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THE
TÂRGUL

ONG-urilor
Societatea civilă
este un factor important al
comunității, deși mulți nu
cunosc rolul decisiv pe
care îl poate avea în viața
lor. Asociațiile și fundațiile
doresc să vină în sprijinul
cetățenilor prin
programele și activitățile
pe care le derulează. În
acest sens, oamenii
trebuie să cunoască ONGurile și domeniul în care
ele activează. Astfel,
centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște a avut inițiativa
de a aduce împreună
aceste instituții și de a le
face cunoscute publicului
larg.
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Târgul ONG-urilor
După ce anul trecut s-au prezentat, anul acesta, în cadrul celei de-a doua ediții
a Târgului ONG-urilor din județul Dâmbovița, organizațiile nonguvernamentale s-au
reunit pentru a pune la cale posibile strategii și programe care să contribuie la
dezvoltarea comunității. Denumit sugestiv ONG-urile redefinesc progresul
comunității prin cooperare în cadru nonformal, evenimentul, care a avut loc în data
de 5 octombrie 2011 în Sala de conferințe a Bibliotecii Județene Ion Heliade
Rădulescu Târgoviște, a adus împreună oameni care vor să schimbe ceva în
societatea în care trăiesc. Dorind să aducă în atenția lor o noutate, dar și pentru a
promova metodele nonformale, organizatorii au pregătit întâlnirea sub forma unei
Cafenele publice, metodă eficientă de discuție, care îmbină utilul cu plăcutul,
desfășurată pentru prima dată în județul Dâmbovița.

Având diferite specializări și marea dorință de implicare, invitații au participat la
mai multe ateliere de lucru unde au putut să facă schimb de experiență și să-și
expună opinia cu privire la diferite subiecte arzătoare pentru categoria din care fac
parte. Temele tratate au cuprins: metode pentru atragerea sprijinului autorităților
locale, utilitatea metodelor nonformale în activitatea ONG-urilor, impactul proiectelor
de incluziune socială asupra grupului țintă, metode pentru atragerea tinerilor către
voluntariat în cadrul unei organizații, cum pot fi combătute eficient stereotipurile de
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către ONG-uri, relația instituțiilor cu membri comunității, soluții pentru o
manageriere mai bună a resurselor naturale în cadrul activităților societății civile,
exemple de bună practică și idei de acțiuni în folosul comunității. Toate acestea au
stârnit interesul participanților, care au impărtășit experiența lor, propunând soluții
care pot fi aplicate practic.
Toate aceste teme au avut și un follow-up, întrucât, după tratarea
lor, reprezentanții organizațiilor s-au împărțit în echipe pentru a dezvolta o idee de
proiect care pe viitor s-ar putea concretiza. Și pentru ca ideea să persiste, au
impărtășit-o cu restul colegilor...
Pentru a aduce în atenŃia publicului larg activităŃile şi oportunităŃile pe care
ONG-urile au fost amenajate standuri de prezentare în PiaŃa Tricolorului din centrul
Târgoviştei, unde reprezentanŃi ai asociaŃiilor participante la eveniment au putut să
facă şi unele aplicaŃii practice.
Astfel s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Târgului ONG-urilor din județul
Dâmbovița, sub egida EUROPE DIRECT Târgoviște. Echipa mulțumește tuturor
participanților, sperând că vor pune în practică ideile culese cu această ocazie.

3

EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE INFO BULETIN an III, nr. 10, octombrie 2011

