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Comisia Europeana atentioneaza cinci tari din Balcani in privinta unei
posibile reintroduceri a vizelor
Comisia Europeana a avertizat luni mai multe tari din Balcanii de Vest in privinta unei
reintroduceri a vizelor pentru a lupta impotriva solicitarilor de azil abuzive depuse de cetatenii
acestora la sosirea in statele membre UE, informeaza AFP. Sase state membre UE - Germania,
Austria, Belgia, Franta, Luxemburg si Olanda - au cerut posibilitatea introducerii obiligativitatii
vizelor pentru Serbia, Muntenegru, Bosnia-Hertegovina, Albania si fosta republica iugoslava
Macedonia pentru a protesta fata de o crestere importanta a cererilor de azil nefondate inaintate
de cetatenii acestor tari.
"Am primit o scrisoare semnata de ministrii de interne din sase state membre - pentru a
cere un acord cat mai rapid posibil in privinta unei clauze de salvgardare care sa permita
reintroducerea vizelor pentru cazurile de incalcari grave", a anuntat Michele Cercone, purtatorul
de cuvant al comisarului pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmstrom.
Aceasta cerere va fi discutata la viitoarea reuniune a ministrilor de Interne din cadrul UE la 25
octombrie la Luxemburg, a mai spus purtatorul de cuvant.
"Situatia este ingrijoratoare", a recunoscut el. "Marea majoritate a cererilor de azil
prezentate nu sunt justificate si aduc prejudicii, deoarece supraincarca serviciile care examineaza
cererile in statele care s-au plans", a explicat el. Normele in materie de azil impun ca toate
cererile sa fie examinate individual, a subliniat el.
Aproape 5.000 de cereri de azil au fost depuse in Germania de cetatenii celor cinci tari
vizate de la inceputul anului 2012, a precizat purtatorul de cuvant. Posibilitatea de a merge in UE
fara vize "implica responsabilitati pentru autoritatile si cetatenii acestor tari", a avertizat
purtatorul de cuvant al lui Malmstrom.
"Este important ca autoritatile din aceste tari sa actioneze si sa ia masuri ferme, deoarece
daca aceasta problema nu este rezolvata rapid, exista riscul de a suporta consecintele", a insistat
el.
Aceasta situatie dureaza de la ridicarea obligativitatii vizelor pentru cetatenii acestor cinci
tari in 2010. Malmstrom a intervenit in mai multe randuri, insa fara rezultat.
Germania a vizat in special cetatenii sarbi si macedoneni. "Afluxul masiv de cetateni sarbi si
macedoneni trebuie sa fie stopat imediat", a afirmat vineri ministrul german de Interne, HansPeter Friedrich.
Secretarul de stat belgian pentru Azil si Imigratie, Maggie De Block, a mers la Belgrad
saptamana trecuta pentru a le cere cetatenilor sarbi, in special minoritatilor roma si albaneza
care locuiesc in sudul Serbiei, sa nu mai ceara azil in Belgia.
"Nu am primit o cerere concreta de reintroducere a vizelor", a afirmat purtatorul de cuvant
al lui Malmstrom. Dar o clauza de salvgardare este in curs intre guverne si Parlamentul UE.
"Daca aceasta face obiectul unui acord, un stat va putea notifica o situatie de urgenta si cere
aplicarea acestei clauze pentru a suspenda scutirea de vize. Comisia va evalua aceasta cerere si va
prezenta o propunere care va trebui aprobata de state cu majoritate calificata", a explicat
Michele Cercone.

