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ȘTIRI
Juan Somavia: „Nu folosiți criza ca scuză pentru a reduce drepturile
muncitorilor”
Creșterea economică dezechilibrată între diferitele regiuni ale lumii a dus la
creșterea inegalității, la aceasta contribuind și criza recentă, a spus directorul
general al Organizației Internaționale a Muncii, Juan Somavia, Conferinței
Președinților de la Parlamentul European. Dumnealui consideră că a venit timpul „să
punem economia reală pe scaunul șoferului”, cu accent pe crearea de locuri de
muncă decente. În continuare este prezentat un interviu acordat de dl Somavia.
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- În raportul „O nouă eră a justiției sociale” spuneți că modelele
ineficiente de creștere economică au dus la creșterea inegalității în lume.
- Astăzi, 61 de milioane de oameni au împreună
același venit ca alte 3,5 miliarde de persoane. În
SUA, 0,1% din populație deține 12,6% din venitul
total. În Europa, 10% din populație câștigă 50% din
venitul total. Acest lucru se datorează unor scheme
de creștere economică care au dus la creșterea
inegalității. Această situație trebuie schimbată.
De la al Doilea Război Mondial până în anii '80 și '90,
Europa a reușit să combine creșterea ridicată și
productivitatea cu salariile bune și corectitudinea.
Deci acest lucru nu este imposibil. Trebuie să ne
întoarcem la rădăcinile valorilor europene și să avem
ca principal obiectiv cinstea. Politicile economice
privind consolidarea fiscală trebuie să fie responsabile
din punct de vedere social. Oamenii doresc muncă
decentă și locuri de muncă bune. Calitatea muncii
definește în multe feluri calitatea societății.
- Ce este munca decentă?
- Munca decentă are mai multe elemente. Primul este respectarea standardelor
internaționale privind munca. Nu folosiți criza ca scuză pentru a reduce drepturile
muncitorilor. Al doilea element este dialogul social. Problemele sunt mai ușor de
rezolvat când angajatorii și angajații sunt împreună.
Protecția socială reprezintă cel de-al treilea element. Opt oameni din 10 nu au acces
la securitatea socială pe plan mondial. Multe țări se îndreaptă însă în direcția bună:
India, China, Brazilia, Mexic și Chile. Trebuie să împiedicăm oamenii să cadă în
sărăcie, protejându-i. Trebuie să punem economia reală pe scaunul șoferului.
Economia financiară trebuie să slujească economiei reale.
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- Ce impact a avut criza financiară asupra standardelor muncii și politicilor sociale?
- Criza financiară a devenit criză economică, iar criza economică a devenit criză socială, cauzând pierderea locurilor
de muncă, creșterea sărăciei și creșterea continuă a inegalității. Astăzi avem în lume 200 de milioane de șomeri. În
plus, există tendința de a folosi criza pentru reducerea drepturilor muncitorilor. Aceste lucruri pot fi schimbate, dar
avem nevoie de voință politică pentru schimbare.
Cred că este extrem de important să rămânem la valorile fundamentale ale UE: drepturi de bază, drepturi la locul de
muncă și protejarea individului. Economia pieței sociale înseamnă crearea unui serviciu pentru ameliorarea
bunăstării.
- Cum poate contribui Parlamentul European la acest proces?
- Respect enorm Parlamentul European pentru sprijinul pe care l-a acordat în domenii importante precum
dimensiunea socială privind globalizarea, Pactul global pentru locurile de muncă și legile privind protecția socială.
Lumea are nevoie de sisteme puternice, centrate pe parlament și societăți civile.
În multe sisteme politice, criza este percepută ca un mijloc de câștigare a alegerilor următoare. Țările ar trebui să
coopereze și să găsească împreună soluții pentru a avansa. Parlamentul European are această capacitate de a se
concentra pe interesul colectiv. Parlamentul are o sarcină dificilă: să-și asume rolul de lider și să creeze relații între
sistemele politice și oameni.
Sursa: www.europarl.europa.eu

Comisia face primul pas pentru a se asigura că sistemul de apeluri de urgență care poate
salva vieți în cazul accidentelor rutiere va deveni funcțional până în 2015

