
Buletin pentru jurnalişti, 10 August 2010

Toate materialele ale acestui Buletin informativ pot fi folosite în mod liber şi reproduse în format electronic
în mass-media scrisă, precum şi în orice alte proiecte informative.

Retipărirea acestor materiale trebuie să indice o trimitere la Delegaţia Uniunii Europene în Republica
Moldova.

Delegaţia încurajează pe deplin diseminarea produselor de informare în rândul mass-media din Republica
Moldova, autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor publice, universităţilor, etc.

ANUNŢURI

23 AUGUST, ÎNTREAGA EUROPĂ

Ziua europeană a victimelor stalinismului şi nazismului, în conformitate cu o decizie a Parlamentului
European din 2008. Mai multe informaţii>>>

24-25 AUGUST, ALDEN BIESEN, BILZEN, BELGIA

Reuniunea Grupului pentru Evaluare din Bologna va monitoriza dezvoltarea Procesului de la Bologna.
Grupul este compus din reprezentanţi ai 47 de ţări, inclusiv Moldova . Mai multe informaţii>>>

Ştiri (27 iulie – 10 august)

RELAȚII INTERNAȚIONALE

UE ŞI GEORGIA CONCLUD NEGOCIERILE PRIVIND PROTECŢIA INDICAŢIILOR GEOGRAFICE

La 29 iulie, Uniunea Europeană a anunţat încheierea negocierilor cu Georgia privind acordul bilateral
pentru protecţia "Indicaţiilor geografice ". Acest acord va promova şi încuraja, comerţul cu produse
agricole şi alimentare originare, în teritoriile Georgiei şi a Uniunii Europene. Astfel, Georgia a devenit
prima  dintre ţările Politicii europene de vecinătate care încheie aceste negocieri cu UE, vinurile
georgiene fiind primele care vor beneficia de acest sistem.

Prin acest acord, Georgia adaptează legislaţia internă la cele mai înalte standarde internaţionale privind
protecţia drepturilor de proprietate intelectuală. Sistemul indicaţiilor geografice este o piatră de temelie a
politicii de calitate a UE, cu o progresie constantă a înregistrărilor. Astăzi, în jur de 3 000 de produse au fost
înregistrate. Aceste proceduri vor contribui, fără îndoială, la dezvoltarea acestor zone rurale care au fost
producătoare de vin şi produse alimentare în urma tradiţiilor de secole. Mai multe informaţii>>>

POLITIC

UE LANSEAZĂ NEGOCIERILE DE ADERARE CU ISLANDA

La 27 iulie, prima reuniune a Conferinţei de Aderare a Islandei a decis deschiderea Conferinţei
Interguvernamentale (CIG) privind Aderarea Islandei la Uniunea Europeană. În timpul CIG, UE a reamintit
că Islanda a cooperat intens cu UE privind o gamă largă de domenii în ultimii patruzeci de ani, ca membru

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=P6_TA(2008)0439&language=EN
http://www.ehea.info/event-details.aspx?evId=5
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1015&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


al Spaţiului Economic European sau aplicând la acquis-ul Schengen, ceea ce înseamnă că Islanda are deja
adoptată o parte semnificativă a legislaţiei UE.

UE a subliniat că pe calea aderării, Islanda ar avea nevoie să îşi continue eforturile de aliniere a legislaţiei cu
acquis-ul şi să asigure punerea în aplicare completă şi executarea. Eforturi serioase vor fi necesare în special
în zonele de pescuit, agricultură şi dezvoltare rurală, mediul, libera circulaţie a capitalurilor şi a serviciilor
financiare, în scopul de a îndeplini criteriile de aderare. În acest sens, UE a declarat că va monitoriza
îndeaproape progresele înregistrate de Islanda în toate domeniile. More information at >>>

ECONOMIE

INDICATORUL SENTIMENTULUI ECONOMIC AL UE A CRESCUT

La 29 iulie, Comisia Europeană a anunţat că în luna iulie, Indicatorul  Sentimentului Economic (ESI) a
crescut până la 102.2 (cu 1,9 puncte) în UE şi la 101.3 (cu 2.3 puncte) în zona euro.

