
Buletin pentru jurnalişti, 13 iulie 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 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 - Mediei din Moldova, 

autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor publice, universităţilor, etc. 

 

Anunţuri 

13 iulie, BRUXELL 

Comisia Europeană va prezenta raportul privind libera circulaţie a forţei de muncă şi noul sondaj 

Eurobarometru privind mobilitatea. Mai multe informaţii>>> 

19-20 iulie, BRUXELL 

Comisia Europeană va susţine Conferinţa privind Politica Agricolă Comună după 2013 cu genericul "PAC 

post 2013". Mai multe informaţii >>> 

26-27 iulie, BRUXELL 

Reuniunea comitetului director al Forumului societăţii civile în cadrul Parteneriatului Estic. Mai multe 

informaţii >>> 

 

 

Noutăţi (29 iunie-13 iulie) 

BELGIA PREIA PREŞEDINŢIA UE 

Pe 1 iulie, Belgia a preluat, prin rotaţie, pentru o perioadă de şase luni, preşedinţia UE, care, ulterior, pe 1 

ianuarie 2010, va fi transmisă Ungariei. 

Lupta cu criza financiară, crearea de noi locuri de muncă, precum şi schimbările climatice au devenit puncte 

cheie ale programului de lucru pentru noua preşedinţie. 

Belgia va pleda pentru un mai mare control instituţional pe pieţele financiare, pentru a proteja afacerile de 

riscurile instabilităţii financiare. Noua preşedinţie se va concentra, de asemenea, asupra problemei 

mediului, intenţionând să sporească eficienţa energetică, promovarea transportului ecologic şi reformarea 

legislaţiei UE în domeniul energetic. Mai multe informaţii>>> 

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

PROIECTELE-CHEIE DE INVESTIŢII ÎN CADRUL POLITICII EUROPENE DE VECINĂTATE AU FOST SUPLIMENTATE 

CU 85 MLN DE EURO 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=458&langId=en
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/conference/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/eastern/civil_society/steering_committee_en.htm
http://eeas.europa.eu/eastern/civil_society/steering_committee_en.htm
http://eutrio.be/


Pe 2 iulie, Comisia Europeană a hotărât să suplimenteze, pentru anul 2010, cu 85 milioane de euro 

fondurile destinate facilitării investiţiilor în vecinătatea UE. 

Acest lucru va permite ţărilor partenere vecine, inclusiv Moldovei, să beneficieze de o majorare a finanţării 

pentru proiectele de investiţii majore în domenii esenţiale precum energia, transporturile şi mediul, precum 

şi în sectorul social (pentru proiecte cum ar fi construcţiile de şcoli şi spitale). 

Dezvoltarea sectorului privat, de asemenea, va fi încurajată, fiind vizate, în special, întreprinderile mici şi 

mijlocii. 

Comisarul European pentru Extindere şi Politica Europeană de Vecinătate, Stefan Füle,  a declarat: “Decizia 

de astăzi vine să confirme, încă o dată, angajamentul nostru de a sprijini vecinii noştri în dezvoltarea 

sectoarelor cheie, cum ar fi mediul, transportul sau de prestare a serviciilor sociale şi de sănătate”. Mai 

multe informaţii>>> 

 

ASHTON SALUTĂ PLANUL GEORGIAN PENTRU ABHAZIA ŞI OSETIA DE SUD 

Pe 8 iulie, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Catherine Ashton, a 

salutat adoptarea, de către guvernul Georgian, a Planului de acţiune privind angajamentul pentru Abhazia şi 

Osetia de Sud. 

Într-o declaraţie ea a spus că a fost încurajată de propuneri constructive din Plan, adăugând că “aceasta a 

fost un important pas înainte către o politică de angajament cu populaţia din regiunile Abhazia şi Osetia de 

Sud - o condiţie necesară pentru a găsi o soluţionare paşnică a conflictului”. 

Catherine Ashton a reiterat sprijinul ferm al UE pentru securitatea şi stabilitatea din Georgia, “bazat pe 

respectarea deplină a principiilor independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale recunoscute de 

dreptul internaţional“.  Mai multe informaţii >>> 

 

VAN ROMPUY A VIZITAT UCRAINA 

Pe 9 iulie, preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a efectuat o vizită de lucru în Ucraina, la 

invitaţia Preşedintelui Ucrainei, Viktor Ianukovici. 

Pe lângă întâlnirea cu Preşedintele Ianukovici, Herman Van Rompuy a avut întrevederi cu Mykola Azarov, 

Prim-ministru şi Preşedintele Parlamentului Vladimir Litvin. 

În cadrul întâlnirilor au fost discutate probleme de interes comun, cum ar fi procesul de reformă din 

Ucraina şi a relaţiilor UE-Ucraina, inclusiv etapele la care se află negocierile pe marginea unui Acord de 

asociere UE-Ucraina.  Mai multe informaţii >>> 

 

COMISARUL FÜLE A VIZITAT BELARUS  

Pe 9 iulie, Comisarul European pentru Extindere şi Politică Europeană de Vecinătate, Stefan Füle,  a efectuat 

prima vizită oficială în Belarus. Füle a îndemnat autorităţile din Belarus să profite de oportunitatea de a 

avansa relaţiile de cooperare cu UE. 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/880&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/880&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115731.pdf
http://www.european-council.europa.eu/the-president.aspx


''Împărtăşim cu Belarus mult mai multe decât o frontieră comună. Legăturile noastre culturale şi economice 

sunt de mai multe secole. Avem o oportunitate de a vedea avansarea acestor legături, dacă această 

posibilitate va fi valorificată de către autorităţile belaruse, în beneficiul cetăţenilor lor'', a declarat Füle. 

