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ALTE ŞTIRI
Centrul Europe Direct
Târgovişte lansează un
concurs adresat tinerilor,
care constă în realizarea unui
film documentar cu tema
„Târgovişte – oraş
european”. Detalii în pag. 6-7
La fel ca anul trecut, ED
Târgovişte organizează o
serie de manifestări de
anvergură cu ocazia Zilei
Europei, în Piaţa
Tricolorului. Pentru program
şi alte amănunte vezi pag. 89

Comisia Europeană lansează
un concurs adresat
jurnaliştilor, cu scopul
conştientizării opiniei publice
asupra sărăciei şi excluziunii
sociale în Europa. Vor fi
premiate cele mai edificatoare
materiale jurnalistice pe
această temă. Pentru detalii
vezi pag. 10-11

Norul de cenuşă vulcanică
rezultat în urma erupţiei unui
vulcan din Islanda, care a
perturbat circulaţia aeriană în
Europa, a determinat reacţii
din partea Comisiei Europene .
Detalii în pag. 2

În imagine: voluntari şi parteneri, participanţi la Caravana Eco pe Valea
Dâmboviţei . Detalii în pag. 3
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte lansează un
concurs adresat elevilor de liceu, pe care îi invită să
descopere precursorii integrării europene, oamenii care
de-a lungul istoriei au visat la alcătuirea unei mari familii
europene pe întreg continentul. Concursul va avea loc în
luna iunie şi este organizat în colaborare cu Colegiul
„Nicolae Titulescu” din Pucioasa. Detalii în pag. 8
Acţiuni EUROPE DIRECT Târgovişte în anul 2010:
În luna mai, un grup de voluntari ED se vor afla în
vizită la Parlamentul European, sediul din Bruxelles, la
invitaţia europarlamentarului Oana Antonescu. Pe
parcursul anului, şi alţi voluntari vor avea ocazia să
vadă Parlamentul European. Detalii în pag. 2

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al Consiliului
Judeţean Dâmboviţa
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NORUL DE CENUŞĂ
VULCANICĂ
Preşedintele Comisiei
Europene a decis crearea
unui grup de lucru ad hoc
pentru evaluarea
impactului norului de
cenuşă vulcanică asupra
industriei transporturilor
aeriene şi a economiei în
general. Preşedintele
doreşte să se asigure că
Uniunea Europeană
dispune de o analiză
corectă pentru a fi în
măsură să acţioneze
corespunzător şi pentru
ca măsurile luate în
întreaga Uniune

VERDE PENTRU MAŞINILE
ECOLOGICE ÎN EUROPA

Europeană să fie
coordonate în mod
adecvat. Barroso a
declarat: "Norul de
cenuşă vulcanică a
creat o situaţie fără
precedent. I-am cerut
vicepreşedintelui Kallas
să coordoneze reacţia
Comisiei Europene şi
să realizeze o evaluare
completă a impactului
asupra economiei şi a
industriei transporturilor
aeriene. Este important
ca toate măsurile ce
vor fi luate în
considerare să fie
coordonate la nivel
european".

Comisia încurajează
dezvoltarea sectorului
autovehiculelor electrice.
În acest sens, a publicat
astăzi un plan care
vizează promovarea
înfiinţării, la nivel
european, a unei reţele de
staţii de reîncărcare
rapidă pentru maşinile
electrice şi stabilirea,
până în 2011, a unor
standarde tehnice şi de
siguranţă comune
aplicabile acesteia. Planul
face parte dintr-o nouă
strategie care urmăreşte
introducerea pe piaţă a
mai multor maşini

ecologice - element vital
pentru redresarea sectorului
auto şi scăderea
dependenţei de produse
petroliere. Sunt promovate
maşinile eficiente din punctul
de vedere al consumului de
combustibil, maşinile
electrice şi cele care
funcţionează pe bază de
gaz, biocombustibili şi
hidrogen. Se estimează că
cererea de maşini ecologice
va creşte semnificativ în
următorii ani. Faptul că
cererea de maşini ecologice
se află în creştere reprezintă
o oportunitate extraordinară
pentru un sector auto grav
afectat de criză.

