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Conferinţa naţională a reţelei
Europe Direct
In perioada 9-11 decembrie 2009,
Reprezentanţa Comisiei Europene în
Romania a organizat la Cluj, conferinţa
naţională a reţelei Europe Direct. În

Romania, reteaua Europe Direct, din care
face parte si Centrul ED Târgoviște,
cuprinde 31 de centre de informare, 12
centre de documentare precum şi o echipă
de experţi naţionali Team Europe.
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Conferinta a fost deschisa cu dezbaterea “UE 2020 –
Romania 2020” si i-a avut ca si invitati pe Niculae Idu, Seful
Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Lucinia Bal,
Şeful Biroului de Informare al Parlamentului European în
România, prof. Vasile Puşcaş, Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj, prof. Toader
Nicoară,
prorector,
Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj, împreună cu
membrii
reţelei
Europe
Direct.
Pornind de la viziunea
Comisiei Europene si de la
orientarile sale politice pe
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termen lung, participanţii au dezbătut implicaţiile Tratatului de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1
decembrie 2009, şi priorităţile României pe termen lung.
O Europă a valorilor, o Europă a ambiţiilor, bazată pe coeziune socială, creştere economică şi solidaritate, a
fost în centrul dezbaterilor participantilor.
„Criza cu care ne confruntăm, este parte a vieţii noastre cotidiene, nu este doar una financiară sau
economică, este totodată şi o criză a valorilor societăţii europene. Acest lucru ne arată că lumea secolului
XXI a devenit interdependentă. Acesta este elementul care ar putea să determine schimbările fundamentale în
relaţiile dintre puterile lumii, de aceea avem nevoie de o reflecţie profundă cu privire la tipul de societate în
care ne dorim să trăim.”, a spus domnul Niculae Idu, Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Doamna Lucinia Bal, Şeful Biroului de Informare al Parlamentului European în România a adăugat: „Ieşirea
din criză nu este reflectată doar prin indicatorii economici, ci, la modul concret, prin scăderea şomajului şi a
problemelor sociale cauzate de această criză. Bineînţeles, asta înseamnă să nu ne bazăm doar pe strategii
financiare, ci efectiv pe o strategie concertată, adaptată la contextul global”.
“Ce face România în interior, ce face România în Uniunea Europeană, ce face România în sistemul
internaţional? Întreg sistemul internaţional este în restructurare, iar această restructurare a început cu cel
financiar. Dar din punctul de vedere al cetăţenilor, sunt adeptul aceluiaşi principiu: Europa trebuie redată
cetăţenilor”, a declarat la eveniment prof. Vasile Puşcaş.
Conferinţa a continuat cu alte trei sesiuni de dezbateri, desfasurate în paralel, constituind subiectul a trei
priorităţi de comunicare ale Comisiei Europene şi anume Priorităţi de comunicare şi valori din perspectiva
Uniunii Europene şi a României, Schimbarea climatică şi biodiversitatea, Programul Uniunii Europene de
relansare economică.

Campanie de informare europeană la Mogoșani
Cu sprijinul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu”
din Târgovişte şi a Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte au
fost organizate în zilele de 3-4 decembrie 2009, activităţi
prilejuite de sărbătorirea Zilelor Bibliotecii Comunale Mogosani.
Doamna bibliotecar, Vasilica Ionescu, a fost gazda
manifestărilor organizate cu sprijinul Primăriei Mogosani şi cu
concursul câtorva cadre didactice, legate sufleteşte de această
localitate.
Joi, 3 decembrie
2009, doamna profesoară Daniela Duţă a coordonat sesiunea
de comunicări şi referate „Importanţa cărţii în viaţa elevilor”.
Cei mai fideli cititori ai bibliotecii au prezentat materiale
interesante pe această temă.
Deoarece ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, au fost
organizate activităţi dedicate Sfântului Nicolae, ocrotitorul
copiilor şi tinerilor. Cei mici au fost cuprinşi de spiritul
sărbătorii, urmărind prezentări Power Point, confecţionând
decoraţiuni specifice acestei sărbători şi primind din partea
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domnului primar, Marinel Angelescu, cadouri simbolice.
Cei mai talentaţi elevi au realizat desene pe marginea
temei „Sărbătorile de iarnă la români”.
Vineri, 4 decembrie 2009, au continuat activităţile
programate, cu informarea „Uniunea europeană şi statele
membre”, susţinută de managerul Centrului EUROPE
DIRECT Târgovişte, domnul Vlăduţ Andreescu. Tot sub
auspiciile acestor manifestări, a avut loc şi un program literar
– artistic pe scena Căminului cultural Mogoşani.
Doamna profesoară Daniela Duţă a conştientizat
participanţii asupra importanţei pe care trebuie să o aibă
pentru toţi, momentul 1 Decembrie – Ziua Naţională a
României, în acest sens, elevii clasei a V-a din Şcoala Mogoşani, au prezentat programul artistic
„Noi vrem să ne unim cu ţara!”.
O altă secţiune, în cadrul programului artistic, a constituit-o teatrul şcolar, elevi din clasele a VII-a si
a VIII-a din Şcoala Mogoşani punând în scenă „Chiriţa în provinţie”, de Vasile Alecsandri,
„Povestea unui om leneş”, adaptare după Ion Creangă şi „Lanţul slăbiciunilor”, adaptare după I. L.
Caragiale, sub îndrumarea doamnei profesoare Niculina Stancu şi cu sprijinul doamnei bibliotecare
Vasilica Ionescu.
Publicul prezent în sala Căminului cultural Mogoşani a fost
cucerit, în final, de către elevii clasei a III-a din Şcoala Mogoşani
care au susţinut un program de cântece şi dansuri populare, sub
atenta îndrumare a doamnei învăţătoare Constanţa Marin.
Prin toate aceste manifestări, noi, dascălii şi cei care prin
activitatea lor pot îndruma copiii în lumea cărţilor, în lumea
frumosului din artă, avem datoria să-i conducem pe cei mici spre
cele bune, să lăsăm să pătrundă pe poarta sufletului lor doar binele
şi frumosul, să-i învăţăm să-şi ia modele de comportare pe cei
buni şi cu sufletul curat.