Întâlnire ED la Piteşti
În data de 3 octombrie 2011, Centrul Europe Direct Târgoviște, Europe Direct Argeș și
Europe Direct Vâlcea au participat la o întâlnire de lucru cu privire la consolidarea relațiilor dintre
cele trei centre.
Evenimentul, ce a avut loc la Sala de ConferinŃe a Bibliotecii JudeŃene Dinicu Golescu Argeș, a
avut în vedere stabilirea unor parteneriate de colaborare menite să întărească rolul rețelei Comisie
Europene - EUROPE DIRECT - în comunitatea regională.
Întreaga activitate s-a axat pe importanŃa construirii unor punți de legătură eficiente între
multiplicatori de informaŃie europeană, concentrându-se pe diseminarea unor exemple de bune
practici ale fiecărui centru în parte.
La finalul activității, reprezentanții Europe Direct Târgoviște și Europe Direct Vâlcea au
efectuat o vizită la Centrul Europe Direct Argeș. Odată cu perfectarea acestor parteneriate, se
dorește derularea unor proiecte viitoare comune, în vederea îmbunătățirii vieții comunității locale.
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6 octombrie 2011 a însemnat pentru Biblioteca Comunală Gura ŞuŃii o zi a sărbătorii şi a
bucuriei, având în vedere faptul că a sărbătorit 50 de ani de la înfiinŃare.
Cu această ocazie Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte, prezent la manifestare a adus daruri
celor mai mici participanŃi, cititori ai bibliotecii, dar şi celor prezenŃi, împărŃind tuturor materiale
informative sosite de la Biblioteca Comisiei Europene ori realizate de Centru.
Totodată, au fost realizat un periplu prin Ńările Uniunii Europene, copiii implicându-se activ
venind cu exemple din viața lor, dar și cu întrebări privind drepturile minorităților, drepturile
copiilor de altă etnie care trăiesc în România, portul popular specific acestor popoare, mâncăruri
tradiționale etc.
ÎndrumaŃi de bibliotecara Manuela Stoica şi cadre didactice, şcolarii au susŃinut un scurt
program artistic, inspirat din scrierile unor autori europeni.
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Devenită deja o tradiŃie, caravana ora de informare europeană a ajuns marŃi 18 octombrie
2011 la Şcoala Vasile Cârlova din Târgovişte. Astfel, elevi ai clasei a VI-a au putut sa afle mai
multe informaŃii despre reŃeaua de informare şi comunicare a Comisie Europene intitulată generic
EUROPE DIRECT, despre ceea ce fac aceste centre pentru comunităŃile în care îşi desfăşoară
activitatea, despre Anul European al Voluntariatului, şi nu în ultimul rând despre instituŃiile Uniunii
Europene. Şi pentru ca lecŃia deschisă să îşi atingă obiectivele, a fost organizat şi un concurs cu
tema CetăŃenie europeană .. nu doar cuvinte, ci drepturi concrete! Grupele de elevi care au
participat au fost premiate cu afişe unicat şi broşuri informative sosite de la Biblioteca Centrală a
Comisiei Europene, dar şi DVD-uri cu filme de scurt metraj şi prezentări power point educative
realizate pe parcursul acestui an de Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte.
BineînŃeles că toŃi cei prezenŃi au primit materiale informative, un set complet fiind dăruit şi
bibliotecii şcolii pentru ca toŃi copii şi cadrele didactice care lucrează în această şcoală să aibe
acces la informaŃia europeană.
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Adina VLĂDOIU
Ştiti de sărbătoarea de origine celtică, de pe data de 31 octombrie? Ei bine, Europe Direct vine
cu informatii.
Halloween este o sărbătoare de origine celtică preluată astăzi de multe popoare din lumea
occidentală, ea răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din
Statele Unite ale Americii. Ea este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie deși în unele țări data
sărbătorii variază — de exemplu, în Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din noiembrie.
Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows' Even, numele sărbătorii creștine a
tuturor sfintilor sărbătoare cu care Halloweenul a devenit asociat în țările unde predomină
creștinismul occidental —catolic și protestant, deoarece în aceste culte creștine, ziua tuturor
sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie. Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat, care
reprezintă Lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători, copiii se maschează în vrăjitori, mumii
sau alte personaje și colindă pe la case întrebând „Trick or Treat?” (Păcăleală sau dulciuri?), ca o
amenințare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate i se va juca o farsă. În alte țări,
Halloween este serbat prin parade și carnavaluri.
Deci? Vi se pare interesant? Ei bine pe noi ne-a atras aceasta idee si am organizat împreună cu
Şcoala Generală cu clasele I-VIII „Vasile Cârlova” o petrecere de Halloween. Elevii au fost foarte
încântati de idee şi după terminarea orelor de curs ne-am strâns cu totii în curtea şcolii. Cadrele
didactice s-au hotărât să organizeze asa numita „Parada a costumelor”. Încântati de ideea de
„petrecere” elevii au venit toti costumati, astfel am putut vedea fantome, monştrii, vrajitoare,
vampiri şi multe alte creaturi ale noptii. Nelipsitii dovleci sculptati, care au avut şi ei parte de
atentia vizitatorilor.
Fiind o petrecere pentru copii voluntarii centrului Europe Direct Târgovişte s-au gândit să
organizeze câteva concursuri pentru a capta atentia elevilor. Astfel am avut „Dansul merelor”, la
această competite un băiat şi o fată dansau pe mai multe genuri muzica fără ca mărul să pice,
juriul a supervizat competitia şi a permis sa se trişeze. Un alt concurs a fost „Cursa cu oul”.
Fiecare voluntar prezent la activitate a ales un grup de 4 elevi cu care să participe la concurs.
Pentru a câştiga participantii necesitau sa treacă de linia de sosire unde se afla voluntarul care s-a
ocupat de ei şi un membru al juriului. Din cele 6 echipe participante doar 4 elevi au reuşit să
treacă de linia de sosire cu oul in lingură, din păcate celorlalti oul nu a rezistat.
Activitatea a continuat cu muzica pentru elevi, pentru a dansa şi a se distra de petrecerea
organizată pentru ei. Dar, concursurile nu s-au terminat. Ştiti bine-cunoscutul „dans cu sfoara”?
Acesta a reprezentat jocul cheie al serii, fiind destul de amunzant pentru participantii. Dacă nu ştiti
ce reprezintă acest joc, vă povestesc eu. Elevii au trebuit să treacă pe sub sfoară, în ritmuri
muzicale, dar probleme era că acea sfoară cobora din ce în ce mai jos. Majoritatea au reuşit la
acest concurs, fiind o probă foarte uşoară.
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Buletinul EURODESK în atenŃia dvs.
Vă informăm că a apărut de curând un nou număr al Buletinului Eurodesk, care prezintă
pe larg oportunităŃile de finanŃare europeană valabile în perioada imediat următoare, cu detalii
despre condiŃiile de eligibilitate şi documentaŃia care trebuie întocmită pentru accesarea acestora.
FinanŃările privesc atât persoane juridice, cât şi persoane fizice şi se referă la domenii precum
educaŃia şi cultură, piaŃa muncii, jurnalism, cetăŃenie activă. Buletinul poate fi descărcat de la
adresa de internet www.eurodesk.ro Iată pe scurt principalele termene limită pe care vă invităm
să le aveŃi în vedere:

15 Nov 2011 TINERET ÎN ACłIUNE - AcŃiunea 4.1: SusŃinerea structurilor
active la nivel european în domeniul tineretului
15 Nov 2011 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 Nov 2011 Stagii de practică la AsociaŃia Europeană a Liberului Schimb AELS
15 Nov 2011 Concurs de desen Galileo
25 Nov 2011 Media 2007- Sprijin pentru dezvoltarea de proiecte de producŃie
25 Nov 2011 MEDIA 2007- Sprijin pentru dezvoltarea de producŃii interactive
online şi offline
30 Nov 2011 ÎnvăŃare pe tot parcursul vieŃii - Jean Monnet (AC3): Sprijin
structural pentru asociaŃii europene active în domeniul educaŃiei
şi formării
1 Dec 2011 ÎnvăŃare pe tot parcursul vieŃii - COMENIUS
8 Dec 2011 Programe de stagii UE-Japonia
16 Dec 2011 MEDIA 2007 – Sprijin pentru difuzarea TV a operelor audiovizuale
europene
31 Dec 2011 Programele de mobilitate ale FundaŃiei Culturale Europene STEP beyond
10 Ian 2012 Noaptea cercetătorilor
12 Ian 2012 'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie
13 Ian 2012 Bursele pentru cercetători UNESCO/Keizo Obuchi
15 Ian 2012 Stagii la DelegaŃia Uniunii Europene la OrganizaŃia NaŃiunilor
Unite din New York
15 Ian 2012 Programul de Burse Bogliasco
16 Ian 2012 ÎnvăŃare pe tot parcursul vieŃii - GRUNDTVIG
30 Ian 2012 Stagiu de practică la Centrul European pentru Prevenirea şi
Controlul Bolilor (ECDC)
30 Ian 2012 Stagii administrative la Comisia Europeană
31 Ian 2012 Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene
31 Ian 2012 Universitatea Europeană pentru Cercetare Postuniversitară
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febr

Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) a fost fondată în 1951
(Tratatul de la Paris), de Franța, Germania de Vest, Italia, Belgia, Luxemburg și Olanda pentru a
partaja resursele de oțel și cărbune ale statelor membre, prevenind astfel un nou război european.
A reprezentat aplicarea unul plan dezvoltat de economistul francez Jean Monnet, făcut public de
ministru de externe francez Robert Schuman. A fost promovat intens de Statele Unite. CECO a
devenit fundația pentru Comunitatea Economică Europeană (redenumită ulterior Comunitatea
Europeană și în final Uniunea Europeană prin Tratatul de la Maastricht). Tratatul de la Paris a
intrat în vigoare la 23 iulie 1952, și spre deosebire de Tratatul de instituire a Comunității
Europene, a avut o durată limitată la 50 de ani. În consecință, CECO a încetat să existe la 23 iulie
2002, iar responsabilitățile și bunurile sale au fost preluate de CE. Spre deosebire de cealaltă
organizație europeană creată în 1949 după model interguvernamental (Consiliul Europei), CECO a
fost creată ca organizație supranațională.

Articolul 100 Tratatul de la Paris, care a stabilit CECO a fost semnat la 18 aprilie 1951 de
către "cele șase interior": Franța, Germania de Vest, Italia, Belgia, Luxemburg și Țările de Jos.
CECO a fost prima organizație internațională care s-a bazat pe principii supranaționale și a fost,
9
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prin instituirea unei piețe comune pentru cărbune și oțel, destinata să extindă economia, creșterea
forței de muncă, și să ridice nivelul de trai în cadrul Comunității. Piata, era de asemenea destinata,
sa raționalizeze progresiv distribuția producției la nivel înalt în același timp, asigurarand stabilitate
și ocuparea de forțe de muncă. Piață comună pentru cărbune a fost deschisă la 10 februarie 1953
și pentru oțel, la 1 mai 1953.La data de 11 august 1952, Statele Unite ale Americii a fost prima
țară (în afară de membrii CECO ) sa recunoasca comunitatea și a declarat că s-ar intelege acum
cu CECO privind problemele cărbunelui și oțelului.Președintele Monnet a răspuns alegand
Washington DC primul loc pentru CECO ca prezenta externa. Titlul delegatiei primului buletin a
fost"Către o Guvernul Federal al Europei".
La șase ani după Tratatul de la Paris, Tratatele de la Roma au fost semnate de către cei
șase membri CECO, creand Comunitatea Economicea Europeana (CEE) și Comunitatea Europeană
a Energiei Atomice (CEEA sau "Euratom"). Aceste comunități s-au bazat, cu unele ajustări, pe
CECO. Tratatele de la Roma au fost în vigoare pe durată nelimitată, spre deosebire de Tratatul de
la Paris, care a expirat după cincizeci de ani. Aceste două comunități noi au lucrat la crearea unei
uniuni vamale și, respectiv comunitatea energiei nucleare.Tratatelor de la Roma au fost grabite
chiar înainte ce de Gaulle, a preluat puterea si a proclamat Republica a cincea.
Înalta Autoritate (predecesorul la Comisia Europeană) a fost un corp executiv format din
nouă membri care au guvernat comunitatea. Franța, Germania și Italia au numit doi membri
fiecare Autoritatii și trei membrii mai mici, fiecare. Acesti opt membri numeau la randul lor, o a
noua persoana care sa fie Presedintele Inaltei Autoritati. In ciuda faptului ca este numit de comun
acord de guvernele naționale, acționând împreună, membrii si-au luat angajamentul sa nu
reprezinte interesul lor național si au facut un jurământ de a apăra interesele generale ale
Comunității în ansamblul său. Princiupiul inovatiei Autoritatii a fost caracterul său supranațional.
Ea a avut o arie largă de competență pentru a asigura ca obiectivele tratatului au fost îndeplinite
și că piața comună a funcționat fără probleme. Inalta Autoritatea ar putea emite trei tipuri de
instrumente juridice: decizii, legi care au fost în întregime obligatoriu; recomandări, care au avut
obiective obligatorii, dar metodele au fost lăsate la latitudinea statelor membre; și de avize, care
nu a avut nici o forță juridică. Până la fuziune în 1967, autoritatea avut cinci președinți, urmat de
un președinte interimar pentru ultimele zile.
Misiunea sa a fost, in general: de a "contribui la expansiunea economiei, dezvoltarea
ocupării forței de muncă și îmbunătățirea nivelului de trai" a cetățenilor săi. În termeni de cărbune
și producția de oțel, Comunitatea a avut un efect redus cu sectoarele, respectiv, a scăzut și a
crescut în raport cu tendințele mondiale. Schimburile comerciale dintre membrii a crescut (de zece
ori pentru cărbune), care a salvat banii membrilor ", nefiind necesar sa se importe resurse din
Statele Unite, în special în cazul în care au existat reduceri într-un singur stat. Înalta Autoritate, de
asemenea, a emis 280 de împrumuturi de modernizare a industriei, care a ajutat industria de
îmbunătățire a producției și pentru a reduce costurile. La cheltuielile de judecată au fost reduse și
mai mult prin eliminarea tarifelor la frontierele. Printre cele mai importante realizări CECO sunt
problemele de bunăstare. Unele mine, de exemplu, au fost de nesustinut fără subvenții
guvernamentale. Unii mineri aveau locuințe extrem de sarace. De peste 15 ani sunt finantate
112,500 locuinte pentru muncitori, platindu-se 1.770 dolari americani pentru fiecare apartament,
permitandu-le muncitorilor să cumpere o casa pe care altfel nu ar fi putut sa si-o permita. CECO,
de asemenea,a plătit jumătate din costurile de la locul de muncă de redistribuire a acelor lucrători
care și-au pierdut locul de muncă atunci facilitatile de crabune si otel au inceput sa se inchida.
Combinat cu ajutorul pentru redezvoltarea regionala CECO a cheltuit 150 milioane dolari pentru
crearea de 100000 de locuri de muncă, o treime din care au fost pentru muncitori din sectorul
otelului si carbunelui.
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ReacŃii la criza zonei euro
Liderii UE au convenit asupra unor măsuri
menite să sprijine Ńările cu datorii şi să refacă
stabilitatea financiară a Europei. Deciziile
luate la summitul din 26 octombrie reprezintă
răspunsul UE la criza datoriilor care afectează
unele Ńări din zona euro. Această criză
ameninŃă stabilitatea economică a întregii
zone şi, prin extensie, stabilitatea altor state
membre.
„Pachetul asupra căruia am convenit este
unul complet şi confirmă faptul că Europa va
face tot ce este necesar pentru a menŃine
stabilitatea
financiară”,
a
declarat
preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso.

