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Propunerile de măsuri coordonate
împotriva traficului de persoane au ca
scop să le protejeze mai bine pe victime
şi să îi sancţioneze eficient pe infractori.
Agnès, o orfană din Côte d’Ivoire, credea
că vine în Europa la studii. În loc de
asta, a fost pusă să muncească gratis ca
servitoare. Teodora, o femeie de
cetăţenie română, a fost forţată să se
prostitueze în Belgia.
Iată doar două exemple din sutele de mii
de cazuri de copii şi adulţi care au fost
obligaţi să se prostitueze, să cerşească,
să presteze munci agricole sau alte
activităţi contra unor sume modice sau
chiar pe gratis.
Potrivit unui sondaj Eurobarometru, aproape toţi europenii (93%) sunt de acord că
ţările UE trebuie să coopereze pentru a pune capăt traficului de persoane. Pentru a
răspunde acestor aşteptări, Comisia Europeană a stabilit o serie de măsuri prioritare
pe care guvernele le vor putea lua împreună în următorii 5 ani, pentru a le ajuta pe
victime şi pentru a-i identifica mai uşor pe traficanţi. Aceste măsuri vizează, printre
altele:
• ajutarea victimelor, în special a copiilor - adoptarea unei strategii pentru a le
permite statelor membre să se sprijine reciproc în urmărirea infractorilor şi
protejarea victimelor, oferindu-le acestora din urmă informaţii clare despre
drepturile care le revin în calitate de cetăţeni europeni;
• intensificarea activităţii de prevenire - finanţarea cercetării în domeniu
pentru a înţelege mai bine dimensiunea economică a acestei probleme şi pentru a
oferi soluţii; crearea unei coaliţii paneuropene care să lupte împotriva traficului de
persoane;
• prinderea şi punerea sub acuzare a traficanţilor - crearea unor unităţi de
anchetă la nivel naţional care să deruleze anchete împreună cu agenţii europene
precum Europol;
• intensificarea coordonării şi colaborării la nivelul UE, cu organizaţii
internaţionale şi cu alte ţări - crearea unor reţele europene pentru ONG-uri şi alte
organizaţii implicate în protejarea victimelor la nivel local sau în străinătate;
• o reacţie promptă la noile tendinţe - crearea, la nivelul UE, a unui sistem de
partajare a informaţiilor şi de sprijinire a studiilor care vizează internetul şi reţelele
sociale, ca mijloace de recrutare a victimelor.
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Etapele următoare
Noile propuneri vor fi dezbătute de Parlamentul European şi guvernele UE. Acestea vin în completarea directivei
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:RO:PDF) europene din 2011 care
stabileşte norme comune privind urmărirea penală a traficanţilor şi protejarea victimelor. Statele membre trebuie să
transpună directiva în legislaţia naţională până în aprilie 2013. Comisia va prezenta, o dată la doi ani, situaţia
măsurilor luate de ţările UE în direcţia combaterii traficului de persoane, primul raport fiind programat pentru anul
2014.
Detalii despre acţiunea UE de combatere a traficului de persoane: http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index.action
Sursa: www.ec.europa.eu

Plan pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie după 2020
Piaţa europeană a energiei provenind din surse regenerabile va stagna dacă
UE nu ia măsuri de reducere a costurilor şi de stimulare a investiţiilor. De
aceea, Comisia propune o serie de soluţii.
În cadrul mai amplu al strategiei de combatere a schimbărilor climatice, UE şi
-a propus ca, până în 2020, 20% din energia de care are nevoie să fie
produsă din surse regenerabile. Se pare că acest obiectiv va fi atins. Aceasta
este o veste bună, întrucât folosind energia eoliană, solară, hidroelectrică,
geotermală şi energia mareelor şi a biomasei, devenim mai puţin dependenţi
de energia importată şi stimulăm, în acelaşi timp, inovarea şi ocuparea forţei
de muncă.
