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DE VARĂ
Orice idee, orice
invenție, oricât de trăsnită
ar părea, poate deveni utilă
oamenilor, atât timp cât cel
care a „născocit-o„ o
prezintă cât mai bine.
Acesta este unul dintre
principiile care au stat la
baza celei de-a treia ediții a
Școlii de vară pentru Copii
și Tineri organizată de
Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște al Bibliotecii
JudeŃene „Ion Heliade
Rădulescu” DâmboviŃa în
parteneriat cu Oficiul de
Stat pentru Invenții și Mărci
în perioada 17-19 august
2011 în incinta Muzeului
Tiparului și al Cărții Vechi
Româneşti, componentă a
Complexului Muzeal Curtea
Domnească din Târgoviște.
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Şcoala de vară Evrika
De MândruŃa ANDREESCU
În acest an, evenimentul a reunit peste 100 de participanți și a fost denumit
sugestiv Evrica și secretele ei, iar tematica aleasă a stârnit interesul tuturor celor
prezenți. ”Învățăceii” au fost împărțiți pe grupe de vârstă: 10-12 ani, 13-15 ani și
16-24 ani, astfel încât fiecare să afle lucruri potrivite vârstei. Cei mici au urmărit
prelegeri despre Ce este și ce nu este proprietatea industrială, despre contrafacere,
despre cum își pot proteja invențiile și cum le pot folosi pentru a-și crea o firmă, dar
și diferența dintre marcă și design. Acestea au fost susținute de către lectori
specializați din partea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. Totodată, ei au
participat și la ateliere practice în cadrul cărora au confecționat diferite produse care
vor fi folosite în scop umanitar și au simulat înființarea unei afaceri bazată pe
propria invenție. Aici, cei mici au putut învăŃa cum să îşi materializeze ideile de
afaceri, sprijiniŃi fiind de cadre didactice de la unităŃile de învăŃământ partenere.
CateluŃa Vulpescu şi Maria Andreescu au fost cele care au coordonat atelierele de
lucru şi împreună cu care pe parcursul celor trei zile copiii au evidenŃiat ideile
viitoarelor lor afaceri. Astfel, aşteaptă să fie deschise fabrica de ceasuri cu internet,
hoteluri speciale pentru copii cu bazine de apă, topogane, peria cu lanternă
ataşabilă la breloc, fabrici de jucării, limuzina verde care funcŃionează cu apă şi cu
energie solară, maşina care produce automat pizza. La finalul lucrărilor, a fost
prezentată şi viitoarea mascotă a Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte care a fost
realizată special de cei mai mici dintre „şcolari”.
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Tinerii au putut afla informații utile despre cum își pot inființa o afacere și cum
o pot proteja, modalități de finanțare și de dezvoltare profesională. Prelegerile au
fost susținute de către specialiști din cadrul Asociației pentru EducaŃie,
Antreprenoriat şi Leadership, al Centrului de Consiliere și Mediere în Carieră, al
Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici, Mijlocii şi CooperaŃia, AgenŃia NaŃională
pentru Cercetare ŞtiinŃifică – Biroul Regional Sud Muntenia, Banca Transilvania,
Banca Română de Dezvoltare, Raiffeisen Bank și alții.
InvitaŃi speciali au fost inventatori care au prezentat celor mai tineri cetăŃeni
europeni din judeŃul nostru, dar şi din alte localităŃi ale Ńării (trebuie să menŃionăm
faptul că la şcoala nostră au participat copii din judeŃele învecinate – Prahova,
Bucureşti), creaŃiile lor, „jucăriile” care stau la baza dezvoltării oricărei societăŃi.
Astfel, Justin Capră şi Liviu Minescu au fost cei care au dăruit entuziasm micilor
pasionaŃi de invenŃii, dar şi bucurie prin împărtăşirea experienŃei lor de creatori de
invenŃii.
