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DÂMBOVIȚA – Tineri voluntari în lupta împotriva
excluziunii sociale

ALTE ŞTIRI
Centrul Europe Direct
Târgovişte în colaborare cu
Instituţia Prefectului
Dâmboviţa va elabora şi
publica în luna septembrie
Catalogul ONG-urilor din
judeţ. Detalii în pag. 4
Uniunea Europeană a lansat
o nouă ediţie a Concursului
European Juvenes
Translatores adresat elevilor
cu aptitudini în domeniul
limbilor străine. Data limită
pentru înscrieri este 20
octombrie. Detalii în pag. 5

Cu ocazia Zilei Mondiale
pentru asistenţă Umanitară,
Comisia Europeană a atras
atenţia asupra necesităţii
respectării principiilor
umanitare, în special în zonele
de conflict armat. Detalii în
pag. 7-8
Uniunea Europeană s-a
implicat activ în combaterea
efectelor incendiilor şi
inundaţiilor din această vară,
în special în Portugalia,
România şi Rusia. Detalii în
pag. 9

În imagine: Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița care va oferi spațiu
pentru derularea proiectului ”Dâmbovița – Tineri voluntari în lupta împotriva excluziunii
sociale. Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița prin Centrul
EUROPE DIRECT Târgoviște va sprijinii derularea în judeţul Dâmboviţa a unui
proiect ce vizează reintegrarea socială a tinerilor proveniți din categorii sociale
defavorizate. Detalii în pag. 2
„Europa de acasă. Istorie şi tradiţii pe Valea Ialomiţei”
este titlul unei broşuri pe care Centrul a publicat-o cu
scopul de a populariza moştenirea culturală
dâmboviţeană, plecând de la premisa că integrarea
europeană are la bază o puternică componentă
regională şi locală. Aceasta poate fi consultată la
sediul Centrului.

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al Consiliului Judeţean
Dâmboviţa
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ŞTIRILE PE LARG
DÂMBOVIŢA – Tineri voluntari
în lupta împotriva excluziunii
sociale
Inițiative ale voluntarilor
La sfârșitul lunii august,
voluntari ai Centrului
Europe Direct Târgoviște
au primit o veste mult
așteptată…cererea
de
finanțare
pentru
un
proiect Tineret în Acțiune
a fost aprobată.
După multă muncă, și mai
ales mult suflet depus,
aceștia vor putea
pune în aplicare unul
dintre cele mai importante
proiecte la
participa.

care

vor

Grupul informal de tineri

COMUNICAREA APROPIE SUFLETE, EUROPA ÎNSEAMNĂ
COMUNICARE!

voluntari, susținuți de Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, de Biblioteca Județeană ”Ion Heliade
Rădulescu” Dâmbovița și de Agenția Națională pentru Proiecte Comunitare și Dezvoltare Profesională,
implementează proiectul Dâmbovița – Tineri voluntari în lupta împotriva excluziunii sociale finanțat de
Comisia Europeană, în cadrul Programului Tineret în Acțiune, modulul 1.2 Inițiative ale Tinerilor.
Proiectul prevede lucrul cu 12 tineri din cadrul Centrului de Reeducare Minori Găiești și are ca scop
acordarea unei șanse pentru o comunicare bazată pe încredere cu tineri de vârsta lor și reintegrarea
acestora în normele societății actuale. Proiectul va demara pe data de 11 septembrie 2010 printr-o vizită la
Centrul de Reeducare pentru un prim contact cu cei 12 tineri.
Prin acest proiect voluntarii EUROPE DIRECT Târgoviște speră să transmită societății dâmbovițene
dorința de comunicare și de implicare în probleme de tineret.
Să le urăm succes!