Totuşi, industria manifestă o reţinere faţă de investiţiile suplimentare în surse
regenerabile, pentru că nu ştie care va fi politica UE pe termen lung, iar
costurile în acest sector nu scad destul de repede. Dacă preţul energiei
produse din surse regenerabile rămâne mult mai ridicat decât cel al energiei
produse cu ajutorul combustibililor fosili, creşterea pieţei resurselor
regenerabile ar putea înceta după 2020.
De aceea, raportul Comisiei privind energia din surse regenerabile analizează modalităţile prin care s-ar putea reduce
costurile şi lansează procesul de elaborare a politicii UE după 2020.
O primă soluţie ar fi stimularea concurenţei în sectorul energetic european. Ar trebui eliminate treptat subvenţiile
pentru combustibili fosili, iar taxele pe energie ar trebui adaptate, astfel încât să încurajeze investiţiile în tehnologii
cu emisii scăzute de CO2. În acelaşi timp, ar trebui redus sau eliminat treptat sprijinul pentru surse regenerabile,
pentru a stimula competitivitatea pe termen lung a sectorului în raport cu celelalte surse de energie.
Programele naţionale de sprijin ar trebui să fie, de asemenea, reformate, cu scopul de a promova
reducerea costurilor. Acestea ar trebui să devină mai simple şi mai coerente la nivel european şi să scadă costurile
administrative pe care trebuie să le suporte sectorul.
UE ar trebui să încurajeze producţia de energie eoliană şi solară în regiunile în care aceasta ar costa mai
puţin (aşa cum o fac numeroase firme, pentru produsele şi serviciile lor). În acest mod, ţările UE ar putea cumpăra
energie solară sau eoliană de la altă ţară din UE (sau chiar din afara UE), cu costuri mai scăzute decât cele
presupuse de dezvoltarea propriilor surse regenerabile.
Etapele următoare
Comisia demarează procesul de elaborare a politicii după 2020, având ca teme centrale promovarea inovării şi
reducerea costurilor. Pentru a putea face investiţiile necesare creşterii sectorului energetic care utilizează surse
regenerabile, întreprinderile au nevoie de siguranţa pe care o conferă o politică pe termen lung. UE a publicat anul
trecut foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon 1, aplicabilă
tuturor sectoarelor economice. În prezent, sunt în curs de elaborare planuri detaliate pentru fiecare sector în parte,
cum ar fi Perspectiva Energetică 2050 2.
———————————————————
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:RO:PDF
2 http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/doc/com_2011_8852_en.pdf
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Mai multe informaţii despre energia din surse regenerabile în UE:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm
Sursa: www.ec.europa.eu

Soluţii pentru protejarea cetăţenilor în caz de faliment bancar
Planul reflectă o abordare coordonată a UE şi stabileşte norme comune de intervenţie în situaţia în care o bancă se
confruntă cu probleme financiare. Contribuabilii nu vor mai trebui să plătească pentru scoaterea băncilor din criză.
Criza financiară globală a demonstrat că problemele cu care se
confruntă o bancă pot contamina rapid restul economiei, putând
afecta şi alte ţări. De asemenea, s-a văzut clar că ţările UE nu
dispun de normele potrivite pentru a gestiona băncile ameninţate
de faliment. În multe cazuri, guvernele UE au fost nevoite să
cheltuiască banii contribuabililor pentru a veni în ajutorul unor bănci
mari, evitând astfel ca milioane de clienţi şi sistemul financiar să
aibă de suferit.
Pentru a reduce decalajele, Comisia propune un cadru comun de
norme care să ajute ţările UE şi autorităţile naţionale de
reglementare să intervină rapid şi eficient în cazul unei crize
bancare. Măsurile ar contribui şi la reducerea impactului pe care lar putea avea un faliment bancar asupra stabilităţii pieţelor
financiare şi ar limita costul pe care l-ar avea de suportat
contribuabilii în cazul în care ar fi nevoiţi să sprijine băncile.
