2009

EUROPE
DIRECT
Buletin Informativ Lunar
EDITIA 12

În aceasta ediţie
Conferinţa naţională a reţelei Europe Direct

2

Liceul Teoretic Periam si Colegiul Tehnic Ion Mincu „s-au luptat pe
teme europene”

4

EUROPE DIRECT la sfârşit de an

5

Statele Unite dezbate problema schimbărilor climatice la
Copenhaga

6

Noua conducere a Uniunii Europene

8

SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT

9

Adrian Popovici
CRIZA ECONOMICĂ MONDIALĂ ŞI MODALITĂŢI DE REZOLVARE AHP
EI
27.02.2009

LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

11

Un acces mai uşor la credite pentru persoanele în şomaj care
doresc înfiinţarea unei afaceri

13

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 Timiş, cuprinde 31
de centre de informare, 12 centre de
documentare precum şi o echipă de
experţi naţionali Team Europe.

O Europă a valorilor, o Europă a
ambiţiilor, bazată pe coeziune socială,
creştere economică şi solidaritate, a fost
în centrul dezbaterilor participantilor.

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 Timiş, cuprinde 31
de centre de informare, 12 centre de
documentare precum şi o echipă de
experţi naţionali Team Europe.

„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.

Conferintaa 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, Universităţii
Babeş-Bolyai din Cluj, împreună cu
membrii reţelei Europe Direct.

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”.

Pornind de la viziunea Comisiei Europene
si de la orientarile sale politice pe 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.

“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
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vedere al cetăţenilor, sunt adeptul
aceluiaşi principiu: Europa trebuie redată
cetăţenilor”, a declarat la eveniment prof.
Vasile Puşcaş.
De asemenea conferinţa a continuat cu
alte trei sesiuni de dezbateri, desfasurate
în paral, 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 climei şi biodiversitate,
Programul Uniunii Europene de relansare
economică.
„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
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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.
De asemenea conferinţa a continuat cu
alte trei sesiuni de dezbateri, desfasurate
în paral, 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 climei şi biodiversitate,
Programul Uniunii Europene de relansare
economică.

Liceul Teoretic Periam si Colegiul Tehnic
Ion Mincu „s-au luptat pe teme europene”
In luna noiembrie Centrul ED Timis a
organizat un concurs de cunostinte pe
teme de Uniunea Europeana intre elevii
de la Liceul Teoretic Periam si Colegiul
Tehnic Ion Mincu din Timisoara.

cunostinte generale despre Uniunea
Europeana, si un filmulet despre valorile
Uniunii Europene. Juriul a fost format din
reprezentanti ai Fundatiei Bethany, si
reprezentanti ai scolilor partenere.

Prima faza a consursului s-a derulat la
nivelul scolilor, urmand ca ulterior sa fie
selectati cei mai buni elevi care sa ajunga
la faza interscolara.

Faza interscoalara s-a derulat la
Periam in data de 20 octombrie 2009, iar
echipa castigatoare a primit premii
constand in mape insriptionate. Nici
echipele care nu au castigat nu au fost
uitate, iar munca si participarea elevilor a
fost premiata cu diplome si penar cu pix si
stilou personalizat.

Selectia s-a realizat pe baza unui
chestionar cuprinzand intrebari din
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„Consider ca acest concurs a fost o
metoda foarte buna de a invata noi lucruri
despre Uniunea Europeana, dar si de ne
face noi prieteni” a declarat una din
elevele participante la concurs dupa
finalizarea acestuia.