Comisia Europeană a adoptat prima măsură vizând să garanteze că, până în 2015, automobilul dumneavoastră va
putea apela serviciile de urgență în locul dumneavoastră în cazul în care sunteți victima unui accident grav. Comisia
dorește ca sistemul de salvare a vieţii eCall să fie instalat în toate noile autoturisme și vehicule ușoare începând din
2015. În caz de accident grav, acest sistem formează automat numărul european unic de urgență 112 și comunică
serviciilor de urgență locul în care se află vehiculul. O recomandare a Comisiei, adoptată la 8 septembrie, solicită
statelor membre să se asigure că operatorii rețelelor de telefonie mobilă își modernizează infrastructura astfel încât
apelurile de tip eCall să fie transmise în mod eficient serviciilor de urgență.
Pentru a salva vieți sau pentru a reduce gravitatea rănilor, fiecare minut contează atunci când serviciile de urgență
sunt chemate la locul unui accident rutier. Victimele accidentelor nu au însă întotdeauna reflexul sau capacitatea
fizică de a suna imediat la serviciile de urgență. Dispozitivele eCall rezolvă această problemă alertând imediat
serviciile respective, chiar dacă șoferul sau pasagerul este inconștient sau nu poate telefona din alt motiv. Potrivit
estimărilor, această tehnologie grăbește sosirea echipelor de salvare cu aproximativ 40% din timp în zonele urbane
și cu 50% în zonele rurale. Utilizat la scară largă, serviciul eCall va contribui în fiecare an la salvarea a sute de vieți
omenești în Europa și la reducerea gravității rănilor și traumatismelor în zeci de mii de cazuri.
Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabilă pentru Agenda Digitală, a declarat: „ Alături de

colegii mei însărcinați cu transporturile și cu industria, vice‑președinții Siim Kallas și Antonio Tajani, mă bucur că am
făcut primul pas pentru a ne asigura că milioane de cetățeni vor beneficia de sistemul eCall, un sistem care poate
reduce simțitor timpul necesar serviciilor de urgență pentru a ajunge la locul accidentelor rutiere. Sistemul eCall va
salva sute de vieți și va reduce durerea și suferința victimelor accidentelor rutiere. ”

Obiectivul Comisiei este ca, până în 2015, serviciul eCall să fie instalat și pe deplin funcțional în toată Uniunea
Europeană (dar și în Croația, Islanda, Norvegia și Elveția). Recomandarea îndeamnă toate statele membre să se
asigure că operatorii de telefonie mobilă tratează apelurile transmise de dispozitivele eCall așa cum tratează și
celelalte apeluri la numărul 112 – adică acordându-le prioritate și netaxându-le. De asemenea, recomandarea le
solicită statelor membre să se asigure că operatorii de telefonie mobilă instituie sisteme de identificare a apelurilor
de tip eCall, astfel încât acestea să poată fi direcționate către un centru de preluare a apelurilor de urgență echipat
corespunzător.
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Recomandarea va fi urmată de adoptarea de către Comisie a specificațiilor privind modernizarea centrelor de
preluare a apelurilor de urgență (în temeiul Directivei 2010/40/CE privind sistemele de transport inteligente) și a unei
propuneri de regulament în care să se stipuleze că, pentru a obține aprobarea de tip la nivelul UE, toate noile
modele de automobile și de vehicule ușoare trebuie să fie echipate, începând din 2015, cu dispozitive eCall care
îndeplinesc specificațiile tehnice prevăzute.
Sursa: www.ec.europa.eu

Agenda Digitală: potrivit unui raport al Comisiei, sunt necesare noi măsuri
de protecție a copiilor
Comisia Europeană analizează într-un raport modul în care statele membre implementează recomandările UE care
vizează garantarea utilizării cu încredere și în mod sigur a lumii digitale de către copii. Statele membre și industria
fac eforturi din ce în ce mai mari pentru a implementa recomandările UE din 1998 și 2006 privind protecția minorilor
care utilizează servicii audiovizuale și online, însă măsurile luate până acum s-au dovedit a fi, pe ansamblu,
insuficiente.
Concret, raportul arată că țările din UE nu reacționează în mod adecvat
sau au demersuri diferite de a soluționa problemele legate de existența și
notificarea conținuturilor ilegale sau dăunătoare, de a asigura accesul
copiilor la un conținut adecvat vârstei lor, de a face rețelele sociale mai
sigure pentru copii și de a proteja copiii împotriva jocurilor video
dăunătoare. De exemplu, modul în care liniile de asistență telefonică
controlează caracterul ilegal sau dăunător al conținutului care le este
semnalat, modul în care depistează sursa acestuia și modul în care o
notifică autorităților competente sunt foarte diferite de la un stat membru
la altul. La fel, pentru a menține paginile de internet și jocurile la un nivel
adaptat vârstei copiilor, țările din UE utilizează sisteme de rating în funcție
de vârstă și mijloace tehnice diferite. Raportul arată că în aceste sectoare
mai sunt încă multe de făcut pentru a îmbunătăți protecția copiilor.
Comisia va aborda aceste aspecte spre sfârșitul anului în curs, în
contextul unei inițiative atotcuprinzătoare destinate să responsabilizeze și
să protejeze copiii care utilizează noile tehnologii.
Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabilă cu Agenda Digitală, a declarat: „ Copiii navighează