Răspunderea şi povara reprezentată de cheltuielile de restructurare le-ar reveni acţionarilor, creditorilor şi acelor
angajaţi ai băncilor care se fac vinovaţi de o gestionare defectuoasă. Alte efecte ale măsurilor propuse:
• autorităţile publice ar primi prerogative sporite pentru a preveni falimentul băncilor, care le-ar permite să
intervină din timp şi să rezolve problemele;
• toate băncile mari ar fi obligate să aibă la îndemână planuri de redresare, iar autorităţile publice ar trebui
să ştie dinainte ce etape vor parcurge dacă vor trebui să intervină şi să gestioneze o criză bancară;
• s-ar obţine o reacţie rapidă în situaţia în care rezervele de capital ale unei bănci ar scădea sub un nivel
prestabilit – banca ar fi obligată, la nevoie, să ia măsuri de redresare financiară, să implementeze reforme şi să îşi
restructureze datoria;
• autorităţile naţionale ar putea să preia controlul asupra unei bănci în dificultate în caz de intervenţie rapidă
nereuşită, putând, de exemplu, să vândă banca integral sau o parte din aceasta;
• autorităţile naţionale ar fi ajutate să colaboreze mai eficient în cazul unei bănci transfrontaliere în
dificultate. Autoritatea Bancară Europeană va deţine un rol cheie în acest sens.
Măsurile se înscriu într-o serie de reforme introduse de UE pentru reglementarea pieţelor financiare şi protejarea
deponenţilor.
Mai multe despre gestionarea crizelor în sectorul bancar:
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm
Sursa: www.ec.europa.eu

4

EVENIMENTE
Campania „Spring Day Europe”
În luna iunie, campania „Spring Day Europe”, organizată de Centrul Europe Direct Galaţi, a ajuns la final, după
desfăşurarea a încă două activităţi în tot atâtea unităţi de învăţământ din comunele Vlădeşti şi Frumuşiţa. La aceste
activităţi au participat 50 de elevi şi preşcolari. Rezultatul final al campaniei constă într-un număr de 22 de activităţi
şi 550 de participanţi.
În cadrul acestor evenimente, profesori, copii şi adolescenţi deopotrivă au cântat, au dansat, au organizat
concursuri, au desenat şi au dezbătut teme de mare interes pentru cetăţenii europeni.

1 Iunie – Ziua copilului din tine!
Ca în fiecare an, Centrul Europe Direct Galaţi, din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a organizat, pe data 1 iunie, o
serie de acţiuni dedicate copiilor şi părinţilor acestora şi care au avut loc în Grădina Botanică a Complexului Muzeal
de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”. Din programul activităţilor desfăşurate amintim: concurs de desene pe
asfalt, activităţi cu caracter educativ şi de divertisment, face-painting.
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CONCURSURI
Lansarea ediţiei din 2012 a concursului „Reporter European”
Reprezentanța Comisiei Europene și Biroul de Informare al Parlamentului European în România lansează o nouă
ediție a concursului „Reporter European”.

În acest an, jurnaliștii sunt invitați să înscrie în competiție anchete și reportaje cu privire la una dintre cele trei teme
ale concursului: impactul fondurilor europene în România, reforma Politicii Agricole Comune și Anul European al
Îmbătrânirii Active și Solidarității între Generații. Materialele pot fi înscrise în cadrul celor trei secțiuni – presă audio,
presă video și presă scrisă și online.
Cele mai bune două materiale jurnalistice vor fi premiate la fiecare secțiune cu câte o tabletă iPad 2, indiferent de
tema tratată. Un premiu special va fi acordat celui mai în vârstă jurnalist care va înscrie în concurs cel puţin un
material și care are peste 60 de ani.
De asemenea, câştigătorilor li se va oferi oportunitatea să efectueze o vizită în statele membre sau la instituțiile UE
pentru întâlniri sau interviuri cu oficiali ai Comisiei Europene, membri ai Parlamentului European, reprezentanți ai
autorităților naționale sau colegi din mass-media.
Organizatorii concursului pun la dispoziția bloggerilor o categorie specială, intitulată sugestiv „Blogger European”.
