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Buletin informativ pentru jurnalişti, 7 iulie 2011

Toate materialele acestui buletin pot fi utilizate şi reproduse liber în presa electronică şi
scrisă, şi de asemenea în oricare alte proiecte de informare.

Republicarea acestor materiale trebuie să conţină o referinţă la Delegaţia Uniunii Europene
în Moldova. Delegaţia încurajează deplin diseminarea produselor sale informative în rândul
mass-media Moldovei, autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor publice, universităţilor,
etc.

ANUNŢURI

6-7 IULIE, VARŞOVIA

Comisia Europeană şi Preşedinţia polonă organizează o conferinţă cu tema „Dimensiunea Estică
a mobilităţii”. Evenimentul, care va face parte din iniţiativa Parteneriatului Estic va fi dedicat
mobilităţii studenţilor, profesorilor, cercetătorilor, sportivilor şi actorilor culturali între statele
membre ale UE şi Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina.

http://www.eap-mobility.pl/en

NOUTĂŢI (22 IUNIE - 5 IULIE)

MAI MULTE VINURI MOLDOVENEŞTI ÎN SUPERMARKETURILE EUROPENE

Pe 1 iulie, Uniunea Europeană a acordat mai mult acces exporturilor moldoveneşti.
Moldova poate exporta acum mai mult vin şi cantităţi mai mari ale unui număr de alte
produse agricole pe piaţa europeană.

Moldova avea deja permisiunea să exporte pe piaţa UE fără taxe şi limitări conform regimului
Preferinţelor Comerciale Autonome al UE Moldova, cu excepţia a 12 produse agricole care se
încadrează în restricţiile de volum. UE a ridicat acum volumul pentru vin, orz şi grâu începând cu
1 iulie şi a extins regimul până în 2015.

 În rezultatul noilor măsuri de relaxare a limitărilor de volum pe exporturile fără taxe vamale,
numite cote ale ratelor de tarif, Moldova va fi acum în stare să exporte fără taxe vamale un volum
adiţional de 5 milioane de litri de vin (50,000 hectolitri, sau peste 6.6 milioane de sticle) în 2011,
volumul total crescând la 150,000hl pentru 2011.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=722

http://www.eap-mobility.pl/en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=722
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ASHTON ŞI FÜLE SALUTĂ ACORDUL DE DEMARCARE DINTRE MOLDOVA ŞI UCRAINA

Pe 1 iulie, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate,
Catherine Ashton şi Comisarul pentru Extindere şi Politică de Vecinătate Stefan Füle au
salutat înţelegerea la care s-a ajuns pe 30 iunie între Moldova şi Ucraina vizavi de
demarcarea liniei de frontieră dintre cele două ţări pe sectorul Palanca al şoselei Odessa-
Reni.

 Într-o declaraţie comună aceştia au declarat: “Semnarea acordului va da un impuls relaţiilor
bilaterale dintre Ucraina şi Republica Moldova, consolidând astfel stabilitatea regională în
vecinătatea imediată a Uniunii Europene.”

Ashton şi Füle au apelat la ambele state să continue eforturile de rezolvare a tuturor problemelor
curente legate de demarcarea frontierelor, adăugând că: “UE este gata să faciliteze acest proces.
În mod mai general, acesta este de asemenea rezultatul unei munci constructive între vecini în
spiritul Parteneriatului Estic."

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/123356.pdf

FÜLE: UE DOREŞTE SĂ CONTINUE SPRIJINUL PENTRU REFORME ÎN MOLDOVA

Pe 23 iunie, Comisarul European pentru Extindere şi Politica Europeană de Vecinătate,
Štefan Füle, a declarat că UE este gata să continue sprijinul concret pentru reforme în
Moldova.

În urma întrunirii sale cu Vlad Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova, Comisarul a anunţat că UE
„pregăteşte o a doua tranșă (20 de milioane euro) a asistenţei noastre macro-financiare care va
atinge suma totală de 90 de milioane euro”. În opinia lui Füle, echipa de consilieri UE la nivel înalt
a fost recent completată, mandatul acesteia fiind prelungit fiind lansată şi implementarea
Programului de Consolidare Instituţională Comprehensivă.

