă: analiză, comentariu, editorial;
- radio: dezbatere, talk-show, editorial;
- televiziune: dezbatere, talk-show, reportaj, film documentar;
- presă electronică: analiză, comentariu.
Criteriile de selecţie
Criteriile de selecţie care vor sta la baza jurizării sunt: acurateţea informaţiei, originalitatea perspectivei din care e
tratat subiectul, obiectivitatea abordării şi capacitatea temei alese de a genera dezbatere publică.
Jurizare
Juriul va fi format din specialişti mass-media şi reprezentanţi ai instituţiilor europene din România (unul din partea
Biroului de Informare al Parlamentului European şi unul din partea Reprezentanţei Comisiei Europene). Sesiunea de
jurizare va avea loc la sfârşitul lunii iunie. Juriul va avea în vedere selectarea, în măsura în care este posibil, a câte
unui câştigător pentru fiecare din categoriile mass-media menţionate. Sesiunea de jurizare va fi urmată de publicarea
unui comunicat cu numele câştigătorilor.
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Premii
Câştigătorii selectaţi (maximum patru jurnalişti) vor fi premiaţi cu echipamente informatice utile pentru activitatea
lor zilnică.
De asemenea, câştigătorilor li se va oferi oportunitatea să efectueze o vizită la Bruxelles sau Strasbourg pentru
întâlniri/interviuri cu membri ai Parlamentului European şi cu oficiali ai Comisiei Europene. Costurile vizitei (avion clasa economic şi diurnă pentru acoperirea costului cazării) vor fi decontate de către organizatori după realizarea
vizitei.
Înscriere şi termene limită
Pentru înscriere sunt necesare:
- presă scrisă: materialul propus şi publicaţia în care acesta a apărut;
- radio: transcriptul materialului şi al emisiunii în care a fost difuzat;
- televiziune: transcriptul materialului şi al emisiunii în care a fost difuzat;
- presă electronică: materialul propus şi denumirea site-ului unde a apărut.
Candidaţii sunt rugaţi să trimită materialele în formă tipărită + anexe, prin poştă sau curier, la sediul Reprezentanţei
Comisiei Europene în România, str. Vasile Lascăr 31,020492 Bucureşti, în plic cu menţiunea: "Pentru concursul
REPORTER EUROPEAN" sau în format electronic, tot cu menţiunea "Pentru concursul REPORTER EUROPEAN",
pe adresa comm-rep-ro@ec.europa.eu .
Candidaţii sunt rugaţi să includă în dosarul de candidatura datele de contact personale: nume şi prenume, adresa
poştală, telefon şi e-mail.
Termenul limită pentru transmiterea materialelor este 20 octombrie 2009, data poştei.

Iniţiativa "Plantează un copac cu un click"
Arată că eşti pregătit să lupţi împotriva schimbării climei:
planteză un copac!
În fiecare an aproximativ nouă miliarde de CO2 sunt absorbite de
copaci, dar aproape două miliarde de tone sunt degajate prin
despădurire. Prin plantarea mai multor copaci putem să ne
demonstrăm angajamentul în echilibrarea climatică a Terrei şi să facem mediul nostru înconjurător mai verde.

Publicat de EUROPE DIRECT Târgovişte.
Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ
Vlăduţ Andreescu.

3

Comisia Europeană

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

EUROPE DIRECT Târgovişte

BIBLIOTECA “ ION HELIADE RĂDULESCU ”
DÂMBOVIŢA
Târgovişte, str.Stelea , nr.2
Tel.: 0345100581;
Fax.: 0345100582;
E—mail: office@edtargoviste.ro;
www.edtargoviste.ro

Alătură-te competiţiei noastre şi susţine creşterea nivelului de conştientizare al nevoii de acţiune şi abordare cu
privire la schimbarea climatică.
Comisia Europeană invită tinerii europeni să ia parte la iniţiativa "Planteză un copac printr-un click" şi să se alăture
în lupta împotriva schimbărilor climatice.
Ia-ţi un angajament faţă de natură plantând un copac astăzi! Implică-te în campanie înregistrându-te aici
http://clickatree.europa.eu/ro/click-a-tree-initiative.html