Cele mai reușite trei materiale postate pe bloguri vor fi premiate cu câte o tabletă iPad 2, cu condiția ca acestea să
vizeze una dintre cele trei teme generale ale concursului.
Un juriu mixt, format din specialişti mass-media, bloggeri şi reprezentanţi ai instituţiilor europene din România, va
juriza întregul concurs „Reporter European”, inclusiv componenta dedicată bloggerilor. Printre criteriile de selecţie
care vor sta la baza jurizării, se numără: relevanța materialului pentru tema propusă, acurateţea informaţiei,
originalitatea perspectivei din care e tratat subiectul și capacitatea temei alese de a genera dezbatere publică.
Pot fi înscrise în concurs materiale publicate sau difuzate în perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2012, iar termenul
limită pentru trimiterea acestora este 1 noiembrie 2012.
Mai multe detalii despre modalitățile de înscriere a materialelor sunt disponibile pe pagina de internet:
http://ec.europa.eu/romania/focus/images/reporter_european_-_regulament_2012.pdf
Sursa: www.ec.europa.eu
Premiul european pentru jurnalism în domeniul sănătății
Comisia Europeană are onoarea de a vă prezenta cea de-a patra ediţie a Premiului european pentru jurnalism în
domeniul sănătăţii. Concursul promovează un jurnalism de calitate, care supune atenţiei teme legate de îngrijirile de
sănătate şi drepturile pacienţilor. Sunt aduse în prim-plan iniţiativele politice în domeniul sănătăţii enunţate
în campania „Europa pentru pacienţi” (http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_ro.htm).
Dat fiind faptul că 2012 este Anul European al Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii între Generaţii, pentru această ediţie
a concursului a fost creată încă o temă specifică: îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de sănătate. Este un aspect
deosebit de important şi o problematică cu care se confruntă toate ţările din UE. În acelaşi timp, este o prioritate
majoră a Comisiei Europene.
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De asemenea, ediţia din acest an sprijină lupta împotriva tabagismului, care
reprezintă o ameninţare la adresa sănătăţii cetăţenilor europeni - se va acorda
un premiu special pentru articole despre renunţarea la fumat, categorie creată în
2011.
Articolele cu care jurnaliştii doresc să se prezinte în concurs trebuie să fi fost deja
publicate în format tipărit sau on-line într-un stat membru al UE, în perioada 25 iulie
2011 - 31 iulie 2012. Acestea trebuie să abordeze una dintre cele 13 teme din
domeniul sănătăţii enunţate în regulamentul de concurs. Articolele pot fi trimise
până cel târziu la 31 iulie 2012.
Va fi desemnat câte un finalist pe ţară. Toţi finaliştii naţionali vor fi invitaţi la
Bruxelles pentru ceremonia de decernare a premiilor:
• Premiul I: 6.000 €
• Premiul II: 2.500 €
• Premiul III: 1.500 €
Regulamentul concursului: http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2012/rules/index_ro.htm

Ce este „Generaţia 1992”?
Ca parte a evenimentelor legate de cea de-a 20-a aniversare a pieţei unice (printre care, săptămâna pieţei unice),
DG Piaţa Internă organizează, în perioada aprilie - septembrie 2012, un concurs pentru tinerii de 20 de ani
intitulat „Generaţia 1992". Pe lângă sensibilizarea tinerilor europeni cu privire la piaţa unică europeană, concursul
îşi propune să încurajeze reflecţia şi discuţiile privind rolul pieţei unice în viaţa de zi cu zi a tinerilor.
Cine poate participa?
Pot participa la concurs toţi tinerii cetăţeni
din UE care s-au născut între 1 ianuarie 1992
şi 31 decembrie 1992. Nu este necesar ca
participanţii să fie profesionişti sau artişti
pentru a-şi trimite lucrările originale. Toate povestirile şi opiniile sunt binevenite!
Cum se participă?
Lucrările participanţilor trebuie să se încadreze într-una dintre următoarele teme:
• Educaţie şi drepturile cetăţeanului;
• Locuri de muncă şi antreprenoriat;
• Cultură şi timp liber;
• Consumatori şi mediul înconjurător.
