
Newsletter pentru jurnalişti, 28 Septembrie

Toate materialele 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 către 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

28-29 SEPTEMBRIE, BRUXELLES (BELGIA)

Reuniunea grupului regional de lucru şi de supraveghere al Comisiei privind siguranţa maritimă şi poluarea
cauzată de nave în Marea Neagră şi Marea Caspică. Mai multe informaţii >>>

2 OCTOMBRIE, BRUXELLES (BELGIA)

Lansarea Zilelor Europene ale Locurilor de Muncă 2010 cu peste  500 de evenimente menite să
îmbunătăţească mobilitatea forţei de muncă în Europa. Printre evenimentele organizate în luna octombrie
se numără târguri de locuri de muncă, seminarii, conferinţe, ateliere şi evenimente culturale. Mai multe
informaţii>>>

4-7 OCTOMBRIE, BRUXELLES (BELGIA)

Departamentul de Politică Regională al Comisiei Europene şi Comitetul Regiunilor organizează cea de-a
opta ediţie anuală a "Zilei Uşilor Deschise - Săptămâna Europeană a Oraşelor şi Regiunilor", cu peste 130 de
seminarii de prezentare a experienţelor reuşite ale programelor de dezvoltare regională finanţate de UE.
Mai multe informaţii >>>

7-8 OCTOMBRIE, BRUXELLES (BELGIA)

Şedinţă la nivel ministerial pe tema dialogului politic între UE şi Rusia. Mai multe informaţii>>

Noutăţi (14-28 Septembrie)

RELAŢII INTERNAŢIONALE

BEI SPRIJINĂ PROIECTE DE APROVIZIONARE CU APĂ ÎN MOLDOVA

La 16 septembrie Banca Europeană de Investiţii (BEI) a semnat contractul de împrumut în valoare de 10
milioane de euro pentru un program de investiţii la nivelul întregii ţări pentru sectorul de apă în Republica
Moldova. Proiectul se referă la reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în
şase oraşe şi sate învecinate cu o populaţie totală de 200 000: Ceadîr-Lunga, Floreşti, Hînceşti, Leova, Orhei
şi Soroca.

http://www.traceca-programme.eu/en/events/single-event/n/sasepol_regional_working_group_sasepol_steering_committee_meeting/
http://www.jobdays.eu/candidats/?page_id=1161&lang=en
http://www.jobdays.eu/candidats/?page_id=1161&lang=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/index.cfm?nmenu=1&amp;amp;amp;sub=10
http://europa.eu/eucalendar/event/id/2569-eurussia-political-dialogue/mode/window


Împrumutul BEI va finanţa o serie de scheme de investiţii prioritare pentru a oferi servicii îmbunătăţite de
alimentare cu apă şi de a colecta şi a trata apele uzate municipale, acestea în prezent fiind evacuate în mare
măsură, fără tratament. Proiectul va creşte accesul populaţiei la apă potabilă, şi va contribui la reducerea
poluării solului local şi a apelor de suprafaţă. Aceasta va îmbunătăţi, de asemenea, condiţiile de mediu ale
râurilor Prut şi Nistru, precum şi în cele din urmă a Mării Negre. Mai multe informaţii >>>

LIDERII UE CONTUREAZĂ PRIORITĂŢILE ÎN RELAŢIILE CU VECINII DIN EST

La 17 septembrie, liderii UE prezenţi la Consiliul European de la Bruxelles au subliniat că punerea în aplicare
a proiectelor lansate în cadrul Parteneriatului Estic "reprezintă o mobilizare a  valorilor UE şi promovează
apropierea juridică, economică şi socială" dintre ţările partenere şi UE. Concluziile Consiliului European
arată că viitoarele reuniuni la nivel înalt cu Ucraina, în noiembrie, şi cu Rusia, în decembrie, ar trebui să fie
utilizate "pentru a aprofunda cooperarea în domeniile de avantaj reciproc, astfel încât să aducă mai multă
stabilitate şi previzibilitate în legătură cu aceste două relaţii importante, precum şi să promoveze drepturile
omului. "