Reforme bancare
Guvernele vor oferi garanŃii băncilor
afectate de criza datoriilor suverane. Aceste
garanŃii vor fi coordonate la nivelul UE şi le
vor permite băncilor să ofere în continuare
împrumuturile necesare pentru stimularea
creşterii şi crearea de locuri de muncă.
O măsură temporară prevede că, până
în iunie 2012, băncile sunt obligate să-şi
mărească baza de capital până la 9%. Pentru
a atinge acest obiectiv, ele ar urma să reducă
bonusurile
şi
dividentele
acordate
investitorilor.

Mai multe împrumuturi pentru Grecia
Recapitalizarea
va
consolida
sistemul bancar. Băncile vor utiliza mai întâi
surse private de capital şi, dacă este nevoie,
vor beneficia de sprijinul guvernelor
naŃionale. În ultimă instanŃă, împrumuturile
vor putea fi acordate prin intermediul FESF.

Una dintre soluŃiile viabile prin care
Grecia poate fi ajutată constă în acordarea de
către UE şi FMI a unui nou împrumut de până
la 100 de miliarde de euro. Băncile şi alŃi
creditori privaŃi au convenit, de asemenea, să
şteargă 50% din datoria Greciei. Prin acest
pachet de măsuri, se urmăreşte reducerea
deficitului public al Greciei la 120% din PIB,
până în 2020.