Primii 5,000 de participanţi vor primi gratuit de la Comisia Europeană un puiet (Euonymus de 15 - 20 de cm
înălţime). Puietul va fi expediat împreună cu instrucţiunile de plantare. Tot ce trebuie să faci este să iei un puiet sau
copacul pe care l-ai primit, să verifici sugestiile de plantare, să plantezi puietul sau copacul şi să faci o poză care să
ateste munca ta. Încarcă poza şi ai şansa să câştigi o aventură fabuloasă într-o tabără de mediu.
Respiraţi adânc şi faceţi un angajament acum. Toţi suntem responsabili în lupta împotriva schimbărilor climatice.
Prin campania de conştientizare publică "Energie - Schimbare climatică", Comisia Europeană caută să informeze şi
să motiveze tinerii europeni cu privire la implicarea în lupta împotriva schimărilor climatice. Campania subliniază
importanţa contribuţiilor fiecăruia în limitarea efectelor cauzate de schimbările climatice şi caută să motiveze tinerii
din Statele Membre UE să întreprindă mici schimbări în comportamentul de zi cu zi.
În contextul în care lumea actuală se confruntă cu probleme
serioase de mediu este absolut necesară implicarea tuturora - chiar
şi a TA! Plantarea unui copac este o activitate uşoară şi în acest fel
se poate observa cum acest efort singular se dezvoltă în ceva
important.
Prin acest act simbolic puteţi creşte nivelul de conştientizare cu
privire la numeroase acţiuni pe care le putem întreprinde pentru
protejarea mediului.
Regulament - Cine poate participa?
Concursul „Plantează un copac cu un click” se adresează tuturor rezidenţilor UE din Bulgaria, Danemarca, Franţa,
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Germania, Polonia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Suedia şi Ungaria, persoane cu vârste cuprinse între 1429 ani.

1.

Participanţii trebuie să se înregistreze în concurs completând formularul de înregistrare.
2. Trebuie să trimiţi o fotografie pe acest site web care să ateste plantarea copacului tău, pentru a fi
eligibil în câştigarea unui loc în tabăra de studiu pe teme de mediu.
3. Este permisă înregistrarea unei singure persoane pentru o aplicaţie.
4. Data de închidere a iniţiativei este 15 noiembrie 2009. Nu vor mai fi acceptate înregistrări după
această dată.
5. Câştigătorii nu vor primi bani sau premii alternative.
Cine câştigă?
10 Participanţii la concurs vor fi aleşi printr-un sistem de votare publică. Poţi vota o singură dată. Pentru a putea
vota, trebuie mai întâi să te înregistrezi. Toţi participanţii care s-au înregistrat deja pentru că au plantat un copac pot
vota oricum. Orice persoană care doreşte să voteze fotografia favorită şi nu doreşte să planteze un copac, trebuie să se
înregistreze introducând adresa de e-mail şi alegând un nume de utilizator şi o parolă. Câştigătorii vor fi apoi invitaţi
într-o tabără de studiu pe teme de mediu.
Cum pot obţine copacul?
După ce te-ai înregistrat cu succes la iniţiativa "Plantează un
copac printr-un click", o confirmare automată va fi trimisă
către adresa ta de e-mail. Dacă eşti înregistrat printre primii
5,000 de participanţi, vei primi un al doilea e-mail prin care vei
fi informat despre expedierea puietului de către Comisia
Europeană. Te rugăm să verifici atent datele tale de contact
pentru ca expedierea să fie făcută la adresa corectă. Puietul de
15 - 20 cm va fi trimis într-un pachet de dimensiuni reduse. De asemenea, vei primi informaţii despre timpul de
expediere.
Cum trebuie să plantez copacul?
Dacă nu eşti sigur cum să plantezi copacul, citeşte în continuare aici.
Materialul trimis
1. Comisia Europeană poate utiliza materialele înscrise în concurs în scopul promovării campaniei.
2. Toţi participanţii trebuie să declare în formularul de înregistrare că materialul trimis le aparţine şi că
nu au fost încălcate drepturi de proprietate.
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Află mai multe informaţii despre combaterea schimbărilor climatice la http://ec.europa.eu/climateaction.