Liderii UE au declarat că Summitul cu Ucraina ar trebui să contribuie la accelerarea negocierilor privind
semnarea Acordului de asociere, inclusiv al Acordului profund şi cuprinzător de liber schimb, şi "să
evidenţieze rolul UE în reformele economice şi democratice ale acestui vecin important". Mai multe
informaţii>>>

COMISIA SALUTĂ ADERAREA UCRAINEI ÎN COMUNITATEA ENERGETICĂ

La 24 septembrie, Comisia Europeană a salutat aderarea Ucrainei la Comunitatea Europeană a Energiei.
Comunitatea se extinde piaţa internă a energiei UE spre Europa de Sud Est şi sporeşte în general, siguranţa
aprovizionării. Protocolul de aderare a Ucrainei la Comunitatea Energetică a fost semnat la Consiliul
ministerial al Comunităţii Energetice din Skopije (Macedonia).

Günther Oettinger, Comisarul european pentru Energie, a declarat: "Acesta este un pas important atât
pentru Comunitatea Energetică cât şi pentru Ucraina. Ucraina va avea acces la o piaţă a energiei pan-
europeană, bazată pe principiile de solidaritate şi transparenţă. Pentru Comunitate, Ucraina este un
membru nou şi important şi securitatea aprovizionării este în continuare îmbunătăţită. " Mai multe
informaţii>>>

ECONOMIE

COMISIA EUROPEANĂ STABILEŞTE MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SERVICIILOR FEROVIARE

La 17 septembrie, Comisia Europeană a adoptat o propunere de a presta servicii feroviare mai bune pentru
pasageri şi pentru utilizatorii transportului marfar pe cale ferată prin: creştere competiţiei pe piaţa
feroviară; consolidarea competenţei autorităţilor de reglementare naţionale; şi îmbunătăţirea cadrului
pentru investiţiile în transportul feroviar. Propunerea de instituire a unei Directive pentru un singur spaţiu
feroviar este un exerciţiu de simplificare legislativă şi de consolidare cu fuziunea dintre cele trei directive în
vigoare şi modificările lor succesive într-un text coerent. De asemenea, Comisia îşi propune să abordeze
domenii cheie problemă permiţând funcţionarea eficientă a pieţei feroviare

Siim Kallas, Vicepreşedintele Comisiei Europene responsabil pentru Transporturi a declarat: "Europa se află
în fruntea tehnologiei feroviare. Suntem în topul reţelelor de tip modern al transportului feroviar. Dar, şi
acesta este un mare dar, Europa are nevoie şi merită servicii feroviare mai bune . Avem nevoie să furnizăm
o calitate mai bună, fiabilitate mai bună, mai multe opţiuni şi mai multă inovaţie pasagerilor şi utilizatorilor
de transport marfar. " Mai multe informaţii>>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/10/143&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/116547.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/116547.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1173&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1173&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1139&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


UE CONSOLIDEAZĂ NORMELE DE SECURITATE A APROVIZIONĂRII CU GAZ A POPULAŢIEI

La 21 septembrie, Comisia Europeană a salutat adoptarea de către Parlamentul European a Regulamentului
de Securitate privind aprovizionarea cu gaze. Noua legislaţie doreşte să asigure faptul că vor fi întreprinse
acţiuni eficiente în prealabil pentru a preveni şi a atenua consecinţele întreruperilor aprovizionării cu gaze.

