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Voluntarii E.D. iubesc Bucegii !

Ecologizare si aventuri pe platoul Muntilor Bucegi
Echipa EUROPE DIRECT Targoviste a dovedit inca o data (daca mai era nevoie !) dragostea sa pentru
natura si tot ce e frumos. Uniti sub sloganul « Salvati Bucegii ! Noua chiar ne pasa ! Dar voua ?
» ,30 de membri ai centrului targovistean, insotiti de managerul Vladut Andreescu si impreuna cu
25 de voluntari Europe Direct Mizil si 16 voluntari Europe Direct Arges au participat,
in perioada 19 – 23 iulie , la o tabara de ecologizare .
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Tinerii s-au reunit la Centrul de Agrement « Caprioara » din comuna Moroeni, judetul Dambovita, iar activitatile lor
s-au desfasurat intr-un cadru natural deosebit si un mediu placut, imbinand munca si distractia. O contributie importanta
au avut partenerii centrului : Consiliul Judetean Dambovita, Primaria Moroeni, Garda de Mediu, Agentia pentru
Protectia Mediului Dambovita, Biblioteca « Ion Cioranescu » Moroeni, Parcul Natural Bucegi, Ocoloul Silvic Ialomicioara
si ONG-ul pentru Mediu « Green Mountains » .
Programul taberei a fost riguros alcatuit , in asa fel incat utilul si placutul sa-si dea mana si nimeni sa nu se plictiseasca.
Luni, 19 iulie, a fost ziua sosirii in tabara. Dupa check-in si o scurta introducere in ceea ce va urma, voluntarii, insotiti de liderii lor
si de o ploaie putin neprietenoasa, au pornit sa viziteze sediul Parcului Natural Bucegi. A fost o experienta foarte interesanta
, pentru ca aici au urmarit un film de prezentare al rezervatiei. Dupa informare si drumetie, a venit timpul pentru socializing, asa
ca ne-am intors in tabara.
Marti, 20 iulie, a fost o zi plina in care am muncit, dar ne-am facut si noi prieteni. Ni s-a alaturat o voluntara de la
Corpul Pacii Romania, dar si o tanara localnica ce a auzit de actiunea noastra si, din spirit civic, a dorit sa participe.
Un ajutor binevenit pentru noi, intrucat am ecologizat traseul Cota 1000- Glod. In urma muncii noastre, locul a fost
usurat de peste 10 tone de deseuri .
Bineinteles, nu am uitat de Sfantul Ilie, sarbatorit in aceeasi zi, asa ca am vizitat si Manastirea Adormirea Maicii Domnului,
situata intr-un peisaj deosebit .
Miercuri, 21 iulie, a fost ziua in care am simtit ca suntem o echipa adevarata si impreuna putem trece peste orice.
Am trecut prin multe aventuri, dar nu vom uita prea curand tot ce am experimentat atunci.
Dupa micul dejun am pornit spre Padina, unii cu autocarul, altii cu un vehicul autentic ( ARO ! ) puse la dispozitie de

Primaria Moroeni. Ne-am oprit pe malul lacului Bolboci, unde peisajul sublim ne-a indemnat sa facem multe fotografii.
Ajunsi la Padina, am inceput un drum anevoios spre Babele. Cativa l-au parcurs mai usor, altii mai greu dar nici furtuna care s-a
iscat pe neasteptate nu ne-a stat in cale. Ambitia, curajul si ajutorul divin ne-au ajutat sa invingem oboseala si teama,
iar cand ne-am atins obiectivul, satisfactia a fost imensa, mai ales pentru ca am simtit cerul atat de aproape… Vladut,
managerul nostru, a spus Am invins muntele ! Asta inseamna o echipa adevarata !.
Dupa ce am imortalizat momentul am coborat cu telecabina pana la Pestera, unde am vizitat schitul cu acelasi nume.
Seara, ne-am adunat cu totii pentru a viziona filmul
« Europa de acasa. Istorie si traditii pe Valea Ialomitei » realizat de colegul nostru Vlad Pistritu.
Joi, 22 iulie, a fost o zi de distractie pentru noi. Dimineata, am ecologizat zona Galma, alaturi de
E.D. Arges si Mizil si de noii nostri prieteni din Tulcea.
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Cum e si firesc, dupa munca urmeaza si recreere, asa ca ne-am gandit sa organizam un Carnaval Eco la care
« biletul de intrare » sa fie un obiect vestimentar sau un accesoriu realizat din materiale reciclabile. Intrucat tinerii si-au
confectionat costume foarte interesante si amuzante, a avut loc si un concurs Miss si Mister Ecologia.