tot mai mult pe internet, începând de la vârste tot mai fragede și explorează o lume digitală fascinantă, plină de
oportunități. Este însă necesar să ne intensificăm urgent acțiunile și eforturile de colaborare pentru a responsabiliza
și a proteja copiii în acest univers digital aflat în permanentă schimbare. Trebuie să le oferim părinților și cadrelor
didactice încrederea necesară pentru a-și asuma responsabilitățile. Strategia pe care o voi prezenta spre sfârșitul
anului va aborda în mod direct aceste probleme.”
Raportul propune o serie de acțiuni printre care:

Conținutul dăunător și ilegal: popularizarea liniilor de asistență telefonică și ameliorarea infrastructurilor
aferente pentru a eficientiza eliminarea conținutului ilegal;
Rețelele sociale și protecția vieții private: o mai bună informare cu privire la riscuri și la modalitățile de
reducere a acestora;
Sisteme de clasificare și de rating în funcție de vârstă: utilizarea pe scară mai largă a unor sisteme de
clasificare în funcție de vârstă (precum sistemul PEGI) pentru jocurile online; elaborarea unor coduri de conduită și a
altor modalități de sensibilizare a distribuitorilor cu privire la clasificările în funcție de vârstă, pentru a împiedica
vânzarea de jocuri către copiii care nu au vârsta adecvată lor.
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Transformarea internetului într-un loc mai sigur pentru copii constituie una dintre prioritățile Agendei Digitale pentru
Europa. Potrivit unei anchete EUKidsOnline (IP/11/479), internauții de 9-10 ani din Europa declară că, în medie, au
început să navigheze pe internet de la vârsta de 7 ani. 33% dintre aceștia folosesc un telefon mobil sau un dispozitiv
portabil pentru a se conecta la internet. În Europa, 77% dintre internauții cu vârsta între 13 și 16 ani și 38% dintre
cei cu vârsta între 9 și 12 ani declară că au un profil pe o pagină de socializare în rețea; un sfert dintre cei care
utilizează aceste pagini spun că profilul lor este public. Orice strategie la nivelul UE în acest domeniu trebuie să țină
seama de caracterul global și în continuă schimbare al mediului digital și să reacționeze în mod flexibil la noile
provocări.
Recomandările UE din 1998 și 2006 privind protecția minorilor au constituit un răspuns la faptul că reglementarea la
nivelul UE și la nivel național nu poate să țină întotdeauna pasul cu ritmul rapid al evoluției din domeniul serviciilor
audiovizuale și de informare online. La nivelul UE (prin intermediul Directivei privind serviciile mass-media
audiovizuale - AVMS) și în majoritatea statelor membre există norme specifice referitoare exclusiv la conținutul
mass-mediei audiovizuale. De aceea, este cu atât mai important pentru statele membre și pentru furnizorii de servicii
să conștientizeze noile provocări legate de protecția minorilor și să promoveze condiții-cadru corespunzătoare prin
cooperarea părților interesate, coreglementare sau autoreglementare.
Raportul este important pentru mai multe acțiuni evidențiate în Agenda Digitală pentru Europa. Concret, Comisia s-a
angajat să „promoveze dialogul între toate părțile interesate și autoreglementarea furnizorilor europeni și mondiali
[de exemplu platformele de rețele sociale (social networking), operatorii de comunicații mobile], în special în ceea ce
privește utilizarea lor de către minori” (Acțiunea 37). De asemenea, Agenda Digitală invită statele membre să
„implementeze în totalitate sisteme de linii de asistență telefonică pentru raportarea conținutului online șocant sau
dăunător, să organizeze campanii de sensibilizare a copiilor în ceea ce privește siguranța online și să propună
predarea siguranței online în școli, precum şi să încurajeze implementarea de către furnizorii de servicii online a
măsurilor de autoreglementare privind siguranța online a copiilor până în 2013” (Acțiunea 40).
Comisia lucrează, de asemenea, la promovarea creării de conținut online de înaltă calitate și adaptat vârstei
(IP/11/746). Potrivit unei anchete EUKidsOnline, unul din trei copii cu vârsta între 9 și 12 ani consideră că pe
internet există suficiente lucruri interesante pentru ei. (IP/10/1368).
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Campania „Let’s do it Romania!”