Toți cei prezenți s-au arătat foarte încântați de cele aflate și s-au hotărât să nu
lase ideile lor bune să se piardă. De asemenea, s-au arătat dornici să participe și la
edițiile viitoare ale Școlii de Vară pentru Copii și Tineri. Echipa EUROPE DIRECT
Târgoviște mulțumește tuturor partenerilor pentru sprijinul acordat, iar pe
participanți îi invită și la alte acțiuni de gen și îi sfătuiește să redescopere
întotdeauna sensul cuvântului EVRICA!
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Voluntariatul implică multă dăruire speranță, idealuri mărețe și depășirea
oricăror piedici. Cei care se dedică acestor activități, sunt oameni care nu așteaptă
nicio răsplată-materială singura lor satisfacție fiind aceea a lucrului bine făcut după
ore și zile întregi de muncă.
Pentru a răsplăti efortul voluntarilor , Primăria Municipiului Târgoviște a decis să
acorde în cadrul Galei de Excelență un premiu pentru voluntariat.
Manifestarea a fost organizată în cadrul festivităților dedicate zilelor orașului și a
avut loc în data de 8 septembrie la teatrul Tony Bulandra din Târgoviște .
În acest an distincția acordată pentru activități voluntare a revenit Centrului
EUROPE DIRECT , promotorul ideii și una dintre puținele instituții care a înregistrat
rezultate remarcabile în acest domeniu , devenind un etalon pentru alte organizații.
Tinerii care frecventează centrul au creat lucruri atât de frumoase și au organizat
evenimente speciale, astfel încât unele dintre ele au devenit cunoscute și la nivel
național sau internațional. Adolescenți, adulți , copii și vârstnici, cu toții au călcat
pragul centrului EUROPE DIRECT, participând directe sau indirect, la diferite acțiuni
.
Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care alegerea laureatului pentru
categoria voluntariat a fost cea potrivită.
Seara de Gală a reunit personalități marcante ale orașului, care excelează în
diferite domenii, precum sport, cultură, arte, cercetare științifică, publicistică și altele.
EUROPE DIRECT a fost reprezentat de managerul Vlăduț Andreescu, cel care
sa ridicat premiul în numele său și al echipei pe care o conduce. Leader-ul a
precizat că distincția primită reprezintă un motiv de mândrie și îi onorează, dar în
același timp îi obligă să mențină standardele cât mai ridicate.
Evenimentul s-a încheiat cu un recital de pop-opera susținut de Ianna și
Arppegione urmat de o recepție unde invitații au avut ocazia să socializeze și să-i
felicite pe premianți.
Echipa EUROPE DIRECT mulțumește Primăriei Municipiului Târgoviște și
promite să continue în aceeași notă educativă și distractivă!
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Cum apreciaŃi colaborarea Centrului ED Târgovişte cu Primăria şi
celelalte autorităŃi locale?
Încă de la început, centrul s-a constituit într-un loc al dezbaterii, spaŃiu de
întâlnire al reprezentanŃilor unor autorităŃi şi/sau instituŃii care în mod normal nu se
întâlnesc. Astfel, a fost organizat primul târg al ONG-urilor din judeŃul DâmboviŃa de
către EUROPE DIRECT Târgovişte în anul 2010 şi ne pregătim deja pentru cea de
a doua ediŃie. Nu ar fi fost posibil un astfel de eveniment în judeŃul nostru fără
concursul Primăriei Târgovişte, al Consiliului JudeŃean DâmboviŃa şi al InstituŃiei
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Prefectului DâmboviŃa. Cu toŃii nu am precupeŃit niciun efort pentru ca dâmboviŃenii
să afle despre activitatea societăŃii civile în regiunea noastră, societate care rezolvă
un spectru larg de probleme ale comunităŃilor, care nu sunt în atribuŃiile instituŃiilor
statului. Trebuie să mai menŃionez faptul că în cei aproape trei ani de existenŃă,
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte numără peste 300 de parteneri, şcoli, licee,
biblioteci publice, autorităŃi ale administraŃiei publice, presă etc, cărora le
mulŃumeşte pe această cale pentru sprijinul acordat în derularea programelor
noastre.