Consolidarea guvernanŃei economice
łările din zona euro au aprobat şi o
serie de măsuri menite să amelioreze
guvernanŃa economică. Va creşte gradul de
coordonare a politicilor bugetare şi economice
ale statelor membre şi se va monitoriza mai
atent implementarea acestora.
Zona euro va lua măsuri pentru a
consolida integrarea economică. Până în
martie 2012, va fi elaborat un raport privind
punerea în aplicare a măsurilor asupra cărora
s-a convenit la summitul din 26 octombrie.

Sprijin suplimentar pe timp de criză
Liderii UE au convenit asupra
consolidării Fondului european de stabilitate
financiară (FESF), principalul instrument de
care dispune Uniunea pentru a sprijini Ńările
îndatorate, însă fără a mări contribuŃia
statelor membre. Capacitatea de creditare a
fondului va creşte de cinci ori, până la 1000
de miliarde de euro, cu sprijinul pieŃei
private.
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Trei dintre persoanele de care depinde salvarea zonei euro :

Jose Manuel Barosso

Angela Merkel

Nicolas Sarkozy
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Protejarea copiilor contra abuzurilor sexuale
Parlamentul European a aprobat astăzi
propunerea Comisiei Europene de directivă
privind combaterea abuzurilor sexuale, a
exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei
infantile.

Directiva prevede dreptul angajatorilor de a
solicita informaŃii privind cazierele judiciare,
precum şi măsuri preventive care constau în
campanii de sensibilizare şi cursuri de
formare a profesioniştilor. Directiva introduce,
de asemenea, obligaŃia statelor membre de a
elimina pornografia infantilă de pe paginile de
internet de pe teritoriul lor şi de a lua măsuri
în vederea eliminării, dacă se află pe pagini
de internet din străinătate. Se aşteaptă în
prezent ca, în cadrul Consiliului, statele
membre ale UE să oficializeze acordul politic
şi să adopte directiva în scurt timp.

„Comisia a subliniat în urmă cu un
an că UE nu va tolera folosirea copiilor
drept obiecte de satisfacere a dorinŃei
sexuale
a
infractorilor
şi
nici
comercializarea lor ca marfă de consum.
Sunt
extrem
de
încântată
că
Parlamentul European şi Consiliul au
sprijinit această propunere”, a declarat
Cecilia
pentru

Malmström, comisarul
afaceri interne. „Cu

european

Termenii „exploatare sexuală” şi „abuz
sexual asupra copiilor” se referă la diferite
forme ale unor fapte precum întreŃinerea de
relaŃii sexuale cu un copil aflat sub o anumită
vârstă sau prin constrângere, prostituŃia
infantilă sau pornografia infantilă. Acestea
reprezintă infracŃiuni deosebit de grave
împotriva copiilor, care necesită protecŃie şi
îngrijiri speciale, şi produc vătămări grave şi
de durată copiilor victime. Combaterea
acestor infracŃiuni este încă foarte dificilă.
Copiii sunt vulnerabili, fiindu-le ruşine şi
adeseori teamă să relateze ce li s-a întâmplat.

această
directivă putem aduce o schimbare.
Facilităm
urmărirea
penală
şi
prevenirea
infracŃiunilor
împotriva
copiilor şi sporim protecŃia victimelor.
Am încrederea că acest nou act
legislativ al UE va contribui în mod real
la protejarea copiilor de aceste
infracŃiuni oribile”.

Comisia a prezentat în martie 2010 o
propunere de directivă (a se vedea IP/10/379
şi
MEMO/10/107)
în
vederea
unei
îmbunătăŃiri substanŃiale a legislaŃiei UE, şi
anume Decizia-cadru (2004/68/JAI ) , care a
garantat o apropiere minimă a legislaŃiei
naŃionale, dar care are lacune considerabile.
Propunerea a fost discutată cu Consiliul şi cu
Parlamentul European şi s-a ajuns la un acord
politic pentru un text de compromis în iunie
2011.

Cecilia Malmström
Directiva
care
include
o
serie
de
amendamente adoptate în Parlament astăzi
reflectă îndeaproape propunerea Comisiei.
Aceasta include în special dispoziŃii privind nu
doar urmărirea penală a infractorilor, dar şi
dispoziŃii
referitoare
la
prevenirea
infracŃiunilor şi protejarea copiilor victime.