Acesta a adăugat că UE va implementa principiul „more for more” (mai mult pentru mai mult).
Acest lucru înseamnă mai multă asistenţă UE pentru mai multe reforme. “Pentru ca Moldova să-şi
consolideze dezvoltarea democratică, priorităţile absolute trebuie să fie: lupta contra corupţiei,
reforma sistemelor justiţiei şi organelor de forţă, legislaţiei comprehensive anti-discriminare,
ameliorarea climatului investiţional şi reformele mai tehnice (de exemplu politica concurenţei sau
standardele sanitare şi fito-sanitare), acestea fiind necesare pentru a intra în negocierile pentru o
zonă economică liberă profundă şi comprehensivă”, a declarat Füle.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/473&format=HTML&aged
=0&language=EN&guiLanguage=en

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/123356.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/473&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/473&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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UE ADOPTĂ REGULAMENTUL CADRU DE ASISTENŢĂ MACRO-FINANCIARĂ PENTRU
ŢĂRILE TERŢE

La data de 4 iulie, Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament-cadru pentru
asistenţă macro-financiară (AMF), un instrument de finanţare în conformitate cu care
asistenţa financiară excepţională este acordată ţărilor terţe apropiate de UE şi care se
confruntă cu dificultăţi de plată. Regulamentul-cadru propus are ca scop să facă AMF mai
rapidă şi mai eficientă prin accelerarea procesului de luare a deciziilor în unele operaţiuni
AMF.

"Asistenţa macro-financiară UE a avut o contribuţie valoroasă la stabilitatea macroeconomică a
ţărilor candidate, potenţial candidate şi ţărilor vecine, cu efecte colaterale pozitive asupra
economiei UE. Este prin urmare important să se consolideze în continuare operaţiunile AMF şi să
sporească eficienţa acestui instrument de criză, a declarat Olli Rehn, Comisarul pentru Afaceri
Economice şi Monetare.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/828&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en

UE SPOREŞTE FINANŢAREA PENTRU INSTRUMENTUL DE VECINĂTATE EUROPEANĂ

Pe 29 iunie Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind bugetul pentru următorul
cadru financiar 2014-2020. Comunicarea anunţă un total de 16,1 miliarde de euro care
urmează să fie alocate pentru viitorul Instrument European de Vecinătate (IEV). Dacă va fi
adoptată, noua finanţare pentru Politica de Vecinătate va reprezenta o creştere de peste
40%, comparativ cu finanţarea de 11,4 miliarde euro ale prezentului Instrument European
de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP), care acoperă perioada financiară curentă (2007-2013).

Comisarul Štefan Füle, a declarat: "Comisia a propus astăzi majorarea finanţării pentru Politica
Europeană de Vecinătate cu 4,7 miliarde de euro pentru următoarea perioadă financiară. Sunt
convins că sprijinul acordat de UE partenerilor noştri din Europa de Sud-Est este esenţial în
asigurarea succesului în procesul de democratizare şi pentru îmbunătăţirea dezvoltării economice
şi sociale. Creşterea semnificativă reflectă angajamentul nostru pentru vecinătatea noastră şi
importanţa sa tot mai mare pentru UE."

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/headlines/news/2011/06/20110630_1_en.htm

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/828&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/828&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/headlines/news/2011/06/20110630_1_en.htm
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UE ÎNCHEIE NEGOCIERILE DE ADERARE CU CROAŢIA

Pe 30 iunie statele membre ale UE au decis să încheie negocierile de aderare cu Croaţia,
fapt care ar trebui să permită semnarea Tratatului de aderare până la sfârşitul anului. În
urma procedurii de ratificare în toate statele membre şi în Croaţia, aderarea este prevăzută
pentru 1 iulie 2013.

''Celebrăm acest eveniment istoric cu prietenii noştri croaţi: Croaţia s-a schimbat enorm în cei 20
de ani de independenţă. Aceasta a făcut progrese impresionante pentru corespunderea cu
criteriile de stat membru UE. Aceste progrese sunt recompensate astăzi”, a declarat Štefan Füle,
Comisar UE pentru Extindere şi Politica Europeană de Vecinătate.