Combaterea schimbărilor climatice, o responsabilitate
comună
Ţările G8 s-au angajat să limiteze încălzirea globală la 2°C şi să
reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 80% până în 2050.
Acordurile constituie un pas extrem de important către realizarea unui
consens privind modul în care ar trebui să fie împărţită
responsabilitatea limitării emisiilor. Liderii spun însă că mai este încă
mult de lucru înaintea conferinţei asupra schimbărilor climatice de la Copenhaga. ONU speră că un nou acord
internaţional va fi încheiat la summit-ul mondial din decembrie. Anul trecut, Grupul celor opt a convenit că
emisiile ar trebui să fie reduse la jumătate până în 2050, dar nu a furnizat amănunte despre cum s-ar putea
realiza acest lucru.
De această dată, s-a ajuns la concluzia că ţările dezvoltate vor trebui să-şi reducă emisiile cu 80%.
Câteva ţări în curs de dezvoltare (China, India, Brazilia, Mexic şi Africa de Sud) doresc ca Grupul celor
8 să adopte obiectivele pentru anul 2020 şi să ofere asistenţă financiară şi tehnică pentru combaterea
schimbărilor climatice.
În paralel, au fost purtate discuţii cu principalele ţări cu economii emergente, în cadrul Forumului
economiilor majore (MEF). Acesta reuneşte principalii actori de pe scena economică mondială: membrii G8
(SUA, Canada, Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Japonia şi Rusia), grupul celor cinci puteri
economice emergente - G5 (China, India, Brazilia, Mexic şi Africa de Sud), precum şi Australia, Indonezia,
Coreea de Sud şi UE.
La fel ca şi G8, ţările în curs de dezvoltare au admis că temperaturile globale medii nu ar trebui crească
cu mai mult de 2°C, ceea ce constituie un pas esenţial pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Acest
prag este important deoarece minimizează riscul unei accelerări periculoase a schimbărilor climatice.
Încălzirea globală s-a aflat pe lista priorităţilor liderilor lumii în cadrul summit-ului anual al G8 şi al
convorbirilor separate cu liderii economiilor emergente. Printre celelalte teme abordate s-au numărat criza
economică mondială, dezvoltarea în Africa, neproliferarea armelor nucleare, reforma financiară şi siguranţa
alimentară.
Liderii G8 au alocat 20 miliarde de dolari pe trei ani stimulării investiţiilor agricole în ţările sărace şi
combaterii foametei. De asemenea, au convenit să analizeze, în continuare, posibilitatea adoptării de noi
reglementări referitoare la sistemul financiar şi să îşi sporească eforturile pentru a pune capăt crizei creditelor
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şi pentru reluarea negocierilor comerciale la nivel mondial.
Preluaţi controlul!
Schimbările climatice reprezintă o problemă globală şi totuşi, fiecare dintre noi poate contribui la o
schimbare în bine. Chiar micile schimbări ale comportamentului nostru cotidian pot reduce emisiile de gaze cu
efect de seră, fără a ne afecta calitatea vieţii. De fapt, acestea ne pot ajuta să economisim bani.
Voi ţineţi sub control schimbările climatice!
Mai multe detalii la pagina:
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/control/takecontrol_ro.htm

Împreună pentru cercetare
Trei noi parteneriate public-privat au fost lansate pentru a stimula cercetarea, un domeniu al cărui potenţial de
a impulsiona creşterea economică este unanim recunoscut.
Investiţiile în cercetare şi dezvoltare de astăzi asigură competitivitatea Europei de mâine. Acesta este
principiul care stă la baza acţiunilor UE de promovare a investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, ca parte a
planului de relansare a economiei europene.
Trei noi parteneriate public-privat (PPP-uri) au fost create în acest
scop. Finanţate în proporţie de 50% de UE şi 50% de sectorul
privat, acestea vor sprijini financiar cercetarea în trei domenii:
„fabricile viitorului” (sectorul manufacturier), „clădiri eficiente
din punct de vedere energetic” (sectorul construcţiilor) şi
„automobile ecologice” (industria autovehiculelor).
Alegerea celor 3 sectoare nu este întâmplătoare - pe de o parte,
acestea au fost cel mai grav afectate de criză, iar pe de altă parte,
cercetarea şi dezvoltarea în domeniu ar putea conduce la crearea unor tehnologii noi, ecologice, care să
contribuie la o economie mai durabilă. Cele trei PPP-uri vor dispune de un buget total de 3,2 miliarde de euro.
Participând la aceste parteneriate alături de UE, întreprinderile vor avea un cuvânt de spus în ceea ce priveşte
domeniile strategice prioritare din cercetare. De asemenea, îşi vor putea face planuri de investiţii pe termen
lung, întrucât participarea lor presupune un buget fix pe un anumit număr de ani. Pe de altă parte, împărţirea
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costurilor cu sectorul privat îi va permite Uniunii să finanţeze proiecte de cercetare costisitoare.
La 30 iulie, Comisia va lansa o cerere de propuneri de proiecte individuale pentru fiecare parteneriat. Se
estimează că aproximativ 750 de persoane vor participa la ziua de informare privind PPP-urile în domeniul
cercetării, organizată în data de 13 iulie cu scopul de a informa câţi mai mulţi membri ai comunităţii ştiinţifice
cu privire la oportunităţile oferite de parteneriatele public-privat.