La competitie au participat voluntari din toate cele trei centre Europe Direct, dar si cativa adolescenti din Tulcea.
Cei 14 participanti au fost supusi la 7 probe:
prezentarea personajului si a costumului ECO, de cultura generala, proba de aptitudini, dictie, cel mai bun banc,
baba oarba printre scaune si dansul cu marul. In urma acestor probe, titlul de Miss si locul I a revenit unei tinere din Tulcea,
iar cel de Mister lui Vladut Chiriac, reprezentantul E.D. Targoviste. Locul al II-lea a fost adjudecat de Alexandru Voicila, iar locul
al III -lea de Elena Covei, ambii voluntari ai centrului targovistean. Toti concurentii au primit diplome de participare, dar cea mai
importanta a fost distractia de care a avut parte toata lumea .
Vineri, 23 iulie, a fost ziua plecarii din tabara. Obositi, dar cu multe amintiri frumoase, ne-am pregatit de despartire.
Dupa pranz, am plecat spre casa, sperand ca vom repeta experienta cat de curand.
Multumim echipei Europe Direct Targoviste, celor care au facut totul posibil, voluntarilor participanti pentru implicarea
de care au dat dovada si celor care ne-au sprijinit in actiunile noastre.
Sa nu uitam ca puterea de a face lucruri bune se afla numai in noi !

Mandruta Andreescu
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Școala de vară pentru
copii si tineri

Școala de vară pentru copii și tineri Proprietatea intelectuală și combaterea sărăciei organizată la Târgoviște
de Centrul EUROPE DIRECT din cadrul Bibliotecii Județene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița în parteneriat cu Oficiul
de Stat pentru Invenții și Mărci a înregistrat un adevărat succes!
Evenimentul s-a dovedit a avea un impact mai mult decat favorabil în rândul tinerilor participanți. Încă din prima
zi, coordonatorul acțiunii, domnul Bogdan Boreschievici, s-a bucurat de prezența a mai mult de 200 de copii și
adolecenți, cu vârste cuprinse între 10 și 22 de ani. Cursurile au avut în vedere tema mai sus menționată Proprietatea intelectuală și combaterea sărăciei -, o temă de actualitate în zilele noastre. Dezbaterea problemelor
despre brevete și mărci a debutat cu motto-ul „ Dacă vom crea – vom avea/Dacă nu vom crea – nu vom fi „ ,
subliniind necesitatea invențiilor și creațiilor individuale, care au ca scop dezvoltarea permanentă a omenirii, aspirația
către nou a fost introdusă prin prezentările Power Point făcute de domnul Boreschievici, care au pus în prim plan noile
descoperiri în materie de biologie și tehnologie.
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Cursurile au durat două ore, timp în care a avut loc un dialog permanent între coordinator și participanți,
activitatea având un caracter interactiv, totodată educativ. Subiectele propuse sunt de noutate și de o importanță
majoră, și au avut în vedere în special modalitățile prin care fiecare dintre noi își poate deschide propria afacere,
fără a întâmpina probleme din partea altor organisme ale statului și a concurenței. Marca și brevetul au fost
principalele teme abordate, domnul Boreschievici a lansat un dialog plin de învățăminte în ceea ce privește protejarea
acestora de către comercianți.
Atelierul de lucru a reprezentat o modalitate excelentă de relaxare și creație, ora consacrată acestei activități a
constituit cel mai bun prilej pentru adolescenți de a-și pune în evidență calitățile artistice și imaginația prin desen,
design și îndemânare.
Imagini eveniment:

TARGOVISHTE - BULGARIA
Schimb de experiență la Biblioteca Targovishte din Bulgaria

Târgovişte, 09 iulie 2010
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Alături de delegaţia Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa au participat şi membri ai echipei
EUROPE DIRECT Târgovişte la schimbul de experienţă ce s-a desfăşurat la Biblioteca Municipală din oraşul Targovishte
- Bulgaria. Desfăşurată în data de 26 iunie, vizita a fost una de lucru şi de preconizare a unor viitoare proiecte ce se
doresc a fi dezvoltate între instituţii de cultură din cele două ţări. Prezenţi au fost Carmen Vădan, director al Bibliotecii
Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi coordonator evenimente externe în cadrul Centrului EUROPE DIRECT
Târgovişte, Mircea Niţă, director al Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Heliana Munteanu, director al
Filarmonica ”Muntenia” din Târgovişte, iar din partea EUROPE DIRECT au mai participat Vlăduţ Andreescu – manager
de proiect şi Doiniţa Ciurezu – consilier economic.

