
SOLIDARITATEA ÎNTRE CETĂŢENI ESTE VITALĂ,  AFIRMĂ

PREŞEDINTELE AE

Cu această ocazie, aş dori să aduc un omagiu victimelor accidentului de aviaţie care a avut loc lângă Smoleńsk, în Rusia, în care
şi-au pierdut viaţa 96 de personalităţi poloneze, inclusiv Lech Kaczyński, preşedintele Poloniei, soţia sa, Ryszard Kaczorowski, ultim-
ul preşedinte polonez în exil, miniştri, senatori şi deputaţi, alţi înalţi funcţionari, şeful forţelor armate poloneze, prelaţi, membri ai
familiilor care au avut de suferit la Katyń, precum şi curajosul echipaj al avionului respectiv. În memoria lor s-a păstrat un minut
de reculegere în cadrul sesiunii plenare din aprilie a Comitetului Regiunilor şi a şedinţei Grupului Alianţa Europeană. De aseme-
nea, am audiat o serie de mărturii emoţionante din partea mai multor membri ai delegaţiei poloneze, care au evocat atât trage-
dia de la 10 aprilie 2010, cât şi atrocităţile comise la Katyń, unde, în aprilie 1940, la ordinul autorităţilor sovietice de atunci, au
fost asasinaţi peste 25 000 de polonezi. Nu vom uita niciodată victimele acestor evenimente tragice, iar amintirea lor va dăinui
veşnic în inimile noastre. Este momentul să ne ajutăm şi să ne sprijinim unii pe alţii în aceste clipe grele. Prima tragedie de la
Katyń – un simbol al duşmăniei – era învăluită în negurile totalitarismului. Cea de-a doua este înconjurată şi ea de un val de între-
bări fără răspuns. Cu toate acestea, norii care întunecau Katyń au putut fi alungaţi. Simbolistica acestei tragedii nu i-a emoţionat
numai pe polonezi, ci a impresionat şi alte popoare. Ca cetăţeni polonezi, suntem recunoscători pentru condoleanţele şi pen-

tru dovezile de solidaritate primite în aceste momente grele. Poate că este paradoxal faptul că această simbolistică a declanşat un proces de reconciliere şi de soli-
daritate între Rusia şi Polonia şi că ne arată cât de solidară poate fi Europa. Solidaritatea europeană ar trebui să rămână cel mai important element al integrării în UE.

Aş dori să subliniez cât de important este să instruim tânăra generaţie cu privire la propria istorie şi so încurajăm să participe în mod activ la viaţa socială, politică şi
culturală a continentului nostru. Ar fi util ca sentimentul de solidaritate pe care l-am evocat anterior să fie un model de urmat pentru aceşti tineri, pe viitor. Grupul
Alianţa Europeană încearcă să se asigure că tinerii au şansa de a o face. Concursul anual între licee la nivel european, ajuns anul acesta la cea de-a patra ediţie, îi mobi-
lizează pe tinerii din oraşele şi regiunile întregii Europe pentru a afla mai multe despre Europa şi instituţiile acesteia. În cadrul sesiunii noastre plenare din iunie vom
avea plăcerea să-i întâlnim pe câştigătorii concursului din acest an, care se disting prin calitatea eforturilor depuse.

Odată cu globalizarea au apărut noi provocări, noi oportunităţi şi noi exigenţe. Modernizarea este esenţială pentru UE, dacă dorim să ne păstrăm nivelul ridicat de
viaţă de până acum şi să ne asigurăm că noile state membre ating şi ele acest nivel. Dezbaterea deschisă pe tema viitorului buget al UE, la care grupul nostru şi
Comitetul Regiunilor participă în mod activ în calitate de parteneri, a constituit baza Avizului nostru privind viitorul politicii agricole comune a UE după 2013. Grupul
nostru consideră că agricultura oferă numeroase locuri de muncă şi că o poate face în continuare şi în viitor. În ceea ce mă priveşte, sunt în favoarea menţinerii struc-
turii actuale a celui de-al doilea pilon al politicii agricole comune, care alocă resurse separate pentru dezvoltarea zonelor rurale. Aş dori, de asemenea, să subliniez că
trebuie mărite fondurile din cel de-al doilea pilon destinate dezvoltării rurale, deoarece nivelul actual de finanţare este insuficient pentru a pune în practică acţiunile
necesare în materie de dezvoltare. 

Aş dori să insist şi asupra importanţei deosebite pe care o au, în opinia grupului nostru, problemele legate de conservarea patrimoniului cultural şi a resurselor nat-
urale de care dispunem. Un exemplu grăitor în acest sens va fi oferit de şedinţa extraordinară a grupului şi de seminarul organizat de acesta la 17 şi 18 iunie 2010,
care vor avea loc la Tulcea, în România, într-una din zonele cele mai remarcabile din Europa din punct de vedere al frumuseţilor naturii – Delta Dunării. În cadrul aces-
tei manifestări vom discuta şi despre importanţa strategiilor UE pentru Delta Dunării, precum şi despre patrimoniul natural şi cultural al regiunii.