EUROPE DIRECT la sfârşit de an
Din anul 2008, Centrul Europe Direct Timiş
găzduit de Fundaţia Serviciilor Sociale
Bethany
funcţionează
în
interesul
cetăţeanului timişean doritor de a afla mai
multe despre Uniunea Europeană.
Anul 2009, a adus o mulţime de schimbări în
Uniunea Europeană printre care cea mai
importantă dintre ele fiind semnarea
Tratatului de la Lisabona. Odată cu
semnarea acestui Tratat se vorbeşte despre
o singură Voce în Uniunea Europeană, o mai
mare putere de decizie a Parlamentului
European şi ceea ce e este mai important
accentul care se pune pe fiecare cetăţean în
parte, pe coparticiparea acestuia la deciziile
care se iau la nivelul UE.
Scopul Centrului ED Timis este acela de a
comunica despre Uniunea Europeană la
nivel local, de a fi o interfaţă între UE şi
cetăţenii săi. „Să comunici despre Uniunea
Europeană nu este cel mai uşor lucru, dar
este foarte provocator si incitant. Centrul ED
Timiş îşi propune prin proiectele sale să fie
mai aproape de cetăţean, astfel încât acesta
să nu fie doar un actor pasiv la procesul
decizional, ci unul activ” (Cristina SasCoordonator ED Timis).
Deoarece mai sunt foarte multe lucruri pe
care Centrul ED Timis şi le-a propus să le
realizeze, proiectul va continua şi anul viitor
cu multe activităţi interesante şi incitante.
Ca un bilanţ al anului 2009, Centrul ED Timiş
a realizat pe parcursul anului următoarele
activităţi:
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 Trei sesiuni de informare despre
Uniunea
Europeană,
alegeri
europarlamentare, voluntariat pentru
liceeni de la doua licee din Timişoara:
Colegiul Tehnic Ion Mincu şi Liceul
Teoretic Periam;
 Vizite periodice la Memorialul
Revolutiei impreuna cu tineri de la
Colegiul Tehnic Ion Mincu;
 60 de copaci au fost plantati in
localitatea Recas;
 Campanie de promovare a unei vieţi
sănătoase realizată la Sannicolau Mare
prin care peste 400 de tineri au fost
informati cu privire la efectele unei vieti
sanatoase/efectele
unei
vieti
nesanatoase;
 Campania „Fii voluntar, donează o
carte”,a colectat in jur de 1000 de carti
de la voluntarii timisoreni, care au donat
cărţi în vederea dotării a două şcoli din
mediul rural: Şcoala Generală clasele IVIII Sacoşu Turcesc şi Liceul Teoretic
Periam;
 Sărbătorirea Zilei Europei în 9 mai
2009. In jur de 800 de persoane au
participat la acest eveniment desfăşurat
la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara. 5
standuri de informare despre ţări din UE
si non membre ale Uniunii Europene au
oferit informaţii interesante cu specific
national.

Statele Unite dezbate problema
schimbărilor climatice la Copenhaga
Între 7 şi 18 decembrie, are loc la
Copenhaga a 15-a conferinţă a Convenţiei
cadru a Naţiunilor Unite privind
schimbările
climatice
(COP15).
Reprezentanţi din peste 192 de ţări s-au
reunit in aceasta tara pentru a participa la
summitul privind schimbările climatice.
"12 zile pentru a salva lumea" este unul
din titlurile prin care presa descrie acest
eveniment istoric.

vedere juridic, privind clima, pentru
perioada de după anul 2012. Acordul va
trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie
2013.
Proiectul european în cadrul Copenhaga
este unul ambiţios şi presupune reducerea
cu 30% a CO2 până în 2010. "Uniunea
Europeană şi-a asumat poziţia de lider în
cea ce priveşte combaterea schimbărilor
climatice şi noi dorim să ne menţinem
această poziţie şi la Copenhaga
(preşedintele Comisiei pentru mediu, Jo
Leinen).
UE şi combaterea schimbărilor climatice
în 10 paşi

Obiectivul acestei întâlnirii este acela de a
atrage atenţia cu privire la schimbările
climatice
prin
limitarea
creşterii
temperaturii medii a planetei pana la 2
grade prin reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră. Negocierile vor dura în jur
de două săptămâni, iar deputaţii europeni
speră să se ajungă la un acord obligatoriu
privind obiectivele de reducere a emisiilor
produse în ţările industrializate şi
finanţarea acestuia. În plus, trebuie să
stabilească un proces oficial pentru a
ajunge, în prima parte a anului 2010, la un
acord general, obligatoriu din punct de
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Reducerea emisiilor: în cadrul sistemului
de comercializare a cotelor de emisii,
Uniunea Europeană va reduce emisiile de
gaze cu efect de seră cu cel puţin 20%
până în 2020, prin comparaţie cu nivelul
din 1990. În cazul unui acord mondial,
procentul creşte la 30%. Parlamentul
European cere ca statele dezvoltate să
reducă emisiile cu 40% până în 2020 şi cu
cel puţin 80% până în 2050.
Distribuirea eforturilor: fiecare stat
membru UE are pentru perioada 20132020 obiective naţionale de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră
provenind din transportul rutier şi
maritim, de la clădiri, din servicii şi
agricultură - domenii neacoperite de

