
Newsletter pentru jurnalişti, 13 Octombrie

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

12 OCTOMBRIE, BRUXELLES, BELGIA

Comisia Europeană şi Secretariatul permanent al CIG TRACECA organizează primul Forum investiţional
TRACECA

Pentru mai multe informaţii >>>

12-13 OCTOMBRIE, ROMÂNIA

Comisarul european pentru Ocupare, Afaceri sociale şi Incluziune, Andor László, efectuează o vizită în
România, în contextul evenimentelor la nivel înalt, organizate de Comisia Europeană privind contribuţia din
fondurile UE (de exemplu Fondul Social European (FSE) la integrarea romilor. Pentru mai multe informaţii
>>>

13-14 OCTOMBRIE, BRUXELLES, BELGIA

Ziua europeană a securităţii la trafic, organizată de Direcţia Generală pentru Transport a Comisiei
Europeane pentru a pune în vizor activităţile care au ca scop salvarea vieţilor omeneşti pe drumurile
europene. Pentru mai multe informaţii >>>

18-19 OCTOMBRIE, BRUXELLES, BELGIA

Cu ocazia ediţiei a 4-a a Zilei anti-trafic, preşedinţia belgiană a Uniunii Europene va găzdui o conferinţă
dedicată prevenirii traficului de fiinţe umane, urmăririi penale a traficanţilor şi protecţiei victimelor. Pentru
mai multe informaţii >>>

21-22 OCTOMBRIE, KIEV, UKRAINA

Programul Uniunii Europene INTERACT, în strânsă cooperare cu oficiul EuropeAid Cooperation, organizează
conferinţa anuală a INTERACT IEVP. Pentru mai multe informaţii >>>

21-22 OCTOMBRIE, TBILISI, GEORGIA

http://www.traceca-programme.eu/en/events/single-event/n/traceca_investment_forum/
http://circa.europa.eu/Public/irc/empl/comite_fse/library?l=/events/2010/201010_romania/bucharest_programpdf/_EN_1.0_&a=d
http://europa.eu/eucalendar/event/id/2926-european-road-safety-day/mode/standalone
http://www.eutrio.be/towards-multidisciplinary-approach-prevention-trafficking-human-beings-prosecution-traffickers-and-p
http://www.interact-eu.net/enpi_events/interact_enpi_annual_conference/205/5599
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/documents/covenantofmayors_tlibissi_pressrelease_en.pdf


Conferinţa "Pactul primarilor" UE este organizată de către Comisia Europeană  într-o ţară a Parteneriatului
Estic, care reflectă prioritatea acordată iniţiativelor în domeniul energiei în cadrul Parteneriatului estic.
Pentru mai multe informaţii >>>

Noutăţi (27 Septembrie-12 Octombrie)

ACCIDENTUL MAGIAR: O ECHIPĂ DE EXPERŢI EUROPENI A ÎNCEPUT ACTIVITATEA LA FAŢA LOCULUI

Pe 11 octombrie, o echipă europeană de specialişti în protecţie civilă, compusă  din cinci experţi din Franţa,
Belgia, Suedia, Austria şi Germania, au sosit în Ungaria pentru a sprijini autorităţile maghiare în eforturile
lor de combatere a poluării mediului, cauzată de accidentul de la un depozitar de deşeuri chimice din oraşul
Ajka. Experţii au sosit deja la locul accidentului, împreună cu un ofiţer de legătură al Comisiei Europene,
care a sosit în Ungaria pe 9 octombrie.

Pe 7 octombrie, guvernul ungar a adresat o cerere de asistenţă Centrului de Monitorizare şi Informare a
Comisiei Europene. Autorităţile maghiare au solicitat delegarea unei echipe de 3-5 experţi cu experienţă în
domeniul  prevenirii / atenuării daunelor provocate de deşeuri chimice asupra florei şi faunei şi de
decontaminare a terenurilor agricole. Statele membre participante la Mecanismul UE de protecţie civilă au
reacţionat imediat la acest apel cu un număr impresionant de oferte - mai mult de 40 de experţi au fost
oferiţi de către 10 state membre. Pentru mai multe informaţii >>>

RELAŢII INTERNAŢIONALE

UE A EXTINS MĂSURILE RESTRICTIVE APLICATE LIDERILOR TRANSNISTRENI

Consiliul Uniunii Europene a decis, pe 27 septembrie, extinderea cu încă un an a măsurilor de restricţie cu
privire la circulaţia în spaţiul european impuse liderilor de la Tiraspol.

"Totodată, UE extinde şi termenul de suspendare a acestor măsuri de restricţie pentru încă 6 luni (31
martie 2011) pentru a încuraja procesul de soluţionare a conflictului transnistrean", se menţionează în
declaraţia Consiliului.

