La iniţiativa Parlamentului European şi a Consiliului European, prin
decizia comună nr. 1983/2006/EC adoptată pe 18 decembrie 2006,
anul 2008 a fost desemnat Anul European al Dialogului Intercultural
AEDI - (mai multe informaţii privind programul la
http://www.dialog2008.ro/home). Europa devine din ce în ce mai
diversă din punct de vedere cultural. Extinderea Uniunii Europene,
liberalizarea reglementărilor aplicabile ocupării forţei de muncă şi
globalizarea au sporit caracterul multicultural al multor state, înmulţind
numărul limbilor, religiilor, etniilor şi culturilor care pot fi întâlnite pe
continent. Drept urmare, dialogul intercultural joacă un rol din ce în ce
mai important în promovarea identităţii şi cetăţeniei europene.
“Anul European al Dialogului Intercultural”, sărbătorit în 2008 la nivel
European şi beneficiind de un buget global de 10 milioane Euro, va fi
marcat în România prin proiectul “Puzzle” al Ministerului Culturii şi
Cultelor (MCC), program în care sunt incluse spectacole de teatru, o
platformă virtuală şi concerte, la care se vor adăuga proiecte ale
operatorilor culturali.
Anul dialogului intercultural va include cinci activităţi principale,
dedicate unor teme specifice: Pelerinaj, ce va cuprinde spectacole de
teatru şi instalaţii fotografice, Inclus, o platformă virtuală pentru
diversitate culturală şi pentru crearea unui muzeu virtual al României
moderne, Strada dialogului intercultural, Hărti mentale si Muzica, în
care artişti din diverse părţi ale lumii vor susţine concerte. Localităţile
deja implicate în proiect sunt Timişoara, Iaşi, Sânta Maria Orlea, Sibiu,
Nereju, Curtişoara, Tibanesti, Mediaş, Dumbrăveni, Sighişoara, Cluj,
Alba-Iulia, Poteşti, Tulcea, Buzău, Constanţa, Ploieşti şi Haţeg.
Activităţile ce se vor derula pe parcursul anului sub egida
interculturalitatii vor viza în principal:
-Promovarea dialogului intercultural ca instrument care să sprijine
cetăţenii europeni precum şi pe toţi cei ce trăiesc în Uniunea
Europeană în asimilarea cunoştinţelor şi aptitudinilor care să le
permită să se confrunte cu un mediu tot mai deschis şi mai complex în
acelaşi timp;
-Creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor europeni privind
importanţa dezvoltării cetăţeniei europene active deschisă către restul
lumii, în respect faţă de diversitatea culturală şi pe baza unor valori
comune.

La Congresul pacifist de la Paris din 1849, Victor Hugo rostea
celebrele cuvinte: „Va veni ziua când armele vor cădea din mâini şi
bombele tunurilor vor fi înlocuite cu cuvântul şi cu dreptul de vot
universal al popoarelor ... va veni o zi când tunurile nu se vor mai
vedea decât prin muzee, şi lumea se va mira că au fost vreodată cu
putinţă. . . Şi va veni ziua când vom vedea două grupări uriaşe: Statele
Unite ale Europei şi Statele Unite ale Americii dându-şi mâna
prietenească peste ocean...”
Anul trecut, la 158 de ani de la această afirmaţie, Uniunea Europeană
a sărbătorit deja jumătate de secol de la semnarea Tratatului de la
Roma, document de o importanţă covârşitoare pentru viitorul
economic şi social al Europei ce prevedea: crearea treptată a unei
pieţe comune, realizarea uniunii vamale, libera circulaţie a
persoanelor, capitalului şi serviciilor şi stabilirea unor politici comune
în domenii strategice (agricultură, comerţ, transport şi concurenţă).
Practic, acest tratat a consfinţit iniţierea procesului de construcţie
europeană, însa a fost urmat de o succesiune de tratate negociate
între Statele Membre pentru îmbunătăţirea politicilor şi acţiunilor la
nivel european, ceea ce a condus la rezultate pozitive care au marcat
evoluţia Uniunii Europene până în prezent.
Iată că, în octombrie 2007 Consiliul European s-a reunit la Lisabona
pentru a aproba o noua reformă a Uniuniii Europene prin noul “Tratat
de la Lisabona”, care introduce modificări atât Tratatului Uniunii
Europene (Tratatul de la Maastricht) cât şi Tratatului ce prevedea
înfiinţarea Comunităţii Europene (Tratatul de la Roma). Documentul a
fost semnat în data de 13 decembrie 2007 de către toţi Şefii de State şi
Guverne ai Uniunii Europene în cadrul unei ceremonii care a avut loc
în grandioasa mănăstire Jenonimos din Lisabona şi urmareşte
deschiderea unui nou capitol în istoria Uniunii Europene printr-o
politică externă mult mai puternică şi prin promovarea spiritului
democratic în procesul de luare a deciziilor.