sistemul de comercializare a cotelor de
emisii. 60% din emisiile de gaze cu efect
de seră din UE provin din aceste surse.
Captarea de CO2: UE are un cadru legal
pentru noua tehnologie de captare şi
stocare a bioxidului de carbon.40% din
emisiile de CO2 în UE provin de la
instalaţiile industriale şi centralele de
electricitate.
Maşini mai verzi: Noile autovehicule
înregistrate în UE trebuie să se
conformeze unui nou standard de
performanţă în ceea ce priveşte emisiile.
Regulamentul fixează o medie de 130g
CO2/km şi măsuri adiţionale pentru
reduceri de încă 10g/km. 12% din emisiile
de CO2 în UE provin de la autovehiculele
personale .
Mai multe resurse regenerabile: Până în
2020, 20% din totalul de energie al UE ar
trebui să provină din resurse regenerabile:
vânt, soare, biomasă, resurse geotermale.
În 2005, resursele de energie regenerabile
reprezentau mai puţin de 7% din totalul
de energie în UE.
Mai puţin CO2 provenit din combustibili:
Furnizorii trebuie să reducă emisiile de
gaze cu efect de seră provenite din
extragerea,transportul,
distribuţia,
procesarea şi arderea combustibililor cu
10% până în 2020. Reducerile ar putea fi
obţinute prin folosirea mai multor
combustibili biologici sau a combustibililor
alternativi.
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Pneuri mai eficiente: un nou sistem de
etichetare îi va ajuta pe şoferi să aleagă
pneurile în funcţie de eficienţa acestora în
ceea ce priveşte consumul de combustibil.
25% din emisiile de carbon din Uniunea
Europeană provin din transportul rutier.
Noul sistem de etichetare va intra în
vigoare în noiembrie 2012.
Clădiri mai eficiente: Toate clădirile ce vor
fi construite de la sfârşitul anului 2020 se
vor conforma unor standarde de eficienţă
energetică şi vor folosi resurse de energie
regenerabile. În cazul renovărilor majore,
proprietarii sunt încurajaţi să înlocuiască
instalaţiile de încălzire şi aer-condiţionat
cu sisteme alternative mai eficiente.
Produse mai eficiente: Un nou sistem de
etichetare a aparatelor electrocasnice,
incluzând şapte clase de consum, va
permite europenilor să economisească
energie electrică. În viitor, materialele
publicitare care promovează preţul
maşinilor de spălat, frigiderelor sau
cuptoarelor vor include informaţii şi
despre eficienţa energetică a produsului.
Parlamentul European devine mai verde:
sistemul de management de mediu folosit
de Parlamentul European are ca obiectiv
reducerea amprentei carbon a instituţiei
cu 30% până în 2020. Din 2008,
Parlamentul European foloseşte numai
„energie verde“ în cele trei sedii ale sale.

Noua conducere a Uniunii Europene
Liderii europeni l-au desemnat pe premierul
belgian în funcţia de preşedinte al Uniunii
Europene. Comisarul pentru comerţ, Catherine
Ashton, va fi Înaltul Reprezentant pentru
politica externă.