Congruenţii acestora din Bulgaria, au primit cu multă căldură delegaţia din România, gazda noastră fiind
directoarea bibliotecii, Rositza Custurova şi echipa. Au fost trecute în revistă multele proiecte în care este
implicată biblioteca din ţara vecină, precum realizarea unui centru internet cu acces gratuit pentru public,
digitizarea întregii colecţii de documente audio pe suport disc, Global libraries, şcoala de limbă engleză
pentru copii, colţul american etc. Campioană, se pare, biblioteca din orăşelul Targovishte a reuşit să
deruleze câteva zeci de astfel de proiecte, toate pentru a oferii servicii de informare şi formare cât mai
complexe şi mai adaptate la nevoile şi cerinţele cetăţenilor. Centrul EUROPE DIRECT din cadrul Bibliotecii
Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa a prezentat din reuşitele sale, dăruind bibliotecii din Bulgaria
o serie de materiale informative, atât pe suport hârtie cât şi în format electronic (în limba engleză),
pentru îmbogăţirea fondurilor de documente din cadrul centrului de informare şi documentare al bibliotecii
menţionate. Plecând de la realitate, ideile pentru viitor nu au întârziat să apară, urmând să realizăm o
serie de programe şi proiecte împreună cu partenerii noştri din Bulgaria.

O altfel de vacanta la Doicesti
Sub denumirea ”O altfel de vacanță” a fost inaugurată Școala de vară ce se va desfășura pe parcursul
întregii luni iulie la Biblioteca comunală ”Nicolae Neagu” Doicești. Ajunsă la cea de a doua ediție,
evenimentul este realizat în parteneriat strategic cu EUROPE DIRECT Târgoviște și Biblioteca Județeană
”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița. Voluntarii Punctului de informare europeană din cadrul Bibliotecii
comunale Doicești vor susține activitățile și ecipa de proiect alcătuită din 8 cadre didactice de la diferite
școli și licee din județ, dar care domiciliază în comuna respectivă, coordonați de inimioasa bibliotecară,
Gabriela Cristea. La startul școlii au rostit alocuțiuni primarul localității Doicești Mircea Ismail, din partea
Bibliotecii Județene ”Ion Heliade Rădulescu”, doamna director Carmen Vădan și managerul Centrului
EUROPE DIRECT Târgoviște, Vlăduț Andreescu.
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Cei peste 80 de copii înscriși la aceste cursuri, vor lucra în cadrul atelierelor de matematică, lectură,
teatru, îndemânări practice, dans, sport, muzică, desen etc. Multitudinea activităților și creativitatea celor
implicați în proiect, ca și formatori de această dată, este demonstrată prin numărul tot mai mare de copii
care ”vin la școală” cu multă plăcere și în vacanța mare. Urându-le succes în activitate, EUROPE DIRECT
a promis premii la finalul școlii, așa cum se cuvine, celor mai silitori elevi.
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Îmbătrânirea populaţiei şi criza economică pun sub presiune sistemele de pensii. În acest context, UE
prezintă o serie de opţiuni politice şi lansează o dezbatere publică.
În prezent, raportul dintre numărul europenilor de vârstă activă (15-64 de ani) şi numărul celor cu
vârsta de peste 65 de ani este de 4:1. Se estimează că, până în 2060, acest raport va fi de doar 2:1.
Pentru guvernele europene, diminuarea populaţiei de vârstă activă reprezintă o dublă provocare: fonduri
mai mici pentru sistemele publice de pensii şi un număr mai mare de pensionari.
Problema a fost agravată de criza economică, care a afectat finanţele publice şi a scăzut valoarea a
numeroase fonduri de pensii private. 73% dintre europeni se aşteaptă să primească pensii mai mici sau să
trebuiască să lucreze ori să economisească mai mult. 54% dintre aceştia sunt îngrijoraţi că vor fi săraci la
bătrâneţe.
Într-un raport publicat astăzi, Comisia analizează modalităţile care ar permite protejarea sistemelor
de pensii. Propunerile vizează, de exemplu, măsuri care să încurajeze populaţia să rămână cât mai mult în
câmpul muncii şi să valorifice oportunităţile de angajare în alte ţări din UE. De asemenea, se ia în calcul
deschiderea pieţei europene către alte tipuri de planuri de pensii şi informarea publicului, astfel încât
acesta să ia deciziile corecte cu privire la veniturile din pensii.
Cetăţenii europeni sunt invitaţi să-şi spună părerea privind problemele ridicate în raportul Comisiei.
Data limită pentru participarea la această consultare este 15 noiembrie.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Un sondaj arată că 50% din europeni sunt dispuşi să se mute în altă ţară pentru a-şi găsi un loc de
muncă.
În prezent, circa 11,3 milioane de europeni locuiesc în altă ţară din UE decât cea de origine. Numărul
- deşi cu 4 milioane mai mare decât acum 10 ani - reprezintă doar 2,3% din populaţia UE.