Şi să fie prezentate într-unul dintre următoarele formate: articol (text), clip video, fotografii, benzi desenate, aplicaţie
pentru smartphone.
Fiecare participant poate trimite cel mult două lucrări, care trebuie să fie în două formate diferite. Lucrările pot fi
depuse de asemenea de grupuri de persoane. În acest caz, trebuie desemnat un lider care va primi premiul, în
eventualitatea în care grupul este laureat. Lucrările pot fi depuse în oricare dintre cele 22 de limbi UE, cu ajutorul
formularului de depunere de pe site-ul web www.generation1992.eu, până cel târziu la data de 9 septembrie
2012, ora 24:00 CET.
Care sunt premiile?
Pe lângă premiile foarte atractive - InterRail Global Pass pentru două persoane, o cameră video digitală Reflex (Hi
brid) Olympus EP-M, un iPod Touch 8GB şi vouchere - finalişti selectaţi (20 de persoane) vor fi invitaţi să participe la
Săptămâna Pieţei Unice Europene, care se va desfăşura la Bruxelles în octombrie 2012. Participarea acestora va
include:
• excursie la Bruxelles (trei zile şi trei nopţi) pentru a asista la festivitatea de premiere, cu plecarea din orice oraş al
Uniunii Europene;
• participare de o zi la ceremonia de decernare a premiilor şi la o conferinţă;
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• vizită ghidată la sediul Comisiei Europene şi un program social;
• ateliere de lucru cu mentorii concursului de creaţie „Generaţia 1992”;
• cină într-o braserie sau într-un restaurant cu specific local.
Premiile nu se opresc aici!
Cei cinci câştigători de la fiecare format vor putea face un stagiu de 4 săptămâni coordonat de Comisia Europeană
(DG MARKT), la Bruxelles sau într-un alt oraş. Toţi participanţii care depun o lucrare valabilă vor primi de asemenea o
scrisoare de confirmare personalizată din partea comisarului european pentru Piaţa internă şi servicii, Michel Barnier.
Lucrarea ta va beneficia de o poziţie centrală în cadrul acestui eveniment, bucurându-se de vizibilitate maximă şi
putând atrage atenţia unor personalităţi renumite şi carismatice: o şansă imensă pentru cariera ta!
Regulamentul complet şi formalităţile de înscriere disponibile la adresa: www.generation1992.eu
Premiul mediteranean pentru jurnalism Anna Lindh 2012
Anul acesta se desfăşoară cea de-a 6-a ediţie a Premiului pentru Jurnalism Anna Lindh, în memoria politicianului
suedez Anna Lindh, care a fost parlamentar, ministru al mediului şi ministru al afacerilor externe şi care a fost
asasinată în anul 2003. Astfel, jurnaliştii din presa scrisă, televiziune, radio şi noua media, cetăţeni din cele 42 de ţări
ale Uniunii Europene şi zonei mediterane, sunt invitaţi să-şi trimită lucrările care abordează teme interculturale între
şi în cadrul societăţilor euro-mediteraneene. Tema din acest an pentru premiul special este: Societatea civilă şi
construcţia democraţiei. Sunt acceptate materialele publicate în presa scrisă/online sau difuzate la radio/
televiziune între 1 iulie 2011 şi 1 iulie 2012.
Fiecare participant poate trimite până la trei materiale în
orice limbă, însoţite de traducere/subtitrare în engleză sau
franceză. Cei cinci câştigători din fiecare categorie vor fi
premiaţi în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Berlin pe
18 octombrie 2012. Laureaţii vor primi premii în bani şi vor fi implicaţi, pe durata unui an, în toate activităţile
regionale ale Fundaţiei Anna Lindh.
Data limită pentru trimiterea articolelor este: 20 iulie 2012 (12:00, ora Egiptului GMT+2).
Mai multe informaţii: http://www.euromedalex.org/fields/media-activities/journalist-award
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