Majoritatea Statelor Membre au raportat îmbunătăţiri în sentimentele economice. Printre cele mai mari
State Membre, Germania a înregistrat creşterea cea mai semnificativă (+ 4.0), urmată de Franţa (+ 2.6),
Polonia (+ 1,9) şi Italia (+1,7). Îmbunătăţirile au fost mai puţin pronunţate în Marea Britanie (+1,4) şi în
Olanda (+1,2). În schimb, sentimentul a scăzut în Spania (-2.2).

Direcţia Generală pentru Afaceri Economice şi Financiare efectuează anchete regulate şi armonizate pentru
diferite sectoare ale economiei în Uniunea Europeană şi în ţările candidate. Acestea sunt adresate
reprezentanţilor industriei (de producere), serviciilor, comerţului cu amănuntul şi sectorului de construcţii,
precum şi pentru consumatori. Mai multe informaţii >>>

COMISIA EUROPEANĂ RAPORTEAZĂ DESPRE MISIUNEA ÎN ROMÂNIA

La 4 august, Comisia Europeană a raportat privind misiunea de servicii în România, care a concluzionat că
condiţiile pentru a treia plată pentru Balanţa UE de plăţi a Programului de asistenţă (1,2 miliarde Euro)
au fost îndeplinite. O misiune comună a Comisiei Europene, FMI şi Băncii Mondiale s-a aflat la Bucureşti
în perioada 26 iulie-4 august pentru a evalua punerea în aplicare a politicii programului în cadrul
pachetului de asistenţă multilaterală de 20 miliarde euro. Potrivit comunicatului de presă, măsurile
ambiţioase de consolidare fiscală convenite cu autorităţile în lunile mai şi iunie au fost implementate
conform planului.

Misiunea a ajuns la concluzia că aceste măsuri au apărut suficiente pentru a atinge obiectivele bugetului
stabilit de 6,8% şi 4,4% din PIB în 2010 şi respectiv 2011. România îşi menţine angajamentul de a reduce
deficitul sub 3% din PIB în 2012.

Scăderile continuă  în cererile interne, evoluţiile din regiune, precum şi recentele inundaţii probabil vor
întârzia redresarea economică. PIB-ul real este aşteptat să scadă cu 1,9% în 2010. Creşterile pozitive sunt
aşteptate pentru 2011 şi mai departe. Mai multe informaţii >>>

COMISIA EUROPEANĂ RAPORTEAZĂ DESPRE MISIUNEA ÎN GRECIA

La 4 august, Comisia Europeană (CE) a raportat despre Misiunea cu Banca Centrală Europeană (BCE), şi
Fondul Monetar Internaţional (FMI), în urma vizitei în Atena din perioada 26 iulie-5 august efectuată

http://www.eutrio.be/files/bveu/media/documents/07-26_CP_Iceland_EN.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1028&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


pentru revizuirea trimestrială a Programului economic al Guvernului elen  susţinut cu împrumutul de 80
miliarde de euro din partea ţărilor din zona euro şi cu  aranjamentul stand-by cu FMI de 30 de miliarde
euro.

Concluziile după evaluarea primului trimestru, potrivit CE, sunt că Programul a avut un start
puternic. Criteriile de performanţă cantitative de la sfârşitul lunii iunie au fost îndeplinite, fiind întărite de o
punere în aplicare viguroasă a programului fiscal, iar reformele importante sunt realizate chiar înainte de
termen. Cu toate acestea, rămân provocări importante şi riscuri. Mai multe informaţii>>>

SOCIAL

POPULAŢIA UE 27 A DEPĂŞIT 500 DE MILIOANE

La 27 iulie, Agenţia Europeană de Statistică Eurostat a lansat estimări precum că populaţia Uniunii
Europene a depăşit 500 milioane la începutul acestui an, ţinându-se cont de migraţia care a reprezentat
majoritatea creşterii în 2009. Eurostat a declarat că UE a câştigat 1.4 milioane de rezidenţi în 2009, ceea
ce a generat creşterea populaţiei din blocul celor 27 de ţări de la 499.7milioane la 501.1milioane.