"La sfârşitul acestei perioade Consiliul îşi va revedea decizia dacă lucrurile vor înregistra progrese. Uniunea
Europeană va susţine în continuare soluţionarea conflictului transnistrean, bazându-se pe principiile
suveranităţii şi integrităţii teritoriale a R. Moldova. Totodată, UE îşi reafirmă solicitare pentru reluarea
negocierilor în formatul 5+2 cât mai curând posibil", se mai precizează în declaraţie. Pentru mai multe
informaţii >>>

COMISARUL FÜLE: REFORMA ESTE ESENŢIALĂ PENTRU UTILIZAREA ÎNTREGULUI POTENŢIAL A RELAŢIILOR
DE COOPERARE UE-UCRAINA

Pe 1 octombrie, Comisarul european pentru Extindere şi Politica de Vecinătate,  Štefan Füle, a susţinut un
discurs în cadrul celei de-a 7-a reuniuni anuale a Conferinţei "Ialta European Strategy", care a avut loc în
Ialta, Ukraina.

“Reforma este esenţială pentru exploatarea potenţialului enorm care există în relaţia dintre UE şi Ucraina”,
a declarat Comisarul Füle. “În Uniunea Europeană în sine, ne-am recunoscut importanţa unui răspuns prin

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1308&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/116724.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/507&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


reformă la încetinirea creşterii economice şi financiare globale în contextual realizării strategiei Europa
2020”.

“Cu toate acestea, reforma implică mult mai mult decât o decizie politică de a merge  într-o direcţie
strategică ,” a precizat Comisarul european. “Reforma este un proces care trebuie realizat în termen scurt,
mediu şi lung ... Permiteţi-mi să fiu direct aici: orice decizie strategică de apropiere de Uniunea Europeană,
fără a fi însoţită de un proces de reformă, este iluzorie şi doar retorică.” Pentru mai multe informaţii >>>

PARLAMENTUL EUROPEAN SPRIJINĂ ELIMINAREA VIZELOR PENTRU ALBANIA ŞI BOSNIA-HERZEGOVINA

Pe 7 octombrie, Parlamentul European a sprijinit propunerile de a scuti cetăţenii din Bosnia-Herţegovina şi
Albania de vize, până la sfârşitul anului 2010. Comisia Europeană s-a arătat convinsă că aceste două state
vor îndeplini condiţiile necesare privind securitatea documentelor şi combaterea migraţiei ilegale şi a
criminalităţii.

La data de 30 noiembrie 2009, UE a decis să renunţe la obligativitatea vizelor pentru cetăţenii din Serbia,
Muntenegru şi fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, o decizie care a intrat în vigoare pe 19 decembrie a
aceluiaşi an.

La moment, Bosnia-Herţegovina şi Albania încă nu întrunesc toate criteriile privind migraţia ilegală, ordinea
publică şi securitatea.  Cu toate acestea, în mai, Comisia a decis că cele două ţări au realizat progrese
importante în aceste direcţii şi a recomandat Parlamentului şi Consiliului UE de a da undă verde pentru
eliminarea obligativităţii vizelor. Pentru mai multe informaţii >>>

ECONOMIE

UE ŞI COREEA DE SUD AU SEMNAT UN ACORD DE COMERŢ LIBER

Pe 6 octombrie, Comisarul UE pentru comerţ, Karel De Gucht, ministrul belgian al Afacerilor Externe, Steven
Vanackere, reprezentând preşedinţia UE, şi ministrul coreean pentru comerţ, Kim Jong-Hoon, au semnat un
acord de liber schimb (ALS) între UE şi Coreea de Sud.

Acest acord de liber schimb este cel mai ambiţios acord de comerţ liber negociat vreodată de UE şi primul -
cu o ţară din Asia.

"Acordul între UE şi Coreea de Sud marchează o realizare semnificativă în îmbunătăţirea legăturilor noastre
comerciale. Acesta va oferi un impuls real creării noilor locuri de muncă şi creşterii economice în Europa în
acest moment critic", a declarat Comisarul De Gucht.

Un studiu estimează că acest acord va contribui la realizarea unui comerţ de bunuri şi servicii în valoare de
19 mlrd de euro, în favoarea UE. Un alt studiu estimează că valoarea comerţului bilateral între UE şi Coreea
de Sud va creşte mai mult de două ori comparativ cu scenariul evoluţiei comerţului fără ALS. Pentru mai
multe informaţii >>>

CONSILIUL UE CREEAZĂ REŢEAUA EUROFISC PENTRU DETECTAREA NOILOR  SCHEME DE  FRAUDĂ

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101006IPR85242/
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101006IPR85242/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1292&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/116920.pdf


Pe 7 octombrie, Consiliul European a adoptat un regulament care vizează susţinerea acţiunilor statelor
membre în intensificarea eforturilor de luptă împotriva fraudelor în domeniul impozitării pe valoarea
adăugată (TVA).