Noua directivă va facilita combaterea
infracŃiunilor
comise
asupra
copiilor,
acŃionând pe diferite fronturi:
- În ceea ce priveşte dreptul penal, vor fi
considerate infracŃiuni o gamă largă de
situaŃii de abuz sexual şi exploatare sexuală
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care includ fenomene noi care folosesc
legale de atac şi de evitare a traumelor
internetul, cum ar fi manipularea psihologică
cauzate de participarea la procedurile penale.
a copiilor, vizionarea de pornografie infantilă
- Pentru a preveni abuzul sexual şi
pe cameră web sau pe internet . DispoziŃii
exploatarea, infractorii condamnaŃi vor fi
mai detaliate privind nivelurile sancŃiunilor (6
evaluaŃi individual şi vor avea acces la
niveluri diferite – între 1 an şi 10 ani de
programe speciale pentru a-i împiedica să
închisoare) vor asigura o mai mare
comită
noi
infracŃiuni.
Verificarea
consecvenŃă
în
clasificarea
gravităŃii
antecedentelor pentru candidaŃii înscrişi să
infracŃiunii şi vor reduce diferenŃele între
lucreze cu copiii va fi mai uşoară şi mai
legislaŃiile statelor membre.
amănunŃită şi se vor desfăşura campanii de
- Pentru a combate abuzul infractorilor
educare şi sensibilizare, precum şi cursuri de
sexuali care călătoresc (aşa-numitul „turism
formare pentru detectarea exploatării sexuale
sexual cu copii”), autorităŃile naŃionale îi vor
a copiilor.
putea urmări penal pe cetăŃenii proprii care
- Pentru a împiedica distribuŃia de pornografie
abuzează de copii în străinătate, iar
infantilă pe internet, statele membre vor fi
organizarea de călătorii pentru a abuza copii
obligate să se asigure că paginile cu
sau publicitatea oportunităŃilor de abuz
pornografie infantilă de pe teritoriul lor sunt
sexual vor fi interzise.
eliminate şi trebuie să ia măsuri pentru a se
- Pentru a facilita urmărirea penală a
asigura că paginile sunt eliminate şi atunci
infractorilor, va fi posibil acum să se deschidă
când sunt găzduite în străinătate. Acestea
cauze în toate statele membre până când
pot, de asemenea, să instituie proceduri de
copii victime împlinesc vârsta majoratului.
blocare a accesului utilizatorilor de pe
Normele privind confidenŃialitatea nu vor mai
teritoriul lor, dacă doresc acest lucru.
constitui
un
obstacol
în
raportarea
infracŃiunilor de către profesioniştii care
lucrează cu copii, iar poliŃia va fi obligată să
înfiinŃeze unităŃi speciale care să identifice
copii victime (în special ai pornografiei
infantile) cu
instrumente eficace de
investigare.
- Copiii victime vor beneficia de protecŃie
sporită prin asistenŃă şi sprijin extinse după o
evaluare individuală a fiecărui copil, precum
şi prin măsuri de facilitare a accesului la căi
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Cultura în mediu digital

Comisia Europeană a adoptat o recomandare
prin care cere statelor membre ale UE să-și
intensifice eforturile, să-și utilizeze în comun
resursele și să implice sectorul privat în
digitizarea materialului cultural. Digitizarea
este esențială pentru a pune patrimoniul
cultural european la dispoziția unui număr cât
mai mare de persoane și pentru a stimula
dezvoltarea industriilor creative ale Europei.
Materialul digitizat ar trebui pus la
dispoziția
publicului
prin
intermediul
Europeana, biblioteca digitală a Europei, care
este în același timp arhivă și muzeu (a se
vedea www.europeana.eu).
Recomandarea lansează o provocare la
adresa statelor membre, pentru ca acestea să
elaboreze planuri solide și să instituie
parteneriate, astfel încât să introducă 30 de
milioane de elemente în Europeana până în
2015, față de cele 19 milioane disponibile în
prezent, să pună online mai mult material
protejat de drepturi de autor și aflat în afara
circuitului comercial și să adapteze legislația
și strategiile naționale pentru a asigura
conservarea pe termen lung a materialului
digital.
Vicepreședintele Comisiei Europene
Neelie Kroes, responsabilă cu Agenda
digitală, a declarat: „Europa are probabil

