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SENATUL EVZ. Bugetul UE şi laşitatea politicienilor de
pretutindeni
Autor:ă

ă

caut ăînăEvz.ro
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Intrebareaăvânturat ăcaăoăbât ăaziădeătoat ălumeaăeădac ă„Româniaăaăieşităîn
avantaj”ădeălaănegocierileăpurtateăînăConsiliulăEuropeanăpeăbugetulă2014-2020
aniăalăUE.ăNu-iăuşorădeăr spunsădeoareceăeaăcon ineăoăprezum ieăgreşit :ăaceea
c ă„maiăbinele”ăpentruăRomâniaăînseamn ămaiămul iăbani,ăînăindiferentăceăform
şiăpentruăceăscop.
Dac -iăaşa,ăseăpoateăspuneăc ăRomâniaăaăieşit
bine,ăceeaăceănu-iă100%ămeritulăluiăB sescu,ăcum
jubileaz ăuniiă(pu ini)ăşiăseăenerveaz ăal ii
(majoritari).ăIntr-oăperioad ădeăcriz ăcândăpesteătot
seătaieăbugeteleăpublice,ăiarăperătotalăanvelopa
financiar ăcomunitar ăn-aăcrescut,ăRomânia
primeşteăcuă18%ămaiămultăînăEuroă–ăadic ăseătaie
deălaăal iiăcaăs ăniăseădeaănou ă–ăfiindăprintre
pu ineleă riăcuăcreştereănet ădeăalocare.ăŞiăda,
creştereaăeăreal ,ănuădep şit ădeăinfla ieăcumăs-a
repezităiarăs ăzic ăşiăs ăseăfac ăiarădeărâsăpremierul
Ponta,ămin indăinabilăînăchestiiăverificabile:ăinfla iaăpe
euroăînăintervalulă2007-2012ăaăfostădeădoară13.2%ă(NB.ăCumulat ,ăiarănuăadunat ăaritmetic,
pentruăceiăcareăseăvorăn pustiălaăEurostatăs ăverifice).