Tratatul de la Lisabona, cunoscut în faza de proiect sub numele de
Tratatul de Reformă este un tratat destinat să înlocuiască tratatul
constituţional european. Numele oficial este Tratatul de la Lisabona de
modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de
Instituire a Comunităţii Europene. Acest document va permite crearea
sau modernizarea unor instituţii la nivelul Uniunii Europene care să
integreze metode optime de lucru pentru a face faţă într-o manieră
eficientă provocărilor de la nivel mondial. Scopul tratatului este de a
revigora democraţia în Uniunea Europeană şi capacitatea acesteia de
a promova interesele cetăţenilor în viaţa cotidiană. Tratatul va trebui
ratificat până la 1 ianuarie 2009 de către toate cele 27 State Membre
pentru a putea intra în vigoare de la acea dată. România a devenit
astfel cel de-al patrulea stat membru al Uniunii Europene care a
încheiat procedura parlamentară de ratificare a Tratatului de la
Lisabona, dupa finalizarea acestui proces în Ungaria, Slovenia şi
Malta. Obiectivele Uniunii Europene sunt foarte simple şi clare: pacea,
bunăstarea cetăţenilor, un spaţiu caracterizat prin libertate, securitate
şi justiţie, ocuparea deplină a forţei de muncă, progres social, o
economie de piaţă competitivă, lupta împotriva excluderii sociale şi
discriminării şi protecţia cetăţenilor. Principalele direcţii ale Tratatului
sunt de asemenea simple: revizuirea instituţiilor Uniunii extinse, care
acum este formată din 27 State Membre, reforma în domeniiile ce
vizează libertatea, securitatea şi justiţia, politica comună şi securitatea
externă.
Conform Tratatului de la Lisabona, pentru prima oară, Uniunea
Europeană şi-a stabilit ca obiectiv protejarea cetăţenilor săi de
efectele globalizării, iar competitivitatea nu mai reprezintă un obiectiv
în sine, ci un instrument în strategiile de dezvoltare ale mediului
economic. De asemenea, se urmăreşte crearea unei Europe mai
democratice şi mai transparente, Parlamentul European şi instituţiile
omoloage de la nivel naţional având mai multe atribuţii şi putere
decizională, cetăţenii vor putea să participe activ la construcţia
europeană prin propuneri directe către Comisia Europeană.

Uniunea Europeană ocupă o poziţie centrală pe piaţa mondială a
turismului, iar cei 485 milioane de turişti care vizitează Statele Membre
în fiecare an constituie, indubitabil, un adevărat motor pentru
economie. 5% din PIB-ul Europei este generat în mod direct de către
turism iar 10% în mod indirect. Cu toate acestea, deşi crează
bunăstare şi locuri de muncă, turismul poate deveni o victimă a
propriului succes. Observatorii mediului înconjurător evidenţiază
faptul că cele trei cuvinte cheie care stau la baza unui turism
sustenabil sunt: economia, societatea şi mediul înconjurător. De fapt,
aceste aspecte principale constituie condiţiile absolute pentru
asigurarea trecerii de la un turism ne-sustenabil la un turism
responsabil. În fapt, aspectul economic înseamnă generarea unei
bunăstări la diferite nivele ale societăţii asigurându-se în acelaşi timp
menţinerea profitabilităţii celorlate activităţi şi sectoare economice. În
acelaşi timp, din punct de vedere social, drepturile omului şi egalitatea
de şanse trebuiesc respectate, sărăcia combătută iar diversele culturi
şi minorităţi recunoscute. În cele din urmă, mediul înconjurător trebuie
păstrat şi protejat în toată diversitatea sa, în special în ceea ce priveşte
resursele regenerabile. „Autorităţile locale, regionale, naţionale şi
internaţionale au început să conştientizeze tot mai mult în ultimii ani
faptul că turismul, dacă nu este dezvoltat corespunzător, se poate
autodistruge”, explică Jean-Pierre Martinetti, expert în turism
sustenabil şi membrul unui grup creat de Comisia Europeană pentru a
se ocupa de aceste aspecte specifice. „Pe de o parte, turismul este o