Asistenţa medicală în străinătate
Dacă sunteţi asigurat în cadrul sistemului naţional de asigurări sociale, coordonarea la nivelul UE vă permite
să beneficiaţi de asigurare de sănătate pentru dumneavoastră şi membrii familiei atunci când călătoriţi în
străinătate - fie pentru perioade de şedere mai lungi, fie doar pe perioada vacanţei.
Instituţia mea de asigurări de sănătate acoperă cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală acordată în alte
state europene?
Există două cazuri:
Îngrijiri medicale neprevăzute (Cardul european de asigurări sociale de sănătate).
Vă aflaţi într-un alt stat membru alt stat membru şi aveţi nevoie de îngrijiri medicale care nu erau prevăzute.
Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă poate acoperi cheltuielile.
SAU
Îngrijiri medicale planificateAtunci când călătoriţi într-un stat european pentru a primi îngrijiri medicale,
cheltuielile dumneavoastră pot fi acoperite dacă obţineţi o autorizaţie.
Mai multe detalii:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=509

Drepturile la locul de muncă
Vă preocupă care sunt drepturile dumneavoastră la locul de muncă?
Consideraţi că aţi fost tratat incorect la locul de muncă sau că slujba
pe care o aveţi are un efect negativ asupra sănătăţii dumneavoastră?
Legislaţia UE cu privire la ocuparea forţei de muncă garantează
niveluri minime de protecţie care se aplică tuturor persoanelor care
trăiesc şi muncesc în Uniunea Europeană. Această secţiune oferă
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informaţii despre aceste drepturi legale, în special privind următoarele aspecte:
•
•
•
•

securitatea şi sănătatea în muncă: drepturi şi obligaţii generale, locuri de muncă, echipamente de
lucru, riscuri specifice şi lucrători vulnerabili;
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi: egalitate de tratament la locul de muncă, lucrătoare
însărcinate, concediu de maternitate, concediu pentru creşterea copilului;
protecţia împotriva discriminării pe criteriu de sex, rasă, religie, vârstă, dizabilităţi şi orientare
sexuală;
dreptul muncii: munca pe fracţiune de normă, contracte pe perioadă determinată, timp de lucru,
protecţia tinerilor la locul de muncă, informarea şi consultarea lucrătorilor.

Aceste reguli trebuie transpuse în legislaţia naţională în termenul stabilit. Aplicarea legilor naţionale care
transpun legislaţia europeană intră în sarcina autorităţilor naţionale competente. Persoanele care consideră că
nu le-au fost respectate drepturile trebuie să-şi înainteze cazul, într-o primă etapă, autorităţilor naţionale
competente (cum ar fi inspectoratele de muncă şi tribunalele pentru litigii de muncă).
Legislaţia UE are ca scop protejarea sănătăţii şi bunăstării cetăţenilor. Pe lângă suferinţa provocată
persoanelor în cauză şi familiilor acestora, condiţiile proaste de lucru reprezintă un cost ridicat pentru
economia Uniunii.