Andrada Ioniță, voluntar EUROPE DIRECT Târgoviște
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S-a dat startul programului Biblionet
la Răcari
MÂNDRUŢA ANDREESCU
În judeţul Dâmboviţa, programul Biblionet este implementat de către Biblioteca Judeţeană „I.H.
Rădulescu” din Târgovişte, prin eforturile metodistului Vlăduţ Andreescu şi vine în completarea
eforturilor pe care conducerea Bibliotecii Judeţene le depune pentru a transforma biblioteca întrun loc activ şi dinamic, într-un centru cultural şi spiritual al comunităţii, aşa cum era odinioară.
Recuperarea acestui statut însă presupune mari eforturi de modernizare şi de deschidere către
comunitate. Deschiderea Centrului Europe Direct, precum şi derularea programului Biblionet sunt
componente ale acestui proces aflat încă la începuturi. Redefinirea locului bibliotecii în sânul
comunităţii va fi, fără îndoială, un proces de durată. Acest proces însă, vizează nu doar biblioteca
centrală, ci şi pe cele locale.
Ziua de 15 august 2010 a fost una deosebit de importantă pentru Biblioteca Orăşenească „Ion
Ghica” din Răcari. În această zi, locaţia sus – amintită a devenit un punct de reper pe harta
Biblionet, găzduind astfel lansarea programului în orăşelul dâmboviţean. Panglica inaugurală a
fost tăiată de către bibliotecara Cătălina Dobre care totodată i-a invitat pe cei interesaţi să utilizeze
noile calculatoare conectate la Internet. Evenimentul a fost însoțit de către prezentări ale Biblionet
şi ale importanţei sale şi a fost marcat cum se cuvine printr-un program artistic susţinut de copii
din localitate, utilizatori ai bibliotecii. Printre invitaţi s-au aflat şi voluntari ai Centrului EUROPE
DIRECT Târgovişte, precum şi reprezentanţi ai unor puncte de informare europeană de pe raza
judeţului şi voluntari ai Corpului Păcii România – Nick Childs şi Rebecca Stanislaw. Lansarea
Biblionet reprezintă un pas important pentru locuitorii din Răcari, întrucât ei vor avea de acum
înainte acces nelimitat la informaţie prin intermediul bibliotecii din localitate care găzduieşte şi
Punctul de informare europeană Răcari. În curând programul va fi lansat şi în alte biblioteci din
judeţul Dâmboviţa, devenind un factor important al activităţii acestora.
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CATALOGUL ORGANIZAŢIILOR
NEGUVERNAMENTALE DIN JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA
Centrul Europe Direct Târgovişte în parteneriat cu Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa va
elabora în luna septembrie ,,Catalogul Organizaţiilor Neguvernamentale din Judeţul Dâmboviţa’’, care va
fi editat atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, sub forma unei pagini web. Acesta va contribui la
promovarea imaginii sectorului neguvernamental din judeţ la nivel naţional şi internaţional, şi va constitui o
carte de vizită a mediului asociativ local.
Catalogul va cuprinde informaţii cu privire la organizaţie (date de contact, domeniul de activitate, scop şi
obiective, proiecte derulate, imagini reprezentative etc.)
Dacă organizaţia dumneavoastră doreşte să fie prezentată în Catalogul ONG-urilor din judeţul
Dâmboviţa şi totodată, să fie inclusă în baza de date a Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa, vă rugăm să
completaţi Fişa de prezentare_ONG disponibilă pe site-ul instituţiei noastre
http://www.edtargoviste.ro/html_temp/catalog.php
sau
http://www.prefecturadambovita.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=188&Itemid=156 şi
să o transmiteţi la adresa de e-mail: office@edtargoviste.ro ori integrareue@yahoo.com.
Menţionăm că atât EUROPE DIRECT Târgovişte cât şi Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa nu îşi
asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul materialelor furnizate de către organizaţiile neguvernamentale
prezentate în catalog.
Persoane de contact:
Vlăduţ Andreescu - manager, Tel.
0724477991, e-mail:
office@edtargoviste.ro sau
vladut_andreescu@yahoo.com
Centrul Europe Direct Târgovişte;
Mihaela Tudorache – inspector, Tel.
0245.611.289, int. 129, e-mail:
integrareue@yahoo.com,
Compartimentul Afaceri Europene şi
Relaţii Internaţionale Instituţia
Prefectului – Judeţul Dâmboviţa.