ALIANŢA EUROPEANĂ ABORDEAZĂ

TEMA „DELTA DUNĂRII – PATRIMONIU EUROPEAN COMUN”

La 18 iunie 2010, la invitaţia dlui Emil Drăghici, membru al Alianţei Europene şi primarul comunei Vulcana-Băi din România,
Grupul AE va discuta despre Delta Dunării şi despre rolul acesteia în sprijinul unui patrimoniu european comun. 

Şedinţa va avea loc în oraşul Tulcea, în Delta Dunării, şi va dezbate învăţămintele desprinse din experienţa zonei Mării Baltice,
concentrându-se asupra importanţei biodiversităţii pentru Dunăre, precum şi asupra importanţei culturale şi istorice a acestui
fluviu. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi site-ul: www.ea.cor.europa.eu
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„NOUL” GRUP DE LUCRU „BALCANII
DE VEST” SE VA ÎNTRUNI ÎN LUNA
IUNIE

Grupul de lucru „Balcanii de vest”, a cărui compo-
nenţă a fost reînnoită, se va întruni la 1 iunie, la
Bruxelles. Grupul de lucru îşi propune să înles-
nească aderarea ţărilor candidate (Bosnia, Serbia,
Montenegro, Albania and Kosovo) la Uniunea
Europeană, acordându-le acestor state asistenţa şi
sprijinul necesar în acest scop. 

Brian Meaney, membru al
Consiliului din Clare şi membru
cu drepturi depline în Grupul de
lucru, ca reprezentant al AE, este
convins că locul acestor ţări este

în Uniunea Europeană.
„Criteriile de aderare sunt
severe şi trebuie aplicate în

mod uniform, însă implicarea CoR şi a autorităţilor
locale şi regionale ar putea oferi acestor ţări o con-
tribuţie şi un sprijin extrem de preţios pentru efor-
turile lor de a-şi consolida capacităţile administrati-
ve”, a declarat dl Meaney.

GRUPUL DE LUCRU „FYROM" SE VA
ÎNTRUNI ÎN LUNA IULIE

În cadrul ultimei sale şedinţe, Grupul
Alianţa Europeană al Comitetului
Regiunilor l-a numit pe dl Witold
Krochmal, primarul oraşului
Wołów (PL), membru al

Comitetului Consultativ
Mixt UE-Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei.
Fosta Republică Iugoslavă a

Macedoniei a luat naştere după prăbuşirea
Iugoslaviei comuniste. Această ţară, cu o populaţie
de 2 milioane de locuitori, şi-a declarat indepen-
denţa în septembrie 1991, ca urmare a unui refe-
rendum. În decembrie 2005, Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei a primit statutul de ţară
candidată; cu toate acestea, negocierile de aderare

AVIZUL DNEI GILLHAM PRIVIND
BIODIVERSITATEA URMEAZĂ SĂ FIE

ADOPTAT LA SESIUNEA DIN
9 ŞI 10 IUNIE

Avizul dnei Linda Gillham pri-
vind UE şi politica internaţională
post-2010 în materie de biodiver-

sitate salută adoptarea de
către Consiliul European a
unei noi viziuni şi a unor noi
obiective ambiţioase de

„stopare a pierderii biodiversităţii şi a degradării
serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 şi refa-
cerea acestora pe cât posibil”.

În aviz, coordonatoarea Grupului AE în Comisia
ENVE îndeamnă Comisia Europeană să stabi-
lească în cadrul viitoarei strategii UE 2020 pentru
biodiversitate obiective clare, măsurabile şi realis-
te precum şi sub-obiective specifice, de exemplu
în ceea ce priveşte utilizarea solurilor, amenajarea
teritoriului, agricultura şi pescuitul.

Potrivit dnei Gillham, autorităţile locale şi regiona-
le ar trebui să fie implicate pe deplin în dezvolta-
rea politicilor şi în punerea în aplicare a noii stra-
tegii. De fapt, autorităţile locale şi regionale pot
contribui la stoparea pierderii biodiversităţii prin
elaborarea unor măsuri eficiente în materie de
atenuare a efectelor schimbărilor climatice şi de
adaptare la acestea, cum ar fi promovarea „aco-
perişurilor ecologice”, gestionarea spaţiilor verzi
deschise, plantarea de copaci şi o mai bună sensi-
bilizare a cetăţenilor, care ar trebui prezentate ca
tot atâtea exemple de urmat în momentul aplicării
planurilor de dezvoltare locală. Cu toate acestea,
deseori, autorităţile locale şi regionale nu dispun
de resursele financiare şi de expertiza tehnică
corespunzătoare.