Cum apreciaŃi activitatea voluntarilor ED în acest an, aflat sub egida
europeană a voluntariatului?
Ca orice în viaŃă, este normal ca şi voluntarii noştri să-şi urmeze drumul lor în
viaŃă. În timp ce unii, după ce au descoperit oportunităŃile oferite de Uniunea
Europeană prin participarea la programele noastre de voluntariat, merg la şcoli de
oriunde din Europa, alŃii îşi continuă activităŃile la care s-au angajat alături de noi.
Cu sprijinul celor peste 200 de voluntari înregistraŃi la ora actuală realizăm acŃiuni
care să vină în întâmpinarea nevoilor de informare şi comunicare ale cetăŃenilor
judeŃului. Echipa noastră se află în continuă creştere, devenind astfel pe zi ce trece
tot mai puternică. În Anul European al Voluntariatului aprecierea nu o pot face eu,
nu echipa EUROPE DIRECT şi nici voluntarii care întregesc această echipă, ci
cetăŃeanul. Cel căruia îi dedicăm toată munca noastră şi cred că în acest sens,
Primăria Târgovişte ca şi reprezentant ales a realizat deja această recunoaştere prin
decernarea premiului pentru voluntariat.
Ce impact credeŃi că au avut activităŃile voluntare desfăşurate sub egida
Centrului ED Târgovişte asupra comunităŃii în care trăim?
În primul rând, s-a creat o punte de legătură între cetăŃean şi insituŃiile Uniunii
Europene, în medie circa 2000 de cetăŃeni/an recurgând la serviciile oferite de noi în
acest sens prin vizite directe la sediu ori prin telefon sau e-mail. Alte câteva mii
participă în mod direct la evenimentele pe care noi le organizăm în vederea aducerii
informaŃiei europene mai aproape de fiecare dintre noi. Toate aceste acŃiuni sunt
realizate cu sprijinul efectiv al voluntarilor, unii dintre ei deservind şi puncte de
informare europeană pe care centrul nostru în parteneriat cu factori interesaŃi în
diseminarea informaŃiei le-au creat pe raza judeŃului. Astfel, voluntarii au devenit
vectori de informare europeană, dar şi exemple demne de urmat în cadrul
comunităŃilor din care provin, asigurând astfel participarea la programele noastre a
tot mai multor tineri. Dacă la început de drum, în februarie 2009 echipa noastră
număra 19 tineri voluntari, astăzi numărăm peste 200.
În acelaşi timp, cum credeŃi că pot contribui aceste activităŃi asupra
dezvoltării şi educaŃiei tinerilor adolescenŃi?
Majoritatea tinerilor aflaŃi în căutarea unui loc de muncă se confruntă cu o
mare problemă atunci când se prezintă în faŃa oricărui angajator şi trebuie să
răspundă la întrebarea Ce experienŃă aveŃi şi în ce domeniu? Dacă la această
întrebare marea majoritate nu are un răspuns afirmativ, urmează o altă întrebare.
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Ce ştiŃi să faceŃi? Ei bine, tinerii noştri voluntari au un răspuns potrivit la ambele
întrebări. În cadrul centrului ei învaŃă să utilizeze echipamente, să lucreze cu
publicul, să organizeze evenimente, să creeze la atelierele de lucru etc. Astfel, tinerii
nu numai că îşi continuă educaŃia, dar sunt formaŃi profesional continuu, sunt
pregătiŃi pentru viaŃa de adult.
Ce planuri are Centrul ED Târgovişte pentru această toamnă?
O dată cu începerea şcolii, se deschide o nouă etapă în viaŃa centrului nostru
şi anume campania de informare europeană în şcolile şi bibliotecile din judeŃ. Vom
discuta astfel cu cei mai mici dintre dâmboviŃeni pe diferite teme care ne preocupă
pe toŃi: protecŃia mediului înconjurător, economisirea energiei, istorie şi tradiŃii
dâmboviŃene, organizarea şi funcŃionarea instituŃiilor Uniunii Europene, solidaritatea
socială etc.