O nouă poveste de Crăciun
În așteptarea sărbătorii de Crăciun, Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște împreună cu parteneri mai vechi – Penitenciarul Mărgineni,
Colegiului Național „Constantin Carabella” din Târgoviște, Fundația
pentru Tineret Dâmbovița - au devenit ajutoarele lui Moș Crăciun.
Aceștia au organizat în data de 16 decembrie la Clubul Studenților din
Târgoviște și în piața din fața acestuia, spectacolul umanitar „Poveste de
Crăciun” cu sprijinul unui grup de elevi din cadrul Colegiului Național
Constantinm Carabella și al echipei de voluntari ai Centrului EUROPE
DIRECT.
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Centrul a cerut ajutorul ”spiridușilor” ( absolvenți ai Școlii
de vară), de la Colegiul Național Constantin Cantacuzino din
Târgoviște, Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu
și
Penitenciarul Mărgineni pentru confecționarea unor obiecte
pentru bradul de Crăciun, pentru comercializarea acestora în
scopuri caritabile.
Spectacolul a fost deschis de colindătorii Colegiului Național
„Constantin Carabella” care i-au colindat pe cei prezenti in sala.
Continuând în aceeași notă muzicală, pe scenă a urcat un grup
format din români și bulgari care ne-au colindat cu colinde
românești și bulgărești.
Momentul culminant al spectacolului a fost, bineînțeles, apariția lui Moș Crăciun. Acesta a venit
împovărat de sacul lui plin de cadouri.
Intrând în jocul Crăciuniței sale, Denisa Pasalan, bătrânul
bărbos a fost nevoit să aleagă o câștigătoare a concursului Miss
Crăciuniță. Contrar așteptărilor, acesta nu s-a putut hotărî și le-a
declarat pe toate participantele câștigătoare.
Cu toate că Moșul a pășit singur pe scenă, el nu a venit
singur. A fost însoțit de invitata lui specială – tânăra Bianca
Cristea, participantă la concursul organizat de Comisia
Europeană Music against poverty. Ea ne-a încântat pe toți cu
vocea și cu cântecele ei.
Nici cei mai mici dintre copiii de la Grădinița Prichindel nu
s-au lăsat mai prejos și și-au adus contribuția personală la
crearea acestui spectacol, trimițându-ne în dar filme cu cele mai
reușite activități ale lor din anul 2009. Astfel, parada costumelor din materiale ecologice a încântat publicul
mic și mare.
În finalul spectacolului, elevi de la Școala „Smaranda Gheorghiu” din
Târgoviște și-au primit cadourile din partea Moșului și a spiridușilor lui.
Deși acești copii nevoiași își primiseră deja cadourile, Moșul venit din
Laponia ne-a făcut un cadou tuturor celor prezenți. El i-a adus formația
Suprem pentru a încheia acest spectacol într-un mod plăcut pentru toți.
Copiii au ieșit în piața din fața Clubului studenților unde, în jurul bradului
de Crăciun și al Omului de zăpadă, au cântat și dansat împreună cu
interpreții. În tot acest răstimp Moșul a împărțit daruri celor prezenți.
Pe nevăzute, Moș Crăciun a plecat, pentru a se pregăti pentru noaptea
Crăciunului când toți vom găsi cadourile dorite sub brad. Plecarea lui a avut loc după ce el i-a făcut fericiți pe
toți cei prezenți la a doua ediție a spectacolului umanitar „Poveste de Crăciun”.
Articol de Oana Ștefănescu
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O expozitie despre schimbările de regim din Europa
Centrală şi de Est
Regimurile se schimbă, epocile istorice trec, dar amintirile
dăinuiesc. Libertatea noastră, iată, este definitiv câştigată, nu

ne-o mai poate smulge nimeni. Dar şi societăţile celorlalte ţări
unde sovieticii şi-au impus dominaţia au avut propriile lor
viziuni despre libertate, despre eliberare. Ce este comun
tuturor acestor viziuni şi ce le diferenţiază? Poate fi propria
noastră libertate independentă de libertatea celorlalţi?
Reprezentanţa Comisiei Europene în România a consacrat o expoziţie acestei problematici. O
expoziţie despre calea parcursă pentru a reveni în Europa, despre ceea ce avem în comun şi ne uneşte
– dar şi despre ceea ce este caracteristic fiecăreia dintre aceste ţări. Este o confruntare cu ultimii 20
de ani. Cu moştenirea culturii politice, cu greutăţile de care ne-am lovit în bătăliile pe care le-am
purtat, o confruntare cu victimele, care au existat, şi nu numai în “poveştile” auzite de la bunicii
noştri! Toate acestea, prin prisma trăirilor proprii fiecăruia dintre popoarele acestei regiuni
geografice.
Cum ne “povestim” propria istorie – şi cum îşi povestesc ceilalţi istoriile lor? Toate aceste poveşti îşi găsesc
oglindirea în fotografiile şi documentele acestei expoziţii, care va rămâne deschisă până în februarie.
Poţi să nu vezi nimic şi să treci, neinteresat, mai departe. Dar ceea ce schimbările de regim au lăsat moştenire
noilor generaţii nu reprezintă simple povestiri de interes local, ci parte din cultura unui continent, fundaţia
viitorului său politic, un viitor care este deja astăzi. Este trecutul copiilor noştri de mâine.
Timp de două săptămâni, vă invităm într-o călătorie în timp. Veţi putea asculta emisiunile pe care le-au
ascultat părinţii şi bunicii voştri.Vă veţi pune în "pielea" lor, pentru a înţelege mai bine prin ce au trecut ei, cei
care nu au avut practic, nicio altă sursă de informaţii credibile, despre ceea ce se întâmplă în România şi restul
Blocului Sovietic.