Comisarul pentru energie Günther Oettinger a evaluat acest regulament ca "un pas major înainte pentru a
avea certitudinea că fiecare gospodărie este asigurată cu gaze chiar şi în cazul unor întreruperi de furnizare
a gazului".
Conform noii legislaţii, statele membre UE şi companiile de gaze ar trebui să fie pe deplin pregătite în caz de
întreruperi a aprovizionării, prin intermediul unor planuri de urgenţă clare şi eficiente. În plus, companiile
de gaz trebuie să investească în infrastructura necesară şi să asigure fluxurile bidirecţionale acolo unde este
nevoie, pentru a asigura livrările către toţi clienţii şi, în orice caz, la gospodăriile particulare în caz de
întreruperi. Mai multe informaţii>>>

COMISIA A PLĂTIT 1.15 MILIARDE DE EURO ÎN BALANŢA PLĂŢILOR PENTRU SUSŢINEREA ROMÂNIEI

La 22 septembrie UE a plătit 1.15 miliarde de euro României, a treia tranşă a unui împrumut de 5 miliarde
de euro, care a fost convenit în mai 2009 ca parte a unui pachet multilateral de asistenţă financiară. Plata în
România este o urmare a evaluării pozitive de către Comisie a punerii în aplicare de către autorităţile
române a condiţiilor convenite în memorandumul suplimentar de înţelegere

Conform raportului Comisiei, măsurile ambiţioase privind consolidarea fiscală convenite cu autorităţile în
mai şi iunie au fost implementate conform planului. Progrese însemnate au fost înregistrate în ceea ce
priveşte alte reforme în cadrul programului, condiţii pentru tranşele următoare de împrumut al UE. O
reformă a sistemului de pensii majoră a fost recent adoptată de Parlament. A fost creat un Consiliului fiscal
independent de consolidare a cadrului de politicii fiscale. Mai multe informaţii>>>

SOCIETATE

COMISIA CHEAMĂ TINERII JURNALIŞTI SĂ PARTICIPE LA DEZVOLATARE

La 20 septembrie, Comisia Europeană a lansat  un concurs  al tinerilor reporteri împotriva sărăciei - o
invitaţie pentru toţi studenţii la jurnalism din statele membre ale UE să trimită într-un raport probleme de
dezvoltare care vor fi selectate pentru a acoperi Zilele Dezvoltării Europene la Bruxelles din decembrie.
Câştigătorul final va fi invitat la o excursie în una din ţările partenere ale Comisiei în Africa. Concursul este
lansat la o dată cheie pentru dezvoltare - cu doar cinci ani înainte de termenul limită, adică 2015, anul
pentru realizarea Scopurilor de Dezvoltare ale Mileniului (SDM).

"În ziua de deschidere a Summit-ului SDM la New York, sunt mândru să fac un apel către toţi studenţii
europeni la facultăţile de jurnalism să se alăture luptei împotriva sărăciei în lume. Eu am mari speranţe în
creativitatea şi angajamentul tinerilor reporteri şi le doresc succes în competiţie”, a declarat Andris
Piebalgs, Comisarul European pentru Dezvoltare. Mai multe informaţii>>>

COMISIA ADOPTĂ O NOUĂ STRATEGIE ÎN EGALITATEA GENDER

La 21 septembrie, Comisia Europeană a adoptat o strategie pe cinci ani pentru promovarea egalităţii între
femei şi bărbaţi în Europa. Strategia are drept scop, în special, să sporească utilizarea potenţialului feminin,
contribuind astfel la atingerea obiectivelor generale economice şi sociale ale UE. Aceasta traduce principiile
stabilite de Carta Comisiei Europene pentru femeii (a se vedea IP/10/237) în măsuri concrete specifice,

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1151
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1167&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1145&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


variind de la obţinerea Mi multor locuri pentru femei în sala de consiliu, până la companii de a luptă
împotriva violenţei bazate pe gen.