4

BULETINUL INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE NR. 8/AUGUST 2010

A venit vremea ca şcolile să se
înscrie la Concursul UE pentru
tineri traducători
ALEXANDRA OPRESCU

Şcolile secundare care doresc să înscrie elevi la ediţia 2010 a
Concursului UE pentru tineri traducători se pot înregistra începând de astăzi
la adresa http://ec.europa.eu/translatores. Perioada de înregistrare pentru
concurs, cunoscut sub numele de „Juvenes Translatores” („tineri
traducători” în latină), se încheie la 20 octombrie. Formularul online de
înscriere este disponibil în toate limbile oficiale UE. Competiţia, deschisă
elevilor născuţi în 1993, va avea loc la 23 noiembrie, simultan în toate
şcolile selectate.
„Concursul este destinat să promoveze utilizarea şi învăţarea de limbi
străine în Europa, precum şi arta specifică a traducerii”, a explicat
Androulla Vassiliou, comisarul european pentru Educaţie, Cultură,
Multilingvism şi Tineret.„Competenţele lingvistice reprezintă un avantaj
enorm pentru tinerii de astăzi, care călătoresc mai mult decât generaţiile
precedente şi sunt mai predispuşi să caute un loc de muncă în străinătate.
Cunoaşterea limbilor străine te poate duce mai departe în viaţă şi îţi
extinde orizonturile”, a adăugat ea.
Numărul total de şcoli care pot participa s-a mărit anul acesta de la 690
la peste 750, drept răspuns la o cerere puternică de la lansarea
concursului în 2007.Numărul de şcoli selecţionate din fiecare stat membru
5
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va oglindi numărul de locuri pe care fiecare ţară le are în Parlamentul
European în 2014 (a se vedea mai jos).Dacă un stat membru îşi depăşeşte
cota, Comisia va utiliza o metodă de selecţie aleatorie pentru a determina
care sunt şcolile care pot participa.
Competiţia este deschisă pentru orice elev născut în 1993, iar şcolile
selecţionate vor fi invitate să înscrie maximum cinci elevi. Sunt eligibili
elevi de orice naţionalitate, cu condiţia să fie înscrişi într-o şcoală aflată pe
teritoriul unui stat membru UE. Participanţii sunt liberi să traducă din şi în
oricare dintre cele 23 de limbi oficiale ale UE.
Concursul se va desfăşura simultan în toate şcolile selecţionate, sub
supravegherea şcolii respective. Concurenţii vor avea la dispoziţie două
ore pentru a traduce un text pe care Comisia îl va trimite şcolilor cu puţin
timp înainte de începerea concursului. Se pot folosi dicţionare, dar nu şi
dispozitive electronice.
După concurs, traducerile vor fi evaluate de traducători ai Comisiei, iar
câştigătorii vor fi invitaţi la Bruxelles în primăvara anului 2011 pentru o
ceremonie de premiere prezidată de comisarul Androulla Vassiliou. În
cadrul excursiei, câştigătorii se vor întâlni şi cu traducători angajaţi ai UE.
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„Nu trageţi, sunt lucrător umanitar!”
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Cu ocazia Zilei mondiale pentru
asistenţa umanitară, Comisia Europeană
atrage atenţia asupra respectării
principiilor umanitare
La 19 august, cu ocazia Zilei mondiale pentru asistenţa umanitară, Comisia Europeană îi onorează pe
lucrătorii umanitari care şi-au pierdut viaţa sau libertatea şi pe cei care au fost răniţi în timp ce îşi desfăşurau