interfață mai intuitivă și interactivă. Pentru ca
conținutul contribuțiilor din întreaga Europă
să fie mai echilibrat, recomandarea stabilește
obiective per stat membru în ceea ce privește
contribuțiile de conținut minime, de atins
până în 2015. Recomandarea pornește de la
concluziile Comité des Sages (grup de
reflecție la nivel înalt) privind punerea la
dispoziție online a patrimoniului cultural
european, publicate în 2010 (a se vedea
IP/11/17).

Neelie Kroes
Adoptarea de măsuri pentru sprijinirea
industriilor culturale și creative și asigurarea
unui model sustenabil pentru finanțarea
bibliotecii digitale Europeana se află printre
obiectivele Agendei digitale pentru Europa (a
se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și
MEMO/10/200).
Noua recomandare este o actualizare a unei
recomandări publicate în 2006 și ține cont de
rapoartele de progres din perioada 20082010, care arată că, deși situația s-a
îmbunătățit întrucâtva, sunt necesare mai
multe acțiuni în ceea ce privește resursele
financiare și obiectivele cantitative pentru
digitizare, precum și un sprijin consistent
pentru Europeana.
Recomandarea invită statele membre:
- să pună la punct planuri solide pentru
propriile investiții în digitizare și să
promoveze parteneriatele public-privat pentru

cel mai bogat patrimoniu cultural din
lume. Nu își poate permite să piardă
ocaziile oferite de digitizare și, prin
urmare, să se confrunte cu un declin
cultural. Digitizarea aduce cultura în
casele oamenilor și este o resursă
prețioasă pentru educație, turism,
jocuri, animație și întreaga industrie
creativă. Investițiile în digitizare vor
duce la înființarea de noi companii și la
crearea de noi locuri de muncă.”
Europeana, care a început cu 2 milioane
de elemente atunci când a fost lansată, în
2008, conține în prezent peste 19 milioane de
elemente, care sunt acum accesibile printr-o
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Europeana și activitățile conexe constituie
a împărți costul digitizării. Recomandarea
una dintre infrastructurile de servicii digitale
stabilește principii-cheie, pentru a se garanta
pentru care s-a alocat finanțare în cadrul
faptul că aceste parteneriate sunt echitabile și
mecanismului Conectarea Europei 2014-2020
echilibrate;
(a se vedea MEMO/11/709). Digitizarea
- prin intermediul Europeana, să pună la
artefactelor culturale creează oportunități
dispoziția publicului 30 de milioane de
uriașe de interacțiune cu publicul și de
elemente până în 2015, inclusiv toate
dezvoltare comercială. De exemplu, peste 25
capodoperele din Europa care nu mai sunt
000 de elemente au fost deja colectate și
protejate de drepturi de autor, precum și tot
digitizate în cadrul unui proiect lansat recent
materialul digitizat cu ajutorul finanțării
în cadrul Europeana, „Primul Război Mondial
publice;
- să pună la dispoziție online mai mult
în
documentele
de
zi
cu
zi”
material protejat de drepturi de autor, de
(http://www.europeana1914-1918.eu), care
exemplu prin crearea unui cadru juridic care
permite
cetățenilor
să
contribuie
la
să permită digitizarea la scară largă și
Europeana cu obiecte personale pe care le
disponibilitatea transfrontalieră a operelor
dețin și care datează din timpul Primului
aflate în afara circuitului comercial;
Război Mondial. Manifestările itinerante
- să-și consolideze strategiile și să-și adapteze
Hack4Europe! au dat unui număr de 85 de
legislația pentru a asigura conservarea pe
dezvoltatori din toată Europa acces la
termen
lung
a
materialului
digital,
conținutul Europeana și au produs 48 de
asigurându-se, de exemplu, că materialul
aplicații prototip inovatoare pentru telefoane
depozitat este protejat prin măsuri tehnice
mobile și jocuri electronice.
care permit conservarea lui de către
bibliotecari.
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