VIZITĂ LA BRUXELLES

Vizita organizată la sediul Parlamentului European are scopul de a-i
familiariza pe tineri cu modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor
europene, punându-i în contact direct cu oamenii şi instituţiile cu putere de
decizie la nivelul Uniunii. În acelaşi timp, tinerii voluntari vor avea ocazia
să afle mai multe lucruri despre politicile europene, despre posibilităţile lor
de a se implica şi de a-şi exprima opiniile, de a acţiona ca cetăţeni activi în
Europa unită. Pe de altă parte, este şi o formă de a răsplăti munca depusă
de voluntari la nivelul Centrului, în ultimul timp. În luna mai, alături de cei
10 voluntari care pleacă la Bruxelles, alţi 30 de voluntari vor avea ocazia să
viziteze sediul din Strasbourg al Parlamentului European.

ZIUA LIBERTĂŢII
PRESEI

COMISIOANE
BANCARE

EXPO
SHANGHAI

Cu ocazia Zilei
Mondiale a Libertăţii
presei, 3 mai 2010,
Comisia Europeană a
lansat oficial Premiul
Lorenzo Natali 2010.
Acest premiu
internaţional este un
eveniment organizat în
parteneriat cu Reporteri
fără frontiere şi Asociaţia
Mondială a Ziarelor şi
recompensează cele mai
bune producţii
jurnalistice pe tema
dezvoltării, a democraţiei
şi a drepturilor omului.

Comisarul European
Joaquin Almunia salută
angajamentul Visa Europe
de a reduce comisioanele
de schimb multilaterale
(MIF) pentru plăţile prin
card de debit. MIF este un
comision interbancar fixat
de comun acord de către
băncile membre Visa
Europe pentru plăţile prin
card, comisioanele ulterior
reflectându-se sub formă de
costuri la clienţii finali.
Comisa Europeană este de
părere că aceste
comisioane pun piedici
concurenţei dintre bănci.

Cu ocazia expoziţiei
universale de la Shanghai,
UE se prezintă în faţa
publicului chinez. Este
pentru prima dată când UE
participă la o expoziţie
mondială care se
desfăşoara pe un alt
continent decât cel
european. Evenimentul are
loc la Shanghai,
binecunoscuta metropolă
financiară şi industrială a
Chinei, începând cu data de
1 mai 2010 şi se derulează
pe parcursul a 6 luni. China

este cel de-al doilea
partener comercial al UE.
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ZIUA EUROPEI

Centrul Europe Direct
Târgovişte urează
colaboratorilor săi
precum şi tuturor
târgoviştenilor „La mulţi
ani!” cu ocazia Zilei
Europei, în speranţa că
această sărbătoare va
aduce tuturor speranţe
de mai bine.

BULETINUL INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE NR. 4/APRILIE 2010

ALTE ŞTIRI PE LARG

CARAVANA ECO

Ziua de 20 aprilie a fost una deosebit de importanta pentru EUROPE DIRECT
Targoviste, fiind dedicata campaniei de sensibilizare si constientizare a opiniei publice
asupra poluarii si a pastrarii unui mediu inconjurator curat. “Caravana Eco s-a
constituit intr-un eveniment organizat de Centrul EUROPE DIRECT in parteneriat cu
Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita, scolile ECO de pe raza judetului nostru
(scoala CORESI Targoviste, ECO Scoala “Matei Grigore Vladeanu” Candesti Vale,
Colegiul National “Ienachita Vacarescu” Targoviste), dar si primariile de pe raza
localitatilor Candesti, Tatarani, Ocnita, Targoviste.
De fapt, in aceasta campanie, sa dorit identificarea unor arii care merita a fi protejate. Am avut alaturi de noi
specialisti - profesori de biologie, de geografie - care ne-au ajutat in identificarea
acestor spatii, dar si a unor plante si animale pe cale de disparitie din judetul nostru.
De altfel, am avut si actiuni de ecologizare, astfel ca aceste locuri sa devina utile si
placute cetateanului care strabate judetul nostru. Au participat 50 de copii de la scolile
ECO si voluntari ai Centrului Europe Direct Targoviste. La finalul activitatilor noastre,
pe raza judetului, vom lansa lista spatiilor verzi care necesita protectie, sub titlul de
Cadastru verde. Pana acum au fost identificate malul cu sare de la Ocnita, malul cu
scoici de la Aninosani, stejarul (asa numit de 1000 de ani) cu o varsta de aproximativ
500 de ani de la Gheboieni - Valea Tisei, lacul fara fund de pe raza comunei Tatarani”,
biserica din lemn (cu o vechime de peste 300 de ani) de la Candesti etc.
Text: Alexandra Barbu
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Vineri, 7 mai, Centrul Europe Direct organizează un complex de
activităţi pentru a sărbători:

ZIUA EUROPEI

Este al doilea an când Centrul nostru organizează activităţi de amploare pentru a
sărbătorii Ziua Europei la Târgovişte, în parteneriat cu instituţiile de învăţământ
din judeţ. Vă prezentăm mai jos programul activităţilor, alături de invitaţia
adresată tuturor târgoviştenilor interesaţi de a veni în Piaţa Tricolorului pentru a
asista la program.
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Vineri, 7 mai 2009
Piaţa Tricolorului din faţa Consiliului Judeţean Dâmboviţa,
Târgovişte, România
PROGRAM





ora 10,00 - Deschiderea oficială – prof. Carmen Vădan, director Biblioteca
Judeţeană Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa, coordonator evenimente externe ED
Târgovişte.
ora 10,15 – Start complex de concursuri Tineri din Europa gândesc spre viitor. Sunt
anunţate temele pentru scenetă.
ora 10,15 – Program artistic:
 Muzica împotriva sărăciei - Broken dream play ground – Bianca
Cristea, Colegiul Naţional „Constantin Carabella” Târgovişte - 10
minute;
Dans sincron susţinut de echipa de majorete – junioare a Clubului
sportiv ”AllStars Sports” Pucioasa, coordonator antrenor George
Valentin Dobre – 4 minute;
 Parada micilor europeni – prezintă elevi de la Şcoala generală cu clasele
I – VIII Raciu, coordonatori Ruxandra Dragomir, Simona Bucur,
Cateluţa Barbu – 20 minute;
 Din dansurile Europei - prezintă elevi de la Şcoala “Ion Haralambie”
Valea Lunga Gorgota, coordonatori Ana Ştefănescu, Elena Moraru şi
Iustin Crăciun - 5 minute;
 Dans sincron susţinut de echipa de majorete a Clubului sportiv
”AllStars Sports” Pucioasa, coordonator antrenor George Valentin
Dobre – 4 minute;
 Frumusețea Europei în cântecele sale – Alexandru Bucur, Liceul
Teoretic ”I.C. Vissarion” Titu, coordonator bibliotecar Nicoleta
Grigorescu - 10 minute.
ora 11,15 – Concursuri cu premii Tineri din Europa gândesc spre viitor:
o prezentarea ţărilor Uniunii Europene – standuri realizate de elevi de la şcolile
şi liceele înscrise în concurs (prezentare ambasador + sceneta);
o interpretarea unei melodii din repertoriul universal la alegere;
o de cultură generală Uniunea Europeană – istorie, prezent și viitor;
o de desene - Uniunea Europeană – istorie, prezent și viitor;
o de eseuri – Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale;
o competiţii sportiv – distractive.
ora 13,15 – Premierea participanţilor.
Ora 13,30 – Premierea jurnaliștilor câștigători ai concursului Reporter european
mai aproape de cetățean.
Tombolă europeană – Te implici şi câştigi!
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ÎN MAI, LA TÂRGOVIŞTE ESTE VREMEA

CONCURSURILOR PE TEME EUROPENE

În această lună, Centrul Europe Direct organizează două concursuri importante, dotate cu premii
consistente, adresate elevilor de licee din judeţ. Scopul acestora este de a stimula creativitatea
tinerilor, de a le oferi posibilităţi noi de educaţie non-formală. Concursurile pe care le
organizăm încurajează tinerii să descopere noi lucruri despre comunitatea în care
trăiesc şi despre trecutul nostru, ca europeni, făcând apel totodată la abilităţi precum
lucrul cu calculatorul sau filmul. În acest fel, sperăm să atragem cât mai mulţi tineri
către activităţi ce contribuie la dezvoltarea creativităţii, la folosirea imaginaţiei şi
lucrului individual şi în echipă, pentru formarea unor viitori cetăţeni activi, interesaţi de
nou şi cu capacitatea de a-şi exprima liber ideile şi viziunile.

TÂRGOVIŞTE
ORAŞ EUROPEAN
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Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu”
Târgovişte organizează, concursul de filme de scurt metraj „Târgoviște oraș european”. Sunt
invitaţi să participe la concurs cetățenii județului Dâmbovița. Filmele trebuie să aibă fond
muzical și o durată de minim 15 minute, iar mesajul pe care trebuie să îl transmită este cel legat
de modul cum cetățenii văd orașul Târgoviște în noul context european. Premiile sunt
consistente. Cum se pot trimite filmele:
• Participanţii trebuie să trimită filmele pe suport CD sau DVD.
• Alături de CD/DVD va fi ataşat, în mod obligatoriu, formularul de înscriere care va fi solicitat
la adresa de email office@edtargoviste.ro
Alte condiţii de participare:

• Filmele trebuie să fie originale, realizate de concurenţi, să nu mai fi apărut vreodată în massmedia şi să nu mai fi concurat într-o competiţie similară. Concurenţii trebuie să poată face
dovada, dacă li se cere, că filmele înscrise în concurs le aparţin. Orice lucrare însuşită într-un
mod ilegal va fi respinsă din concurs. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru astfel de
filme.
• Nu vor fi acceptate în concurs filmele care nu respectă tema concursului sau filme care conţin
caractere sau elemente pornografice, elemente defăimǎtoare, antisociale, rasiste sau care trimit
la discriminări de orice fel.
• Organizatorii îşi rezervă dreptul de a exclude filmele care nu respectă tema centrală a
concursului.
• Organizatorii nu răspund pentru pierderea sau deteriorarea filmelor survenite în timpul
transportului sau al transmiterii lor.
• Filmele înscrise pentru concurs vor putea fi utilizate şi reproduse de organizatori,
reproducerile devenind proprietatea acestora, cu menţionarea numelui autorului.
• Filmele trimise la concurs, indiferent dacă au fost respinse, admise şi/sau premiate, nu se
înapoiază expeditorilor/autorilor. Ele rămân în proprietatea organizatorului.
• Nerespectarea uneia dintre condiţiile de mai sus atrage după sine descalificarea concurentului
sau a lucrării respective.
Data limită pentru expedierea şi primirea fotografiilor este 15 iunie 2010. Câştigătorii vor fi
premiaţi în cadrul unei festivităţi care va avea loc în iunie 2010 la sediul Centrului Europe
Direct Târgoviște.
Perioada de înscriere: 30 aprilie 2010 - 1 iunie 2010
Premiere: iunie 2010 (participanţii vor fi anunţaţi în timp util despre data premierii)
Criteriile de evaluare ale filmelor vor fi:

• încadrarea în tema concursului;
• claritatea transpunerii mesajului;
• creativitatea şi originalitatea;
• calitatea tehnică.
Premii

• Premiul I – o cameră foto digitală;
• Premiul II – un iPod;
• Premiul III – o ramă fotografică digitală;
Vor fi acordate şi alte premii surpriză.
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CONCURSUL NAŢIONAL
„NICOLAE TITULESCU”

PRECURSORII INTEGRĂRII EUROPENE
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte în
parteneriat cu Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” organizează CONCURSUL NAŢIONAL “NICOLAE
TITULESCU” cu tema: PRECURSORII INTEGRĂRII EUROPENE.

ARGUMENT
Integrarea europeană a fost visul multor generaţii, care au căutat o formă sau alta de depăşire a conflictelor
şi fragmentării în Europa, pornind de la moştenirea culturală comună. Abolirea graniţelor şi crearea unei
federaţii sau uniuni a tuturor europenilor a fost văzută încă din secolul al XIX-lea, de unii gânditori vizionari,
drept soluţie la problemele politice sau economice ale statelor europene. Astfel, în diferite circumstanţe istorice,
numeroşi oameni politici sau de litere au elaborat proiecte şi au militat pentru federalizarea Europei. Pornind de
la premisa că înţelegerea integrării europene în contextul său istoric poate contribui la explicarea necesităţilor şi
raţiunilor care stau la baza acestui proiect, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște și Colegiul Naţional „Nicolae
Titulescu” din Pucioasa lansează Concursului Naţional „Nicolae Titulescu”.
Concursul invită elevii interesaţi să alcătuiască prezentări PPT despre viaţa şi ideile politice ale unei
personalităţi, din orice domeniu, care prin munca şi ideile sale a militat pentru integrare europeană. Încă din
1849, scriitorul francez Victor Hugo vorbea, la Congresul Internaţional al Păcii de la Paris, despre „Statele
Unite ale Europei” şi alcătuirea unui Senat european, profeţind că va veni ziua când toate naţiunile Europei se
vor unii într-o „frăţie europeană (European brotherhood)”. Anarhistul rus Mihail Bakunin susţinea în 1967
aceeaşi idee. Richard von Coudenhove-Kalergi, om politic austriac, a susţinut în perioada interbelică confederalizarea Europei publicând lucrarea „Pan-Europa” în care îşi expunea ideile. În 1923 el a înfiinţat şi
Uniunea Pan-Europeană, organizaţie non-guvernamentală ce-şi propunea să militeze pentru popularizarea
ideilor federaliste în Europa. După părerea sa, europenii nu vor putea supravieţui vicisitudinilor istoriei decât
îmbinând armonios particularităţile şi interesele tuturor popoarelor de pe continent.
Aristide Briand, ministru de externe al Franţei, se exprima în acelaşi sens într-un discurs susţinut în 1929 în
faţa Societăţii Naţiunilor. Un an mai târziu, el a întocmit un memorandum adresat statelor europene, în care
argumenta în favoarea formării unei uniuni a acestora. Ministrul de externe al României, Nicolae Titulescu a
susţinut cu multă convingere iniţiativele lui Briand. Printre susţinătorii acestuia s-a aflat şi cancelarul german
Gustav Stresemann. Condiţiile prielnice pentru alcătuirea unei astfel de uniuni au apărut abia după al doilea
război mondial şi au întâmpinat numeroase obstacole. Însă la acel moment, ideea federalizării sau unificării
europenilor într-o singură structură politică era deja de mult cunoscută şi argumentată.
Concursul Naţional „Nicolae Titulescu” invită astfel tinerii să-şi amintească de precursorii Uniunii
Europene, de cei care în condiţii istorice şi politice vitrege au visat la integrare şi au militat pentru aceasta,
pregătind terenul pentru fondarea, mult mai târziu, a Uniunii Europene. Descrierea vieţii şi activităţii politice a
oricărei personalităţi istorice ce poate fi considerată prin ideile sale precursoare a integrării europene este
obiectivul concursului nostru.
8
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REGULAMENT