Pe de altă parte, vom organiza noi activităŃi care să vină în sprijinul
cetăŃeanului, sens în care menŃionez o nouă ediŃie a târgului ONG-urilor care se va
desfăşura în data de 5 octombrie pe două planuri concomitent, şi anume pe platoul
din faŃa Consiliului JudeŃean şi în sala de conferinŃe a Bibliotecii JudeŃene
DâmboviŃa; de asemenea, în parteneriat cu Oficiul de Stat pentru InvenŃii şi Mărci
vom organiza un seminar cu tema Vreau să îmi deschid o firmă pentru a răspunde
solicitărilor venite din partea cetăŃenilor cu privire la informaŃii la acest domeniu, iar
pentru formarea voluntarilor noştri vom iniŃia un schimb de experienŃă la un alt
centru EUROPE DIRECT din România. BineînŃeles că nu ne vom opri aici,
activităŃile noastre vor culmina cu un spectacol umanitar de Crăciun la care îşi vor
aduce contribuŃia şcoli din întreg judeŃul. Vă aşteptăm să fiŃi alături de noi în toate
aceste demersuri!
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Politici europene pentru tineri
de Sânziana Voicu
Comisia Europeană a adoptat noua strategie UE în domeniul politicilor care
vizează tineretul, pentru deceniul următor. Noua strategie, intitulată "Tineretul –
InvestiŃie şi Capacitare", are un caracter trans-sectorial vizând atât acŃiuni pe termen
scurt, cât şi pe termen lung, care implică domenii cheie de politici care afectează
tineretul Europei, în special educaŃia, ocuparea forŃei de muncă, creativitatea şi
antreprenoriatul, includerea socială, sănătatea şi sportul, participarea civică şi
voluntariatul. De asemenea, noua strategie evidenŃiază importanŃa muncii prestate
de tineri şi defineşte măsuri mai eficace pentru o mai bună implementare a politicilor
privind tineretul la nivelul UE.
Strategia "Tineretul – InvestiŃie şi Capacitare" are următoarele obiective:
• crearea mai multor oportunităŃi pentru tineret în domeniile educaŃiei şi ocupării
forŃei de muncă,
• îmbunătăŃirea accesului şi a participării depline a tuturor tinerilor la viaŃa societăŃii,
şi
• stimularea solidarităŃii între tineret şi societate.
În cadrul strategiei europene privind contracararea crizei economice, Comisia
propune o nouă abordare privind politica de tineret pentru următorul deceniu. Noua
strategie are un caracter transsectorial şi urmăreşte consolidarea cooperării dintre
Ńările UE privind politica de tineret.
Reprezentând prima generaŃie care trăieşte în pace într-o Europă fără
frontiere, tinerii europeni cu vârste cuprinse între 15 şi 25 de ani beneficiază de mai
multe oportunităŃi decât părinŃii şi bunicii lor. Însă locurile de muncă stabile sunt din
ce în ce mai greu de găsit, ceea ce înseamnă că mulŃi dintre aceştia trăiesc în
condiŃii precare, fără a avea şansa de a deveni independenŃi şi fără a se putea
integra pe deplin în societate. MulŃi tineri europeni sunt nevoiŃi să accepte locuri de
muncă temporare, deoarece nu pot găsi posturi permanente.
Pe lângă măsurile existente, UE propune acŃiuni menite să permită statelor
membre să-şi coordoneze mai uşor eforturile care vizează accesul tinerilor la
educaŃie şi la piaŃa muncii, totodată urmărind implicarea acestora în societate, de
exemplu, prin acŃiuni cu caracter civic. Strategia Comisiei subliniază în mod special
importanŃa educaŃiei informale, a voluntariatului şi a formării profesionale pe piaŃa
locurilor de muncă, mai ales pentru tinerii care abandonează studiile (aproximativ
15%).