Sursa: http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles|displayArticle/articleID_24756/Comisia-Europeana-atentioneaza-cincitari-din-Balcani-in-privinta-unei-posibile-reintroduceri-a-vizelor.html

Financial Times: Romania, economie de frontiera mai degraba
decat economie emergenta, isi pune sperantele in programul de
privatizare
Romania isi pune sperantele in programul de privatizare, esential pentru diversificarea
ofertei si a lichiditatilor pe bursa, dar atractivitatea pietei de capital depinde mai mult decat orice
de eliberarea economiei de capriciile politicienilor, scrie publicatia Financial Times, citata de
Mediafax. Intr-un articol ilustrat cu fotografia lui Dan Diaconescu, FT arata ca, la ora actuala,
interesul investitorilor straini pentru Romania ramane scazut tara fiind "nu atat in locul gresit, la
momentul gresit, ci in toate locurile gresite"
Potrivit Financial Times, Romania "este clasificata ca o frontiera mai degraba decat ca o
economie emergenta, astfel inca pierde investitii obisnuite pe pietele emergente. Totodata, intre
pietele de frontiera, este vazuta, la ora actuala, ca una dintre optiunile mai putin convingatoare".
"Prin comparatie cu pietele de frontiera din lume, Romania, din nefericire, nu ofera
oportunitati de investitii la fel de atractive. Performantele economice pe termen scurt sunt strans
legate de succesul Uniunii Europene de a rezolva criza datoriilor din Italia, Spania, Portugalia si
Grecia", a declarat David Wickham, director pentru investitii pe pietele emergente la HSBC Global
Asset Management, pentru FT.
"Economia romaneasca nu beneficiaza in prezent de costul redus al salariilor. Economiile
europene (principalele piete de export si surse de investitii straine directe in Romania - n.r.), sunt
in sau se apropie de recesiune. Acest fapt nu ofera stimuli pentru economia romaneasca si nicio
posibilitate de scadere a ratei ridicate a somajului", a mai aratat Wickham.
Andras Szalkai, manager de fonduri pe pietele emergente la Raiffeisen Capital
Management, a aratat ca Romania este apropiata si are legaturi stranse cu Grecia. "Bancile elene
au o expunere mare la bancile romanesti, astfel ca exista intrebarea ce se va intampla daca Grecia
iese din Zona Euro", a spus Andras Szalkai.
Potrivit Financial Times, nu toate problemele Romaniei provin insa din exterior precizand
ca in urma cu cateva luni perspectivele de investitii erau mult mai bune, problemele survenind
odata cu venirea guvernului Ponta la conducere.
"La inceputul acestui an, parea ca Romania va fi o poveste de succes pentru investitorii in
actiuni. Pana in luna mai, piata de capital era in crestere cu 25%, denominata in dolari", a aratat
Szalkai.

Conflictele politice au dus insa la stagnarea programului de reforme convenit cu FMI,
inclusiv a unor privatizari. Leul s-a depreciat cu 5,3% in acest an, iar in iulie a atins un minim
record, puncteaza FT.
Potrivit reprezentantului Reiffeisen, programul de privatizare este esential pentru
diversificarea ofertei pe piata de capital si imbunatatirea lichiditatilor.
O veste buna ar fi ca alegerile generale din 9 decembrie sa aiba un rezultat clar, iar
programul de privatizare, care include si listarea la bursa a 15% din actiunile Romgaz, sa fie
reluat, arata Financial Times adaugand ca privatizarile vor marca reprezentarea pe bursa a unor
sectoare economice importante, precum cel al utilitatilor, si vor incuraja si listarile private.
Mediafax aminteste ca listarea Romgaz, ca si cea a Hidroelectrica, era programata initial
pentru luna octombrie a acestui an, conform angajamentelor anterioare ale guvernului, dar a fost
amanata pentru martie 2013. Hidroelectrica a intrat in insolventa in luna iunie.
Daca listarile private merg mana in mana cu privatizarile, principalele sectoare ale
economiei ar fi mai bine reprezentate, lucru ce ar putea contribui la reducerea ingrijorarii unor
investitori straini.
Financial Times sustine, in incheierea articolului, ca multe depind astfel de functionarea
programului de privatizare, dar si de rezolvarea unor probleme precum coruptia, instabilitatea
politica si infrastructura nedezvoltata. In acest caz, "Romania ar putea deveni in zece ani noua
Polonie", considera Andras Szalkai.