Pot participa la concurs elevi din clasele IX-XII de la orice liceu din ţară, fie
individual, fie în echipaje de maxim trei elevi, plus profesorul coordonator.
Alegerea personalităţii istorice este la libertatea concurenţilor.
Prezentarea PPT trebuie să aibă cel mult 20 slide-uri şi trebuie susţinută în
maxim 10 minute.
Se vor puncta: consistenţa argumentării, calitatea materialului informatic PPT,
caracterul succint dar cuprinzător al prezentării şi încadrarea în timp.
ucrările vor fi trimise la adresa de email nicolaetitulescu2005@yahoo.com până
la data de 27 mai 2010.

Calendarul concursului:
22 aprilie – 27 mai: alcătuirea şi trimiterea lucrărilor
4 iunie: festivitatea de premiere
Premierea va avea loc în Sala de Festivităţi a Colegiului Naţional “Nicolae
Titulescu” din Pucioasa, Bulevardul Trandafirilor, nr. 9.
Toţi elevii şi profesorii vor primii diplome de participare.
Lucrările câştigătoare vor fi postate pe site-ul Europe Direct Târgovişte şi vor fi
utilizate în cadrul orelor de informare europeană din judeţul Dâmboviţa.
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Sub egida Anului European
pentru Combaterea Sărăciei şi
Excluziunii Sociale:

Atragerea atenţiei mijloacelor
media asupra sărăciei în Europa
Vlăduţ Andreescu

Sub egida Anului european 2010 pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale,
Comisia Europeană a lansat astăzi un concurs pentru jurnaliştii care scriu articole pe
teme care fac obiectul Anului european. Premiul Anului european pentru jurnalism se
adresează jurnaliştilor din presa scrisă, din presa online şi din domeniul audiovizual, iar
premiile vor fi acordate la nivel naţional (800 EUR sau suma echivalentă) şi european (4
500 EUR, 3 000 EUR şi 2 000 EUR) pentru reportajele cele mai originale şi mai
edificatoare. Câştigătorii concursului european vor fi anunţaţi în cursul unei ceremonii
care va avea loc la Bruxelles pe data de 17 decembrie 2010.
László Andor, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale
şi incluziune, a declarat:„Pentru a combate sărăcia, trebuie să îi lăsăm să se exprime
pe cei care fac parte din categorii sociale supuse excluziunii şi trebuie să înţelegem
cauzele sărăciei. În acelaşi timp, trebuie să propunem soluţii practice, care să
funcţioneze. Jurnaliştii deţin un rol cheie în această dezbatere şi din acest motiv am
creat acest concurs pentru reportajele cele mai originale şi mai edificatoare privind
probleme legate de sărăcie.”
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Concursul a fost lansat acum iar jurnaliştii îşi pot trimite reportajele online prin
intermediul site-ului dedicat Anului european 2010 până la data de 31 august
2010.Articolele şi reportajele audiovizuale eligibile trebuie să fi fost publicate sau
difuzate de o societate media din unul dintre cele 27 de state membre, Islanda sau
Norvegia între 1 octombrie 2009 şi 31 august 2010.Toate articolele şi reportajele
primite vor fi evaluate mai întâi de un juriu de experţi naţionali, fiind ales un câştigător
pentru fiecare categorie. Câştigătorii naţionali se vor califica apoi pentru concursul
european, care se va încheia cu o ceremonie găzduită de preşedinţia belgiană, la
Bruxelles, la sfârşitul anului 2010.