În Minsk Comisarul sa întâlnit cu preşedintele Aleksandr Lukaşenko, alţi lideri din Belarus, reprezentanţi ai 

opoziţiei şi ai societăţii civile, şi a discutat cu mass-media. Mai multe informaţii >>> 

 

ECONOMIE 

TURISM: EUROPA ESTE LIDER ÎN DESTINAŢIILE DE TOP DIN LUME 

La 30 iunie, Comisia Europeană a adoptat o declaraţie privind turismul, care are scopul de a menţine 

Europa în calitate de destinaţie turistică de top din lume.  

În special, comunicarea propune un cadru de noi politici consolidate pentru viitorul turismului european şi 

o serie de iniţiative la nivel european pentru a fi puse în aplicare în strânsă cooperare cu reprezentanţii din 

sectorul turistic public şi cel privat. 

Noul cadru al politicii UE în domeniul turismului se va concentra, în principal, în jurul a patru piloni: 

îmbunătăţirea competitivităţii în sectorul turismului în Europa, promovând dezvoltarea continuă durabilă a 

turismului din UE, îmbunătăţirea imaginii Europei în calitate de gazdă a destinaţiilor turistice şi maximizarea 

potenţialului de politici ale UE, precum şi a instrumentelor financiare pentru dezvoltarea turismului 

european. Mai multe informaţii>>> 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN SPRIJINĂ REFORMA ÎN PROFUNZIME ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII 

FINANCIARE 

Pe 7 iulie, Parlamentul European (PE) a transmis un mesaj  forte către statele membre ale UE în care se 

menţionează că singura opţiune pentru asigurarea supravegherii financiare eficiente este una bazată pe o 

reformă în profunzime a sistemului actual, cu instituirea unor autorităţi europene capabile de a lua măsuri 

eficiente pentru a evita crize şi pentru a asigura salvarea contribuabililor. 

Parlamentul a susţinut acordarea mai multor competenţe celor trei autorităţi europene de supraveghere 

(SAE), care vor fi abilitate cu practici de control în sectorul bancar, al pieţii valorilor mobiliare şi de asigurări. 

SAE-s ar fi în măsură să emită decizii, în mod direct, către o instituţie financiară, cum ar fi o bancă, în cazul 

în care autoritatea de supraveghere naţională nu va fi capabilă să schimbe unele din practicile sale, care 

sunt considerate nesănătoase. Mai multe informaţii >>> 

 

SOCIAL  

PESTE 188 MILIOANE DE OAMENI DIN EUROPA DEŢIN UN CARD DE ASIGURARE MEDICALĂ 

Pe 1 iunie, Direcţia Generală pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse a 

Comisiei Europene a anunţat că peste 188 milioane de persoane din Europa deţin card de asigurare 

medicală. 

Această cifră este cu 3,2% mai mare decât în 2008, în conformitate cu cele mai recente cifre furnizate de 

statele membre, cuprinzând cca 37% din populaţia totală a UE. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/headlines/news/2010/07/20100709_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/289&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/042-77910-186-07-28-907-20100706IPR77909-05-07-2010-2010-false/default_en.htm


Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate facilitează accesul populaţiei din cele 27 de state membre 

ale UE, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia, la serviciile de asistenţă medicală în cursul vizitelor 

temporare în străinătate. 

Cardul garantează că cetăţenii vor avea acelaşi acces la asistenţă medicală din sectorul public (de exemplu, 

un medic, o farmacie sau un spital), ca şi cetăţenii ţării în care se află în vizită. Mai multe informaţii >>> 

 

 

PATRU STATE MEMBRE ALE UE OFERĂ ECHIPAMENT PENTRU A FACE FAŢĂ INUNDAŢIILOR DIN ROMÂNIA 

Pe 2 iulie, autorităţile române au activat mecanismul UE de protecţie civilă, solicitând sprijin în abordarea 

inundaţiilor grave, care afectează partea de nord-est a României. 

Cererea de asistenţă sub formă de bărci, pompe, generatoare de curent electric, sisteme de purificare a 

apei şi alte materiale, a fost imediat comunicată tuturor statelor participante, prin intermediul Centrului de 

Monitoring şi Informare al Comisiei Europene (CMI). 

În doar câteva ore de la activarea sistemului, Franţa, Estonia, Belgia şi Austria au făcut primele oferte de 

asistenţă, o parte dintre care au fost acceptate de către România. 

"Europa a asistat la noi exemple de solidaritate în caz de dezastru", a declarat Comisarul european pentru 

Cooperare Internaţională Ajutor Umanitar şi Răspuns la Situaţii de Criză, Kristalina Gheorghieva.  Mai multe 

informaţii>>> 

 

STATELE MEMBRE ALE UE AU OFERIT CETĂŢENIA PENTRU 696,000 DE PERSOANE ÎN 2008 

Pe 6 iulie Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, a raportat că, în anul 2008, 696 de mii de 

persoane au dobândit cetăţenia statelor membre ale UE, comparativ cu 707 de mii de persoane în 2007. 

Noii cetăţeni ai UE au venit, în principal, din Africa (29% din numărul total de cetăţenii dobândite), Europa 

non-UE (22%), Asia (19%) şi America de Nord şi de Sud (17%). 

În 2008, cele mai multe cetăţenii au fost acordate de Franţa (137 de mii de persoane), Regatul Unit al Marii 

Britanii (129de  mii) şi Germania (94 de mii), care totalizează peste 50% din cetăţenii acordate de toate 

statele membre ale UE. România a acordat 5590 de cetăţenii, 89% din noii cetăţeni provenind din Republica 

Moldova. Mai multe informaţii>>> 

 

 

  

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=841&furtherNews=yes
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/883&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/883&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/100&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

