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Susținerea cre terii economice i a IMM-urilorș ș  :   Deputații au dezbătut pe tema investițiilor, a crețteriiș  

economice i a locurilor de muncă, împreună cu Pre edintele Comisiei, José Manuel Barroso. IMM-urile suntș ș  

considerate ca fiind factori de cre tere economică i de creare a locurilor de muncă  i dezbaterea a urmaritș ș ș  

accesul lor la fondurile structurale UE. "Având in vedere că fondurile structurale i de coeziune se numărăș  

printre cele mai eficiente instrumente ale UE în crearea de locuri de muncă i în sprijinirea IMM-urilor,ș  

consider  că  este  absolut  necesar  ca  pentru următoarea  perioadă de  programare  să  se  păstreze  bugetul 

politicii de coeziune destinat acestei categorii de beneficiari i este esențială implicarea autorităților localeș  

i regionale încă din primele etape de conturare i dezvoltare a viitoarelor  programe operaționale, pentruș ș  

o  aplicare  mai  eficientă  a  politicii  de  coeziune,  care  să  susțină  interesele  IMM-urilor,  in  funcție  de 

specificitatea  fiecărei  regiuni" a  declarat  europarlamentarul  Petru  Luhan,  membru  al  Comisiei  pentru 

Dezvoltare Regionala a Parlamentului European.

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niciun fond UE pentru țări vecine nedemocratice: Asistența financiară specială acordată de UE țărilor 

învecinate  care se  confruntă temporar cu probleme grave privind balanța de plăți ar  trebui  corelată mai 

îndeaproape cu respectarea drepturilor omului i a democrației, au decis deputații europeniș
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Măsuri  extinse  pentru  taxa  pe  tranzacțiile 

financiare: Taxa  propusă  pe  tranzacțiile  financiare 

(TTF) ar  trebui  să  fie  mai  bine concepută,  pentru a 

putea  fi  aplicată  unui  număr  mai  mare  de  operatori 

financiari  i  pentru  a  face  ca  evaziunea  fiscală  săș  

devină neprofitabilă. Potențialul taxei pe tranzacțiile 

financiare  ca  sursă  proprie  a  bugetului  UE  este 

impresionant. Comisia a calculat că dacă două părți 

din  acest  venit  ar  fi  gestionat  la  nivel  european, 

contribuțiile  bazate  pe  PIB  ale  statelor  membre  ar 

putea fi reduse la jumătate. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficientizarea procesului de utilizare a resurselor pentru stimularea economiei: Maximizarea eficacității 

utilizării  i reciclării resurselor naturale va face economia Uniunii mai competitivă i va asigura protecțiaș ș  

mediului. Parlamentul European a cerut reglementări mai stricte pentru gestionarea de eurilor i a dorit să punăș ș  

capăt subvențiilor care dăunează mediului.  "Cer Comisiei Europene sa inițieze transformarea producției  

de energie a Europei organizând pentru început un forum cu autoritățile locale si regionale precum si cu  

părțile relevante interesate. De asemenea, Comisia trebuie să stabilească obiective obligatorii in materie de 

achiziții publice ecologice pentru guvernele naționale, precum si includerea acestora ca element distinct al  

viitoarei directive privind achizițiile publice, pentru sporirea clarității juridice a acesteia" a declarat Petru 

Luhan in plenul Parlamentului European. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiica  Iuliei  Timoşenko  si  eurodeputaţii  au  cerut 

“libertate  pentru Iulia”:  Eurodeputaţii  au  afi at  înș  

plen o poziție comună a UE în legătură cu situația 

i  tratamentul  la  care  este  supusă  Iulia  Timosenko.ș  

Liderii politici de la Bruxelles au primit-o pe Eugenia, 

fiica  fostului  premier  ucrainean,  şi  au  votat  joi  o 

rezoluție prin care cer Kievului să asigure tratament 

medical  corespunzător  liderului  opoziției  din 

Ucraina. 
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Consolidarea drepturilor consumatorilor vulnerabili: Drepturile consumatorilor se află în centrul politicilor 

UE.  Dar  rămân  cazuri  de  vulnerabilitate.  Raportul  parlamentar  propune  o  strategie  care  „să  urmărească 

îndeaproape obiceiurile sociale i schimbările în comportamentele sociale i de consum care ar putea aduce înș ș  

situație de vulnerabilitate anumite grupuri sau indivizi, pentru a le evita i pentru a elimina vulnerabilitateaș  

odată produsă“, prin adoptarea unor măsuri specifice de protecție.  Sectoarele cu probleme sunt:  financiar, 

transporturi, alimente si internet.

Pentru mai multe informații despre activitatea Parlamentului European consultați site-ul  :  
www.luhan.ro

Sau platforma online creată special pentru a comunica cu dumneavoastră:
http://luhan.ro/blog/
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