activităţile. Comisia Europeană, prin intermediul departamentului său de ajutor umanitar (ECHO), dispune de
personal care este prezent în permanenţă în locurile confruntate cu situaţii de criză din toată lumea. ECHO
lucrează îndeaproape cu organizaţii umanitare partenere, precum agenţiile ONU specializate, mişcarea de
Cruce Roşie/Semilună Roşie şi organizaţiile neguvernamentale. Împreună, acestea asigură acordarea de
asistenţă umanitară populaţiilor civile din toată lumea într-un mod imparţial şi nediscriminatoriu. Accesul
umanitar şi securitatea personalului umanitar sunt însă expuse unor riscuri din ce în ce mai mari.
Kristalina Georgieva, comisarul european pentru cooperare internaţională, ajutor umanitar şi reacţie la
situaţii de criză, a afirmat: „Ziua mondială pentru asistenţa umanitară reprezintă o ocazie de a reflecta
asupra importanţei acţiunilor umanitare în ceea ce priveşte salvarea de vieţi omeneşti şi ajutarea persoanelor
ori de câte ori acestea sunt în dificultate. Lucrătorii umanitari slujesc interesele umanităţii, adesea în condiţii
foarte periculoase. Am asistat la extinderea ajutorului pe care îl oferă în beneficiul victimelor cutremurelor,
incendiilor şi inundaţiilor, însă aceştia îşi riscă cel mai mult viaţa în zonele de conflict. Există o tendinţă
alarmantă de a face din aceşti oameni dedicaţi muncii lor o ţintă. Trebuie să protejăm siguranţa lucrătorilor
umanitari pentru ca aceştia să poată interveni oriunde este nevoie de ei. În acest sens, voi sensibiliza în
continuare opinia publică în ceea ce priveşte înrăutăţirea condiţiilor de securitate pentru cei care îşi riscă
viaţa pentru a o salva pe a celorlalţi. Este absolut necesar să înţelegem şi să respectăm principiile de bază ale
ajutorului umanitar: umanitate, imparţialitate, neutralitate şi independenţă. Trebuie să punem capăt
atacurilor armate împotriva lucrătorilor umanitari. Rănirea lor înseamnă rănirea speranţei în viitorul copiilor
noştri.”
Conform Oficiului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), în 2009, 102 lucrători umanitari
au fost ucişi şi mulţi alţii au fost răniţi în incidente de securitate, iar 92 au fost răpiţi.
Ziua mondială pentru asistenţa umanitară a fost instituită de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor
Unite în 2008 şi comemorată pentru prima dată în 2009 pentru a „contribui la sensibilizarea opiniei publice
cu privire la acţiunile umanitare şi la importanţa cooperării internaţionale şi pentru a-i comemora pe toţi
lucrătorii umanitari, tot personalul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tot personalul asociat care au lucrat
pentru promovarea cauzei umanitare, precum şi pe cei care şi-au pierdut viaţa la datorie”.
Aceasta reprezintă, de asemenea, un moment de rememorare a evenimentelor acelei zile din 2003 în
care Oficiul ONU din Irak a fost bombardat şi 22 de persoane şi-au pierdut viaţa. Tema din acest an a Zilei
mondiale pentru asistenţa umanitară este „Suntem lucrători umanitari”.
Parteneriatul dintre Organizaţia Naţiunilor Unite şi Comisia Europeană reprezintă o componentă-cheie a
sistemului umanitar mondial. UE şi ONU vor continua să lucreze împreună pentru a garanta siguranţa
lucrătorilor umanitari şi pentru a asigura respectarea principiilor umanitare.