UE ridică miza, angajându-se să finanţeze
combaterea schimbărilor climatice cu 7,2 miliarde de
euro
Summit-ul european a luat în discuţie finanţarea măsurilor de
combatere a schimbărilor climatice şi reforma financiară.
Liderii europeni s-au angajat să aloce, în următorii trei ani, 7,2
miliarde de euro pentru sprijinirea măsurilor de adaptare la
încălzirea globală în ţările mai sărace. Se doreşte ca această decizie
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să creeze premizele unui acord la Copenhaga.
Negociatorii prezenţi la conferinţa ONU desfăşurată în capitala daneză poartă discuţii aprinse atât despre
evoluţia emisiilor de gaze cu efect de seră, cât şi despre împărţirea responsabilităţii pentru finanţarea
proiectelor de adaptare la schimbările climatice în ţările în curs de dezvoltare.
Liderii UE au convenit, la reuniunea din octombrie, că fondurile din surse publice alocate la nivel mondial ar
trebui să ajungă, până în 2013, la 5-7 miliarde de euro pe an - plafon care ar trebui depăşit pe termen lung. De
asemenea, au fost de acord ca UE să îşi aducă o contribuţie semnificativă, dacă şi alte ţări îi urmează
exemplul.
Angajamentul de astăzi, rezultat în urma unor negocieri care au durat toată noaptea, presează alte ţări
industrializate să vină cu angajamente comparabile. Fondurile ar urma să fie utilizate pentru protejarea zonelor
de coastă şi a pădurilor, pentru modificarea culturilor agricole şi pentru trecerea de la combustibili fosili la
surse de energie cu emisii scăzute de CO2.
„Sunt deosebit de încântat că am ajuns la aceste cifre ambiţioase destinate finanţării iniţiale rapide - cifre care
depăşesc cu mult aşteptările”, a spus preşedintele Barosso.
„Sperăm că sumele şi ambiţiile altora sunt pe măsură. Finanţarea este esenţială pentru încheierea unui acord.”
În altă ordine de idei, liderii europeni au aprobat crearea a trei instituţii europene de supraveghere a băncilor,
asiguratorilor şi pieţelor. Noul sistem, menit să evite producerea unei alte crize financiare, urmează să fie
supus aprobării Parlamentului. Şefii de stat şi de guvern au convenit asupra unei abordări comune a
remunerării în sistemul bancar şi asupra modificării normelor comunitare cu privire la minimul de active
disponibile sau mobilizabile pe care băncile sunt obligate să îl deţină. Obiectivul este de a garanta faptul că
băncile au destule resurse pentru a fi protejate în eventualitatea unei crize şi de a pune capăt fenomenului de
asumare a unor riscuri excesive, aflat la originea crizei actuale.
În plus, Consiliul a adoptat o nouă agendă de lucru în domeniul justiţiei şi afacerilor interne pentru următorii
cinci ani. „Programul de la Stockholm” consolidează cooperarea între statele membre în domenii precum
azilul, controalele la frontieră şi aspectele poliţieneşti. Acesta va înlocui actualul „Program de la Haga ”,
care expiră în cursul lunii decembrie.
Discuţiile din cadrul primului summit desfăşurat sub semnul Tratatului de la Lisabona au vizat, de asemenea,
planurile de revigorare a economiei, situaţia din Afganistan şi problema legată de programul nuclear al
Iranului.
Declarându-se „deosebit de îngrijoraţi”, liderii UE au solicitat Iranului să respecte fără întârziere Rezoluţiile
Consiliului de Securitate al ONU şi ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.
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Concluziile summit-ului










Conferinţa ONU privind schimbările climatice, Copenhaga
Prezenţa UE în cadrul conferinţei privind schimbărilor climatice
Criza economică şi financiară
Pe aceeaşi temă
Băncile şi sectorul financiar, la un an de la începutul crizei
Finanţarea acţiunilor de combatere a schimbărilor climatice
Tratatul de la Lisabona – un nou început pentru Uniunea Europeană
Noua conducere a UE
Libertate, justiţie, securitate: acţiuni echilibrate