Sursa: http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_24753/FinancialTimes-Romania-economie-de-frontiera-mai-degraba-decat-economie-emergenta-isi-punesperantele-in-programul-de-privatizare.html

Salariile profesorilor sunt reduse sau inghetate in tot mai multe
tari europene
Saisprezece tari europene au redus sau au inghetat salariile profesorilor ca urmare a
dificultatilor economice. Profesorii din Irlanda, Grecia, Spania, Portugalia si Slovenia sunt cei mai
afectati de restrictiile bugetare si de masurile de austeritate, conform unui raport publicat de
Comisia Europeana cu ocazia Zilei mondiale a profesorilor. Salariile profesorilor din Bulgaria,
Cipru, Estonia, Franta, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Regatul Unit, Croatia si Liechtenstein au
scazut usor sau au ramas la acelasi nivel.
Cu toate acestea, raportul "Salariile si sporurile profesorilor si directorilor de scoli din
Europa 2011/12" arata, de asemenea, ca in patru tari, Republica Ceha, Polonia, Slovacia si
Islanda, salariile profesorilor au crescut incepand cu mijlocul anului 2010, in timp ce in Romania
au ajuns la nivelurile de dinainte de criza.
"Profesorii joaca un rol vital in viata copiilor si, dupa cum toata lumea stie, pot fi un factor
determinant pentru viitorul lor" a declarat Androulla Vassiliou, comisarul pentru educatie,
cultura, multilingvism si tineret. "Remuneratia profesorilor si conditiile de munca ar trebui sa fie
o prioritate de varf pentru a-i atrage si pastra pe cei mai buni din aceasta profesie. Dar atragerea
celor mai buni profesori nu implica doar nivelul remuneratiei: este imperios necesar ca salile de
clasa sa fie bine echipate, iar profesorii sa aiba o influenta corespunzatoare asupra modernizarii
programelor scolare si asupra reformelor din invatamant.", potrivit Reprezentantei CE la
Bucuresti.
Raportul arata ca, de la jumatatea anului 2010, criza economica a avut un impact
semnificativ asupra salariilor profesorilor, un numar tot mai mare de tari reducand atat salariile,
cat si sporurile, cum ar fi sporul de concediu si primele. Grecia a redus salariile de baza ale
profesorilor cu 30% si a eliminat primele de Paste si de Craciun. Irlanda a redus salariile
profesorilor debutanti cu 13% in 2011, iar cei angajati dupa 31 ianuarie anul curent s-au
confruntat cu o scadere suplimentara de 20% a remuneratiei, din cauza eliminarii sporurilor
pentru nivelul de calificare. In Spania, salariile profesorilor si ale altor angajati din sectorul public
au fost reduse in 2010 cu aproximativ 5% si de atunci nu au mai fost adaptate la inflatie; masuri
similare au fost aplicate in Portugalia.

In Europa, salariul maxim al profesorilor cu vechime mare este, in general, de doua ori
mai mare decat salariul minim al debutantilor. Insa, avand in vedere ca este nevoie in medie de
15 - 25 de ani pentru a obtine salariul maxim, organizatiile profesorilor se tem ca tinerii ar putea
fi descurajati sa se orienteze catre aceasta profesie.

Sursa: http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles|displayArticle/articleID_24745/Salariile-profesorilor-sunt-reduse-sauinghetate-in-tot-mai-multe-tari-europene.html

Uniunea Europeana primeste Premiul Nobel pentru pace 2012
Astazi, Uniunea Europeana a castigat Premiul Nobel pentru pace 2012, in semn de
recunoastere a contributiei sale, pe parcursul a peste sase decenii, la promovarea pacii,
reconcilierii, democratiei si drepturilor omului in Europa.
„Este o imensa onoare pentru Uniunea Europeana sa primeasca Premiul Nobel pentru
pace 2012. Acest premiu este cel mai puternic semn de recunoastere a valorilor politice
fundamentale care stau la baza Uniunii noastre: efortul unic depus de tot mai multe tari
europene, pentru a preintampina razboaiele si disensiunile si pentru a construi impreuna un
continent al pacii si prosperitatii. Premiul revine nu numai proiectului si institutiilor care
reprezinta un interes comun, ci si celor 500 de milioane de cetateni care traiesc in Uniunea
noastra”, au afirmat Presedintele Consiliului European si Presedintele Comisiei Europene, intr-o
declaratie comuna.
Vorbind despre viitor, presedintii celor doua institutii au exprimat angajamentul Uniunii Europene
fata de „promovarea, in continuare, a pacii si securitatii in tarile vecine si in intreaga lume”.
Comitetul Nobel norvegian a subliniat „contributia UE, pe parcursul a peste sase decenii,
la promovarea pacii, reconcilierii, democratiei si drepturilor omului in Europa”.
A fost apreciat rolul de factor de stabilitate jucat de UE care „a facut ca o mare parte din Europa
sa se transforme dintr-un continent al razboiului intr-un continent al pacii. Contributia UE o
reprezinta „fraternitatea intre natiuni” si o forma a ceea ce Alfred Nobel numea „congrese pentru
pace” atunci cand a stabilit, in testamentul sau din 1895, criteriile pentru acordarea Premiului
pentru pace”.