Un raport publicat de Comisia Europeană ilustrează faptul că prea
puţini europeni îşi valorifică dreptul de a lucra oriunde în UE –
drept care reprezintă unul din principalele avantaje ale pieţei unice,
dar şi o condiţie esenţială pentru succesul acesteia.
În acelaşi timp, raportul prezintă informaţii cu privire la
drepturile lucrătorilor migranţi, actualizate în lumina hotărârilor
judecătoreşti
din ultimul deceniu. De exemplu, Curtea Europeană de Justiţie a decis că
noţiunea de "lucrători" include acum şi persoanele angajate temporar sau sportivii plătiţi
pentru a activa în alte state membre.
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Raportul se încadrează eforturilor UE de a facilita accesul europenilor la locuri de muncă în alte
state membre. Noul plan economic al UE pentru următorii 10 ani menţionează mobilitatea forţei de muncă
drept o condiţie esenţială pentru reducerea şomajului. Rata şomajului a crescut îngrijorător în timpul
crizei, ajungând de la 6,8%
(în mai 2008) la 9,6% (în mai 2010).

"Mobilitatea lucrătorilor poate
prin echilibrarea cererii şi a
ocuparea forţei de muncă,
conştienţi de acest lucru, dar
atunci când doresc să lucreze

contribui la reducerea ratei şomajului,
ofertei", a declarat comisarul pentru
László Andor. "Europenii sunt
se confruntă în continuare cu obstacole
într-un alt stat membru."

Raportul este însoţit de un sondaj care arată că 48% din europeni ar fi dispuşi să-şi caute un loc
de muncă în altă ţară sau regiune, dacă ar rămâne şomeri. Mai mult, 17% preconizează că vor lucra în
străinătate, în viitor.
Obstacolele actuale sunt de natură juridică, administrativă şi practică. Găsirea unei locuinţe şi a unui
loc de muncă pentru partenerul de viaţă şi limba sunt doar câţiva dintre factorii cu impact asupra
mobilităţii transfrontaliere.

Tehnologia finanţată de UE vine în sprijinul echipelor de intervenţie
în caz de dezastre pentru a salva vieţi !!!
WORKPAD, un proiect
de cercetare în domeniul TIC
finanţat de UE, a
permis dezvoltarea unor
aplicaţii informatice
care dau posibilitatea echipelor
de intervenţie în caz de
dezastre naturale să comunice
una cu alta şi să se
coordoneze mai rapid şi mai
eficient, contribuind
astfel la salvarea mai multor
vieţi. Coordonarea şi
comunicarea sunt extrem de
importante atunci când
la locul intervenţiei se află în
acelaşi timp mai multe
echipe ale diferitelor agenţii,
autorităţi civile şi ONGuri. Cu ajutorul finanţării UE în
valoare de 1,85
milioane EUR, cercetătorii au
reuşit să exploreze
modul în care pot fi
interconectate zeci de
baze de date aparţinând
diverselor organizaţii
prin intermediul tehnologiei
peer-to-peer, în scopul
reducerii duratei de răspuns şi
al evitării dublării
eforturilor. Un dispecerat
central unic care primeşte informaţii şi le transmite tuturor echipelor de intervenţie poate contribui la
salvarea mai multor vieţi într-un mod rapid şi eficient. Tehnologia a fost deja folosită cu succes în sudul
Italiei şi este disponibilă pentru utilizare oriunde în lume.
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Vicepreşedintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, comisarul responsabil cu agenda digitală, a
declarat:„În caz de cutremur, incendiu forestier sau inundaţii, este necesar să punem la dispoziţie toate
resursele de care dispunem pentru a salva cât mai multe vieţi cu putinţă şi pentru a asigura servicii de
salvare de urgenţă. Fondurile UE destinate cercetării au contribuit la dezvoltarea unui excelent instrument
TIC de ameliorare şi eficientizare a răspunsului în caz de urgenţă. Acesta este modul în care cercetarea şi
inovarea participă la realizarea agendei digitale pentru Europa.”
În urma unui cutremur, pentru a creşte şansele de supravieţuire ale persoanelor prinse sub
dărâmături, trebuie să se poată ajunge la ele cât mai repede. Cum se coordonează diferitele echipe de
intervenţie pentru a evita concentrarea eforturilor în acelaşi loc în detrimentul altuia?Elementul cheie
pentru optimizarea răspunsului în caz de dezastre este interconectarea diferitelor sisteme administrative
şi a bazelor de date folosite de serviciile de urgenţă pentru ca toate organizaţiile să aibă o imagine de
ansamblu.