PDL,ăsauăcumăs
scapiădeăpropria- i...
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Problemaăeăc ănuămereuăbaniiămul iăînăbugetulăpublicăfacăbineăuneiă riă–ăiarăuneoriăfac
demonstrabilăr u.ăDepindeăpentruăceăanumeăsuntăaloca i,ăcâtădeăcorectăsuntăfolosi iăşiăce
impactălas ăînăurm ăînăsocietateăactulăcheltuirii.ăPentruănoiăexperien aăperioadeiă2007-2013
eăunaăambigu :ăuneleătipuriădeăfonduriăUEăauăfinan atăproiecteănecesareă(şiădinăp cateăexact
aiciăabsorb iaăaăfostăslab ),ădarăalteăn-auăf cutădecâtăs ăpr seasc ăoăîntreag ăciuperc rie
deăfirmeădeăconsultan ,ăfunda iiădeăpartido-sindicaleăsauădiverşiăal iăclien iălipi iălaă eavaăcu
traininguri,ătip rireădeăcertificateăşiălivrareădeăsofturiăsupra-estimateădeăcareăn-areănimeni
nevoie.
Dac ăultimeleăproiecteăarăfiălipsităcuătotul,ăne-arăfiăfostătuturorăcevaămaiăbineăiarăRomâniaăarăfi
fost,ăs ăzicem,ăcuă5%ămaiăpu inăclientelist .ăS pt mânaăviitoareăExpertăForumăvaălansaăo
analiz ăstatistic ăpeăalocareaăbanilorăpentruăinvesti iiăc treăautorit ileălocaleăînăperioada
2004-2011,ăconcluziaăfiindăchiarăasta:ăîntr-unăstatăcuăinstitu iiăslabe,ăcuăcâtăsuntămaiămul i
fonduriă(exăboom-ulăîncas rilorăînăaniiădinainteădeăcriz ),ăcuăatâtăcreşteăşiăindiceleăde
clientelism.
Alteăfinan riăeuropeneăînăcareăseăbag ăbaniăcuăg leata,ăprecumăpl ileădirecteăînăagricultur
(peăhectar,ăcapădeăvac ,ăetc),ănuăsuntăneap ratăcorupte,ăciădoarăd un toareăeconomicăla
scaraăîntregiiăEurope,ăsubven ionândăfragmentareaăşiăineficien a,ătransformândăruralul
europeanăîntr-oăbutaforieăalpino-mediteranean ăpeăbaniăpubliciăşiădistrugândăşansele
fermierilorădinălumeaăaătreia,ăpeăcareăînăretoric ănuămaiăştimăcumăs -iăc in m,ădeăaăintraăpe
pia aăUEăşiăaăconcuraăcuăproduseăbuneăşiăieftine.
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M-aşăfiăbucuratăşiăeuăal turiădeăB sescuăpentruăsuplimentulădeăbani,ădarănuăpotădac ăgrosul
mergeălaăpl iădirecteă–ăşiăiriga ii,ăcumăaădeclaratăpreşedintele,ăf r ăs ăneăspun ădeăundeăa
scosăchestiaăastaă–ăpentruăcaădup ădou -treiăcicluriăbugetareăs ăavemăşiănoiăoăagricultur
distorsionat ,ădependent ădeăsubven iiăşiăoăclas ădeăfermieriăgureşiăşiămilitan iăcaă iaăcare
defileaz ăperiodicăprinăBruxellesăcontraăîncerc rilorădeăreform ăaleăcomisaruluiăCioloş.
Culmeaăprostiei,ăneămaiăşiăbucur măpentruăînlesnireaădeăaărealocaă25%ădinăbaniiăde
dezvoltareărural ă(totuşi,ăproiecte)ăc treăiubiteleăsubven iiădirecte,ăcareănuăcerăcapacitate
administrativ ăpentruăaăfiădistribuite.
Absolutătoat ălumeaălaăacestăConsiliulăEuropeanăs-aăcomportatăipocrităşiălaş,ăurm rindăs
“aduc ăbaniăacas ”ăpeătermenăscurtăînădiverseăformeă(aloc ri,ărabaturi,ăetc);ăinteresulăcomun
peătermenămediuăşiălungăalăUEăaăr masădeăizbelişte.ăDup ăceăaniădeăzileăamăf cutăgargar
cuăAgendaă2020ăpentruăcompetitivitate,ăacumăniăs-auăînmuiatăgenunchiiăşiăamăt iatăbani
exactădeălaăcercetareăşiăproiecteătransfrontaliere,ăcareătrebuiauăs ăfac ăEuropaămaiăflexibil
peăenergieăşiătransport,ădoarăcaăs ăavemăînăcontinuareăcuăceăalimentaăgrupurileădeăinterese
careămiliteaz ăpentruăstatusăquo.
Citește și alte editoriale de același autor:
Se poate scăpa de presa-ciomag?
SENATUL EVZ. Ponta e sub Boc pe criterii de performanţă
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Participă, alături de cititorii din comunitatea evz.ro, la dezbatere.
Primul SITE DE ȘTIRI din România în care TU esti PARTENER egal cu JURNALIȘTII
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Romaniaăvaăfiăinăavantajăatunciăcandăvaăatrageămaiămultădecatăcotizeaza!ăeăsimplu,ăindiferentădacaăprinăplati
directeăsauăprinăproiecte!ăpanaăacumăesteăintr-oămareăpierdereăpt.caăaăfostătamanăinvers,ăiarăceăs-aăcheltuit
nuăseăreflectaădecatăinăbuzunareăunorădejaăimbuibati.ăscandaluri,ăprocese,ălucrariăabandonateăurmareăa
suspendariiăplatilor,ăetc.ăharjoanaăastaăintreăPatăsiăPatasonăvaăproduceăsiămaiămultaăscarba,ăatatăpe
romanilorăcatăsiămaiăalesăeuropenilorăcare,ăpanaălaăurmaănuăneăvorămaiădaănimic!ă"Dumnezeuăitiăda,ădarănu-ti
bagaăinătraista"ăcredăcaăesteăcunosculăsiădeăei,ădragiăromani!ădarănu-iănimic,ănoiăneăinjuramăreciproc,ăne
invrajbim,ăalegemăparcaăpeăceiămaiănepunticiosiădintreănoiăsaăneăconducaăsiăapoiăavemăimpresiaăcaăaăaltii
suntăvinovatiădeăceeaăceăsiăcumătraim!ăsanatateăsi-unăprazăverde!
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oameniădeăbirouăcareăseăpronuntaăinăprivintaăagriculturii.ăFaraăsaăincercăsaăvaăofensez,ăcredăcaăsuntetiăunul
dintreăei.ăAgriculturaătrebuieăsubventionata.ăAltfelăneătrezimăcaănuămaiăavemăagricultura.ăAgriculturaănuăse
refaceăpesteănoapteăcaăoămasinaăpeăcareăoăinchizi/deschiziăcandăaiănevoieădeăeaăciăeăcevaămultămaiăcomplex.
Vretiăcompetitieăliberaăpeăpiataăagricolaădarămaăindoiescăcaăvretiăsaăfitiădependentiădeămancareăvenitaăde
departe.ăTocmaiăastaăs-arăintamplaădacaăfermieriiălocaliă(asha,ăpagubosiăcumăsunt)ăsi-arăinchideăterenurile
siăs-arăapucaădeăaltcevaă(poateădeăfacutăpoliticaăagrara).ăEuăsuntădeăparereăcaăsubventiileăinăUEătrebuiesc
egalizateăiarăimporturileădinătarileăterteăsaăfieătaxate.ăStiuăcaăvretiămancareămaiăieftinaă(laăfelăcumăcumparatiăsi
prodseăfacuteăinăChinaă(euănu)),ădarăpeătermenălungăvaăasigurăcaăesteăfoarteăpagubos.
Voteaz
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Raporteaz