Decizia marchează deznodământul de succes a şase ani de negocieri în care Croaţia a fost
rugată nu doar să adopte noi legi şi regulamente pentru a se conforma cu standardele UE, dar, de
asemenea, să le pună în aplicare, dovedind astfel că reformele au adoptat un curs ireversibil de
acţiune.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/824&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en

PREŞEDINŢII UE ŞI AL POLONIEI DISCUTĂ ASPECTE LEGATE DE MOLDOVA ŞI UCRAINA

Pe 4 iulie, Herman Van Rompuy, preşedintele Consiliului European şi Preşedintele Poloniei
Bronisław Komorowski au avut o întrevedere în legătură cu demararea preşedinţiei
poloneze a Uniunii Europene. Politica estică, în special aspectele legate de Moldova şi
Ucraina a fost unul din subiectele discutate în timpul întâlnirii.

"Am observat că opiniile noastre asupra perspectivelor Moldovei şi Ucrainei de a face parte din
procesul de integrare europeană sunt similare şi sunt foarte mulţumit că este aşa,” a remarcat
preşedintele polonez, adăugând că preşedintele Consiliului European va prezida întrunirea de
vârf a parteneriatului estic, preconizat pentru Septembrie la Varşovia.

http://www.president.pl/en/news/news/art,212,polish-president-met-with-herman-van-rompuy.html

PREŢURI MAI MICI PENTRU ROAMING ÎN UE DE LA 1 IULIE

Începând cu 1 iulie 2011 şi până la 30 iunie 2012, operatorii mobili ai UE vor fi din obligaţi
din nou să reducă preţurile pentru apelurile în roaming, în concordanţă cu regulile UE
introduse iniţial în 2007 şi amendate în 2009. Consumatorii care optează pentru tariful
„Eurotariff” reglementat de UE vor plăti nu mai mult de 35 cenţi pe minut pentru apelurile
efectuate şi 11 cenţi pe minut pentru apelurile primite atunci când se află peste hotare în

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/824&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/824&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.president.pl/en/news/news/art,212,polish-president-met-with-herman-van-rompuy.html
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UE. Aceasta este ultima dintr-o serie de reduceri reglementate de preţuri conform
Regulamentului curent de Roaming al UE, care expiră la sfârşitul lunii iunie 2012.

Neelie Kroes, Vicepreşedinte al Comisiei Europene pentru Agenda Digitală a declarat: “Aceste noi
limite de preţuri vor reduce temporar preţurile en-detail de efectuare şi primire a apelurilor în
timpul aflării într-o altă ţară UE în timpul anului următor. Trebuie însă să rezolvăm problemele de
roaming de la rădăcină, cu o abordare structurală de durată. Prin urmare comisia va veni în
curând cu noi propuneri comprehensive pentru soluţii pe termen lung de abordare a problemei de
bază a lipsei concurenţei pe pieţele de roaming."

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/814&format=HTML&aged=0&lan
guage=en&guiLanguage=en

LIDERII UE SPRIJINĂ PLANURILE COMISIEI PENTRU INTEGRAREA ROMILOR

Pe 24 iunie, liderii europeni reuniţi la Bruxelles au sprijinit un plan al Comisiei Europene de
a încheia excluderea de secole a romilor de pe continent. Conform cadrului UE pentru
strategii naţionale de integrare a romilor, fiecare din cele 27 de ţări ale UE vor decide
modul în care intenţionează să amelioreze situaţia celor mai vulnerabile comunităţi de romi
care locuiesc pe teritoriul statelor lor.

Statele membre vor trebui să abordeze patru sfere cheie pentru o integrare socială şi economică
mai bună – educaţie, piaţa forţei de muncă, sănătate şi loc de trai – şi să planifice măsuri
proporţionate propriilor populaţii de romi. Finanţarea UE şi un cadrul juridic puternic de combatere
a discriminării sunt disponibile pentru sprijinul eforturilor naţionale. Termenul limită de depunere a
strategiilor naţionale de către guverne, expiră la sfârşitul lui 2011.

Vicepreşedinta Comisiei Europene, Comisarul UE pentru Justiţie Viviane Reding, a declarat:
"Acordul de azi este un enorm pas înainte pentru milioane de romi din întreaga Europă. UE trimite
un semnal puternic: excluderea romilor este incompatibilă cu valorile noastre sociale şi modelul
nostru economic ".

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/789&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/814&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/814&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/789&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/789&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