Proiectul de cercetare WORKPAD, finanţat de UE, a permis elaborarea unei reţele care poate
interconecta respectivele sisteme administrative. Ulterior, prin intermediul unui dispecerat central de
coordonare, echipele de intervenţie aflate în prima linie pot comunica unele cu altele cu ajutorul unor
dispozitive mobile, în principal de tip PDA (personal digital assistants).De exemplu, prin etichetare
geografică (geo-tagging), şefii echipelor pot urmări locaţia tuturor membrilor, astfel încât să ştie în
permanenţă unde se află aceştia şi ce sarcini îndeplinesc.
Prin intermediul acestei reţele, utilizând tehnologie peer-to-peer (P2P), se pot schimba informaţii
precum numele persoanelor care locuiau într-un imobil prăbuşit, liste cu numele elevilor unei şcoli, pe
clase, liste de apeluri telefonice, hărţi şi alte date relevante. De asemenea, în cadrul proiectului WORKPAD
a fost dezvoltat un program informatic care defineşte sarcini, desemnează roluri şi furnizează instrucţiuni
pas cu pas membrilor echipelor de intervenţie. Acesta poate fi actualizat în timp real, astfel încât, dacă
apare o situaţie mai urgentă, membrilor echipelor de intervenţie să li se poată atribui o nouă sarcină.
Rezultatele proiectului de cercetare WORKPAD au fost testate cu succes în sudul Italiei, o regiune în
care se produc în fiecare an incendii forestiere şi uneori cutremure necesitând intervenţii de urgenţă.
Tehnologia dezvoltată în cadrul proiectului WORKPAD este gata de utilizare. Republica Cehă şi regiunea
italiană Calabria au în vedere implementarea ei.
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ECHIPA EUROPE DIRECT TÂRGOVIȘTE
In perioada 5 – 6 iulie s-a desfășurat, la Bruxelles, vizita de formare și informare a rețelei de
documentare, precum și a celei de informare și comunicare EUROPE DIRECT din România. Astfel, 10
persoane, de la tot atâtea centru EUROPE DIRECT, au avut ocazia de a participa la sesiunile de pregătire
profesională ce s-au desfășurat la Comisia Europeana și la Parlamentul European, sediul din Bruxelles,
Belgia. In ziua de luni, 5 iulie, domnul Nicolas Sabatier din cadrul Directoratului General pentru Cercetare
și Inovație a vorbit
despre Institutiile Uniunii
Europene.
Programul a
continuat cu prezentarea
Strategiei
europene pentru anul
2020 de către
doamna Silvia Viceconte,
secretar general.
Au mai susținut: despre
prioritățile de
comunicare ale Comisiei
Europene, doamna
Flaviana Teodosiu, din
cadrul Direcției
Generale pentru
Comunicare.
Domnul Marius Hirte, din
cadrul Direcției
pentru Mediu și secretar
general al
Consiliului Uniunii
Europene a vorbit
despre funcționarea
instituțiilor în
conformitate cu tratatul
de la Lisabona. În
cadrul cursurilor a avut
loc și o întâlnire cu
personalul
Reprezentanței
Permanente a României
la Uniunea Europeană. Cea de a doua zi a început cu o vizită de informare la Parlamentul European, prilej
cu care am cunoscut pe doamna Mariana Cosac de la departamentul vizite și a continuat cu prezentarea
Bibliotecii Centrale a Comisiei Europene de către domnul Taavi Saarimaki. Acesta ne-a intordus în lumea
cataloagelor de bibliotecă, a bazelor de date on-line și a resurselor informative puse la dispoziție tuturor
gratuit.
cetățenilor Europei
Posiblitățile de
infinite și la
nemaifiind necesară
sediul bibliotecii.
cadrul bibliotecii
admirată și utilizată
Internetului,
gestionate de
click este mai mult
afla orice informație
legislația și politicile
Europene, în ideea
și de cetățenii
informația
a răspunde
partea acestora prin
Târgoviște.

