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Buletin pentru jurnalişti, 7 decembrie 2010

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

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

Reprezentanţa încurajează pe deplin diseminarea produselor de informare în rândul Mass - Media din
Moldova, autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor publice, universităţilor, etc

ANUNŢURI

7 DECEMBRIE, BRUXELLES

Cel de-al 26-lea summit bilateral UE - Rusia. Mai multe informaţii>>>

9 DECEMBRIE, BRUXELLES

Comisarul UE pentru Politică Regională, Johannes Hahn, va prezenta propunerea pentru strategia UE
pentru regiunea Dunării. Mai multe informaţii>>>

9-10 DECEMBRIE, Erevan

Runda de negocieri plenare privind Acordul de Asociere între UE și Armenia. Mai multe informaţii>>>

13-14 DECEMBRIE, BAKU

Runda de negocieri plenare privind Acordul de Asociere între UE și Azerbaidjan. Mai multe informaţii>>>

17 DECEMBRIE, BRUXELLES

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Preşedintele pentru Relaţii Inter-instituţionale şi Administraţie, Maroš
Šefčovič, va prezenta Strategia UE pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Mai multe
informaţii>>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1663&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/eucalendar/event/id/176095-eu-strategy-for-the-danube-region/mode/window
http://www.eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf
http://europa.eu/eucalendar/event/id/179065-equal-opportunities-for-women-and-men/mode/window
http://europa.eu/eucalendar/event/id/179065-equal-opportunities-for-women-and-men/mode/window
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Ştiri (23 Noiembrie-7 Decembrie)

RELAŢII INTERNAŢIONALE

COMISARULUI FÜLE SALUTĂ DISCUŢIILE MOLDO-UCRAINENE PRIVIND PALANCA

Pe  23  noiembrie,  Comisarul  European  pentru  Extindere  şi  Politica  de  Vecinătate,  Štefan  Füle,  a  emis  o
declaraţie cu privire la Palanca (frontiera moldo-ucraineană).

"Salut rezultatul ultimei reuniuni, care a avut loc vineri la Chişinău, între reprezentanţii Republicii Moldova
şi Ucrainei, convocată la iniţiativa comună a Uniunii Europene şi SUA pentru a discuta despre situaţia de la
frontiera de stat moldo-ucraineană în apropierea satului Palanca. Soluţii pentru astfel de probleme ar
trebui să fie căutate prin negocieri, într-o manieră paşnică şi în spirit de bună vecinătate şi nu prin acţiuni
unilaterale", a declarat Štefan Füle.

"Sunt încurajat de atmosfera constructivă a discuţiilor purtate la Chişinău şi atitudinea responsabilă al
Viceministrului  de  Externe  Popov  şi  al  Ambasadorului  Pirojkov,  care  au  convenit  să caute  o  soluţie  prin
intermediul dialogului şi fără nici o pre-condiţie. Uniunea Europeană este pregătită să ofere expertiză
tehnică pentru a facilita un astfel de dialog", a adăugat Comisarul Füle. Mai multe informaţii>>>

COMISARUL FÜLE APRECIAZĂ ÎNALT RELAŢIILE CU VECINII DIN EST

 Pe 30 noiembrie, Comisarul European pentru Extindere şi Politica de Vecinătate, Štefan Füle, a susţinut, la
Universitatea Columbia din New York, o prelegere intitulată "Uniunea Europeană: o forţă de pace,
stabilitate şi prosperitate în Europa lărgită", în care s-a concentrat pe extinderea UE şi politica europeană
de vecinătate. "Politica europeană de vecinătate implică exercitarea temperată a puterii, care după cum
ştiţi este "specialitatea" Uniunii Europene," a declarat Comisarul Füle.

Referindu-se la numeroasele conflicte nesoluţionate din regiunea de vecinătate, el a spus că "UE şi SUA
promovează aceleaşi obiective de pace, stabilitate şi prosperitate în regiune, bazate pe valorile noastre
comune. Datorită noilor instrumente oferite de Tratatul de la Lisabona, UE poate juca acum un rol mai
mare în rezolvarea conflictelor regionale din vecinătatea sa, alături de Statele Unite. "

Revenind la relaţiile cu ţările vecine din Est, Comisarul a declarat că "Parteneriatul Estic" cu Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina "se axează pe consolidarea stabilităţii şi prosperităţii
partenerilor noştri răsăriteni, prin apropierea lor de normele UE şi standarde bazate pe valori comune". Mai
multe informaţii>>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/603&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101124IPR99528
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101124IPR99528
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ÎNALTUL REPREZENTANT ȘI COMISARUL UE: ALEGERILE DIN MOLDOVA AU ÎNTRUNIT MAJORITATEA
STANDARDELOR INTERNAŢIONALE

Pe 30 noiembrie, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Catherine Ashton şi Comisarul pentru
Extindere şi Politica de Vecinătate, Stefan Füle, au salutat desfăşurarea alegerilor parlamentare din
Republica Moldova din 28 noiembrie 2010 şi au declarat că acestea au întrunit majoritatea standardelor
internaţionale pentru alegeri democratice.