Suedia la cârma UE
Suedia va deţine în următoarele şase luni preşedinţia Uniunii Europene,
având ca priorităţi relansarea economică şi combaterea schimbărilor
climatice.
Suedia a preluat, la 1 iulie 2009, preşedinţia Uniunii Europene, cu
speranţa că va reuşi să scoată blocul comunitar din recesiunea
economică şi să traseze calea către derularea cu succes a negocierilor
internaţionale pe tema schimbărilor climatice.
Una dintre priorităţile preşedinţiei suedeze va fi coordonarea politicilor naţionale cu privire la deficitele
bugetare, care s-au accentuat pe măsură ce ţările membre au efectuat cheltuieli considerabile pentru a menţine
creşterea economică şi pentru a susţine băncile.
Pe fondul creşterii şomajului, Suedia doreşte să pună bazele unei noi strategii privind dezvoltarea
economică şi crearea de noi locuri de muncă în următorii zece ani. Strategia actuală, adoptată în 2000, va
expira anul viitor.
La întâlnirea din iunie, liderii europeni şi-au exprimat sprijinul în favoarea propunerilor Comisiei vizând
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consolidarea supravegherii industriei financiare. Suedia speră că legislaţia aferentă va fi aprobată pe durata
preşedinţiei sale. Guvernul suedez va avea şi misiunea de a pregăti poziţia UE pentru reuniunea G20 din luna
septembrie.
Însă, principala prioritate a Suediei va fi încheierea unui acord ambiţios în materie de combatere a
schimbărilor climatice, cu ocazia summitului Naţiunilor Unite, programat să se desfăşoare la Copenhaga, în
luna decembrie. Potrivit primului ministru suedez, Fredrik Reinfeldt, problema schimbărilor climatice necesită
un răspuns global. „Trebuie să menţinem Uniunea Europeană unită şi să facem în aşa fel încât să obţinem
acest răspuns global”, a subliniat oficialul suedez.
În cadrul negocierilor premergătoare conferinţei, Suedia va susţine poziţia UE favorabilă reducerii drastice a
emisiilor de dioxid de carbon. De asemenea, va încerca să obţină un consens cu privire la finanţarea acţiunilor
de combatere a încălzirii globale, în special în ţările în curs de dezvoltare.
Suedia preia preşedinţia UE într-o perioadă de nesiguranţă şi de schimbări la nivel instituţional. Un nou
Parlament este pe cale să se configureze, ca urmare a alegerilor din iunie, şi se pregăteşte numirea unei noi
Comisii. De asemenea, se aşteaptă ca Irlanda să organizeze, în toamna acestui an, un al doilea referendum pe
tema Tratatului de la Lisabona. Vara trecută, alegătorii irlandezi au respins Tratatul, dând astfel o grea lovitură
eforturilor UE de simplificare a procesului de luare a deciziilor. Pentru a intra în vigoare, Tratatul trebuie să fie
ratificat de toate statele membre.
În următoarele şase luni, Suedia va sprijini eforturile UE de reducere a poluării în regiunea Mării Baltice
şi de relansare a economiei în această zonă grav afectată de criza financiară. În plus, Suedia îşi propune să
promoveze o politică comună în materie de azil şi să consolideze cooperarea UE în domeniul imigrării.

Microfinanţare pentru şomerii europeni
UE propune instrumentul de microfinanţare pentru a-i încuraja pe
şomeri să îşi înceapă propria afacere
Când vorbesc despre microfinanţare, majoritatea economiştilor se
referă la împrumuturile mici cu ajutorul cărora persoanele cu spirit
antreprenorial din ţările sărace sunt stimulate să îşi înceapă propria
afacere.
Însă, în contextul celei mai grave recesiuni din ultimele decenii,
microfinanţarea devine tentantă chiar şi pentru economiile
puternice.
Comisia Europeană propune un instrument de microfinanţare destinat atât persoanelor care şi-au pierdut
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locul de muncă şi doresc să se lanseze în afaceri, cât şi companiilor existente care intenţionează să se extindă.
Propunerea este inclusă în planul de acţiune privind ocuparea forţei de muncă .
Împrumuturile vor fi acordate întreprinderilor cu mai puţin de 10 angajaţi, categorie din care fac parte peste
90% din întreprinderile existente la nivel european. Suma de care va putea beneficia o întreprindere va fi de
maxim 25.000 de euro.
Din cauza crizei financiare, creditele s-au epuizat şi milioane de oameni şi-au pierdut locurile de muncă. Anul
acesta, se preconizează că cel puţin 3,5 milioane de persoane vor intra în rândurile şomerilor.
"Dorim să le oferim oamenilor care şi-au pierdut locul de muncă şansa de a o lua de la început, facilitându-le
accesul la credite şi ajutându-i să-şi pună pe picioare propria afacere", a declarat comisarul pentru ocuparea
forţei de muncă, Vladimír Špidla. „În acelaşi timp, dorim să ajutăm întreprinderile mici să se dezvolte, în
ciuda crizei economice” a adăugat acesta.
Aproximativ 100 de milioane de euro din fondurile actuale ale UE vor fi dirijate către noul instrument de
microfinanţare. Acest buget iniţial ar putea genera peste 500 de milioane de euro cu ajutorul altor instituţii
financiare,
precum
Banca
Europeană
de
Investiţii.
Tinerii care doresc să înceapă sau să dezvolte o afacere vor beneficia de asistenţă financiară, consiliere şi
formare în domeniul elaborării planurilor de afaceri.
Dacă va fi aprobat de liderii şi legiuitorii europeni, instrumentul pentru microfinanţare va fi disponibil
începând de anul viitor.