Concursul pentru jurnalism este una dintre activităţile cheie la nivel european din
cadrul Anului european şi are drept scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la
problemele legate de sărăcie şi excluziunea socială. Printre alte evenimente cheie din
cadrul Anului european se numără un concurs la nivel european în domeniul artelor,
conferinţe ample pe teme specifice precum sărăcia în rândul copiilor şi lipsa domiciliului
fix, precum şi o serie de evenimente planificate în jurul Zilei internaţionale de
combatere a sărăciei, care va avea loc în luna octombrie. Pentru mai multe detalii
privind concursul pentru jurnalism, vă rugăm să consultaţi site-ul internet dedicat
Anului european 2010: http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=ro şi să vizitaţi
secţiunea dedicată Premiului pentru jurnalism.
Anul european 2010 are drept obiectiv sensibilizarea faţă de cauzele şi consecinţele
sărăciei în Europa, atât a actorilor cheie, cum sunt guvernele şi partenerii sociali, cât şi
a publicului larg. În plus, se doreşte mobilizarea acestor parteneri diferiţi în lupta
împotriva sărăciei,promovarea integrării sociale şi a incluziunii şi încurajarea adoptării
de obiective clare în elaborarea de politici UE şi naţionale pentru lupta împotriva
sărăciei şi excluziunii sociale. 84 de milioane de europeni – sau 17% dintre cetăţenii din
întreaga UE – trăiesc la ora actuală sub pragul sărăciei. Conform unui sondaj
Eurobarometru recent privind modul de percepere a sărăciei, marea majoritate a
europenilor (73%) consideră că sărăcia este o problemă larg răspândită în ţara lor, în
timp ce 89% doresc acţiuni urgente din partea guvernelor lor pentru a soluţiona
această problemă. În timp ce majoritatea oamenilor consideră că guvernul lor este
principalul responsabil în această privinţă, 74% dintre cetăţeni aşteaptă în acelaşi timp
ca Uniunea Europeană să îşi asume un rol important.
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Previziuni de primăvară:

REDRESARE ECONOMICĂ
ÎN EUROPA
Previziunile de primăvară ale Comisiei confirmă că economia UE este în
curs de redresare. După ce a trecut prin cea mai gravă recesiune din istoria
ei, economia UE urmează să crească cu 1% în 2010 şi cu 1¾% în 2011.De
la previziunile din toamnă ale Comisiei, prognoza pentru 2010 a mai urcat
cu ¼ de punct procentual, deoarece ţările UE beneficiază de un context
extern mai puternic. În schimb, cererea internă slabă continuă să frâneze
redresarea. Viteza redresării, conform previziunilor, va fi diferită de la stat
la stat, reflectând condiţiile particulare ale fiecăruia şi politicile pe care le
aplică. În ultima vreme, piaţa muncii a început să dea unele semne de
stabilizare, rata şomajului urmând să atingă, în 2010, un maxim mai scăzut
decât se anticipa, dar apropiat totuşi de 10% pe ansamblul UE.Măsurile
fiscale temporare, care s-au introdus, au avut un rol decisiv în revenirea
economiei UE, dar au agravat deficitul public care, conform estimărilor, se
va ridica la 7¼% din PIB în 2010, înainte de
a ceda puţin în 2011.
”Ameliorarea
prognozei
de
creştere
economică pentru anul acesta este o veste
bună pentru Europa. Acum trebuie să ne
asigurăm că acest curs al creşterii nu va fi
deturnat de riscuri legate de stabilitatea
financiară. Pentru o creştere sustenabilă,
este nevoie de eforturi hotărâte de
consolidare fiscală şi de reforme care să
mărească productivitatea şi ocuparea forţei
de muncă”, a declarat comisarul UE pentru
afaceri economice şi monetare, Olli Rehn.
În UE, recesiunea economică s-a încheiat în trimestrul al treilea din
2009, în mare parte datorită măsurilor excepţionale de criză instituite în
cadrul Planului european de redresare economică (PERE), dar şi mulţumită
altor factori temporari. Dincolo de revenirea iniţială, redresarea se
dovedeşte mai treptată decât alte revirimente din trecut, ceea ce nu e de
mirare având în vedere caracterul fără precedent al recesiunii. Revenirile
ciclice în urma crizelor financiare tind să fie mai atenuate decât în alte
12
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împrejurări. Ca şi alte ţări dezvoltate, UE se va lupta cu moştenirea crizei
încă o bună bucată de timp de acum încolo.

