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Garanții pentru tinerii europeni: Șomajul în rândul tinerilor din UE a ajuns la o medie de 23,7% în 

noiembrie  2012.  Acesta  a  depășit  15%  în  toate  statele  membre,  cu  excepția  a  patru  dintre  ele 

(Germania, Austria, Olanda și Danemarca), 30% în Portugalia, Italia, Slovacia și Letonia și 50% în 

Spania și Grecia. Sistemele de garanții pentru tineri urmăresc să se asigure că toți tinerii cetățeni sau 

rezidenți legali ai UE până la 25 de ani și proaspeții absolvenți care au sub 30 de ani primesc o ofertă 

bună  de angajare  sau  că  își  continuă  educația  sau ucenicia,  după  patru  luni  de  șomaj,  subliniază 

rezoluția. 

Sistemele de garanții pentru tineret ar trebui să fie eligibile pentru finanțare din fonduri europene  și 

anume  din  Fondul  social  european,  care  ar  trebui,  prin  urmare,  să  primească  cel  puțin  25% din 

fondurile  structurale  ale  UE,  au  susținut  deputații  europeni.  "Evoluția  economiei  trebuie  să  fie  

însoțită de eforturi de creare de locuri de muncă concentrate pe forța de muncă tânără și consider  

că aceste garanții vor avea efectul scontat numai în cazul în care vor fi însoțite de o corelare între  

strategiile comunitare de ocupare a forței de muncă și necesitățile viitoare ale economiei europene, 

de noi programe menite să asigure tinerilor o educație tehnologică performantă și de o susținere a  

dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor prin acces sporit la fonduri europene și la  

consiliere în afaceri" a declarat Petru Luhan in cadrul dezbaterilor Parlamentului European.
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Regulile  mai  stricte    pentru  agențiile  de  rating  de  credit  : Deputații  europeni  s-au  asigurat  că 

ratingurile vor fi mai clare solicitând agențiilor să explice factorii cheie care stau la baza acestora. 

Ratingurile nu trebuie să urmărească influențarea politicilor de stat și agențiile în sine nu trebuie să 

susțină modificări  ale politicilor,  se arată în textul adoptat.  Noile norme au fost deja convenite cu 

Consiliul.  "Consider că pentru eliminarea suspiciunilor și a efectelor negative generate de aceste  

instituții este nevoie urgentă de publicarea rapoartelor integrale de cercetare ce însoțesc ratingul si  

de elaborarea unui instrument de comparare a ratingurilor prin promovarea standardelor comune  

pentru treptele de rating și prin existența unui indice unic european de rating. In plus, pentru a  

responsabiliza aceste agenții și pentru a limita luarea unor decizii abuzive, consider că utilizatorii  

care  suferă  pierderi  din  cauza  unui  rating  inexact  publicat  de  o  agenție  de  rating,  trebuie  să 

dispună  de  căi  de  recurs  adecvate  pentru  a  lua  masuri  împotriva  acestor  abuzuri" a  declarat 

deputatul Petru Luhan în plenul Parlamentului European.

   

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

Irlanda prezintă prioritățile noii sale pre  ședinții - stabilitate, locuri de muncă, creștere  : Crearea 

de locuri de muncă și combaterea crizei  din Europa sunt prioritățile principale ale Irlandei,  care a 

preluat  președinția  de  șase  luni  a  Consiliului  UE.  Premierul  Enda  Kenny  a  prezentat  astăzi  la 

Parlamentul European planurile țării sale. Majoritatea grupurilor politice au fost de acord că Irlanda 

poate folosi propria experiență în abordarea crizei pentru a aduce schimbări în Europa. Șomajul, în 

special în rândul tinerilor, trebuie abordat prin garanția pentru tineri, a spus premierul irlandez  Enda 

Kenny,  arătând că alte  priorități  ale  președinției  actuale  a Consiliului  UE sunt  uniunea bancară și 

bugetul  UE pe  termen  lung.  Alte  teme  de  abordat  pe  termen  lung  sunt  acordurile  comerciale  cu 

partenerii globali precum SUA și situația din Mali, Somalia și Siria, a mai spus domnul Kenny.
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Euroobligațiuni    și  alte  mecanisme  de  comasare  a   

datoriei: Miercuri a fost votată o rezoluție care vizează 

menținerea presiunilor asupra statelor membre și asupra 

Comisiei pentru a analiza toate posibilitățile de punere 

în  comun  a  datoriei  suverane.  Proiectul  de  rezoluție 

susține  că  temerile  privind  comportamentele 

oportuniste ar putea fi depășite prin soluții pregătite în 

mod  riguros,  inclusiv  euroobligațiunile.  Se  subliniază 

de asemenea că zona euro este unică prin faptul că are o 

monedă comună, fără a avea și o piață de obligațiuni 

comună.

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

Cancelarul austriac consideră că fără solidaritate    și coeziune socială nu putem garanta pacea  : 

Cancelarul austriac Werner Faymann a arătat importanța solidarității în vreme de criză, cerând tuturor 

să combată șomajul. Dumnealui a vorbit în favoarea unui fond de achitare a datoriilor publice și a 

gestionării  în comun a datoriilor.  Domnul Faymann a fost  salutat  călduros de principalele  grupuri 

politice din Parlamentul European. În discursul său, salutat călduros de liderii politici ai grupurilor 

majore  din  Parlament,  cancelarul  austriac  a  vorbit  în  favoarea  unui  fond de  achitare  a  datoriilor 

publice, a gestionării în comun a datoriilor în zona euro, a taxei pe tranzacțiile financiare, a serviciilor 

publice solide și a energiei regenerabile.

*  *  *
* *
*

Pentru mai multe informa  tii 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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