informare, par a fi
îndemâna oricui,
deplasarea fizică la
Munca bibliotecarilor, din
menționate, poate fi
prin intermediul
respectiv al site-urilor
aceștia. Astfel, un simplu
decât suficient pentru a
despre activitatea,
instituțiilor Uniunii
de a aduce mai aproape
județului Dâmbovița
europeană, dar și pentru
solicitărilor venite din
Centrul EUROPE DIRECT
Material realizat de Vlad Pistritu si Lucian Tomescu
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Comisia publică Raportul anual privind acţiunile serviciilor
vamale ale UE în vederea respectării drepturilor de proprietate intelectuală
Conform Raportului anual al Comisiei privind acţiunile serviciilor vamale ale UE în vederea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), publicat astăzi, în 2009 serviciile vamale ale UE au
intervenit în 43 500 de cazuri implicând câteva milioane de produse despre care exista suspiciunea că
sunt contrafăcute sau piratate în afara frontierelor UE. Printre principalele articole oprite în vamă deoarece
erau suspectate de încălcarea DPI se numără ţigările, articolele de îmbrăcăminte şi etichetele) de marcă.
O parte importantă însă o reprezintă produsele de folosinţă zilnică potenţial periculoase pentru cetăţeni,
cum sunt şampoanele, pastele de dinţi, jucăriile, medicamentele sau aparatele de uz casnic. Raportul
publicat astăzi furnizează detalii privind tipul, originea şi metoda de transport ale produselor care încalcă
DPI oprite în vamă, la frontierele exterioare.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare şi uniune
vamală, audit şi antifraudă, a declarat:„Rolul serviciilor vamale
ale Uniunii Europene este de a ne proteja cetăţenii şi
întreprinderile. Produsele contrafăcute pot genera un risc serios
pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor şi reprezintă un
mijloc de a înşela întreprinderile care respectă legea. Comisia şi
statele membre vor continua să conlucreze la nivel internaţional
cu partenerii comerciali şi cu industria pentru a garanta cel mai
înalt nivel de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală
în UE.”
Principalele concluzii ale raportului
Raportul arată că numărul de mărfuri suspectate de
încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală tinde să
crească. În 2009, în peste 43 500 de cazuri, astfel de mărfuri
au fost oprite în vamă, însumând în total 118 milioane de
articole. În raport se consemnează că, deşi în trecut cel mai
afectate de nerespectarea DPI erau produsele de lux, în prezent
sunt prejudiciate tot mai multe articole folosite de cetăţeni în
viaţa de zi cu zi. Dintre categoriile de produse cel mai frecvent
oprite în vamă fac parte ţigările (19 %), alte produse din tutun
(16 %), etichetele (13 %) şi medicamentele (10 %).China a continuat să constituie principala sursă de
produse contrafăcute, însumând 64 % din totalul de articole care încalcă DPI, iar alte ţări, cum sunt
Emiratele Arabe Unite şi Egiptul, au reprezentat majoritatea în cazul anumitor categorii de produse. În
peste 77 % din totalul cazurilor de produse oprite în vamă, acestea au fost distruse ori s-au iniţiat acţiuni
în justiţie pentru sancţionarea contrafacerii.
Importanţa protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală

Aşa cum se subliniază în Strategia UE 2020, protecţia DPI este esenţială pentru promovarea
cercetării, a inovării şi a creării de locuri de muncă în Europa. Asigurarea respectării efective a DPI
constituie, de asemenea, un aspect important al protecţiei sănătăţii şi siguranţei cetăţenilor europeni,
deoarece anumite produse contrafăcute (de exemplu produsele alimentare, produsele pentru îngrijirea
corpului şi articolele pentru copii) care sunt fabricate într-un mediu nereglementat pot reprezenta o
ameninţare serioasă.
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Rolul serviciilor vamale ale UE