Finanţare
Intenţionaţi să solicitaţi finanţare de la Uniunea
Europeană? Doriţi să consultaţi exemple de proiecte care
au primit sprijin financiar de la UE? Direcţia Generală
Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate de
Şanse din cadrul Comisiei Europene gestionează trei
instrumente de finanţare principale:
1. Fondul Social European (FSE)
Fondul Social European (FSE) îi ajută pe cetăţeni să-şi
îmbunătăţească competenţele şi perspectivele
profesionale. Autorităţile de gestionare naţionale şi
regionale sunt responsabile cu administrarea zilnică a
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Fondului. Aşadar, Comisia Europeană nu este direct implicată în selecţia sau în finanţarea proiectelor.
2. PROGRESS
Programul PROGRESS este destinat să sprijine dezvoltarea politicilor comunitare din următoarele domenii:
•
•
•
•
•

ocuparea forței de muncă;
condițiile de muncă;
egalitatea între bărbați și femei;
protecția socială și incluziunea socială;
diversitatea şi lupta împotriva discriminării.

Priorităţile de finanţare ale programului sunt stabilite la începutul fiecărui an. Ulterior, se lansează cereri de
oferte şi cereri de propuneri, în baza cărora se acordă sprijin financiar.
3. Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)
FEG îi ajută pe lucrătorii care şi-au pierdut locul de muncă din cauza modificărilor din structura comerțului
mondial să-şi găsească cât mai rapid o altă slujbă. Cererile pentru asistență din partea FEG trebuie înaintate de
statele membre. Persoanele fizice sau juridice afectate de astfel de modificări care doresc să beneficieze de
sprijinul FEG trebuie să se adreseze autorităţilor naţionale competente.
4. Program anual de lucru: subvenții și contract
Priorităţile de finanţare ale Comisiei Europene în domeniul ocupării forţei de muncă, afacerilor sociale şi
egalităţii de şanse sunt stabilite în decizia de finanţare anuală. Aceasta poate fi actualizată pe parcursul anului.
Mai multe informații la:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=86
Concurs organizat de Comisia Europeană: Imaginați o lume nouă...cu ajutorul fotografiei
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În cadrul Anului european al creativităţii şi inovării (AECI) 2009, Comisia Europeană a lansat concursul de
fotografie „Imaginaţi o lume nouă". Sunt invitaţi să îşi exprime creativitatea fotografi profesionişti şi amatori
de toate vârstele din întreaga Uniune Europeană. Un juriu de prestigiu va selecta învingătorii, care vor primi
premii constând în echipament fotografic şi excursii în oraşe din Uniunea Europeană. Concursul are un site
web: www.imagine2009.eu Termenul limită pentru prezentarea fotografiilor este 31 august 2009.
Imaginaţia este o capacitate vitală a fiinţei umane: imaginaţia facilitează înţelegerea experienţei şi a
cunoştinţelor; datorită imaginaţiei, putem înţelege lumea. În această perioadă de schimbări rapide, trebuie să
fim flexibili şi creativi, să ne folosim din plin imaginaţia şi capacitatea de inovare şi să ne proiectăm în viitor.
Comisia Europeană invită toţi fotografii profesionişti şi amatori, studenţii în fotografie
şi pe toţi cei talentaţi să îşi prezinte fotografiile la concursul „Imaginaţi o lume nouă”.
Poate participa orice persoană care locuieşte într-un stat membru al Uniunii Europene,
într-o ţară candidată sau în Islanda, Liechtenstein sau Norvegia, care împărtăşeşte
pasiunea noastră pentru fotografie.
Juriul concursului „Imaginaţi o lume nouă” va fi condus de profesorul de fotografie Chris Wainwright,
preşedintele European League of Institutes of the Arts (ELIA). Lucrările prezentate vor fi evaluate de către un
juriu internaţional alcătuit din profesionişti renumiţi din domeniul fotografiei şi al artelor care vor alege
câştigătorii: Claude Bussac, directoarea PhotoEspaña, Spania; François Hébel, directorul Rencontres d'Arles,
Franţa; Orsolya Kőrösi, directoarea executivă a Hungarian
House of Photography, Ungaria; Vangelis Ioakimidis,
directorul Thessaloniki Museum of Photography, Grecia;
Elina Brotherus, fotograf şi artistă video, Finlanda; Klavdij
Sluban, fotograf francez de origine slovenă.
Publicul european va fi invitat să aleagă câştigătorul
„Premiului publicului” printr-un proces de votare online.
Cei patru câştigători ai concursului vor primi premii importante constând în aparate foto, echipament
fotografic, excursii în oraşe europene şi o largă recunoaştere pe scena europeană a talentului lor.
Concursul fotografic este unul dintre evenimentele organizate de Comisia Europeană în cadrul Anului
european al creativităţii şi inovării 2009 (AECI).Sub deviza „Imaginează, Creează, Inovează”, AECI 2009 are
drept obiectiv sensibilizarea cu privire la importanţa creativităţii şi a inovării, competenţe-cheie pentru
dezvoltarea personală, socială şi economică. Punând în valoare creativitatea şi inovarea, UE doreşte să
modeleze viitorul Europei în contextul unei concurenţe la nivel mondial, promovând potenţialul de creativitate
şi inovare al fiecăruia dintre noi.
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Pagini Utile:


Site-ul web oficial al concursului:

www.imagine2009.eu


Site-ul web oficial al Anului european al creativităţii şi inovării:

http://create2009.europa.eu

Pregătiri pentru o eventuală criză a gazului
Propuneri pentru mai multă transparenţă şi pentru monitorizarea situaţiei
aprovizionării cu gaz a UE.
În majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană, alimentarea cu energie a locuinţelor este
considerată absolut normală. De aceea, în ianuarie 2009 cetăţenii câtorva dintre ţările Europei Centrale şi de
Est au intrat în panică atunci când au rămas fără lumină şi căldură. Pana a fost cauzată de o întrerupere în
livrarea de gaz rusesc către UE. Aceasta a survenit în urma unui dezacord între Rusia şi Ucraina pe marginea
unor clauze contractuale referitoare la datorii şi preţuri, gazul tranzitând teritoriul Ucrainei.
Un sfert din cantitatea totală de energie utilizată în UE, inclusiv 20% din curentul electric, se bazează pe gaz
(importat în proporţie de 60%). Unele ţări, printre care se numără şi Bulgaria, importă tot gazul de care au
nevoie, fiind astfel extrem de vulnerabile la întreruperile în aprovizionare.
Comisia Europeană doreşte să se asigure că UE are capacitatea de a face faţă unor situaţii de criză. O nouă
propunere invită la investiţii mai transparente în infrastructura energetică, astfel încât UE să poată estima dacă
proiectele planificate vor putea acoperi cererea în viitor.
În plus, fiecare ţară va avea ca sarcină să desemneze o autoritate responsabilă cu
monitorizarea situaţiei aprovizionării cu gaz. Printre atribuţiile acesteia se vor număra
şi evaluarea riscurilor, organizarea acţiunilor preventive şi elaborarea planurilor pentru
cazuri de urgenţă. La nevoie, pentru a se reduce riscul întreruperilor în aprovizionare, agenţia va cere să fie
create rezerve suplimentare de gaz.
Propunerea se constituie într-o invitaţie la cooperare adresată statelor membre, în
eventualitatea unor goluri în aprovizionarea cu gaz provenind din afara Uniunii
Europene. Fluxul de gaz prin sistemul de conducte ar putea fi inversat spre a fi
redirecţionat către regiunile cel mai puternic afectate. De asemenea, reţelele energetice
pot fi extinse, astfel încât nicio ţară să nu rămână izolată. Investiţiile necesare în acest
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scop vor fi făcute în contextul planului european de redresare economică.
UE ia măsuri şi pentru diversificarea furnizorilor. De curând, a fost semnat un acord privind construcţia
gazoductului Nabucco, care va transporta gaze din Asia Centrală, prin Turcia.