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Comisia Europeană invită guvernele statelor membre să înlesnească un
dialog periodic cu tinerii europeni, deveniŃi o resursă din ce în ce mai valoroasă.
Reprezentând 20% din populaŃia totală, tânăra generaŃie este indispensabilă pentru
alimentarea forŃei de muncă. Însă, în 2050, ea nu va reprezenta decât 15% din
populaŃie.
De asemenea, UE a publicat un raport privind tineretul european, primul
document de acest gen, cu informaŃii complete şi detaliate. În viitor, astfel de
rapoarte vor fi publicate din trei în trei ani.
Totodată, Portalul European pentru Tineret se adresează oricărui tânăr care
dorește să călătorească, să lucreze, să studieze sau să fie voluntar european, să fie
informat despre drepturile pe care le are sau doar să descopere mai multe despre
Europa.

Portalul funcționează ca o poartă de intrare pentru mii de site-uri din peste
30 de țări europene. Așa că, dacă vrei să-ți cauți un job în Spania sau în Germania,
să fii voluntar în Franța, să te cazezi în Norvegia, să afli care este mersul trenurilor
în Italia, să vezi ce filme mai rulează în Marea Britanie sau să găsești un restaurant
în Bulgaria, Portalul European pentru Tineret este punctul de plecare ideal. Portalul
te poate ajuta să ai un cuvânt de spus și să participi activ în comunitatea din care
faci parte, în țară sau în Europa.
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Tot pe portal vei regăsi și informații din Romania. Vei putea să vizitezi
paginile românești pentru a-ți găsi de lucru, a căuta cursuri universitare sau burse și
multe-multe altele. Portalul European pentru Tineret oferă posibilitatea utilizatorilor
săi de a descoperi o infinitate de posibilități, stând confortabil în fața unui computer,
și îi încurajează pe tineri să se implice și să fructifice variatele oportunități
disponibile pentru ei într-o Europa extinsă și chiar dincolo de ea.
O altă politică adoptată de UE este decizia ca bugetul alocat programului
Erasmus Mundus pe perioada 2009-2013 să crească de patru ori faŃă de pachetul
financiar anterior, urmând ca pe următorii cinci ani să se ridice la suma de 950 de
milioane de euro. Programul promovează schimburile de studenŃi între universităŃile
din Europa şi cele din alte zone ale globului.
Cu ajutorul fondurilor suplimentare el va fi extins la nivel de doctorat, iar
studenŃii doritori să studieze în afara Uniunii vor beneficia de un sprijin financiar mai
substanŃial. Într-o primă fază, în perioada 2004-2008, peste 6000 de studenŃi şi
1000 de profesori din afara UE au primit burse Erasmus Mundus pentru a-şi
continua activitatea universitară în Europa. Pe lângă îmbunătăŃirea calităŃii
învăŃământului
În același timp, cadrul european al calificărilor (CEC) va facilita compararea
calificărilor dobândite în diferitele sisteme educaŃionale ale Ńărilor Uniunii Europene
– pentru fiecare diplomă obŃinută într-o Ńară va exista una echivalentă în celelalte.
Ce îşi propune această măsură? Să faciliteze deplasarea cetăŃenilor aflaŃi în
căutarea unui loc de muncă într-o altă Ńară şi să încurajeze învăŃarea de-a lungul
vieŃii.
„De mult prea multe ori, cetăŃenii europeni se confruntă cu diverse obstacole
atunci când se deplasează dintr-o Ńară într-alta pentru a studia sau pentru a
desfăşura o activitate profesională”, a declarat Ján Figel', comisarul pentru educaŃie
şi formare, salutând noua măsură. CEC pune accent atât pe cunoştinŃe, cât şi pe
modul în care acestea pot fi folosite şi reglementează educaŃia pentru adulŃi,
formarea profesională şi învăŃământul universitar. Multe state membre au reacŃionat
deja elaborând propriile cadre naŃionale de calificări. În prezent, Ńările Uniunii
Europene sunt încurajate ca, până în anul 2010, să stabilească o corespondenŃă
între sistemele naŃionale de calificări şi cadrul european. Obiectivul este ca, până în
2012, toate noile calificări acordate de instituŃiile din învăŃământul postliceal
european să includă o referinŃă la unul din nivelurile de calificare CEC.