Urmează o redresare treptată
Deşi, pe termen scurt, perspectivele creşterii economice rămân
mediocre pe ansamblu, se anticipează totuşi o modestă ameliorare faţă de
previziunile din toamnă, urmarea unei reveniri mai puternice în activitatea
şi comerţul la nivel mondial, la începutul anului şi a unei îmbunătăţiri a
perspectivelor externe. În continuare, economia UE se va confrunta cu
turbulenţe pe câteva fronturi care urmează să frâneze creşterea cererii.
Profilul acestei redresări va fi probabil afectat în oarecare măsură de o
serie de factori temporari – meteorologici, ciclici ori generaţi de diferitele
politici.
Potrivit previziunilor, odată cu atenuarea acestor efecte, creşterea PIBului va începe să recupereze mai solid, dar nu înainte de sfârşitul lui 2010.
Este consecinţa unui grad încă foarte scăzut de utilizare a capacităţilor,
reducerii nivelului de îndatorare şi aprehensiunii crescute faţă de risc, care
stopează investiţiile, precum şi creşterii timide a consumului privat.
Înviorarea consumului este limitată şi de creşterea anemică a salariilor şi a
ocupării forţei de muncă şi, în unele ţări, de corecţiile pieţei imobiliare.

Piaţa forţei de muncă şi finanţele publice sub presiune
Deşi criza economică a afectat substanţial piaţa forţei de muncă din UE,
impactul pare ceva mai slab decât se estimase iniţial, ceea ce se datorează
măsurilor pe termen scurt şi politicii de conservare a locurilor de muncă din
unele state membre, dar şi reformelor anterioare. Recent, au început să
apară semne de stabilizare, iar perspectivele par ceva mai bune decât la
previziunile din toamnă. Cu toate acestea, din cauza obişnuitului decalaj
13
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dintre evoluţia economiei reale şi cea a pieţei muncii, gradul de ocupare a
forţei de muncă va continua să scadă cu aproximativ 1% anul acesta şi nu
va începe să crească decât în 2011.La nivelul UE, rata şomajului ar urma
să se stabilizeze la aproximativ 10%, mai mică deci cu jumătate de punct
procentual decât se prevedea în toamnă, deşi situaţia variază foarte mult
de la un stat membru la altul.

Recesiunea a avut un impact major asupra finanţelor publice.Ca urmare
a funcţionării stabilizatorilor automaţi şi a măsurilor discreţionare care s-au
luat pentru susţinerea economiei în cadrul Planului european de redresare
economică, deficitul public s-a triplat din 2008.Pentru anul acesta, se
prevede atingerea unui maxim al deficitului de circa 7¼% din PIB, urmat
de o uşoară scădere (până la circa 6½%) în 2011,ca o consecinţă a
încetării măsurilor temporare de sprijin şi a reluării activităţii în economie.
Gradul de îndatorare va rămâne, potrivit estimărilor, pe o tendinţă
ascendentă. Datoria publică ridicată şi în creştere, ca medie pe UE, este
cea mai persistentă moştenire a crizei;ea va afecta economia mult dincolo
de
actualul
orizont
de
prognoză.

Inflaţia prevăzută să rămână sub control
Inflaţia preţurilor de consum a început să crească uşor după nivelurile
extrem de scăzute înregistrate anul trecut. Totuşi, toropeala care persistă
în economie va ţine în frâu probabil şi majorările salariale, şi inflaţia,
compensând parţial o posibilă creştere de preţuri la produsele de bază şi,
pentru zona euro, valoarea mai scăzută a monedei europene. Conform
14

BULETINUL INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE NR. 4/APRILIE 2010

previziunilor, inflaţia IAPC se va situa în medie pe UE la 1¾% atât în 2010,
cât şi în 2011 (urmând să atingă 1½% şi, respectiv, 1¾%, în zona euro).