Sâmbătă, 24 septembrie 2011, a avut loc în judeţul Galaţi
campania „Let’s do it Romania!”. Voluntarii gălăţeni care au
participat, au început să se adune pe platforma Sălii Sporturilor
încă inainte de ora 8 dimineaţa, unde, după înscriere, au primit
materialele necesare.
La activitate au fost prezenţi şi reprezentanţii Direcţiei de
Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi.
Acţiunea s-a desfăşurat până la ora 15, dar în unele zone s-a
prelungit cu încă o oră pentru că mai erau gunoaie de strâns.
Faţă de anul trecut, când a avut loc prima ediţie a campaniei,
numărul voluntarilor a fost dublu, acesta fiind de 5.844
persoane care au strâns 11.025 saci cu gunoi. Organizatorii
s-au declarat foarte multumiţi de rezultatele campaniei şi au
declarat că numărul voluntarilor a fost peste cel aşteptat.
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Dezbaterea publică a Planului de Management al
Ariei Naturale protejate Pădurea Gârboavele

În cadrul proiectului „Salvaţi aria protejată Pădurea Gârboavele” Consiliul Judeţului Galaţi a organizat vineri, 30
septembrie 2011, o dezbatere publică asupra conţinutului Planului de Management al Ariei Naturale protejate
Pădurea Gârboavele.
Proiectul mai sus menţionat a primit finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013, Axa
Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii şi vizează protecţia,
îmbunătăţirea şi conservarea biodiversităţii în aria naturală protejată Pădurea Gârboavele.
Planul de Management al Ariei naturale protejate Pădurea Gârboavele constituie documentul oficial prin care se
reglementează desfăşurarea tuturor activităţilor de pe cuprinsul acestei arii naturale protejate de către custodele
desemnat, respectiv Consiliul Judeţului Galaţi, în conformitate cu obiectivele definite şi aprobate.
Dezbaterea publică a avut drept scop consultarea factorilor de decizie şi a populaţiei judeţului Galaţi asupra
conţinutului Planului de Management, acesta fiind al doilea eveniment de acest gen, în luna iulie fiind organizată o
primă întrunire. Actiunea a găzduit reprezentanţi ai administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul protecţiei
mediului, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile.
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CONCURSURI
Concursul Jurnalistic UE – Împreună împotriva discriminării!

Ajuns la a opta ediţie, Concursul Jurnalistic UE – Împreună împotriva discriminării! este singura competiţie
jurnalistică destinată jurnaliştilor din presa scrisă şi online, care abordează probleme legate de discriminare şi
diversitate în UE.
În cadrul acestui concurs, Comisia Europeană îi premiază pe jurnaliştii a căror articole tratează teme care să
promoveze valoarea şi beneficiile diversităţii şi/sau să pună accentul pe lupta împotriva discriminării bazate pe cel
puţin unul din diferitele motive de discriminare acoperite de legislaţia europeană privind combaterea discriminării
(rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală).
Participarea este simplă – trebuie doar să citiţi regulamentul concursului şi apoi să înscrieţi articolul dumneavoastră
online.
Data încheierii ediţiei din 2011 a concursului este 10 noiembrie 2011, ora 12:00.
Mai multe informaţii sunt disponibile la adresa: www.journalistaward.stop-discrimination.info