Principala inovaţie implică crearea Eurofisc - o reţea de funcţionari naţionali, care se vor ocupa de
detectarea şi combaterea noilor cazuri de fraude transfrontaliere în domeniul plăţilor TVA. Noul
regulament urmăreşte eficientizarea cooperării între administraţiile fiscale pentru a oferi statelor membre
pârghii noi de combatere a fraudei în domeniul TVA.

Reţeaua Eurofisc, în care vor participa toate statele membre, va permite realizarea unor acţiuni specifice,
rapide în combaterea noile tipuri specifice de fraudă. Aceasta va implica un mecanism multilateral de
avertizare timpurie, precum şi coordonarea atât a schimbului de date şi activitate a funcţionarilor de
legătură pentru a reacţiona la avertismentele primite. Pentru mai multe informaţii >>>

SOCIAL

EUROPA VA ACORDA, ÎN 2011, 500 MLN DE EURO PENTRU  AJUTOR ALIMENTAR CELOR NEVOIAŞI

Pe 4 octombrie, Comitetul de gestionare a organizării comune a pieţei unice a UE a votat acordarea
ajutorului alimentar pentru anul 2011, conform planurilor prezentate de statele membre.

Iniţial conceput pentru a oferi stocurile excedentare de produse agricole (stocuri de intervenţie)
persoanelor nevoiaşe, programul a fost modificat la mijlocul anilor 90 pentru a face posibilă completarea, în
anumite circumstanţe, a stocurilor de intervenţie cu achiziţii de pe piaţă.

În acest an, stocurile existente de intervenţie (cereale, lapte praf, unt) acoperă cea mai mare parte a
nevoilor pentru planul din 2011, fiind necesară recurgerea  limitată la achiziţii de pe piaţă.  Bugetul alocat,
de 500 de milioane de euro, este acelaşi ca şi pentru anii 2009 – 2010.

Dacian Cioloş, Comisarul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, a declarat: "Schema ajutorului pentru
nevoiaşi este un semn că politica agricolă comună nu este doar pentru agricultori, ci pentru toţi cetăţenii
UE. Anul trecut, aproximativ 13 milioane de oameni au beneficiat de diverse programe naţionale." Pentru
mai multe informaţii >>>

PARLAMENTUL EUROPEAN EXTINDE SECURITATEA SOCIALĂ PENTRU NAŢIUNILE NON-UE

Pe 7 octombrie, Parlamentul European a aprobat decizia de a acorda cetăţenilor non-UE şi membrilor
familiilor lor, rezidenţi legali într-un stat membru al UE, dar care locuiesc sau lucrează într-un alt stat,
dreptul de a beneficia de prestaţii de securitate socială în acelaşi mod ca şi cetăţenii UE.

Cetăţenii UE care sunt rezidenţi legali într-un stat membru, dar care locuiesc sau lucrează în altul, sunt deja
eligibili  pentru prestaţiile de securitate social, conform celor două regulamente UE privind coordonarea
sistemelor de securitate socială.

Noile norme aprobate extind aceste drepturi rezidenţilor  ţărilor terţe şi membrilor familiilor acestora, care
sunt rezidenţi în mod legal pe teritoriul unui stat membru UE. Parlamentul nu a modificat acest regulament

şi vrea ca aceasta să intre în vigoare mai rapid. Pentru mai multe informaţii >>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1284&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1284&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101007IPR85711/
http://ec.europa.eu/culture/news/news2950_en.htm


CULTURA

CÂŞTIGĂTORII PREMIULUI UE PENTRU LITERATURĂ ANUNŢAT LA TÂRGUL DE CĂRŢI DIN FRANKFURT

Pe 6 octombrie, Comisia Europeană, Parlamentul European, Federaţia Librăriilor (FFE), Consiliul European al
Scriitorilor (EWC) şi Federaţia Europeană a Editorilor (FEP) a anunţat, în cadrul Târgului de cărţi din
Frankfurt, autorii câştigători ai celei de-a doua ediţie a Premiului UE pentru Literatură

Premiul, susţinut de Programul de Cultură al UE, are drept scop să atragă atenţia la noi talente şi să
promoveze publicarea cărţilor lor în diferite ţări, precum şi celebrarea diversităţii culturale europene.

Cei 11 autorii câştigători au fost selectaţi de către jurii naţionale din Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia,
Finlanda, Germania, Luxemburg, România, Slovenia, Spania şi fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.
Premiile vor fi înmânate de către Androulla Vassiliou, Comisarul european pentru Educaţie, Cultură,
Multilingvism şi Tineret, în cadrul unei ceremonii, care va avea loc pe 18 noiembrie la Bruxelles. Pentru mai
multe informaţii >>>