Incertitudini încă ridicate, riscuri, în general, echilibrate
Asupra redresării economice a UE continuă să planeze mari
incertitudini, după cum au arătat, de exemplu, recentele tensiuni pe pieţele
obligaţiunilor de stat. Prognoza este, la rândul ei, nesigură, riscurile
asociate fiind, în general, moderate. Pe măsură ce economia iese dintr-o
recesiune însoţită de o criză financiară, redresarea depinde decisiv de
sănătatea pieţelor financiare care nu a fost încă repusă pe baze solide.
Totodată, o nouă adâncire a dezechilibrelor mondiale ar putea influenţa
perspectivele de creştere ale Europei.
În ciuda semnelor evidente de stabilizare, piaţa muncii va continua, se
pare, să rămână slabă. Evoluţiile pe acest front vor fi cruciale pentru
procesul de redresare al UE, constituind o sursă potenţială de riscuri care
pot fi atât favorabile, cât şi nefavorabile, în funcţie şi de eficacitatea
politicilor aplicate. Pe de altă parte, revirimentul pieţelor emergente şi
redresarea comercială pe care a generat-o ar putea propulsa în continuare
economia UE, mai mult decât se estimează în prezent. Recenta ameliorare
a încrederii (în special, în domeniile productive) prefigurează unele riscuri
favorabile pe termen scurt. Definitivarea cu succes a sprijinului financiar
către Grecia va consolida, se estimează, încrederea investitorilor şi a
consumatorilor. Riscurile legate de perspectivele inflaţiei sunt, de
asemenea, în general, echilibrate.

Text de: Vlăduţ Andreescu
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Justiţie şi securitate internă: avantaje
pentru cetăţeni şi întreprinderi
Alexandra Oprescu

Un nou plan de cooperare pe probleme de justiţie şi securitate internă
pentru următorii cinci ani:
Cuprinzând 12 propuneri principale, planul are în vedere domenii diferite, cum ar
fi criminalitatea informatică, controlul la frontiere, azilul şi dreptul la un proces corect.
El detaliază obiectivele complexe stabilite în agenda de lucru în domeniul justiţiei şi al
afacerilor interne adoptată de liderii UE în luna decembrie. Spre deosebire de agendele
naţionale, aşa-numitul program de la Stockholm, care se derulează până în 2014,
abordează aspecte ale acestui domeniu din perspectiva a 500 de milioane de europeni.
Ţările UE şi-au intensificat, în ultimele decenii, cooperarea în această direcţie.

Totuşi, diversitatea sistemelor juridice ale celor 27 de state membre îi împiedică,
adesea, pe europeni să trăiască şi să lucreze în alte ţări decât cele din care provin. De
exemplu, multe dintre actele civile nu sunt recunoscute peste hotare. Planul urmăreşte
nu doar eliminarea unor astfel de obstacole, ci şi încurajarea unei abordări la nivel
comunitar în cazul problemelor care depăşesc graniţele naţionale, cum ar fi reacţia în
caz de dezastru, imigrarea, crima organizată şi terorismul. Ca şi programul de la
Stockholm, planul reia preocuparea pentru dreptul la viaţă privată în era
16
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informaţională, propunând actualizarea normelor europene cu privire la protecţia
datelor datând din 1995 şi negocierea unui acord cu Statele Unite pentru partajarea
anumitor informaţii de natură financiară în scopul combaterii terorismului. De
asemenea, include propuneri de sancţiuni penale în cazul furtului de identitate şi al
atacurilor asupra sistemelor informatice.
O altă prioritate este consolidarea drepturilor acuzaţilor în cursul procedurilor
penale. Vor fi introduse propuneri menite să îmbunătăţească accesul acestora la
informaţii, consiliere şi asistenţă juridică. Aceste măsuri vin în completarea propunerii
de luna trecută, care urmăreşte să ofere suspecţilor dreptul de a beneficia de interpreţi
şi traducători, în cazul în care nu vorbesc limba în care se desfăşoară procedurile
judiciare. Planul invită şi la elaborarea unor măsuri de protecţie civilă la nivelul UE şi
a unor norme ample cu privire la drepturile victimelor. Eurojust, o reţea formată din
procurori, magistraţi şi poliţişti din toate ţările UE fondată în 1999, va avea şi
competenţa de a iniţia anchete, nu doar de a colabora în cadrul acestora. Este posibil să
fie creat şi un parchet european care să se ocupe de cazurile de atingere adusă
intereselor financiare ale UE, cum ar fi frauda fiscală. La începutul acestui an, Comisia
a propus consolidarea rolului Frontex, agenţia europeană pentru gestionarea
cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre. Pe lângă aceasta, vor fi
înaintate propuneri privind crearea unui sistem comun de acordare a azilului şi a unor
sisteme automate la punctele de trecere a frontierei în spaţiul Schengen.
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