Viitorul prosper al Uniunii Europene este imposibil fără participarea tinerilor la
procesul de luare a deciziilor. Tinerii trebuie să deprindă posibilităŃile şi modalităŃile
necesare de a participa real la făurirea propriului lor viitor. Ei trebuie să se implice
mai mult şi să utilizeze toate oportunităŃile posibile, doar astfel tinerii vor face
schimbarea!
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de Cristiana Pascu

În 50 de ani, Europa s-a schimbat mult - la fel ca întreaga lume.
Astăzi, mai mult ca niciodată, într-o lume în evoluŃie constantă, Europa
trebuie să facă faŃă unor noi provocări: globalizarea economiei, evoluŃia
demografică, schimbările climatice, nevoia de surse durabile de energie şi noile
ameninŃări la adresa securităŃii. Iată provocările secolului al XXI-lea.Iar acestea nu
Ńin cont de frontiere. Statele membre nu mai sunt în măsură să facă faŃă singure
tuturor acestor probleme. Pentru a găsi soluŃii şi a răspunde preocupărilor
cetăŃenilor, este necesar un efort colectiv la nivel european. Europa trebuie să se
modernizeze, să dispună de instrumente eficiente şi coerente, adaptate nu numai la
funcŃionarea unei Uniuni recent extinse de la 15 la 27 de state membre, ci şi la
transformările rapide prin care trece lumea de astăzi. Prin urmare, regulile care stau
la baza cooperării dintre Ńări trebuie revizuite.
Acesta este obiectivul tratatului semnat la Lisabona, la 13 decembrie
2007. Liderii europeni au convenit asupra unor noi reguli Ńinând cont de schimbările
politice, economice şi sociale şi dorind, în acelaşi timp, să răspundă aspiraŃiilor şi
speranŃelor europenilor. Tratatul de la Lisabona stabileşte care sunt competenŃele
UE şi mijloacele pe care aceasta le poate utiliza şi modifică structura instituŃiilor şi
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modul de funcŃionare a acestora. În consecinŃă, caracterul democratic şi valorile
fundamentale ale Uniunii sunt consolidate.
Tratatul este rezultatul negocierilor între statele membre, reunite în cadrul
unei conferinŃe interguvernamentale, la lucrările căreia au participat Comisia
Europeană şi Parlamentul European. Toate cele 27 de state membre l-au ratificat
urmând proceduri variate, în funcŃie de constituŃia naŃională.Tratatul a intrat în
vigoare la 1 decembrie 2009, în conformitate cu Articolul 6.

De ce are nevoie Europa de Tratatul de la Lisabona?
Pentru a-şi valorifica întregul potenŃial, Uniunea Europeană trebuie să se
modernizeze şi să introducă reforme. Uniunea extinsă la 27 de state membre
funcŃionează după reguli elaborate pentru o Uniune formată din 15 Ńări. În ultimii
zece ani, Uniunea Europeană a căutat calea potrivită pentru a optimiza
instrumentele pe care le are la dispoziŃie şi pentru a-şi întări capacitatea de a
acŃiona.
În acelaşi timp, se acordă din ce în ce mai mult sprijin conlucrării în cadrul
UE în domenii care ne afectează pe toŃi, cum ar fi schimbările climatice, securitatea
energetică şi terorismul internaŃional. Având în vedere faptul că UE a evoluat şi
responsabilităŃile sale s-au modificat, este de la sine înŃeles că trebuie actualizat
modul în care funcŃionează Uniunea. Printre îmbunătăŃirile binevenite introduse de
Tratat se numără punerea la dispoziŃia UE a mijloacelor necesare pentru a face faŃă
provocărilor lumii actuale.
