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Președintele  Republicii  Franceze,  François  Hollande,    a  fost  invitat  să  discute  cu  deputații   

europeni despre dezbate viitorul Uniunii Europene: Președintele François Hollande a dezbătut de 

asemenea cu liderii grupurilor politice și cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, în 

plenul Parlamentului European și viitorul zonei euro, criza economică și bugetul UE pentru 2014 - 

2020.  "Criza zonei euro poate că a trecut, dar suntem departe de a învăța din aceasta“,  a spus 

președintele  francez  François  Hollande.  Liderul  Grupului  Partidului  Popular  European,  francezul 

Joseph Daul, a adăugat faptul că PPE va respinge propunerile Consiliului privind următorul cadru 

financiar  multianual.  „Aceste  propuneri  merg  în  direcția  greșită,  atacând  unul  din  cele  mai  

importante instrumente pe care le avem pentru generarea creșterii: bugetul european, din care 94%  

merge înapoi în statele  membre.  Propunerea existență reprezintă o capitulare politică și  o vom 

respinge“, a spus dumnealui.
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Dezbatere  privind  bugetul  UE  pentru  2014-2020  în  vederea  unui  summit  decisiv: Deputații 

europeni  au dezbătut  bugetul  UE pentru 2014-2020 împreună cu  președinția  irlandeză  și  Comisia 

Europeană. Deputații au avertizat statele membre că șansele de a primi acceptul Parlamentului scad 

proporțional cu reducerile pe care acestea le aplică proiectului inițial de buget. In plus, parlamentele ar 

trebui  să aibă mai  mult  control  asupra politicilor  economice,  fiscale  și  asupra celor  din domeniul 

ocupării forței de muncă. Dezbaterile au arătat că opiniile pentru stabilirea bugetului sunt încă diferite, 

unii  optând  pentru  austeritate,  alții  pentru  creștere.  José  Manuel  Barroso a  declarat  ca  „Rata 

șomajului este intolerabilă.  Reforma competitivității  este indispensabilă.  Pentru garantarea unei  

creșteri durabile avem nevoie de investiții, iar instrumentul necesar acestora este bugetul UE“. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P  lan  de  reformă  radicală  în  ceea  ce  privește   

încetarea pescuitului excesiv: În cadrul votului de 

miercuri,  deputații  europeni  au  insistat  ca  noua 

politică europeană comună în domeniul pescuitului 

(PCP) să fie durabilă.  Ei  doresc,  de asemenea,  să 

pună capăt pescuitului excesiv, considerat de mulți 

cel  mai  mare  eșec  înregistrat  de  forma  actuală  a 

acestei politici. Un alt obiectiv important al acestei 

reforme  radicale  este  interzicerea  aruncării 

capturilor înapoi de unde au fost pescuite.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deputații îndeamnă la o concentrare mai puternică asupra dezvoltării economice și a locurilor 

de muncă: Europarlamentarii susțin o evaluare corespunzătoare a posibilului impact pe termen scurt 

pe  care  consolidarea  fiscală  îl  poate  avea  asupra creșterii  economice,  ocupării  forței  de  muncă  și 

incluziunii sociale. Petru Luhan a intervenit în cadrul dezbaterii și a precizat că "...avem nevoie mai 

mult  ca  niciodată  de  reforme  structurale  la  nivel  național  și  la  nivelul  comunitar  care  să  

consolideze capacitatea UE de a fi competitivă pe plan mondial și să genereze o creștere internă  

durabilă.  Astfel,  consider  că  în  cel  de-al  treilea  semestru  european  trebuie  să  ne  concentram  

eforturile  pentru  îmbunătățirea  mediului  de  afaceri  prin  reducerea  sarcinilor  administrative,  

promovarea de noi surse de capital, inclusiv creditarea între întreprinderi și facilitarea accesului la 

capital  de risc,  crearea de scheme de sprijin inovatoare,  prin care IMM-urile sa beneficieze de  

împrumuturi  mai  ieftine  și  mai  accesibile  și  reducerea  presiunii  fiscale  exercitate  asupra 

companiilor și a veniturilor salariale, pentru a stimula crearea de noi locuri de muncă." 
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Acces mai rapid la medicamente mai ieftine: Un proiect legislativ ce a fost votat miercuri cere mai 

multă transparență și termene clare în deciziile luate de statele membre privind politica de prețuri și de 

rambursare  a  medicamentelor,  astfel  încât  pacienții  să  își  poată  permite  tratamentele,  iar 

medicamentele  să  aibă  acces  pe  piață  fără  barierele  din  prezent.  Europarlamentarul  român  Petru 

Luhan a declarat in plenul Parlamentului ca "românii au cel mai mult de suferit dintre toţi pacienţii  

din ţările UE din cauza faptului că listele cu medicamentele compensate nu au mai fost actualizate  

de peste 1.600 de zile, cea mai lungă perioadă scursă într-un stat membru. In consecință, solicit ca  

organizațiile  de  pacienți  să  aibă  dreptul  sa  solicite  inițierea  procesului  de  includere  a  unui  

medicament în sistemele de asigurări de sănătate și de a fi informați despre progresele înregistrate  

în  acest  proces.  De  asemenea  Comisia  Europeană  trebuie  să  se  implice  in  monitorizarea  și  

detectarea întârzierilor în ceea ce privește accesul pacienților la piețe. Este esențiala in acest sens o 

cooperare strânsă între Comisie, autoritățile naționale și părțile interesate".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Băncile    vor împrumuta mai ușor firmele mici  : Băncile care au primit ajutor de stat sau sprijinul 

Băncii Centrale Europene pentru a supraviețui crizei vor fi obligate să aloce o parte din împrumuturile 

lor  pentru  firmele  mici,  spun deputații  europeni  într-un  proiect  de  rezoluție.  "Consider  că  avem 

nevoie de o alocare suplimentară de fonduri către axele destinate IMM-urilor pentru următoarea 

perioadă de programare 2014-2020, de finanțarea unor programe de formare profesională pentru 

antreprenori,  care  să  îmbunătățească  cunoștințele  acestora  privind  accesul  la  finanțare  și  de  

organizarea de către Comisie a unor schimburi de bună practică in statele membre care continuă  

să aibă dificultăți în privința utilizării instrumentelor financiare ale Uniunii Europene" a declarat 

Petru Luhan în dezbaterea Parlamentului European.
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Planuri  de  reducere  a  zgomotului  produs  de 

autovehicule: Limitele  pentru  mașinile  standard  vor  fi 

reduse  la  68db  de  la  74  db,  cât  este  limita  în  prezent. 

Vehiculele  mai  puternice  vor  avea  o  marjă  de  manevră 

limitată la 2 sau 6 db. Limita pentru camioanele de peste 

12t va fi  menținută  la 81db. De asemenea se va avea in 

vedere  și  suprafața  de  rulare,  zgomotul  cauciucurilor  și 

aerodinamica,  deoarece  acestea  influențează  zgomotul 

general produs de autovehicule.

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

Președintele Republicii Tunisiene, Moncef Marzouki, s  -a adresat Parlamentului European:   În 

luna ianuarie, Adunarea Constituantă din Tunisia a prezentat, cu întârziere, un proiect pentru o nouă 

constituție,  pe  fondul  preocupărilor  privind  rolul  religiei  și  drepturile  femeii.  Guvernul  tunisian 

anunțase în octombrie că va organiza alegeri legislative și prezidențiale în iunie 2013. Aceste aspecte 

au fost prezentate membrilor Parlamentului European

*  *  *
* *
*

Pentru mai multe informa  tii despre activitatea Parlamentului European consultati site-ul:  
www.luhan.ro

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