Constelația de sateliți Galileo va primi nume de copii europeni
Copilul care a realizat cel mai bun desen pe tema spațiului cosmic sau a aeronauticii
din fiecare stat membru va da numele său unui satelit din cadrul programului Galileo.
Primii doi sateliți, care urmează să fie lansați la 20 octombrie, vor purta numele copiilor
câștigători din Belgia (Thijs) și Bulgaria (Natalia), ţări în care concursul a avut deja loc
în cursul acestui an. La data de 1 septembrie, Comisia Europeană a lansat concursul şi
în celelalte 25 de state membre pentru a găsi un nume sateliților care vor fi lansați
până în 2019. Pot participa în acest concurs copiii în vârstă de 9-11 ani.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru industrie şi
antreprenoriat, a declarat: „Odată cu sistemele de navigație prin satelit, cu explorarea
și observarea spațiului, tematica spațiului cosmic devine tot mai importantă pentru
cetățeni și pentru viitorul nostru economic. Dorim să încurajăm creativitatea copiilor și
să cultivăm de la o vârstă fragedă entuziasmul lor în legătură cu spațiul cosmic și
oportunitățile oferite de acesta. Recompensăm această creativitate cu o ocazie unică –
șansa oferită unui copil din fiecare din cele 27 de state membre de a-și da numele unui
satelit.”
În perioada 1 septembrie - 15 noiembrie, copiii care trăiesc în UE și s-au născut în anii 2000, 2001 și 2002 –
când a început programul Galileo - sunt invitați să realizeze un desen legat de spațiul cosmic și aeronautică, să îl
scaneze sau să îi facă o fotografie digitală și să-l încarce pe pagina de internet a concursului. În fiecare țară, un juriu
național va alege cel mai bun desen, iar numele copilului câștigător va fi folosit pentru a denumi unul dintre sateliții
din constelația Galileo.

7

Lansările acestor sateliți vor avea loc în mod regulat, începând din 2012 şi până la completarea constelației (care ar
trebui să numere 30 de sateliți). Ordinea în care sateliții vor primi numele copiilor este determinată de ordinea
alfabetică a numelor statelor membre, aşa cum sunt acestea scrise în limbile naționale.
Concursul este anunțat în fiecare stat membru prin comunicate și conferințe de presă, corespondență adresată
școlilor și asociațiilor de profesori, precum și prin intermediul portalurilor educative. Acest concurs ar trebui să
contribuie la suscitarea interesului profesorilor și să le ofere acestora material pentru discutarea la clasă a subiectului
spațiului cosmic și navigației prin satelit.
Mai multe informaţii şi regulamentul sunt disponibile la: http://www.galileocontest.eu/ro/competition.

Voluntariat prin ochii tinerilor
Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud prin Centrul Europe Direct Bistriţa în
parteneriat cu Primăria Bistriţa organizează concursul de fotografie „Voluntariat
pentru tineri”, dedicat temei Anului European 2011. Participarea este deschisă tuturor
elevilor de liceu din statele membre ale Uniunii Europene iar termenul limită pentru
trimiterea lucrărilor este 4 noiembrie 2011. Sunt puse în joc premii în valoare totală
de 1.000 EURO.
Anul 2011 este dedicat celor 100 de milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene implicaţi în activităţi de voluntariat,
celor care doresc să li se alăture, celor care îi sprijină şi celor care beneficiază de implicarea, energia şi entuziasmul
acestora. Anul european al voluntariatului este prilej de a aduce în atenţie activitatea de voluntariat care pune în
practică valorile europene ale solidarităţii, toleranţei şi diversităţii, aducând beneficii atât persoanelor care se implică
voluntar, cât şi comunităţilor în care acestea trăiesc.
Concursul de fotografie „Voluntariat pentru tineri” are ca scop sensibilizarea tinerilor cu privire la valoarea şi
importanţa voluntariatului şi susţinerea celor care produc o schimbare. Tema centrală a concursului este
voluntariatul, iar cele 5 subteme sunt: solidaritate, implicare, tineri voluntari, toleranţă, societatea civilă.
Participarea este deschisă tuturor elevilor de liceu din statele membre ale Uniunii Europene. Câştigătorii vor primi
premii în obiecte în valoare totală de 1.000 Euro. Ceremonia de decernare va avea loc în cadrul Conferinţei „Acasă
în Europa”, care va fi organizată la Bistriţa în cursul lunii decembrie, în timp ce lucrările vor fi publicate pe site-ul
Centrului Europe Direct Bistriţa (www.europedirectbistrita.ro).
Pentru detalii şi înscrieri cei interesaţi se pot adresa Centrului Europe Direct Bistriţa. Regulamentul concursului şi
formularul de înscriere sunt disponibile pe site la adresa: www.europedirectbistrita.ro/concurs.php.
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