După negocieri intense derulate în cadrul
unei reuniuni istorice, decizia numirii
premierului belgian Herman Van Rompuy
şi a comisarului Catherin Ashton a fost
adoptată în unanimitate.
„Nu cred ca am fi putut face o alegere mai
buna pentru functiile de conducere ale
Uniunii Europene”a declarat presedintele
Comisiei Europene, Manuel Barroso,
felictandu-i pe acestia.
În acord cu Comisia Europeană, Consiliul a
numit-o pe dna Catherine Ashton, în
vârstă de 53 de ani, în funcţia de Înalt
Reprezentant al UE pentru afaceri externe
şi politica de securitate. Membru al
Partidului Laburist din Regatul Unit, dna
Ashton va ocupa şi funcţia de
vicepreşedinte al viitoarei Comisii.
Cele două posturi au fost create în baza
Tratatului de la Lisabona, recent aprobat,
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care urmăreşte să consolideze rolul UE pe
scena mondială şi să simplifice procesul
de luare a deciziilor la nivel european.
Mandatul noului preşedinte este de doi
ani şi jumătate. Crearea acestei funcţii
înlocuieşte sistemul actual, în baza căruia
fiecare stat membru deţine preşedinţia
Consiliului Uniunii Europene pe o durată
de şase luni.
Preşedintele Van Rompuy va avea ca
principale responsabilităţi prezidarea
reuniunilor Consiliului şi reprezentarea
liderilor UE la nivel internaţional. De
asemenea, va reprezenta Consiliul în
relaţiile cu alte instituţii comunitare.
Catherine Ashton va avea autoritatea de a
propune măsuri în domeniul apărării şi
securităţii. De asemenea, va avea
misiunea de a înfiinţa o reţea a
diplomaţilor în întreaga lume, care să
sprijine noul cabinet.
Funcţia de Înalt Reprezentant comasează
două dintre portofoliile actuale: înaltul
reprezentant pentru politica externă şi de
securitate comună şi comisarul pentru
relaţii externe.
Desemnările au devenit oficiale odată cu
intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona, la data de 1 decembrie.
Sursa:http://ec.europa.eu/news/eu_explain
ed/091120_ro.htm

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
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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
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.
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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_r
o.pdf ).

CRIZA ECONOMICĂ MONDIALĂ ŞI
MODALITĂŢI DE REZOLVARE A EI LA
NIVELUL UNIUNII EUROPENE
Găsirea unor modalităţi de rezolvare a
crizei, la nivelul Uniunii Europene,
constituie prioritatea noului Parlament
European, a Preşedintelui Comisiei
Europene, cât şi a viitorului executiv.

Preşedintele Comisiei Europene, José
Manuel Barroso, propune Parlamentului
European câteva direcţii de acţiune în
acest sens.
Este vorba, în primul rând, de revigorarea
stării economice a Uniunii, prin fixarea
unor obiective ambiţioase şi prin stabilirea
unei strategii industriale eficiente. S-a
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constatat, până acum, lipsa coerenţei
între planurile de redresare economica şi
de viziune asupra modului de dezvoltare
economică.
Această
lipsă
trebuie
remediată: axele de investiţii trebuie să se
ghideze după o ierarhie a priorităţilor
pentru 2010. Se impune, de asemenea,
promovarea creativităţii pragmatice, a
inovaţiei tehnologice pe scară largă,
precum şi o noua practică a
managementului, care să acorde un loc
important anticipării şi strategiilor pe
termen lung.
În viziunea Preşedintelui Barroso,
continuarea politicilor de susţinere a
cererii şi de stopare a creşterii şomajului
reprezintă o prioritate. Acest lucru
înseamnă punerea fermă în aplicare a
Programului european de redresare
economică, menţinerea la un nivel scăzut
a ratei dobânzii şi aplicarea normelor
comunitare în domeniul ajutoarelor de
stat pentru sprijinirea guvernelor în
eforturile lor de a revitaliza economia
fără apariţia unor efecte nocive în alte
state membre.
În domeniul reglementarii financiare s-au
obţinut un oarecare progres, în timpul
summit-urilor G20 din aprilie si
septembrie, dar reformele trebuie să
continue. In cadrul Uniunii, obiectivele
principale trebuie să fie coerenţa şi un
caracter adecvat al instrumentelor de