Comisia acceptă angajamentele Microsoft de a oferi utilizatorilor posibilitatea de a-şi alege
browserul
Comisia Europeană a adoptat o decizie prin care angajamentele propuse de Microsoft în vederea stimulării
concurenţei pe piaţa browserelor de web devin obligatorii din punct de vedere juridic. Aceste angajamente
constituie un răspuns la preocupările Comisiei privind posibilitatea ca Microsoft să îşi fi legat browserul de
web Internet Explorer de sistemul de operare Windows, încălcând astfel normele UE în materie de poziţie
dominantă pe piaţă (articolul 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene - TFUE).Microsoft se
angajează să ofere utilizatorilor de Windows din Europa posibilitatea de a alege între diferitele browsere de
web şi să permită atât producătorilor de calculatoare, cât şi utilizatorilor acestora să dezactiveze Internet
Explorer.În plus, Microsoft publică astăzi un document prin care se angajează să facă cunoscute informaţii
importante privind interoperabilitatea.
Comisarul pentru concurenţă, doamna Neelie Kroes, a
declarat:„De această decizie vor beneficia milioane de
consumatori europeni, care îşi vor putea alege liber
browserul de web. O astfel de alegere nu numai că va
contribui la îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor de
internet, dar va şi stimula întreprinderile care creează
browsere de web să inoveze şi să ofere browsere mai
bune în viitor.”
În conformitate cu angajamentele aprobate de Comisie,
timp de cinci ani, Microsoft va propune, în Spaţiul
Economic European (prin intermediul unui mecanism
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de actualizare Windows), o „fereastră de selectare” care să permită utilizatorilor de Windows XP, Windows
Vista şi Windows 7 să aleagă browserul (browserele) de web pe care doresc să îl (le) instaleze în plus faţă de
browserul Internet Explorer al Microsoft sau în locul acestuia.
Printre angajamentele asumate de Microsoft se numără faptul că producătorii de calculatoare vor putea să
instaleze şi browsere de web concurente, să le configureze ca browsere de web implicite şi să dezactiveze
Internet Explorer.
Decizia de astăzi reprezintă un răspuns la comunicarea privind obiecţiunile pe care Comisia a trimis-o
companiei Microsoft la 15 ianuarie 2009 (a se vedea MEMO/09/15).În această comunicare privind
obiecţiunile, Comisia a plecat de la premiza că este posibil ca Microsoft să fi încălcat dispoziţiile articolului
82 din Tratatul CE (în prezent articolul 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), abuzând de
poziţia dominantă de care dispune pe piaţa sistemelor de operare pentru PC-uri client prin vânzarea legată a
programelor Internet Explorer şi a Windows.
Comisia a considerat, în analiza sa preliminară, că Microsoft a denaturat concurenţa prin vânzarea legată a
programelor Internet Explorer şi a Windows. Acest lucru se datorează faptului că Microsoft beneficiază de un
avantaj artificial în ceea ce priveşte distribuţia, independent de meritele acestui produs, care este instalat pe
mai mult de 90% din calculatoarele personale.Mai mult, în analiza sa preliminară, Comisia a considerat că
această vânzare legată afectează inovarea pe piaţă şi stimulează artificial dezvoltatorii software şi furnizorii
de conţinut să îşi conceapă produsele sau site-urile web în special pentru Internet Explorer.
Angajamentele aprobate constituie un răspuns la aceste preocupări.Fereastra de selectare va permite
utilizatorilor de PC-uri să facă o alegere eficace şi obiectivă între Internet Explorer şi browserele de web
concurente.Acest lucru ar trebui să asigure concurenţa pe bază de merit şi să permită consumatorilor să
beneficieze de evoluţiile şi de inovările tehnice înregistrate atât pe piaţa browserelor de web, cât şi pe pieţele
conexe, cum ar fi cea a aplicaţiilor bazate pe web.
Decizia Comisiei se bazează pe articolul 9 din Regulamentul 1/2003 privind punerea în aplicare a normelor
UE în materie de antitrustşi ia în calcul rezultatele testului de piaţă lansat în octombrie 2009 (a se vedea
MEMO/09/439).Această decizie nu stabileşte dacă este vorba de o încălcare, însă din punct de vedere juridic,
obligă Microsoft să îşi respecte angajamentele şi marchează finalizarea investigaţiei întreprinse de Comisie.În
cazul în care Microsoft nu îşi respectă angajamentele, Comisia i-ar putea aplica o amendă în valoare de până
la 10% din cifra sa de afaceri anuală, fără a fi nevoie să facă dovada încălcării normelor UE în materie de
antitrust.Angajamentele includ o clauză, prin care Comisia poate revizui angajamentele în termen de doi
ani.Peste şase luni, Microsoft va începe să transmită periodic informaţii privind punerea în aplicare a
angajamentelor asumate faţă de Comisie şi, în anumite condiţii şi la cererea Comisiei, să aducă modificări
ferestrei de selectare.
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Declarație despre România după misiunea tehnică mixtă UE/FM
O echipă tehnică comună a Comisiei Europene şi FMI a efectuat o vizită la Bucureşti
între 14-16 decembrie pentru a continua discuţiile referitoare la programul de asistenţă
multilaterală. Discuţiile au fost focalizate pe probleme legate de politica bugetară.
Misiunea a constatat că s-au realizat progrese bune în atingerea ţintei referitoare la deficitul bugetar de 7,3%
din PIB în 2009. Totuşi un control strict al cheltuielilor rămâne esenţial.
În ceea ce priveşte anul 2010, misiunea şi autorităţile au convenit la nivel tehnic un set de măsuri de
consolidare fiscală echivalând 2,5% din PIB, în special concentrate pe partea de cheltuieli a bugetului. Având
în vedere că previziunile macroeconomice pentru 2010 sunt mai bune decât se prognoza iniţial, aceste măsuri
par a fi suficiente pentru a atinge ţinta de deficit de 5,9% prevăzută în program. Noul guvern este încurajat,
când va fi instalat, să aprobe proiectul de buget şi să îl trimită parlamentului pentru adoptare. Pentru obţinerea
unei ajustări economice sustenabile, este de asemenea important să se continue progresele înregistrate în
privinţa reformelor structurale importante precum legea responsabilităţii fiscale şi reforma pensiilor.
Cu condiţia ca aceste evoluţii să fie confirmate, Comisia speră să termine cu succes evaluarea la sfârşitul lunii
ianuarie 2010. Aceasta ar permite eliberarea tranşei de EUR 1 miliard conform programului UE de asistenţă a
balanţei de plăţi.
Din partea Comisiei, misiunea a fost condusă de Fabienne Ilzkovitz, şefă de unitate, şi de Matthias Mors,
director la Direcţia de Afaceri Economice şi Financiare (DG ECFIN).

Dezvoltare rurală: votarea ultimelor modificări aduse programelor de dezvoltare
rurală pentru a face faţă noilor provocări
Comitetul pentru Dezvoltare Rurală a votat al treilea val de propuneri ale statelor membre/regiunilor
referitoare la utilizarea fondurilor provenite din planul european de redresare economică, din bilanţul de
sănătate al reformei PAC şi a altor transferuri din cadrul acesteia pentru soluţionarea unor probleme precum
criza economică, criza din sectorul lactatelor şi schimbările climatice.Această acţiune încheie un ciclu foarte
intens de negocieri între Comisie şi statele membre şi dă undă verde injectării rapide în economia zonelor
rurale şi în agricultură a unei sume suplimentare de aproximativ 4,6 miliarde EUR în 2009.
„Actuala situaţie în care se află economia şi mediul impune luarea de măsuri - atât în mediul rural, cât şi în
mediul urban”, a declarat Mariann Fischer Boel, Comisarul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.„În
ultimul timp, am luat măsuri ferme la nivel european pe mai multe planuri.Bilanţul de sănătate al PAC şi
planul european de redresare economică au adus noi contribuţii financiare la efortul de soluţionare a
problemelor urgente, precum restructurarea sectorului lactatelor şi combaterea schimbărilor
climatice.Responsabilitatea bunei utilizări a acestor bani le revine statelor membre/regiunilor.”
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Distribuirea fondurilor între domeniile prioritare
În perioada octombrie-decembrie, au fost modificate 80 de programe de dezvoltare
rurală, iar în prezent sunt disponibile fonduri suplimentare de aproximativ
4,6 miliarde EUR pentru investiţii în agricultură, în protecţia mediului şi în
introducerea benzii largi în zonele rurale. Comitetul pentru Dezvoltare Rurală, reunit în