Într-o declaraţie emisă la Bruxelles ei au remarcat că "Republica Moldova a făcut eforturi semnificative, pe
parcursul anului trecut, în direcţia consolidării democraţiei şi punerii în aplicare a reformelor structurale.
Este remarcabil că aceste alegeri au direcţionat, în continuare, ţara pe drumul care să ofere o oportunitate
pentru consolidarea stabilităţii politice".

Catherine Ashton şi Stefan Füle au solicitat tuturor forţelor politice reprezentate în Parlamentul Republicii
Moldova "de a se angaja în dialog deschis şi constructiv, deschizând astfel calea pentru formarea unei
coaliţii de guvernare, precum şi de alegere a Preşedintelui Republicii, de așa natură ca să poată să abordeze
reformele prioritare care vor forma viitorul ţării". Mai multe informaţii>>>

UE ȘI GEORGIA AU SEMNAT ACORDUL PRIVIND SERVICIILE AERIENE

Pe 2 decembrie, Uniunea Europeană şi Georgia au semnat, în cadrul Consiliului UE pentru transport, un
Acord global privind serviciile aeriene, care va deschide și va permite integrarea pieţelor respective, oferind
noi oportunităţi pentru consumatori şi operatori aerieni. Acordul presupune crearea "spaţiului aerian
comun" între Georgia şi UE, bazat pe norme comune în domenii importante, cum ar fi siguranţa şi
securitatea aviaţiei.

Vicepreşedintele Comisiei, Siim Kallas, responsabil pentru transport, a declarat: "Acord global privind
serviciile aeriene, semnat astăzi la Bruxelles, este foarte important pentru consolidarea schimburilor
economice globale şi relaţiile turistice între Georgia şi UE. Acordul va permite Georgiei să devină partener al
UE cu drepturi depline în domeniul aviaţiei şi să se integreze treptat într-o piaţă mai largă de aviaţie.
Semnarea acordului reprezintă un pas foarte important în realizarea strategiei noastre de integrare mai
strânsă a statelor din vecinătatea UE". Mai multe informaţii>>>

POLITIC
VAN ROMPUY: NOI ÎNCĂ NE CONFRUNTĂM CU CONFLICTELE ÎNGHEŢATE ÎN ZONA OSCE

Pe 1 decembrie, Preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a declarat, în adresarea sa de la
summit-ul OSCE din Astana, că capacităţile OSCE în avertizare timpurie, prevenirea şi soluţionarea
conflictelor, precum şi în gestionarea crizelor şi reabilitarea post-conflict trebuie să fie consolidate.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/706&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1658&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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"Ne confruntăm, în continuare, cu conflicte nerezolvate, prelungite în zona OSCE. Aceste conflicte rămân o
ameninţare la adresa stabilităţii şi securităţii noastre", a spus Preşedintele UE, adăugând că " în fapt, prin
utilizarea noţiunilor de conflicte "nerezolvate" sau "prelungite", riscăm să plasăm punerea aceste conflicte
într-o "categorie specială, dincolo de orice speranţă, aşa cum au fost. Nu putem permite asta! "
Van Rompuy a făcut referire la trei exemple în regiunea post-sovietică, care ilustrează angajamentul activ al
UE în eforturile de a asigura soluţii de lungă durată şi paşnice a conflictelor. "UE a făcut propuneri concrete
pentru reluarea rapidă a negocierilor oficiale cu privire la procesul de reglementare transnistreană", a spus
el despre conflictul din Republica Moldova. Mai multe informaţii>>>

ECONOMIE

RELAŢIILE COMERCIALE CU ŢĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC DISCUTATE LA BRUXELLES

Pe 24 noiembrie, Comisia Europeană a organizat, la Bruxelles, o reuniune pentru a discuta despre relaţiile
comerciale dintre UE şi ţările Parteneriatului Estic (PE). Evenimentul s-a concentrat pe ambele dimensiuni -
bilaterale şi multilaterale ale Parteneriatului Estic, având ca scop informarea societăţii civile despre această
iniţiativă şi să le ofere o oportunitate de a împărtăşi opiniile lor.