Serviciile vamale ale UE joacă un rol extrem de important deoarece
stopează
intrarea pe piaţa
internă a
produselor care
încalcă
drepturile de
proprietate
intelectuală.
Comisia
desfăşoară o
serie de
acţiuni de
consolidare
a competenţelor
serviciilor
vamale în
vederea
combaterii unui
astfel de
comerţ. Comisia
pregăteşte o
propunere de
îmbunătăţire
a legislaţiei
prezente
privind acţiunile
serviciilor
vamale în
vederea
combaterii
proliferării
mărfurilor care
încalcă DPI
şi a simplificării
procedurilor actuale;de asemenea, împreună cu statele membre Comisia a
realizat o revizuire exhaustivă a legislaţiei existente lansând o consultare
publică, încheiată la 7 iunie 2010.Pe baza acestei consultări, Comisia
intenţionează ca până la sfârşitul anului să înainteze o propunere
legislativă. Buna cooperare cu partenerii comerciali la nivel internaţional
poate contribui în mod semnificativ la detectarea mărfurilor care încalcă DPI
şi la împiedicarea exportului acestora către Uniunea Europeană. În 2009,
UE şi China au semnat un plan de acţiune care vizează în mod specific
consolidarea cooperării în ceea ce priveşte respectarea procedurilor vamale
privind DPI, care se va extinde în lunile care vin şi până la sfârşitul anului
2012 (a se vedea IP/09/193).Cu ocazia vizitei sale la Shanghai din
septembrie, comisarul Šemeta va discuta personal cu omologii chinezi
despre modalităţile de asigurare a protecţiei DPI. Cooperarea cu industria
este de asemenea foarte importantă pentru a garanta detectarea
corespunzătoare a mărfurilor care încalcă DPI. Întreprinderile pot solicita
acţiuni specifice ale serviciilor vamale în cazul în care suspectează că le
sunt încălcate drepturile de proprietate intelectuală, iar informaţiile
furnizate de acestea pot ajuta serviciile vamale să efectueze controale cu
obiective mai clare. Comisia a întocmit un manual pentru deţinătorii de
drepturi pentru a facilita depunerea acestor cereri şi rămâne în strânsă
legătură cu sectorul privat pentru a găsi eventuale soluţii de optimizare în
viitor a controalelor.
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Concursul „Muzica în lupta împotriva sărăciei”: tinerii europeni
iau pozitie cu privire la lupta mondială împotriva sărăciei!
Comisia Europeană lansează concursul european de muzică, eveniment în cadrul căruia tinerii europeni
cu vârste cuprinse între 15 şi 25 de ani sunt invitaţi să se înscrie cu câte un cântec
care să exprime sprijinul lor pentru lupta mondială împotriva sărăciei.
Fiecare participant trebuie să compună un cântec original pe tema generală a dezvoltării,
acesta trebuind să fie axat pe cele opt obiective de dezvoltare ale mileniului.
Câştigătorii – care vor fi selectaţi printr-un sistem de vot online şi de către un juriu de
profesionişti din domeniul muzical – vor putea să îşi înregistreze cântecul într-un studio profesional şi
vor avea şansa să îşi interpreteze cântecul în cadrul Zilelor europene ale dezvoltării, eveniment care
va avea loc în luna decembrie 2010 în Bruxelles. Concursul muzical face parte din campania „Lupt
împotriva sărăciei”, consacrată sensibilizării adolescenţilor cu privire la acţiunile UE îndomeniul
cooperării pentru dezvoltare.
„Muzica este un instrument puternic care reuşeşte să mobilizeze oameni de toate vârstele şi
din toate ţările în lupta împotriva sărăciei.
Acest concurs muzical reflectă voinţa Comisiei de a implica tânăra generaţie şi de a sensibiliza
publicul cu privire la importanţa îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Sper să primim
multe contribuţii din genuri muzicale diverse, de la rap la hip-hop sau hard rock.”, a afirmat Andris
Piebalgs, comisarul european pentru dezvoltare.