Sondaj - Europenii se tem că îşi vor pierde locurile de muncă
Unul din trei europeni este „foarte îngrijorat” că îşi va pierde locul de muncă, iar
numărul celor care se tem că un membru al familiei va deveni şomer în următoarele
luni este şi mai mare.
Rezultatele sondajului comandat de UE şi realizat în luna iunie nu sunt o surpriză
pentru nimeni. Europa se luptă să iasă din cea mai gravă recesiune postbelică, fiind
estimată o contractare a economiei cu 4% în acest an. Măsurile monetare şi fiscale ar trebui să se facă simţite
în 2010, însă până atunci se vor pierde circa 8,5 milioane de locuri de muncă.
„După cum era de aşteptat, europenii sunt preocupaţi de impactul pe care îl va avea criza asupra familiilor şi
asupra locurilor lor de muncă," a declarat comisarul pentru ocuparea forţei de muncă, Vladimír Špidla. „Este
şi motivul pentru care au fost luate măsuri la nivel european chiar de la începutul crizei, pentru a se limita
impactul acesteia asupra locurilor de muncă.”
Špidla a menţionat propunerea UE referitoare la introducerea unui sistem de
microcreditare, prin care s-ar acorda mici împrumuturi celor care doresc să
demareze o afacere sau să îşi extindă activitatea companiei.
De asemenea, Comisia doreşte să pună la dispoziţie mai multe fonduri pentru
formarea profesională şi să extindă domeniul de aplicare a unui fond destinat să îi
ajute pe lucrători să se adapteze la schimbările survenite la nivelul comerţului mondial.
Întrebaţi ce cred despre astfel de politici, şapte din zece europeni au răspuns că acestea au un impact
pozitiv. O treime din cei chestionaţi sunt în favoarea creşterii finanţării acordate de UE pentru crearea de
locuri de muncă.
Cel puţin 4 milioane de persoane şi-au pierdut locurile de muncă în ultimul an, rata şomajului crescând mai
rapid în rândul tinerilor. Conform datelor furnizate de Oficiul de statistică al UE, rata şomajului în rândul
europenilor sub 25 de ani a ajuns la 18% în primul trimestru al anului, adică mai mult decât dublul ratei totale
(8,3%).
Pentru a-i ajuta pe tineri să rămână activi pe piaţa muncii, Comisia doreşte să convingă întreprinderile din UE
să ofere alte 5 milioane de posturi suplimentare pentru stagiari.
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Muzică împotriva sărăciei
Tinerii sunt încurajaţi să participe la un concurs muzical având
ca temă combaterea sărăciei.
UE este principalul donator de ajutor umanitar pentru ţările în
curs de dezvoltare. În anul 2008, a furnizat 60% din volumul
ajutorului oferit la nivel mondial. Cu toate acestea, foarte multe
persoane trăiesc în sărăcie în întreaga lume. Numărul lor se ridica
la peste un miliard în 2005.
Eforturile UE se înscriu în direcţia Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului definite de ONU, printre care cel
referitor la eradicarea sărăciei severe (situaţie în care o persoană este nevoită să trăiască din mai puţin de 1,25
de dolari pe zi). Celelalte obiective se referă la accesul la educaţia primară şi la reducerea mortalităţii infantile.
Campania UE „Lupt împotriva sărăciei” se adresează adolescenţilor, încurajându-i să combată acest fenomen.
Site-ul său de internet îi îndeamnă pe tineri să se implice activ, de exemplu căutând ONG-uri care au nevoie
de ajutor, prin intermediul Serviciului european de voluntariat. Site-ul conţine şi informaţii despre politica de
dezvoltare a UE şi despre proiectele finanţate în diverse domenii, de la siguranţă alimentară la prevenirea
conflictelor.
Cei care preferă să se exprime prin muzică, îşi pot da frâu liber inspiraţiei şi se pot înscrie la concursul
Muzică împotriva sărăciei. Tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani pot trimite o melodie, compusă de ei,
pe tema combaterii sărăciei. Vizitatorii site-ului pot vota on-line pentru melodia preferată. Căştigătorul îşi va
putea înregistra melodia într-un studio profesionist şi o va putea interpreta pe scenă la Stockholm, cu ocazia
Zilelor europene ale dezvoltării 2009.
Scopul acestui eveniment anual este de a contribui la crearea unei coaliţii mondiale împotriva sărăciei.
Aproximativ 4 000 de persoane din 125 de ţări vor participa la dezbateri pe teme şi iniţiative de actualitate.
Participanţii au acces la toate manifestările, reuniunile şi expoziţiile organizate, care sunt tot atâtea oportunităţi
de a face schimb de idei şi de a pune bazele unor noi parteneriate.
Spre sfârşitul anului, va fi decernat premiul „Tinereţe şi dezvoltare” pentru cel mai bun material video sau
poster pe tema dezvoltării umane în Africa.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi:
Concursul “Muzica Împotriva sărăciei”:
http://www.ifightpoverty.eu/index_en.htm
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