Scris de aolteanu pe 01 iunie 2012, 10:28

“Prietenii coeziunii” se reunesc vineri la
Bucuresti
Vineri se desfasoara la Bucuresti conferinta la nivel de prim-ministri din
statele membre ale grupului "Prietenii coeziunii" pe tema Cadrului Financiar
Multianual al Uniunii Europene 2014-2020. La reuniunea de la Palatul
Parlamentului vor participa premierii si inalti oficiali din Bulgaria, Cehia,
Cipru, Croatia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
Portugalia, Slovacia, Slovenia si Spania.
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Evenimentul de la Bucuresti reuneste tarile interesate de mentinerea politicii de coeziune a UE,
care vizeaza mentinerea politicilor prin care se aloca fonduri statelor mai putin dezvoltate pentru
a ajunge la nivelul de dezvoltare al mediei Uniunii. Printre statele care sustin politica de coeziune
se numara si Romania.
Pe agenda intalnirii se afla in primul rand bugetul tarilor europene in urmatorii 6 ani, dar si
problema Greciei, care este pe cale sa paraseasca zona euro.
La finalul dezbaterilor de vineri, reprezentantii celor 16 state participante vor semna o Declaratie
comuna in care este de asteptat sa insiste pentru mentinerea unui "nivel corespunzator" al
finantarii, in scopul cresterii economice si crearii locurilor de munca. "Se va evidentia ca politica
de coeziune este un instrument investitional care raspunde pe deplin atingerii obiectivului de
crestere si crearea locurilor de munca la nivelul UE", se arata intr-un document oficial al reuniunii.

Oficialii UE prezenti la Bucuresti vor pregati astfel un demers comun, in perspectiva discutiilor de
la Consiliul European, din 28-29 iunie, unde va fi analizat cadrul financiar multianual al Uniunii.
La reuniunea de vineri va participa si presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso,
care se va intalni la Bucuresti atat cu presedintele Traian Basescu cat si cu premierul Victor
Ponta. Intalnireacu seful statului este programata la ora 14:50, la Palatul Cotroceni.
Guvernul Romaniei finanteaza organizarea si desfasurarea evenimentului de vineri cu 293.000
de lei, bani proveniti din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012. Organizarea
reuniunii este asigurata de Ministerul Afacerilor Externe si Secretariatul General al Guvernului.
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Ponta ii va cere oficial Parlamentului sa decida
daca la Bruxelles merge premierul sau
presedintele
ADRESA: http://crct.ro/nhuS
Premierul Victor Ponta a anuntat miercuri ca ii transmite astazi
Parlamentului scrisoarea prin care solicita sa prezinta in plenul
camerelor reunite o declaratie referitoare la problematica
europeana. Ponta mai cere ca Parlamentul "sa dea un mandat celui
care va prezenta pozitia Romaniei la sedinta oficiala Consiliului
European".
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Traian Basescu: Cautam solutii pentru ca
Grecia sa ramana in zona euro
ADRESA: http://crct.ro/nhuI
Presedintele Traian Basescu a sustinut miercuri, la Aeroportul
Henri Coanda, o declaratie de presa, inainte de a pleca la
Bruxelles. Presedintele urmeaza sa participe la reuniunea
informala a Consiliului European, care va avea ca obiect
discutii pe teme precum stimularea cresterii economice si
ocuparea fortei de munca.
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