Termen limită: 30 septembrie 2010

Informaţii suplimentare
Site-ul concursului „Muzica în lupta împotriva sărăciei”
http://www.ifightpoverty.eu/
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Până acum, Consiliul European pentru Cercetare a
finanţat peste 1000 de idei inovatoare. Cercetătorii aflaţi la
început de carieră mai pot beneficia de încă 661 de milioane
de euro.
O maşină care se deplasează fără şofer din Italia până la Shanghai, pentru a testa condusul
autonom în condiţii extreme; erupţii vulcanice create în laborator pentru a studia interacţiunea dintre
cenuşa vulcanică şi atmosferă; un "robot chimic" de dimensiuni microscopice care ghidează
medicamentele în interiorului corpului uman către locul asupra căruia trebuie să acţioneze. Acestea
sunt doar câteva dintre cele 1000 de proiecte inovatoare finanţate, până în prezent, de Consiliul
European pentru Cercetare, primul organism paneuropean de finanţare a cercetării de vârf.
Cel de-al 1000-lea câştigător al grantului, Erika von Mutius, profesor imunolog, explorează noi
modalităţi de tratare a astmului şi a alergiilor care ar putea avea un impact real asupra vieţii de zi cu
zi a pacienţilor. Este un exemplu tipic de aplicaţie utilă care poate rezulta în urma cercetărilor
efectuate "din curiozitate" şi finanţate de CEC.
Creat în urmă cu peste 3 ani, în scopul de a transforma Europa într-un loc mai atractiv pentru elite,
CEC acordă granturi celor mai buni cercetători indiferent de naţionalitate, de vârstă, sau de domeniul
ştiinţific în care activează.
Potrivit declaraţiei comisarului Geoghegan-Quinn, CEC "a evoluat mult într-un timp foarte scurt şi
obţine rezultate excelente pentru ştiinţă şi pentru Europa. Acum mai mult ca niciodată este esenţial
să investim în cei mai talentaţi cercetători, dacă dorim să stimulăm inovarea şi competitivitatea
Europei în raport cu restul lumii".
Dar lucrurile nu se opresc aici. Încă 661 de milioane de euro sunt disponibili sub formă de granturi
pentru cercetătorii aflaţi la început de carieră (starting grants). Aceştia îşi pot trimite candidaturile
începând cu data de 20 iulie.
Apelul la propuneri de proiecte lansat de CEC face parte din cel mai mare program de investiţii în
cercetare şi inovare lansat vreodată de UE: aproape 6,4 miliarde de euro pentru o creştere
economică inteligentă şi locuri de muncă.
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După Parlamentul European, Banca Centrală Europeană şi alte
instituţii europene, şi miniştrii de finanţe din UE sunt de acord cu
aderarea Estoniei la zona euro.
Decizia este etapa finală a procesului de aprobare iniţiat în luna
mai, când Comisia Europeană a declarat că Estonia îndeplineşte
toate criteriile pentru a adopta moneda unică europeană.
La 1 ianuarie 2011, Estonia va renunţa la moneda naţională
(coroana estonă), devenind cel de-al şaptesprezecelea membru al zonei euro.
Starea finanţelor publice în Estonia este optimă: anul trecut a înregistrat un deficit de 1,7% din PIB,
cu mult sub limita de 3% stabilită de UE şi o datorie publică de 7,2% din PIB.
Economia estonă este foarte flexibilă şi, cu toate că a fost afectată de criza economică, şi-a
demonstrat capacitatea de a funcţiona şi de a se adapta menţinând o rată de schimb fixă timp de
aproape două decenii.
Însă pentru Estonia drumul nu se opreşte aici. În calitate de membră a zonei euro, va trebui să
continue politicile care stimulează creşterea şi împiedică creşterea excesivă a cererii interne.
În următoarele luni, Comisia Europeană şi Banca Centrală Europeană vor colabora cu Estonia pentru
a asigura o tranziţie fără probleme. De asemenea, este prevă o campanie de informare menită să-i
familiarizeze pe cetăţenii estoni cu noua lor monedă.
Euro a fost introdus în 1999 ca monedă scripturală, putând fi utilizată numai pentru a efectua plăţi
care nu presupun numerar şi în scopuri contabile. Euro a fost pus în circulaţie sub formă de monede
şi bancnote trei ani mai târziu.
Odată cu intrarea Estoniei în zona euro, a cărei populaţie se ridică la 1,2 milioane, numărul
cetăţenilor europeni care utilizează moneda unică va fi de 330 de milioane. Cei mai noi membrii ai
zonei euro sunt Slovacia (2009), Malta (2008) şi Slovenia (2007). EUROPE DIRECT
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