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Petru  Luhan  a  atacat  dur  politicienii  britanici  pentru  discursul  lor  împotriva  imigranților 

r  omâni  :   "Îmi exprim dezacordul total față de populismele ieftine prin care unele partide, în special  

din  Marea  Britanie,  urmăresc  să  câștige  capital  politic  adoptând  un  discurs  public  bazat  pe  

denigrarea  imigranților.  Într-o  perioada  caracterizată  de  serioase  probleme  demografice  și  

competitivitate economică scăzută pe plan extern, unii politicieni ar face bine să își concentreze  

eforturile pentru redresarea economiilor naționale și nu pentru promovarea scandalurilor cu tentă 

rasială si naționalistă.

       

Doresc să le recomand acestora câteva studii empirice elaborate de distinși cercetători și profesori  

în economie din Marea Britanie, precum Dustmann, Frattini, Preston și alții, care arată clar că 

imigranții nu afectează în mod negativ piața muncii, au o contribuție importantă la PIB-ul statelor  

gazdă și cel mai important, acești imigranți din România au o rată a șomajului mai mică decât cea  

a localnicilor, ceea ce denotă faptul că aceștia au imigrat numai pentru a muncii și nu pentru a  

beneficia  de  ajutoarele  sociale,  așa  cum  este  sugerat  în  unele  discursuri  politice" a  declarat 

europarlamentarul Petru Luhan în plenul Parlamentului European.   
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Managementul  de  criză  al  BCE:  Împreună  cu 

președintele  Băncii  Centrale  Europene  (BCE), 

Mario  Draghi,  deputații  au  discutat  pe  tema 

activităților  trecute  și  viitoare  ale  instituției. 

Împrumuturile  ieftine  acordate  de  BCE  băncilor 

trebuie să fie însoțite de anumite condiții, pentru a 

se asigura că acestea, la rândul lor, vor împrumuta 

banii  economiei  reale.  BCE trebuie  să  devină,  ea 

însăși,  o  instituție  mai  transparentă  și  mai 

responsabilă,  se  menționează  într-un  proiect  de 

rezoluție ce a fost votat miercuri.

"Politicile  expansioniste  ale  acestei  instituții  nu  au  avut  efectele  scontate  în  sensul  creșterii  

creditării, ci, dimpotrivă, împrumuturile acordate sectorului privat înjumătățindu-se de la 2,4 % în 

2010  la  1,2  %  în  2011.  Deoarece  lipsa  creditării  este  unul  dintre  principalele  motive  pentru  

încetinirea economiei europene, solicit  atât  BCE, cât și Comisiei  ca pe viitor să își concentreze  

eforturile  de promovare a reformelor pentru îmbunătățirea accesului  la finanțare,  consolidarea  

competitivității  pe  plan  mondial  și  implicit  pentru  a  genera  o  creștere  economică  durabilă" a 

declarat  Petru Luhan, membru al Comisiei pentru Afaceri Economice si Monetare a Parlamentului 

European.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instituirea unui mecanism de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este 

euro (inclusiv Romania): Situația financiară fără precedent din ultimii  ani a adus prejudicii grave 

creșterii economice și stabilității financiare, provocând o creștere a deficitului și a datoriei publice în 

numeroase state membre, atât din zona euro, cât și din afara acesteia.

"Deoarece efectele negative din statele membre a căror monedă nu este euro se pot propaga foarte  

ușor în toată Uniunea Europeană, consider că este precaut si necesar ca aceste țări, participante la  

mecanismul de supraveghere unic, să beneficieze și ele de instrumentul de recapitalizare bancară  

prevăzut de Mecanismul European de Stabilitate. În plus, având în vedere că o mare parte a acestor  

state întâmpină dificultăți  majore în accesarea instrumentelor financiare comunitare, acordarea  

unei  asistențe  financiare  sporite  în  cadrul  mecanismului  pentru  balanțele  de  plăți  va  duce  la  