Text: Alexandra Oprescu
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UE ajută ţările afectate de catastrofe
să-şi acorde sprijin reciproc
Vlăduţ Andreescu
UE coordonează ajutorul de urgenţă pentru ţările în nevoie.
Vara, în Europa se produc deseori inundaţii şi incendii, iar anul 2010 nu face excepţie. Centrul de
monitorizare şi informare (MIC) al Uniunii Europene ia măsurile necesare pentru ca ţările afectate să
obţină cât mai rapid ajutorul necesar.
Centrul funcţionează 24 de ore din 24, 7 zile din 7 şi are sediul la Bruxelles. Rolul său este de a
monitoriza situaţiile de urgenţă survenite în întreaga lume şi de a coordona resursele de care dispune
UE pentru a acorda ajutor. MIC intervine în toate tipurile de catastrofe (naturale sau provocate de
mâna omului) şi serveşte drept platformă de comunicare între ţări. Imediat ce primeşte o cerere de
ajutor, Centrul face apel la donatorii potenţiali, alocând ofertele de ajutor în funcţie de nevoile de pe
teren. De asemenea, gestionează echipamentele şi alte resurse şi poate trimite experţi la faţa locului.
În luna iulie, de exemplu, Portugalia a solicitat echipamente pentru a lupta împotriva incendiilor de
pădure. Trei ţări au răspuns imediat şi a fost acceptată oferta Italiei de a trimite două avioane
speciale.
Cu puţin înainte, România ceruse ajutor deoarece se confunta cu inundaţii de mare amploare care au
provocat moartea a 25 de persoane. În doar câteva ore, patru state membre s-au oferit să-i vină în
ajutor.
În curând, MIC va avea un rol şi mai important. Dat fiind faptul că, în ultimii ani, în Europa s-a
constatat o agravare a incendiilor de pădure, a inundaţiilor şi a secetei, este nevoie de aplicarea unor
măsuri axate mai degrabă pe prevenire.
Comisia Europeană doreşte ca MIC să devină un adevărat centru operaţional dotat cu resurse proprii
care să poată fi mobilizate imediat. De asemenea, au fost lansate propuneri privind crearea unei
reţele de formare în caz de catastrofe şi a unui sistem de alertă rapidă la nivel european.
MIC a fost înfiinţat în 2001 şi poate primi solicitări şi de la ţări din afara UE, cum a fost cazul pentru
cutremurele din Haiti şi Chile sau, mai recent, pentru mareea neagră produsă în Golful Mexicului.
În prezent, Rusia se confruntă cu un val de incendii devastatoare şi, deşi autorităţile nu au apelat
încă la sprijin din partea MIC, multe ţări din UE îşi oferă ajutorul. Vicepreşedintele Comisiei,
Catherine Ashton, a transmis autorităţilor ruse faptul că UE este pregătită să ofere sprijin, atât în
lupta împotriva flăcărilor, cât şi în perioada ulterioară producerii dezastrului.
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Ancheta Eurobarometru din primăvara anului
2010: cetăţenii UE în favoarea unei
guvernanţe economice europene mai
puternice
Alexandra Oprescu
75% dintre europeni consideră că o coordonare mai strânsă a politicilor economice şi financiare
între statele membre ale UE ar fi eficientă în ceea ce priveşte combaterea crizei economice, conform
anchetei Eurobarometru din primăvara anului 2010, anchetă de opinie bianuală organizată de UE.
Ancheta a fost realizată în luna mai – în punctul culminant al crizei financiare europene – şi a fost
publicată astăzi.72% dintre europeni sprijină ideea unei supravegheri mai stricte de către UE a
activităţilor celor mai importante grupuri financiare internaţionale, ceea ce reprezintă o creştere de
patru puncte procentuale în raport cu ultima anchetă Eurobarometru din toamna anului
2009.Principalele preocupări ale europenilor în legătură cu criza erau următoarele: situaţia
economică actuală (40%, procent neschimbat în raport cu toamna anului 2009), şomajul (48%, minus
trei puncte procentuale) şi creşterea preţurilor (20%, plus un punct). De asemenea, criza a influenţat
percepţia cetăţenilor cu privire la UE:40% dintre europeni asociază UE cu euro (plus trei puncte),
45% cu libertatea de a călători, studia şi lucra oriunde în UE (minus un punct) şi 24% cu pacea
(minus patru puncte).
„Faptul că o majoritate clară se pronunţă în favoarea unei consolidări a guvernanţei economice
europene arată că, pentru cetăţeni, UE reprezintă o parte decisivă a soluţiei în faţa crizei,” a afirmat
Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei Europene, care deţine, de asemenea, portofoliul
comunicării.„Ancheta noastră de primăvară – realizată în momentul culminant al crizei – reflectă
perioada dificilă şi provocările cu care s-au confruntat europenii în cursul ultimelor luni. De atunci,
UE a adoptat măsuri importante şi îndrăzneţe pentru a restabili încrederea. Graţie acestor măsuri,
moneda euro s-a restabilit şi observăm în prezent un început de creştere în cadrul marilor economii
europene. Cu siguranţă, este prea devreme să proclamăm victoria. Cu toate acestea, avem în
prezent şansa de a modela guvernanţa economică europeană, în favoarea căreia se pronunţă
cetăţenii UE, astfel încât Europa să răspundă preocupărilor acestora.”
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Ancheta Eurobarometru din primăvara anului 2010 a fost realizată prin intermediul unor interviuri
directe între 5 şi 28 mai 2010, prin urmare în punctul culminant al crizei financiare europene. În total,
26 641 de persoane au fost intervievate în cele 27 de state membre ale UE.
Rezultatele anchetei Eurobarometru din primăvara anului 2010 revelează aşteptările tot mai mari
ale cetăţenilor în legătură cu Uniunea Europeană:un număr tot mai mare de europeni (26%, +4
puncte în comparaţie cu toamna anului 2009) consideră că UE, şi nu Statele Unite sau G20, se află
în cea mai bună poziţie pentru a lua măsuri eficiente de combatere a crizei.
De asemenea, există o cerere tot mai mare pentru o coordonare mai strânsă a politicilor
economice şi financiare la nivelul UE:75% dintre cetăţeni doresc o guvernanţă economică
europeană mai puternică (+2 puncte în comparaţie cu toamna anului 2009 şi +4 puncte în
comparaţie cu luna februarie 2009).Guvernanţa economică se bucură de sprijinul cel mai puternic în
Slovacia (89%), Belgia (87%) şi Cipru (87%).S-a observat o modificare majoră de opinie în favoarea
unei guvernanţe economice mai puternice în mai multe ţări, în special, în Finlanda şi Irlanda (+13
puncte în comparaţie cu toamna anului 2009), Belgia şi Germania (+7 puncte), Austria, Luxemburg
şi Slovacia (+6 puncte), precum şi în Ţările de Jos (+5 puncte).