pârghie pentru dezvoltare sustenabilă şi o sursă de dezvoltare
economică, progres social, un mod de cunoaştere şi apreciere a
diverselor culturi. Însă, pe de altă parte, turismul poate deveni un
„demolator” care, mai intâi, distruge exact acele lucruri care i-au
stimulat dezvoltarea şi apoi va sfârşi prin a acţiona împotriva propriilor
interese”. Pentru a fi mai concreţi putem menţiona că sosirile turiştilor
şi şederile acestora au efecte pozitive asupra comunităţilor locale
generând sume considerabile de bani. Însă partea negativă se
reflectă în schimbarea structurii serviciilor; activităţile legate de
industrie, agricultură, pescuit tind să dispară în favoarea locurilor de
muncă de sezon. Pe de altă parte, pe masură ce hotelurile şi vilele
destinate cazării turiştilor se înmulţesc de-a lungul ţărmului mării, spre
exemplu, localnicii tind să migreze spre interior. Nivelul preţurilor va
creşte, fapt ce îi va afecta negativ şi pe localnici, fără a mai vorbi de
poluare, consumuri tot mai mari de apă potabilă, energie, etc.
Urbanizarea excesivă şi construirea infrastructurii de comunicare are
de cele mai multe ori efecte nefaste asupra mediului prin despăduriri
excesive, distrugerea unor zone naturale, pierderea unor habitate şi a
faunei aferente.
Turismul, dacă este dezvoltat şi promovat într-o manieră cu adevărat
sustenabilă, trebuie să fie rezultatul unor consideraţii echilibrate şi,
doar atunci mediul înconjurător în care acesta se dezvoltă va fi
respectat în toată diversitatea acestuia.

Programul Anual de Subvenţii al Directoratului General Infomare în domeniul comunicării şi informării pentru 2009 - Bugetul global indicativ
de care beneficiază acest program este de 5 milioane Euro. Acest program asigură cofinanţare nerambursabilă pentru proiectele care
promovează Parlamentului European ca instituţie precum şi politicile şi acţiunile acestuia prin intermediul: programelor de televiziune,
organizare de evenimente, website-uri sau alte iniţiative care folosesc ca mijloc de diseminare internetul, proiecte propuse de instituţii de
invăţământ şi instruire continuă sau programe radio -http://www.europarl.europa.eu/tenders/grants.htm
Se va înfiinţa Ministerul European al Cercetării - Comisia Europeană va crea o agenţie externă care să asigure managementul proiectelor
finanţate de către Comisie în domeniul cercetării şi dezvoltării pentru a permite Directoratului General pentru Ştiinţă şi Cercetare să se
concentreze asupra managementului şi promovarii Ariei de Cercetare Europene. DG Cercetare ar putea deveni, gradual, un minister european
al cercetării cu putere decizională. Comisarul a menţionat că preconizează că această reorganizare va avea loc până în 2013, chiar dacă va fi
dificilă externalizarea managementului anumitor superproiecte cum este si Galileo (Sursa Revista research*eu, nr. 55).
Franţa asigură preşedinţia Uniunii Europene în următoarele 6 luni - De la 1 iulie 2008, Franţa a preluat de la Slovenia, preşedinţia prin
rotaţie a Uniunii Europene pentru următorul semestru al anului, sub imperiul crizei politice stărnite de refuzul Irlandei de a ratifica Tratatul de la
Lisabona şi a nemulţumirilor cetăţenilor europeni provocate de creşterea preţurilor la alimente şi combustibili. Preşedintele francez Nicolas
Sarkozy va pleda în special în urmatoarele 6 luni pentru protecţia cetăţenilor europeni, identificarea celor mai bune soluţii pentru schimbarea
climatică, siguranţa alimentară, economie şi finanţe. „Ideea de Europa unită va fi în pericol dacă nu protejam europenii” a afirmat Nicolas
Sarkozy.