Sursa: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/121012_ro.htm

Scriitorii europeni, pe podium
UE recunoaste meritele a 12 autori debutanti sau in curs de afirmare - Premiul UE pentru
Literatura, editia 2012.
Premiul este acordat anual si se afla la a patra editie. El reprezinta una din modalitatile
prin care UE ii sprijina pe scriitorii europeni, alaturi de cele 3 milioane de euro investite anual in
traducerea unora dintre cele mai valoroase lucrari literare europene, spre a le face accesibile
unui numar cat mai mare de cititori.
Scriitorii debutanti si in curs de afirmare primesc suma de 5 000 de euro, asigurandu-li-se
recunoasterea in mediul literar si o promovare masiva la targuri de carte prestigioase. Incepand
din 2010, cu ajutorul fondurilor europene au fost traduse, in 19 limbi, 32 din cele 35 de lucrari
castigatoare, in total 10 titluri. Castigatorii editiei din 2012 sunt:


Anna Kim (Austria) pentru cartea „Die gefrorene Zeit” (Timpul suspendat), despre o
cercetatoare care ajuta un barbat din Kosovo;



Lada Žigo (Croatia) pentru „Rulet” (Ruleta), un roman despre jocul de noroc ca ultima
speranta ;



Laurence Plazenet (Franta) pentru „L’amour seul” (Dragoste solitara), o poveste despre
dragoste si despartire;



Viktor Horváth (Ungaria) pentru „Török tükör” (Oglinda turceasca), o calatorie in Ungaria
secolului al XVI-lea;



Kevin Barry (Irlanda) pentru „City of Bohane” (Orasul Bohane), o carte a carei actiune se
petrece peste 0 de ani in viitor, intr-un oras odinioara prosper de pe coasta de vest a
Irlandei ;



Emanuele Trevi (Italia) pentru „Qualcosa di scritto” (Ceva scris), povestea unui scriitor
care isi gaseste de lucru intr-o arhiva;



Giedra Radvilavičiūtė (pseudonim pentru Giedra Subačienė, Lituania) pentru „Šiąnakt aš
miegosiu prie sienos” (La noapte voi dormi la perete), o culegere de nuvele;



Gunstein Bakke (Norvegia) pentru „Maud og Aud: ein roman om trafikk” (Maud si Aud:
Un roman despre circulatie), povestea unei familii distruse de un accident rutier;



Piotr Paziński (Polonia) pentru „Pensjonat” (Pensiunea), o carte despre o pensiune ai
caror locatari sunt supravietuitori ai Holocaustului;



Afonso Cruz (Portugalia) pentru „A Boneca de Kokoschka” (Papusa lui Kokoschka), o
poveste despre prietenie si identitate;



Jana Beňová (Slovacia) pentru „Café Hyena (Plán odprevádzania)” (Cafeneaua Hyena sau
Permite-mi sa te conduc), nuvele si observatii despre relatia dintre o tanara si un barbat
mai in varsta;



Sara Mannheimer (Suedia) pentru „Handlingen” (Actiunea), o lucrare despre dorinta
unei femei de a asimila toata literatura.

Sursa: http://ec.europa.eu/news/culture/121009_ro.htm
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