DL TRAMŚ ESTE NUMIT MEMBRU AL
GRUPULUI DE LUCRU „TURCIA”

În cadrul ultimei sale şedinţe, Grupul Alianţa
Europeană al Comitetului Regiunilor l-a numit pe

dl Marek Tramś, primarul oraşului
Polkowice, ca membru al
Grupului de lucru „Turcia”.
Grupul de lucru se axează pe
cooperarea interinstituţională

dintre autorităţile locale şi
regionale din Turcia şi din
UE. Se preconizează ca
activităţile grupului să se

concentreze asupra progreselor înregistrate în
cadrul negocierilor de aderare, începute în
octomb rie 2005. „Sunt încântat că voi avea posibi-
litatea de a promova dialogul şi cooperarea cu
reprezentanţii politici ai autorităţilor locale şi regio-
nale din Turcia. Sper că Turcia îşi va continua refor-
mele politice şi constituţionale reale de care are
nevoie pentru a se alinia la standardele internaţio-
nale şi europene. Aş vrea să adaug că până acum
nu s-au cons tatat decât progrese modeste în
materie de combatere a corupţiei şi a crimei orga-
nizate. În calitatea mea de membru al Comitetului
Regiunilor, regret în mod deosebit faptul că Turcia
nu îndeplineşte încă normele UE în materie de
diversitate culturală şi religioasă, de protecţie a
minorităţilor naţionale, de respect pentru dreptu-
rile acestora şi de egalitate în drepturi pentru
femei în viaţa politică şi că nu au fost luate încă
măsurile legislative şi practice corespunzătoare”, a
declarat dl Tramś, după numirea sa.

GRUPUL ALIANŢA EUROPEANĂ SALUTĂ VIZITA CÂŞTIGĂTORILOR
CONCURSULUI DINTRE LICEE ÎN CADRUL PLENAREI COR

În opinia membrilor Grupului AE, comunicarea cu tânăra generaţie trebuie să fie o prioritate. Pentru a-i
apropia pe tineri de Uniunea Europeană, s-a organizat un concurs între licee în şapte state membre din
diferite colţuri ale Europei. 

Scopul concursului a fost ca elevii să înveţe cum funcţionează Uniunea Europeană şi instituţiile sale, punând
accentul pe activitatea Comitetului Regiunilor şi subliniind rolul anului 2010 ca „An european pentru com-
baterea sărăciei şi a excluziunii sociale.”

Concursul la care au participat elevii a cuprins două probe: un set de întrebări cu privire la Uniunea
Europeană şi redactarea unui eseu pe tema: „Din punctul tău de vedere, cum ar trebui să combată Uniunea
Europeană sărăcia în regiuni?”.

Câştigătorii concursului din fiecare ţară sunt invitaţi timp de două zile la Bruxelles, împreună cu profesorul
lor, pentru a vizita Comitetul Regiunilor şi a participa la o serie de activităţi şi de şedinţe, precum şi pentru
a asista la lucrările sesiunii plenare a CoR din luna iunie.

nu au început încă. Dl Krochmal a declarat:
„Comitetul Consultativ Mixt UE-Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei a fost creat cu scopul de a
monitoriza reformele interne şi de a promova dia-
logul politic cu reprezentanţii autorităţilor locale şi
regionale din Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei. Comitetul Regiunilor ar trebui să parti-
cipe la acest proces, în măsura atribuţiilor care îi
revin. Una dintre misiunile CoR este promovarea
descentralizării ca parte a procesului de consolida-
re democratică din această regiune, în special prin
garantarea protecţiei minorităţilor şi a cooperării
interetnice”.

AVIZUL PRIVIND REGISTRELE

COMERŢULUI, CARE URMEAZĂ A FI

ADOPTAT LA 9 IUNIE, ÎN CADRUL

SESIUNII PLENARE (RAPORTOR: DR.

UNO SILBERG)

Registrele comerţului examinează şi stochează
informaţii referitoare la societăţile comerciale, pre-
cum informaţii privind forma juridică a societăţii,
sediul său, capitalul şi reprezentanţii legali, şi pun
aceste informaţii la dispoziţia publicului.

În aviz, vicepreşedintele Grupului AE
solicită Comisiei Europene să pro-
pună un cadru juridic care să înlo-
cuiască acordurile voluntare exis-

tente în prezent între regis-
trele comerţului. Un sistem
de registre ale comerţului
interconectate, cu o bază de

date comună şi intrări standardizate, ar ajuta socie-
tăţile comerciale să obţină informaţii referitoare par-
tenerii lor. Avizul pentru care este raportor urmează
a fi adoptat în cadrul sesiunii plenare din iunie.