decembrie, a votat 37 dintre modificările propuse (5 la nivel naţional şi 32 la nivel regional;a se vedea
IP/09/1568 şi IP/09/1813 pentru aprobările din octombrie şi noiembrie).Majoritatea fondurilor vor fi
concentrate în sectoarele biodiversităţii, gestionării apei, combaterii schimbărilor climatice şi restructurării
sectorului lactatelor (a se vedea anexa 2).
Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă rămâne o prioritate; până în momentul de faţă 35 de programe de
dezvoltare rurală contribuie la eforturile de a asigura acoperirea în bandă largă a întregului teritoriu al UE prin
intermediul planului european de redresare economică.Bugetul suplimentar aprobat pentru banda largă se
ridică în prezent la 343,6 milioane EUR.
Unde vor investi statele membre fondurile suplimentare?
Fondurile suplimentare provin din bilanţul de sănătate al PAC (3,9 miliarde EUR[1]) şi din planul european
de redresare economică (1 miliard EUR).
În ceea ce priveşte bilanţul de sănătate al PAC, investiţiile din perioada 2009-2013 s-ar putea orienta asupra
uneia dintre următoarele priorităţi[2] sau asupra tuturor:
Adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea efectelor acestora
Actuala intensificare a eforturilor în acest domeniu va determina statele membre să îşi
consolideze investiţiile într-o diversitate de domenii, cum ar fi agricultura de precizie,
reducerea utilizării îngrăşămintelor, ameliorarea condiţiilor de depozitare a gunoiului
de grajd, creşterea eficienţei energetice prin utilizarea de materiale de construcţii care reduc pierderile de
căldură, practicile de gestionare a solului, împădurirea, protecţia împotriva inundaţiilor în zonele de coastă şi
în interior şi multe altele.Astfel, agricultura europeană îşi va menţine rolul principal în efortul de a reduce
emisiile de gaze cu efect de seră.
Gestionarea apei
Gestionarea sustenabilă a apei rămâne un element esenţial pentru fermierii şi
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agricultura din Europa.Investiţiile realizate în acest domeniu vor viza, printre altele, tehnologiile de
economisire a apei, depozitarea apei, tehnicile de producţie pentru economisirea apei, instalaţiile de tratare a
apelor reziduale pe exploataţiile agricole, precum şi în activităţile de prelucrare şi comercializare, crearea de
diguri naturale şi refacerea zonelor umede.
Energia din surse regenerabile
O mai bună utilizare a surselor naturale regenerabile de energie reprezintă un principiu călăuzitor în realizarea
obiectivelor europene de sustenabilitate.Fermierii europeni vor continua să contribuie la realizarea acestui
obiectiv prin investiţii în producţia de biogaz pe bază de deşeuri organice, prin prelucrarea biomasei agricole
şi forestiere pentru a obţine energie din surse regenerabile şi prin cultivarea culturilor energetice perene. Vor
fi consolidate infrastructura pentru energia regenerabilă obţinută din biomasă, din energie solară şi eoliană,
precum şi sursele de energie geotermală.
Biodiversitatea
Pentru atingerea obiectivului comunitar pentru 2010 privind biodiversitatea este nevoie de eforturi
suplimentare, printre altele şi din cauza cererii de apă şi a schimbărilor climatice actuale.În cadrul bilanţului
de sănătate al PAC, investiţiile vor viza, printre altele, conservarea diversităţii genetice, producţia integrată şi
ecologică, schimbările în materie de utilizare a terenurilor, construirea/gestionarea biotopurilor/habitatelor în
interiorul şi în afara zonelor Natura 2000, crearea de păşuni cu livezi.
Restructurarea sectorului lactatelor
Pentru a face faţă recentei crize din sectorul lactatelor a fost nevoie ca statele membre şi Comunitatea să ia
măsuri suplimentare.Statele membre vor investi, printre altele, în îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării
produselor lactate, în diverse tipuri de ajutoare pentru investiţii legate de producţia de lactate (inclusiv sprijin
pentru respectarea noilor standarde comunitare) şi în inovare. Planul european de redresare economică oferă o
sumă suplimentară de 1 miliard EUR, care trebuie cheltuită în aceeaşi perioadă pentru introducerea benzii
largi în zonele rurale şi pentru oricare dintre/toate priorităţile menţionate anterior[3].
[1]Inclusiv fonduri suplimentare provenite din modularea voluntară şi din transferuri, în conformitate cu
articolul 136 din regulamentul (CE) nr. 73/2009. [2]Regulamentul (CE) nr. 74/2009 al Consiliului din 19
ianuarie 2009. [3]Regulamentul (CE) nr. 473/2009 al Consiliului din 25 mai 2009.
Monitorizarea impactului cheltuielilor
Statele membre/regiunile raportează anual toate cheltuielile efectuate în cadrul programelor de dezvoltare
rurală, precum şi impactul acestor cheltuieli.Începând din 2010, acest lucru va fi valabil şi pentru fondurile
suplimentare injectate în actualele programe de dezvoltare rurală ca urmare a bilanţului de sănătate al PAC şi
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a planului european de redresare economică.
Aprobarea modificărilor aduse programelor de dezvoltare rurală ale altor state membre/regiuni
Mai rămân de modificat doar câteva programe de dezvoltare rurală.Se preconizează că aprobarea
modificărilor rămase va avea loc în cadrul următoarei reuniuni a Comitetului pentru Dezvoltare Rurală din
ianuarie 2010.


http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/index_en.htm

Combaterea şomajului
Înapoi la lucru
Pe măsură ce economia îşi revine, statele membre vor trebui să
elimine treptat măsurile de contracarare a crizei. Întrebarea este:
când?