Viviane Reding, Vice - Preşedintele Comisiei Europene, Responsabil pentru Justiţie, Drepturi fundamentale
şi Cetăţenie a declarat cu această ocazie:" Europa a condus lumea prin exemplul în ceea ce priveşte
egalitatea între sexe, prin includerea principiului egalităţii de remunerare pentru muncă egală în Tratatul de
la Roma din 1957. Putem face acest lucru din nou, astăzi, în ceea ce priveşte participarea femeilor la
procesul decizional şi lupta împotriva violenţei bazate pe gen". Mai multe informaţii>>>

DOUĂ TREIMI DIN EMISIUNILE DIFUZATE LA TELEVIZOR ÎN EUROPA SUNT DE ORIGINE EUROPEANĂ

La 23 septembrie, Comisia Europeană a publicat un raport privind monitorizarea promovării produselor
europene la TV în întreaga UE, unul dintre obiectivele Directivei Consiliului Coordonator al audiovizualului şi
de media al UE. Raportul subliniază faptul că posturile de televiziune din UE dedică o medie de 63% din
timpul lor programelor făcute în UE şi 35% lucrărilor independent creat de către producătorii europeni.

Directiva Consiliului Coordonator al audiovizualului şi de media al UE cuprinde norme privind procentul
minim al programelor produse în UE sau realizate de producători europeni independenţi pe care fiecare
radiodifuzor European trebuie să-l difuzeze. Directiva impune statelor membre să se asigure că mai mult de
50% din timpul de programare este alcătuit din produse europene şi 10% din timpul de emisie, fie din
bugetul sau cel al radiodifuzorului de programare ar trebui să fie dedicat producţiilor independente. Mai
multe informaţii>>>

COMISIA SUSŢINE DIGITALIZAREA CINEMATOGRAFELOR EUROPENE

La 24 septembrie, Comisia Europeană a anunţat o nouă strategie destinată să sprijine cinematografele din
Europa să treacă la utilizarea mijloacelor digitale şi să le încurajeze să proiecteze mai mult filme produse în
Europa, asigurând astfel un spectru de opţiuni mai larg pentru cinefili. Costul echipamentelor digitale este
prohibitiv pentru multe cinematografe mici, strategia Comisiei stabilind opţiuni de sprijin financiar care
includ ajutoare de stat şi fonduri din Fondul european de dezvoltare regională şi programul EU MEDIA, care
sprijină industria cinematografică. Una dintre oportunităţile create de trecerea la mijloacele digitale este
aceea de a creşte fezabilitatea convertirii filmelor produse în primii ani de producţie cinematografică
pentru a le conserva pentru generaţiile viitoare.

Androulla Vassiliou, Comisarul European pentru Educaţie şi Cultură, a declarat: "Sper că vom constata în
curând beneficiile tehnologiei digitale în toate cinematografele europene, inclusiv în rândul celor
independente şi de artă care caracterizează reţeaua europeană, unică, de cinematografe.” Mai multe
informaţii>>>

APROXIMATIV 80% DINTRE COPIII UE AU STUDIAT O LIMBĂ STRĂINĂ ÎN ŞCOALA PRIMARĂ ÎN  2008

La 26 septembrie, cu ocazia Zilei europene a limbilor, Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, a
publicat datele privind studierea limbilor străine de către elevi şi perceperea  competenţelor lingvistice ale
adulţilor. Obiectivele generale ale acestui eveniment sunt sensibilizarea publicului asupra importanţei
învăţării limbilor străine, pentru a promova marea diversitate lingvistică şi culturală a Europei şi pentru a
încuraja învăţarea continuă a limbilor atât în şcoală cât şi pe parcursul întregii vieţi.

Potrivit Eurostat, în UE în 2008, 79% dintre elevii de nivel primar şi 83% din cel secundar general, au studiat
o limbă străină. Cele mai mari cote de elevi din învăţământul primar care au studiat o limbă străină au fost
înregistrate în Luxemburg şi Suedia (ambele câte 100%), Italia (99%) şi Spania (98%), iar cele mai mici în
Irlanda (3%), Olanda (32 %) şi Ungaria (33%). Mai multe informaţii>>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1149&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1163&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1163&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1168&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1168&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/139&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