Există trei motive fundamentale pentru care avem nevoie de acest Tratat:
o mai mare eficienŃă în procesul de luare a deciziilor; mai multă democraŃie prin
conferirea unui rol mai important Parlamentului European şi parlamentelor naŃionale;
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o mai mare coerenŃă pe plan extern. Toate acestea îi vor permite Uniunii să
promoveze mai bine interesele cetăŃenilor săi, zi de zi.
Ce schimbări aduce Tratatul de la Lisabona pentru cetăŃeni?
Tratatul de la Lisabona consolidează capacitatea Uniunii de a acŃiona, prin
ameliorarea coerenŃei acŃiunilor externe, lărgirea gamei de politici interne, obŃinerea
de rezultate şi realizări politice mai eficiente din punctul de vedere al cetăŃenilor şi
modernizarea instituŃiilor, astfel încât acestea să garanteze funcŃionarea unei Uniuni
cu 27 de state membre.
Tratatul de la Lisabona oferă Uniunii Europene o poziŃie mai puternică şi
mai coerentă pe plan extern, întrucât: combină funcŃia de Înalt Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate cu cea de Vicepreşedinte al
Comisiei; creează un Serviciu european pentru acŃiune externă care îl va sprijini pe
noul Reprezentant în realizarea dublei sale misiuni; ameliorează asistenŃa
diplomatică şi consulară oferită cetăŃenilor care călătoresc în Ńări terŃe.
Tratatul de la Lisabona răspunde îngrijorărilor exprimate de cetăŃenii
europeni. De exemplu, Tratatul reflectă fidel angajamentul politic de a face faŃă celor
două provocări interdependente, schimbările climatice şi politica energetică. Pentru
prima dată, tratatele cuprind o secŃiune dedicată energiei, care stabileşte ca
obiective pentru politica Uniunii din acest sector asigurarea unei bune funcŃionări a
pieŃei energiei (în special în ceea ce priveşte aprovizionarea cu energie şi
promovarea eficienŃei energetice şi a economiei de energie) şi dezvoltarea unor
surse de energie noi şi regenerabile.
Tratatul de la Lisabona prevede un sistem instituŃional stabil, ceea ce
înseamnă mai multă rapiditate şi transparenŃă pentru procesul decizional,
consolidarea controlului democratic, precum şi respectarea mai strictă a principiului
conform căruia deciziile se iau la nivelul corespunzător. CetăŃenii vor şti mai bine
care sunt responsabilităŃile fiecărei părŃi implicate şi motivele care determină
Uniunea Europeană să acŃioneze.
Pentru prima dată, cetăŃenii pot cere direct Comisiei să propună o iniŃiativă
care prezintă interes pentru ei şi care Ńine de competenŃa Uniunii, prin adunarea a
un milion de semnături din diferite state membre.
CetăŃenii pot înainta iniŃiative către instituŃiile Uniunii?
Da. Tratatul de la Lisabona introduce IniŃiativa cetăŃenilor europeni. Noua
dispoziŃie privind democraŃia participativă prevede că un milion de cetăŃeni
provenind dintr-un număr semnificativ de state membre pot lua iniŃiativa de a invita
Comisia să prezinte orice propunere adecvată referitoare la aspecte care, în opinia
cetăŃenilor, necesită un act legislativ elaborat la nivelul Uniunii în scopul aplicării
Tratatului de la Lisabona. Detaliile cu privire la această procedură vor fi stabilite prin
legislaŃie.
Este procesul decizional mai democratic datorită Tratatului de la Lisabona?
Da. Tratatul de la Lisabona creşte numărul domeniilor politice în care
Parlamentul European, ales prin vot direct, trebuie să aprobe legislaŃia UE alături de
Consiliul alcătuit din miniştri naŃionali (procedura de „co-decizie”).De asemenea,
13
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Tratatul întăreşte controlul democratic al Uniunii Europene, conferind un rol mai
puternic atât Parlamentului European, cât şi parlamentelor naŃionale. Tratatul de la
Lisabona stabileşte o distribuŃie mai clară a competenŃelor între Uniune şi statele
membre, ceea ce va ajuta cetăŃenii să înŃeleagă mai bine „cine ce face”.