Cea mai gravă recesiune survenită după cel de-al Doilea Război Mondial a şters cu buretele peste 4 milioane
de locuri de muncă în Europa, rezultat al eforturilor depuse în ultimul deceniu. Şi, întrucât rata şomajului
continuă să crească, deşi într-un ritm mai lent, se aşteaptă ca acest număr să ajungă la 7,5 milioane până la
sfârşitul lui 2010.
Pierderile ar fi putut fi şi mai mari. În raportul Comisiei publicat astăzi, se afirmă că şomajul nu a crescut atât
de abrupt pe cât se estima, în condiţiile scăderii producţiei. Raportul pune acest lucru pe seama unei
combinaţii de măsuri anticriză şi sprijin financiar din partea UE, care a avut impact direct asupra pieţelor
muncii.
Când criza economică a cuprins Europa, majoritatea ţărilor au luat măsuri pentru a preveni concedierile
masive. Unele dintre ele şi-au extins sistemele de protecţie socială astfel încât acestea să includă mai multe
persoane fără loc de muncă şi au depus eforturi pentru a limita salariile, în special în rândul funcţionarilor
publici. De asemenea, multe ţări au majorat sprijinul financiar acordat sistemelor care încurajează
întreprinderile să reducă programul de lucru al angajaţilor, în loc să îi concedieze.
Potrivit raportului, acest tip de măsuri au salvat zeci de mii de locuri de muncă. Însă ele ar trebui să fie
temporare. În prezent, economia îşi revine, iar Comisia avertizează că aceste măsuri ar putea să împiedice
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creşterea economică şi să conducă la o prelungire a şomajului.
Raportul mai afirmă că ţările cu cele mai puternice economii ar trebuie să înceapă să
elimine subvenţiile pentru locuri de muncă şi alte măsuri de protejare a salariaţilor şi
să treacă la reforme pe termen lung menite să ducă la crearea unei pieţe a muncii mai flexibile şi mai sigure.
Ce se va întâmpla însă cu ţările ale căror perspective nu sunt foarte încurajatoare, în special cu cele care şi-au
mărit deficitul bugetar în încercarea de a-şi consolida economiile? Comisia recomandă ca acestea să-şi
redirecţioneze eforturile, trecând de la protejarea locurilor de muncă, la crearea acestora, astfel încât şomerii să
nu rămână prea mult timp inactivi. Comisia a adăugat că ţările care se vor confrunta, anul viitor, cu cele mai
grele pierderi de locuri de muncă, vor putea să îşi menţină măsurile actuale.
Raportul urmează să ajungă pe masa de lucru a miniştrilor europeni ai muncii şi face parte din pregătirile
pentru un nou plan european de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă. Ultimul dintre acestea,
Strategia de la Lisabona, expiră în 2010.






Srategia UE de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă
Pe aceeaşi temă
Depresie estivală
UE elaborează o strategie pentru ocuparea forţei de muncă
Principala prioritate a UE: salvarea locurilor de muncă

Încheierea negocierilor între Uniunea Europeană şi Elveţia
privind protecţia indicaţiilor geografice
La 11 decembrie 2009, negociatorii Uniunii Europene şi ai Elveţiei au încheiat
negocierile în vederea unui acord bilateral privind protecţia indicaţiilor geografice
pentru produse agricole şi alimentare.După finalizarea procedurilor prealabile, proiectul de acord va permite
protecţia indicaţiilor geografice ale fiecărei părţi pe teritoriul celeilalte.
Acesta acoperă aproximativ 800 de indicaţii geografice protejate (IGP) înregistrate în prezent în UE şi
aproximativ 20 de IGP înregistrate în Elveţia.Va fi astfel protejată toată gama de indicaţii geografice,
deoarece acordul între UE şi Elveţia privind comerţul cu produse agricole, care a intrat în vigoare de la 1
iunie 2002, asigură deja protecţia vinurilor şi a băuturilor spirtoase.Proiectul de acord prevede un mecanism
de actualizare periodică, precum şi consultări periodice, ceea ce va facilita în special integrarea noilor
indicaţii geografice.
Acest proiect de acord corespunde voinţei exprimate de către statele membre de a promova pe plan
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internaţional protecţia indicaţiilor geografice şi reflectă convergenţa punctelor de vedere între Uniunea
Europeană şi Elveţia.
Pe de altă parte, este evident că încheierea unui acord pentru protecţia indicaţiilor geografice între Uniunea
Europeană şi Elveţia va avea efecte pozitive asupra schimburilor economice bilaterale şi în special asupra
exporturilor comunitare de produse agricole cu înaltă valoare adăugată.Trebuie menţionat că Elveţia se află
pe locul al treilea, după SUA şi Rusia, în ceea ce priveşte valoarea exporturilor (4,8 miliarde EUR) în
comerţul bilateral cu produse agricole şi produse agricole prelucrate.O mare parte a acestor exporturi este
formată dintr-o gamă largă de produse de calitate.Desigur, proiectul de acord va consolida şi dezvolta locul
produselor alimentare protejate de indicaţii geografice pe piaţa elveţiană şi, în general, va sprijini politica
Uniunii Europene în domeniul calităţii.

Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT) lansează
primele trei Comunităţi ale cunoaşterii şi inovării (CCI)
Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT) a anunţat astăzi crearea primelor sale trei Comunităţi ale
cunoaşterii şi inovării (CCI).CCI sunt parteneriate puternic integrate, care reunesc instituţii de învăţământ
superior, institute de cercetare şi întreprinderi de excelenţă în domeniile atenuării schimbărilor climatice şi
adaptării la acestea („Climate-KIC”), energiei durabile („KIC InnoEnergy”) şi, respectiv, viitoarei societăţi a
informaţiei şi a comunicării („EIT ICT Labs”).Lansarea CCI marchează o etapă crucială în cadrul instituirii
EIT, care este menit să devină un model pentru stimularea inovării în Europa, contribuind astfel la obiectivele
viitoarei strategii a UE pentru anul 2020. José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, a salutat
această decizie:„Selecţia primelor Comunităţi ale cunoaşterii şi inovării este o nouă etapă decisivă către o
Europă mai inovatoare.Aştept cu nerăbdare ca CCI să devină focare ale inovării care să atragă cele mai
strălucitoare talente din Europa şi din afara acesteia. Acestea ar trebui să devină locurile preferate de
activitate pentru acei studenţi, cercetători şi antreprenori care doresc să conlucreze în domenii de o mare
relevanţă pentru viitorul nostru comun.” Comisarul european pentru educaţie, formare profesională, cultură şi
tineret, Maroš Šefčovič, a subliniat:„CCI vor contribui la completarea lacunelor care împiedică încă prea
adesea cooperarea eficientă în cadrul triunghiului cunoaşterii: învăţământul superior, cercetare şi
inovare.Sunt convins că EIT va inspira o schimbare a mentalităţilor, pregătindu-ne mai bine pentru societatea
cunoaşterii şi creând un mediu propice dezvoltării unor noi idei.”
CCI selectate au fost alese dintre 20 de propuneri primite în urma primei cereri de propuneri privind CCI,
lansată de EIT în cursul acestui an. Cererea, care a fost deschisă între 2 aprilie şi 27 august 2009, fusese
lansată în trei domenii prioritare:energia durabilă, atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea,
precum şi viitoarea societate a informaţiei şi a comunicării.Autorii propunerilor privind CCI au avut libertatea
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de a-şi defini sectorul de activitate în cadrul acestor domenii.După evaluarea de către experţi independenţi,
autorii celor mai bune două propuneri din fiecare domeniu prioritar au fost invitaţi astăzi, 16 decembrie, la
audieri în faţa comitetului director. În urma acestor audieri, a fost adoptată decizia finală.
”Principalele criterii care au stat la baza deciziei noastre au fost poziţia de lider şi excelenţa. Comitetul
director a fost extrem de impresionat de răspunsurile la cerea de propuneri privind CCI, care au demonstrat
un înalt nivel de angajament din partea tuturor părţilor interesate” a declarat Martin Schuurmans,
preşedintele comitetului director independent al EIT. „CCI reprezintă bancuri de încercare în domeniul
inovării şi dorim ca ele să genereze un impact real, în special în ceea ce priveşte crearea de noi întreprinderi,
educaţia antreprenorială şi beneficiile pentru societate. Principala misiune a EIT este în
prezent de a dinamiza aceste CCI până la mijlocul anului viitor.”
Pentru a facilita o demarare rapidă şi fără obstacole, EIT va acorda imediat CCI o subvenţie
în acest sens în valoare totală de 3 milioane EUR.CCI ar trebui să devină pe deplin
operaţionale la puţin timp după semnarea unui acord-cadru de parteneriat pe şapte ani cu EIT
şi după confirmarea primelor acorduri de subvenţii anuale, către jumătatea anului 2010.
O scurtă descriere a CCI selectate este disponibila aici [16 KB] .


Pagina de internet a EIT
http://eit.europa.eu

SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT
Serviciul european de voluntariat (SEV) este parte componentă a Programului Tineret în
acţiune, iniţiat de Direcţia Generală Educaţie şi Cultură a Comisiei Europene, pentru
perioada 2007 – 2013.
Serviciul de voluntariat transnaţional ale tinerilor europeni, urmăreşte să dezvolte
solidaritatea şi cetăţenia activă, să promoveze toleranţa şi înţelegerea între tineri, să
consolideze coeziunea socială. Se urmăreşte îndeplinirea acestor obiective prin sprijinirea participării tinerilor
la diferite forme de voluntariat la nivel european şi internaţional.
SEV este un serviciu de „învăţare” non-formală care le permite tinerilor participanţi să îşi îmbunătăţească sau
să dobândească competenţe benefice pentru dezvoltarea lor personală şi profesională, precum şi pentru
integrarea lor socială.
Activităţile SEV sunt organizate, în parteneriat, de către organizaţii legal constituite, care trimit sau găzduiesc
voluntari. Voluntarul desfăşoară o activitate în beneficiul comunităţii, fără să fie plătit, într-a altă ţară decât a
lui, lucrând cu program normal pe o perioadă dată (maximum 12 luni). Domeniile de activitate sunt : cultură,
sport, tineret, îngrijire socială, patrimoniu cultural, arte, protecţie civilă, mediu etc. Sunt excluse intervenţiile
de mare risc, precum ajutorul umanitar sau ajutorul imediat după catastrofe. Activitatea trebuie să reprezinte o
evidentă valoare adăugată europeană sau internaţională şi să includă contactul cu comunitatea locală. Ea poate
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fi realizată individual sau în grupuri. Numărul maxim de voluntari participanţi la o singură activitate este de
100. Un raport de realizare este completat împreună de către voluntar şi un reprezentant al organizaţiei gazdă,
este semnat de amândoi şi înmânat direct voluntarului la finalizarea activităţii de voluntariat.
Fiecare voluntar are dreptul să primească un document Youthpass care descrie şi validează experienţa de
învăţare non formală. Acest document poate fi de mare ajutor în viitoarea traiectorie educaţională sau
profesională a voluntarului. Prin acest document Comisia Europeană se asigură ca activitatea de voluntariat
este recunoscută ca o experienţă educaţională şi o perioadă de învăţare non formală şi informală.

Cadrul de desfăşurare al activităţilor de voluntariat este proiectul SEV. Voluntarii nu pot aplica
direct pentru finanţare comunitară. Doar o organizaţie, cu sediu social, poate înainta proiectul, în
numele tuturor participanţilor, urmând să gestioneze fondurile şi să coordoneze activităţile, chiar
dacă nu este implicată direct în trimiterea/găzduirea de voluntari. Partenerii de proiect pot fi : unul
sau mai mulţi voluntari, una sau mai multe organizaţii de trimitere, una sau mai multe organizaţii
gazdă, o organizaţie coordonatoare (solicitantă), care poate fi (sau nu) una din organizaţiile care
trimit/găzduiesc voluntari.
Condiţiile de eligibilitate pentru partenerii proiectelor SEV, detalii legate de proiecte, de finanţarea
proiectelor şi defalcarea fondurilor comunitare, detalii legate de învăţarea non formală şi de metodele
de lucru, descrierea modalităţilor de evaluare şi valorificare a rezultatelor, prezentarea unor
posibilităţi şi modalităţi de aplicare, indicaţii pentru realizarea unui proiect bun şi, deci, eligibil,
precum şi Carta SEV şi multe altele pot fi găsite în Ghidul Programului Tineret în acţiune 2007 –
2013 (http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc445_ro.pdf ).