îmbunătățirea  capacității  administrative  și  implicit  la  creșterea  absorbției  fondurilor  Uniunii  

Europene" a mai declarat Petru Luhan in plenul Parlamentului European.
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Tranzacționarea  cotelor  de  emisii  de  CO2:  Deputații  au  votat  marți  împotriva  suspendării 

tranzacționării  unei  părți  din  cotele  de  emisii  CO2,  în  scopul  creșterii  prețului  permiselor  UE de 

poluare.  Majoritatea  a  fost  de  părere  că  interferența  în  fluxul  creditelor  ar  clătina  încrederea  în 

sistemului european de comercializare a cotelor de emisii (ETS), creat pentru diminuarea emisiilor de 

gaze cu efect de seră. Deputații au aprobat, printr-un vot separat, excluderea temporară a zborurilor 

intercontinentale din acest sistem.

Propunerea de suspendare a creditelor, numită 

calendarul  licitațiilor  (backloading),  a  fost 

respinsă  cu  o  majoritate  strânsă,  334  de 

deputați  fiind  pentru  adoptarea 

amendamentului  prin  care  se  respinge 

propunerea legislativă, 315 împotrivă și 63 s-au 

abținut.  Propunerea va fi trimisă acum înapoi 

comisiei parlamentare de mediu.

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

Aeroporturile -  Deputații  au  votat  marți 

deschiderea  serviciilor  conexe  pe  marile 

aeroporturi  din  UE  pentru  o  mai  mare 

competiție, prin creșterea numărului minim de 

prestatori. Pentru a asigura eficiența serviciilor 

și  a  evita  dumpingul  social,  Parlamentul  a 

inclus  în  propunerea  inițială  a  Comisiei 

standarde  minime  de  calitate  și  clauze  de 

siguranță pentru transferul lucrătorilor.

Parlamentul a votat standarde minime de respectat de către prestatorii de servicii conexe ce operează 

pe aeroporturile europene tranzitate de mai mult de 5 milioane de pasageri. "Acestea vor include, de  

exemplu, timpul maxim de așteptare pentru check-inul bagajelor, timpul maxim pentru livrarea  

primului și ultimului bagaj, stocul minim de lichid antigel",  a explicat  raportorul  Artur Zasada 

(PPE, AT).
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Parlamentul  supune votului  pachetul  de  reforme pentru întărirea  băncilor  din  UE: De la  1 

ianuarie 2014, băncile din UE vor fi mai puternice. Modificările votate de Parlament marți vor limita 

bonusurile bancherilor pentru a limita riscurile speculative, vor crește rezervele de capital pentru a 

ajuta băncile să facă mai bine față crizelor și vor întări  supravegherea.  Acest pachet de reformă a 

sistemului bancar din UE, cel mai cuprinzător de până acum, are ca obiectiv și creșterea economică, 

prin facilitarea creditelor către firmele mici - motorul economiei adevărate.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S  chimbările  constituționale  din  Ungaria  :  Miercuri,  Parlamentul  a  dezbătut  schimbările 

constituționale din Ungaria împreună cu Consiliul și Comisia. Această dezbatere are loc după votul 

recent în Parlamentul Ungariei al amendamentelor care modifică legea fundamentală. Comisia pentru 

libertăți civile din Parlamentul European va verifica dacă aceste modificări sunt conforme cu legislația 

europeană.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea primului an de Inițiativă Europeană Cetățenească: Din aprilie 2012, cetățenii europeni 

pot participa la formularea politicilor  Uniunii  prin intermediul  inițiativei  europene cetățenești.  Joi, 

deputații și Comisia au evaluat experiențele și problemele primului an în care acest nou instrument a 

fost disponibil. Prin intermediul acestuia, un milion de cetățeni din cel puțin șapte state membre pot 

cere Comisiei să propună o lege nouă.

*  *  *
* *
*

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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