Care sunt cele mai importante modificări instituŃionale introduse de Tratat?
Spre deosebire de tratatele existente, Tratatul de la Lisabona prevede că
fiecare stat membru va avea propriul comisar. Parlamentul European poate avea cel
mult 751 de membri, iar fiecare stat membru poate avea maxim 96 şi minim 6
reprezentanŃi.
Tratatul de la Lisabona creează un nou post permanent, cel de Preşedinte al
Consiliului European, numit de Consiliul European pentru o perioadă de doi ani şi
jumătate. Acest aspect conferă mai multă continuitate şi stabilitate activităŃii
Consiliului European. Tratatul de la Lisabona creează, de asemenea, postul de Înalt
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, care este în
acelaşi timp şi unul dintre vicepreşedinŃii Comisiei şi prezidează lucrările Consiliului
RelaŃii Externe. Aceasta va aduce mai multă coerenŃă în acŃiunea externă şi va
contura profilul UE pe scena internaŃională, creând o identitate a Uniunii.
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de Andreea Iordănescu
Încă din secolul al XIV-lea, în sânul Europei îşi face apariŃia un nou popor –
romii. Se crede însă că drumul lor spre vest a pornit din India cu o mie de ani în
urmă. În ultimele două veacuri, numărul acestora a atins circa 11 milioane,
majoritatea fiind stabiliŃi în Europa Centrală şi de Est, în Ńări precum : Slovacia,
România, Bulgaria, Ungaria şi Republica Cehă.
De-a lungul timpului, au existat mărturii istorice, reduse ca număr al apariŃiilor,
ce au avut în vedere existenŃa romilor ca popor şi răspândirea lor pe aproape tot
continentul. Ele au conferit o imagine de ansamblu asupra romilor, imagine afectată
de cele mai multe ori de stereotipuri, motiv pentru care populaŃia romă a continuat
să traiască în condiŃii precare şi tot mai des a întâmpinat dificultăŃi în a se adapta
social, lovindu-se de acte de discriminare.

Pentru a produce o schimbare în mentalitatea europeană, un grup de ziarişti
de etnie romă s-a format în vederea realizării a 25 de scurt-metraje ce prezintă viaŃa
de zi cu zi în comunitatea romă. Principalul scop este de a trezi conştiinŃa
contemporanilor astfel încât să se găsească un tratament pentru înlăturarea
obstacolelor întâmpinate de această comunitate.
Proiectul se intitulează „Colourful but colourblind” (Plin de culoare, dar fără
discriminare pe motiv de culoare) şi i s-a decernat premiul Sigma Delta pentru
excelenŃă în Mass-media digitală la categoria film independent. El a fost cofinanțat
de Uniunea Europeană, beneficiind de 303.040 euro prin intermediul programului
UE pentru „Drepturi fundamentale și cetățenie”.
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De frica tratamentului diferenŃiat, o parte din comunitatea romă refuză să îşi
recunoască etnia. La ultimul recensământ, cel din 2002, peste 500 000 de persoane
s-au declarat de etnie romă. Liderii romi sunt însă de părere că numărul real s-ar
ridica la două milioane. Această situaŃie limitează drastic accesul romilor la fondurile
guvernamentale care le-ar putea îmbunătăŃi viaŃa. În satul Prislop, în centrul
României, nici unul dintre cei 300 de locuitori nu s-a declarat de etnie romă.
Cele mai important domenii în care populaŃia romă întampină dificultăŃi sunt
cele educaŃionale şi de sănătate. Există un număr mare de persoane cărora li se
refuză accesul nu numai în spitale, ci şi în alte instituŃii publice sau mijloace de
transport în comun. De asemenea, în rândul elevilor, romii se lovesc de bariera
socială ridicată de ceilalŃi copii, fapt ce îi descurajează şi îi împing încetul cu încetul
către abandonul şcolar.
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