EVENIMENT

România - veşti bune
de la Consiliul European

Premierul Victor Ponta a declarat că
participarea sa la Consiliul European de la
Bruxelles, mandatată de președinte, a fost
o „premieră de bun augur”, fapt recunoscut
și de liderul PNL, Crin Antonescu. Ponta
a afirmat că a discutat cu preşedintele în
ajunul Consiliului European, iar „faptul că
am avut o poziție comună, eu am mers cu
un mandat prezidențial la care au lucrat
consilieri prezidențiali și de-ai mei aprobați de
președinte, mi-a dat forță”, a arătat primulministru.

T

raian Băsescu declarase că Victor
Ponta poate susţine punctul de vedere
al României la Consiliul European,
iar decizia de a participa acesta la summit este un
„semn de încredere”, şi nu de bunăvoinţă. Şeful
statului a ţinut să precizeze că, în ceea ce priveşte
colaborarea punctuală, în zona reprezentării
României la Bruxelles, ea nu este parte a pactului
de coabitare, ci este doar o posibilitate dată de
Curtea Constituţională, care a spus că participă
preşedintele la Consilii, dar poate delega pe primulministru cu mandat. Referitor la cele petrecute la
Bruxelles, Victor Ponta a anunţat că preşedintele
Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, l-a
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„înştiinţat oficial că s-a aprobat pentru România
şi Slovacia procedura n+3”, adică extinderea
perioadei în care putem cheltui banii europeni,
ceea ce înseamnă că ţara noastră câştigă 1,5 - 2
miliarde de euro. Premierul a precizat că un merit
în acest succes îl are şi preşedintele Traian Băsescu,
care „s-a bătut pentru acest lucru”, iar regula n+3 a
fost una din condiţiile ca România să fie de acord
cu viitorul buget al Uniunii Europene.
La Bruxelles, liderii europeni s-au declarat
acord cu ideea exploatării gazelor de şist, văzută
ca o variantă de scădere a facturii energetice în
condiţiile în care marii consumatori europeni - mai
ales siderurgia – au avertizat că din cauza preţurilor
tot mai mari la energie devin necompetitivi şi
ar putea fi nevoiţi să îşi închidă porţile, ceea ce
ar declanşa uriaşe probleme sociale. Există în
mod clar o opţiune de a permite ţărilor membre
ale UE să-şi adapteze legislaţia pentru a încuraja
explorările, cu respectarea standardelor de mediu.
Nu se va construi totuşi, în perioada imediat
următoare, o politică unică europeană, a declarat
premierul Victor Ponta.
Mare parte din Consiliul European
extraordinar a fost dominată de discuţii despre
desfiinţarea paradisurilor fiscale şi combaterea
evaziunii - din care Uniunea Europeană pierde

anual o mie de miliarde de euro, ceea ce înseamnă
pentru buzunarul cetăţeanului de rând cam
2000 de euro anual, arată estimările.”Dacă vrem
să-i încurajăm pe oameni să plătească impozitele,
trebuie şi să acţionam cu hotărâre împotriva
fraudelor fiscale şi a evaziunii”, a avertizat
cancelarul Germaniei, Angela Merkel.”Decât să
mărim taxele, impozitele, mai bine îmbunătăţim
sistemul de colectare, depistăm baza de impozitare
acolo unde e ascunsă”, a completat preşedintele
Franţei, Francois Hollande. La nivelul Uniunii a
fost propus în acest scop schimbul automat de
informaţii între statele membre despre deţinătorii
de conturi bancare, dar Luxembourg şi Austria
refuză să renunţe la secretul bancar. Dar promit
să o facă totuşi... cândva. Discuţiile vor continua aceasta este concluzia summitului- şi se speră întrun acord până la sfârşitul anului. Şi tot până atunci,
Comisia Europeană trebuie să renegocieze
diferitele acorduri privind impozitele cu state din
afara UE , respectiv cu Elveţia, Andorra, Monaco
şi Liechtenstein. Dar câta vreme nu există
acorduri similare şi cu alte „paradisuri fiscale”, ca
Insulele Cayman sau Insulele anglo-normande,
încercarea de a opri evaziunea fiscală pare sortită
eşecului.
Magda Comişel