63% din creşterea – ceea ce reprezentă aproape 900 de mii de oameni – s-a datorat migraţiei nete, care
constă din sosiri şi plecări, în timp ce restul creşterii a fost de naşteri. Comparativ cu anul 2008, situaţia
demografică în 2009 în UE-27 este caracterizată de o uşoară scădere a ratei natalităţii brute şi de o
constanţă a ratei mortalităţii, în timp ce migraţia netă a scăzut în mod semnificativ . Mai multe
informaţii>>>

LIBER PROFESIONIŞTII VOR AVEA, ÎN BAZA NOII LEGI EUROPENE, BENEFICII SOCIALE: CONCEDIU DE
MATERNITATE ŞI PENSIE

La 4 august a intrat în vigoare noua legislaţie UE care permite le liber profesioniştilor şi partenerilor lor să
se bucure de o mai bună protecţie socială – inclusiv, pentru prima dată, de dreptul la concediul de
maternitate. Directiva privind lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi a soţiilor
colaboratoare îmbunătăţeşte drepturile de protecţie socială a milioane de femei pe piaţa forţei de
muncă, sporind la consolidarea spiritului antreprenorial feminin. În prezent doar una din trei
antreprenori este femeie.

"Odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, Europa face un pas important în ceea ce priveşte creşterea
protecţiei sociale şi asigurarea egalităţii în drepturi economice şi sociale pentru bărbaţii şi femeile care
desfăşoară activităţi independente, precum şi pentru partenerii acestora", a declarat Viviane Reding,
Comisarul UE pentru Justiţie, Drepturi fundamentale şi cetăţenie şi Vice-preşedintele Comisiei Europene.
"Noua lege europeană asigură egalitatea deplină între bărbaţi şi femei aplicată în practică în viaţa
profesională, contribuie la promovarea antreprenoriatului feminin şi le permite femeilor care desfăşoară
activităţi independente să se bucure de o mai bună protecţie socială”. Mai multe informaţii>>>

PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ISTORIA UE: O NOUĂ COOPERARE CONSOLIDATĂ ÎN SPRIJINIREA CUPLURILOR
INTERNAŢIONALE VA INTRA ÎN VIGOARE

La 5 august, Comisia Europeană a anunţat despre noua cooperare consolidată a statelor membre în ceea
ce priveşte promovarea adoptării legislaţiei şi normelor internaţionale, care  pot permite cuplurilor să

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1033&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-27072010-AP/EN/3-27072010-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-27072010-AP/EN/3-27072010-AP-EN.PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1029&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


aleagă ţara sub a cărei legislaţie s-ar aplica divorţul lor. Înainte de a intra în vigoare, regulament trebuie
să fie aprobat de către cele 14 state membre ale UE participante la următoarea reuniune a
Consiliului. Procedura se aplică celor 14 ţări UE pentru moment, celorlalte state lăsându-se posibilitatea
să se poată alătura în orice moment.

 “Oamenii se îndrăgostesc neţinând cont de frontiere, indiferent de naţionalitatea lor. Ca rezultat, există
multe cupluri internaţionale şi acestea trebuie să aibă siguranţă în legislaţia care se aplică în situaţia lor ", a
declarat Vice -preşedintele Comisiei Europene Viviane Reding, Comisarul pentru Justiţie, Drepturi
Fundamentale şi Cetăţenie. Propunerea are drept scop de a proteja partenerii slabi în timpul disputelor de
divorţ. Cuplurile internaţionale vor fi capabile să aleagă legislaţia care s-ar aplica divorţului lor. Cuplurile ar
avea mai multă certitudine juridică, transparenţă şi flexibilitate. Mai multe  informaţii >>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1035&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