Reuniunea a fost prezidată de către coordonatorul DG pentru comerţ din partea societăţii civile, Ramona
Samson. De asemenea, la reuniune au participat Şeful Departamentului de Comerţ al DG (non-UE) și Asia
Centrală, Philippe Cuisson, coordonatorul pentru politica comercială în Moldova, Peter van den Heuvel și
coordonatorul pentru Ucraina, Tomás Kroyer. Mai multe informaţii>>>

BEI SPRIJINĂ INDUSTRIA VINULUI ȘI INFRASTRUCTURA RUTIERĂ DIN MOLDOVA CU 150 MLN DE EURO

Pe 23 noiembrie, Banca Europeană de Investiţii (BEI) a anunţat despre acordarea a două împrumuturi
pentru Republica Moldova: 75 milioane de euro pentru a finanţa creşterea calităţii (nu capacitatea) a
industriei vinicole moldoveneşti şi 75 milioane de euro pentru a sprijini reabilitarea şi modernizarea
drumurilor prioritate în Republica Moldova.

Eva Srejber, Vicepreședintele BEI responsabilă pentru operaţiunile de finanţare în ţările din vecinătatea de
Est, inclusiv Moldova, care a semnat contractul de împrumut alături de prim-ministrul, Vladimir Filat, a
declarat: "Fondurile BEI vor contribui la creşterea competitivităţii Moldovei prin mai multe modalităţi: prin
sporirea performanţelor și a capacităţilor de export în industria vinului, care este sector cheie al economiei
Republicii Moldova; prin reabilitarea și creşterea capacităţii și siguranţei principalelor drumuri din ţară".
Mai multe informaţii>>>

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/118111.pdf
http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11351
http://www.eib.org/projects/press/2010/2010-206-eib-supports-with-eur-150-million-wine-industry-and-road-infrastructure-in-moldova.htm
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BEI OFERĂ PRIMUL PRIMUL ÎMPURMUT DE INTERMEDIERE PENTRU SPRIJINIREA PROIECTELOR MICI ÎN
MOLDOVA

 Pe 24 noiembrie, Banca Europeană de Investiţii (BEI) a anunţat acordarea unei linii de credit pentru
Mobiasbanca, Groupe Société Générale SA, una dintre cele mai importante bănci comerciale din Moldova.
Linia de credit este de 20 milioane EUR și este destinată sprijinirii, în primul rând, a proiectelor de companii
mici şi mijlocii, inclusiv o tranşă pentru proiectele energetice la scară mică, mijlocie şi de mediu, promovate
de societăţi comerciale mijlocii şi entităţi publice.

Această operaţiune se află în cadrul iniţiativei Parteneriatului Estic pentru IMM-uri, lansată la Summit-ul de
la Praga, în mai 2009, precum şi cadrul Planului comun de acţiune în sprijinul sistemelor bancare şi de
creditare a economiei reale.

Împrumutul actual este prima operaţie de acest gen, realizată de BEI în ţările partenere din Est. Acest
proiect este de aşteptat să contribuie la obiectivele de dezvoltare a Republicii Moldova, în măsura în care
vizează, în principal, sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru a atenua efectele crizei actuale a
creditelor şi îmbunătăţirea accesului acestora la finanţare pe termen mediu şi lung, la preţuri competitive.
Mai multe informaţii>>>

CULTURĂ

COMISARUL VASSILIOU SALUTĂ TRIUMFUL FILMULUI LUI POLANSKI LA CONCURSUL OSCARULUI EUROPEAN

Pe 4 decembrie, filmul lui Roman Polanski, The Ghost Writer, a obţinut la Europene Film Awards de la
Tallinn, Estonia, premii pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun actor (Ewan McGregor), cel
mai bun scenarist (Robert Harris & Roman Polanski), cel mai bun scenograf (Albrecht Konrad) şi compozitor
(Alexandre Desplat).

Lucrarea lui Polanski a fost una din cele 18 filme sprijinite de programul UE pentru cinema. Patru alte filme
MEDIA, de asemenea sprijinite de program, au fost premiate.

Androulla Vassiliou, Comisarul European responsabil pentru educaţie şi cultură, a fost invitatul de onoare la
ceremonia din acest an. "A fost o noapte mare pentru Ghost Writer şi pentru programul MEDIA. Mă bucur
că 10 din cele 15 premii de concurenţă au mers la filme MEDIA", a comentat ea. "Felicitările mele tuturor
câştigătorilor pentru o recoltă incredibilă de creativitate!" Mai multe informaţii>>>

http://www.eib.org/projects/press/2010/2010-208-eib-provides-the-first-intermediated-loan-to-support-smaller-projects-in-moldova-under-the-sme-eastern-partnership-initiative-launched-at-the-prague-summit-in-may-2009.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1662&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