ŞTIRI EUROPENE
• Ce a făcut UE pentru dumneavoastră în cursul ultimului an?
Comisia Europeană a lansat anuarul său multimedia care prezintă unele dintre cele mai importante realizări ale
Uniunii Europene din ultimul an. Anuarul oferă o colecţie de poveşti de succes, în care acţiunile UE au condus la
rezultate tangibile pentru cetăţeni, în domenii care merg de la cercetarea pentru găsirea de noi remedii împotriva
demenţei la atenuarea efectelor crizei economice.
„Exemplele din anuar demonstrează clar că UE obţine rezultate pozitive şi vizibile în viaţa noastră de zi cu zi în
calitate de cetăţeni, consumatori şi lucrători”, a declarat vicepreşedinta Margot Wallström, responsabilă cu relaţiile
instituţionale şi strategia de comunicare.
Cele zece subiecte prezentate anul acesta sunt:
• Pregătirea drumului spre redresarea economică – UE şi statele membre au mobilizat resurse uriaşe pentru a pune
economia pe picioare şi pentru a-şi proteja cetăţenii.
• Păstrăm legătura pe bani mai puţini – Europenii pot comunica prin telefonul mobil mai uşor şi mai ieftin,
mulţumită eforturilor UE de a asigura costuri mai mici şi conexiuni mai ieftine.
• Centralizarea resurselor pentru a face faţă demenţei – „Iniţiativa privind medicamentele inovatoare” a UE, cu un
buget de 2 miliarde EUR, reuneşte mediul tehnologic şi cel academic, pentru a asigura o tranziţie rapidă de la noile
descoperiri ştiinţifice la noi medicamente.
• Abordarea problemei schimbărilor climatice – UE a făcut posibilă prevenirea a 32 de milioane de tone de emisii
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de CO2, prin simpla apăsare a întrerupătorului.
• Lupta împotriva foametei în ţările cele mai sărace ale lumii – UE combate sărăcia şi foametea din întreaga lume,
iar în 2009 Facilitatea sa pentru alimente, în valoare de 1 miliard de EUR, a demonstrat cu claritate acest
angajament.
• Grija pentru mediu – Pentru a păstra mediul cât mai curat posibil, UE a adoptat noi norme în vederea reducerii
poluanţilor nocivi proveniţi din carburanţi sau pesticide.
• Reconstruirea Europei în cazul unei calamităţi – Ţările din UE au reacţionat rapid pentru a se susţine reciproc,
trimiţând ajutoare în zonele afectate de calamităţi naturale, precum cutremurul produs în Abruzzo în 2009.
• Asigurarea unui bun raport calitate-preţ pentru consumatorii de servicii bancare – UE a creat o piaţă unică în
beneficiul cetăţenilor şi al companiilor;acum, UE se asigură că băncile oferă consumatorilor tranzacţii corecte.
• Protejarea animalelor terestre şi marine – UE a interzis prin lege comercializarea produselor derivate din focă şi
a propus un nou plan de acţiune pentru salvarea rechinilor.
• Menţinerea unui comerţ online fără probleme – UE a luat măsuri severe împotriva site‑urilor care nu acordau
consumatorilor drepturile de care aceştia se bucură conform legislaţiei UE.
Datorită formatului multimedia, cetăţenii pot, de asemenea, consulta broşura online şi viziona un scurt material
video pe acest subiect. Broşura poate fi consultată la adresa: http://ec.europa.eu/snapshot
Versiunea sa tipărită va fi disponibilă în curând în toate cele 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.
• UE ridică miza, angajându-se să finanţeze combaterea schimbărilor climatice cu 7,2 miliarde
de euro
Consiliul European, care s-a desfăşurat la Bruxelles, în perioada 10-11 decembrie 2009, a luat
în discuţie finanţarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice şi reforma financiară.
Liderii europeni s-au angajat să aloce, în următorii trei ani, 7,2 miliarde de euro pentru sprijinirea măsurilor de
adaptare la încălzirea globală în ţările mai sărace. Se doreşte ca această decizie să creeze premizele unui acord la
Copenhaga. Negociatorii prezenţi la conferinţa ONU desfăşurată în capitala daneză au purtat discuţii aprinse atât
despre evoluţia emisiilor de gaze cu efect de seră, cât şi despre împărţirea responsabilităţii pentru finanţarea
proiectelor de adaptare la schimbările climatice în ţările în curs de dezvoltare.
Liderii UE au convenit, la reuniunea din octombrie, că fondurile din surse publice alocate la nivel
mondial ar trebui să ajungă, până în 2013, la 5-7 miliarde de euro pe an - plafon care ar trebui depăşit pe termen
lung. De asemenea, au fost de acord ca UE să îşi aducă o contribuţie semnificativă, dacă şi alte ţări îi urmează
exemplul. Angajamentul şefilor statelor membre, rezultat în urma unor negocieri care au durat toată noaptea,
presează alte ţări industrializate să vină cu angajamente comparabile. Fondurile ar urma să fie utilizate pentru
protejarea zonelor de coastă şi a pădurilor, pentru modificarea culturilor agricole şi pentru trecerea de la
combustibili fosili la surse de energie cu emisii scăzute de CO2. Liderii europeni au aprobat crearea a trei instituţii
europene de supraveghere a băncilor, asiguratorilor şi pieţelor. Noul sistem, menit să evite producerea unei alte
crize financiare, urmează să fie supus aprobării Parlamentului. Şefii de stat şi de guvern au convenit asupra unei
abordări comune a remunerării în sistemul bancar şi asupra modificării normelor comunitare cu privire la minimul
de active disponibile sau mobilizabile pe care băncile sunt obligate să îl deţină. Obiectivul este de a garanta faptul
că băncile au destule resurse pentru a fi protejate în eventualitatea unei crize şi de a pune capăt fenomenului de
asumare a unor riscuri excesive, aflat la originea crizei actuale.
În plus, Consiliul a adoptat o nouă agendă de lucru în domeniul justiţiei şi afacerilor interne pentru următorii cinci
ani. „Programul de la Stockholm” consolidează cooperarea între statele membre în domenii precum azilul,
controalele la frontieră şi aspectele poliţieneşti. Acesta va înlocui actualul „Program de la Haga English ”, care
expiră în cursul lunii decembrie. Discuţiile din cadrul primului summit desfăşurat sub semnul Tratatului de la
Lisabona au vizat, de asemenea, planurile de revigorare a economiei, situaţia din Afganistan şi problema legată de
programul nuclear al Iranului.
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