reglementare, pentru un viitor economic
si social stabil. Ţările Uniunii ar trebui sa
urmeze exemplul Franţei si Marii Britanii,
care au cerut băncilor să revizuiască
modalităţile de creditare, pentru a
accelera procesul de transformare a
sistemului financiar, în aşa fel încât să se
concentreze asupra nevoilor urgente.
Atitudinile defensive, de stabilizare a
costurilor sociale şi de raţionalizare a
consumului nu sunt de ajuns. In toate
domeniile, stabilitatea firmelor va depinde
de capacitatea lor de a se alinia noilor
proiecte economice într-un mod accelerat
şi de a se reinventa, de a-şi diversifica
oferta, în acord cu cerinţele actuale ale
pieţei.
O altă direcţie prioritară de acţiune este
legată de lupta împotriva schimbărilor
climatice. Domeniul industriei
de
automobile, de exemplu, va trebui să ţină
seama de noile reglementări, din ce în ce
mai stricte, legate de emisia de gaze şi
protecţia mediului. Tehnologii precum
energia eoliană şi cea solară vor cunoaşte
o dezvoltare din ce în ce mai importantă.
În toate ramurile industriale vor fi
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promovate tehnologiile „verzi”, produsele
„verzi”, resursele regenerabile, în acord cu
principiul fundamental de protecţie a
mediului, fiind susţinute de guverne prin
ajutoare financiare sau diverse facilităţi.
O iniţiativă europeană hotărâtă în acest
domeniu, se poate transforma într-un
avantaj considerabil, prin exploatarea
potenţialului industriilor, serviciilor şi
tehnologiilor comunitare ecologice la
nivelul UE, prin stimularea întreprinderilor
de a le adopta, în special a IMM-urilor, şi
prin crearea cadrului de reglementare
adecvat. Cheia pentru o creştere
economică durabilă în Europa o reprezintă
o bază industrială modernizată, care să
utilizeze şi să producă tehnologii ecologice
şi să exploateze potenţialul eficienţei
energetice.”
În general, se estimează că, la nivelul
Uniunii, creştere economică pe termen
scurt va fi mai redusă, dar, pe termen
lung, estimările sunt pozitive.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/09/1272&format=HT
ML&aged=0&language=RO&guiLanguage=
en

Un acces mai uşor la credite pentru
persoanele în şomaj care doresc înfiinţarea
unei afaceri
Parlamentul European a adoptat marţi
măsuri legale care vizează ameliorarea
accesului la credite pentru persoanele care
şi-au pierdut locul de muncă sau riscă să
şi-l piardă şi care doresc să înceapă propria
afacere.
Instrumentul european de microfinanţare
Progress este destinat să faciliteze
accesibilitatea
şi
disponibilitatea
microcreditelor pentru persoanele care
doresc să iniţieze sau să dezvolte o afacere
sau o micro-întreprindere, cu mai puţin de
10 angajaţi şi o cifră de afacere care nu
depăşeşte €2 milioane, dar care întâmpină
dificultăţi
în
accesarea
creditelor
convenţionale. Aceste credite vor fi
limitate la €25 000.
Finanţare
Parlamentul a fost de acord cu alocarea
sumei de €100 milioane pentru acest
instrument, pentru o perioadă de patru ani
- aşa cum propusese Comisia Europeană,
dar deputaţii au subliniat în timpul
dezbaterilor că aceşti bani nu trebuie
alocaţi din fondurile Programului Progress
destinat persoanelor vulnerabile. Comisia
propusese
ca
instrumentul
de
microfinanţare să utilizeze fonduri din
cadrul acestui program, căruia i-au fost
alocate €114 milioane suplimentare, la
cererea Parlamentului European.
Pentru a se asigura că instrumentul de
microfinanţare poate fi deja funcţional la
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începutul anului 2010, Parlamentul a fost
de acord cu utilizarea a €25 milioane din
cadrul marjelor, sume care vor fi prevăzute
în bugetul pentru 2010, care va fi votat joi.
Pentru restul perioadei (2011-2013),
Parlamentul nu a ajuns încă la un acord cu
Consiliul privind resursele alocate acestui
instrument.
Modul de funcţionare
Instrumentul de microfinanţare este
deschis organismelor publice şi private
instituite în statele membre care furnizează
microfinanţare
persoanelor
şi
microîntreprinderilor. Fondurile acestui
instrument vor fi redirecţionate către
aceste organisme în cadrul unei gestiuni
comune împreună cu grupul BEI (Banca
Europeană de Investiţii şi Fondul
European de Investiţii)
Intrarea în vigoare
Instrumentul este creat pentru o perioadă
de 4 ani, urmând a intra în vigoare la 1
ianuarie 2010.