Majoritatea europenilor sunt conştienţi de provocările importante cu care se confruntă în prezent
toate ţările din UE:74% sunt de acord cu privire la faptul că ţara lor are nevoie de reforme pentru a
face faţă viitorului (+1 punct în comparaţie cu toamna anului 2009) şi 71% sunt gata să accepte
aceste reforme în beneficiul generaţiilor viitoare (procent neschimbat).Europenii ezită cu privire la
cea mai bună modalitate de a stimula redresarea economică:74% consideră că măsurile de
reducere a deficitelor şi a datoriei publice naţionale nu pot aştepta (85% în Suedia, 84% în Ungaria,
83% în Germania, 82% în Belgia şi Cipru şi 80% în Republica Cehă, Grecia şi Slovenia).În paralel,
în UE-27, 46% dintre cetăţeni sprijină, de asemenea, utilizarea deficitelor publice pentru stimularea
activităţii economice (în comparaţie cu 36%, care sunt împotrivă şi 18%, care nu au exprimat nicio
opinie).În cele 16 ţări din zona euro, rezultatul este diferit:42% dintre cetăţeni sunt împotriva utilizării
deficitelor publice, în timp ce 41% sprijină această idee.
Majoritatea europenilor confirmă pertinenţa priorităţilor definite de UE în cadrul strategiei sale de
redresare economică „Europa 2020” (IP/10/225):92% dintre cetăţeni împărtăşesc opinia conform
căreia pieţele forţei de muncă trebuie modernizate în vederea creşterii nivelurilor ocupării forţei de
muncă, iar ajutorul în favoarea persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială ar
trebui să fie o prioritate.90% sunt în favoarea unei economii care utilizează mai puţine resurse
naturale şi emite un volum mai mic de gaze cu efect de seră.
Atunci când au fost întrebaţi cu privire la beneficiile care decurg din statutul de membru al UE,
49% dintre europeni au declarat în luna mai că aderarea ţării lor la UE a fost „benefică” (-4 puncte în
comparaţie cu toamna anului 2009).Sprijinul public pentru aderarea la UE rămâne totuşi superior
celui din 2001, când, în urma recesiunii provocate de explozia „bulei internetului”, acesta se situa la
48%.
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De asemenea, rezultatele anchetei au arătat că în luna mai 2010 încrederea în instituţiile UE a
rămas la un nivel mai ridicat în comparaţie cu încrederea manifestată faţă de guvernele naţionale
sau parlamentele naţionale (42% faţă de 29% şi, respectiv, 31%), chiar dacă încrederea în UE a
scăzut în punctul culminant al crizei (42% faţă de 48% în toamna anului 2009).Cel mai mare grad de
încredere s-a înregistrat în Estonia (68%), Slovacia (65%), Bulgaria şi Danemarca (61%), iar cel mai
scăzut în Regatul Unit (20%).
Având în vedere negocierile de aderare iniţiate de către Consiliul European cu Islanda la 27 iulie
2010 ( IP/10/1011), ancheta Eurobarometru de primăvară a inclus, de asemenea, pentru prima
dată, interviuri directe cu 526 de islandezi. Acestora le-au fost adresate întrebări privind opinia lor
generală în legătură cu UE. În luna mai, 35% dintre aceştia au declarat că au încredere în UE şi
29% au considerat că Islanda se va bucura de avantaje în urma aderării la UE.
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