12ăFebruary,ă09:20.ăFANăBASESCUăBOC
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AMăPRIMITăOăSUMAăDEăBANIă.BUNăGuvernulăsaăoăgestionezeăsiăbastaă.Laăcumăneăzbatemăinănoroiăaiciănu
maiăeănevoieăsaăneămaiăstropimăsiăpesteăgraniteă.Fiecareătaraăareăprogramulăeiă,ănoiăpeăaleăUSLăMacarăsa
aducemăceăamăprimită.punctăparereaămeaă.
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12ăFebruary,ă09:19.ăinteligent
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argumentatăsiăcuălogica.ăDacaălaănivelădeăPE,ătotiăparlamentariiăsuntădeătipulănorica,cretu,ivan...,ănici-oăsansa
deăseriozitateăsiăperspectiva.
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OrăfiăseriosiăsiădeăperspectivaăEbaăsiăMacovei!Hahaha
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Aăinretvenităcenzura,asaăcaăamăsaăincercămaiăpeăscurt.Totăscoatetiăinăfataăprodentul,celădeă18%.Daca
euăamă100ăleiăiarătuăimiădaiă50ăleiăinăplusăinseamnaăcaămi-aiădatăcuă50%ămaiămult.Dacaăeuăamă1000
deăleiăsiăimiădaiă150ăleiăinseamnaăcaămi-aiădată"doar"cuă15%ămaiămult.Candăasăfiămaiăcastigata?Face
parteădinăabecedarulămanipularii.
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R spunde

Raporteaz

12ăFebruary,ă11:55.ădora
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Despreceămaterialăexplicităeăvorba?Astaăeăcenzuraădinănou.
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@credinta:ăBasescuăareăstofaădeăsefădeăstat????Catădeăbasistăpotiăfiăsaăspuiăoăasaăoăenormitate?
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Teărog,ăteărog,ănu-tiăpermit,ănuăaccept!ăCumăadicaă"toataălumeaăs-aăcomportatălaăacestăCEăipocrităsiălas"?ăDa,
toti,ămaiăputinăiubitulăsiăviteazulănostruăconducatorăsuprem,ăExcelentaăSaădomnulăTraianăBasescu.ăCareăa
luptat,ădandăjertfeădeăsudoareăsiăsange,ăpentruăprosperitateaăpatrieiăsiăbunastareaăpoporuluiăroman.ăUra!
Ura!ăUra!
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Amice,ăte-aiătrezităpreaărepede!ăDu-teărepedeăsiămaiăiaăoăguraădeăsomnăsiăvinoăcuăminteaălimpede!
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dejun.ăSiăaltadataăsaădaiărepliciăcivilizate,ănuădeămarlan.
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Credăcaăamăfostăpreaăcivilizatăcuătine!ăSeăpareăcaănuăsomnulăpoateărezolvaăproblemaădvoastra,ăExcelenta!
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bolovane,ăomulăte-aăbagatăinăseama.ăTuăaiăaberatăvorbindădeăPresedinteăcandăin
articol,ăeraăvorbaădeăaltceva.
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@idea.ăMai,ăfrateăestiăchior?ă"AbsolutătoataălumeaădeălaăacestăConsiliuăEuropeanăs-a
comportatăipocrităsiălas".ăCumăadicaăinăarticolăesteăvorbaădespreăaltceva?ăSiădespre
altcevaăsiădespreăceăamăspusăeu.ăFiecareăiaăceăvreaăsiăinterpreteazaăcumădoreste.
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Paiănuăasaăafirmaăautorulăarticoluluiăinăprimaăfrazaădinăultimulăparagraf?ăEuăi-amăluatăpartea
conducatoruluiăiubit.
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iubităsauănu,ăareăstofaădeăsefădeăstat.ăNuăaiăfioriăcandăteăgandestiăceăhartaguriăinutileăsi
grotestiăvorăfiăpeăvremeaăluiăadormila?
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Ceăintelegetiăprinămaterialăexplicit?Conf.ăDEX,ă"explicit:ăcareăesteăexprimatălimpede,ădeslusit,ălamurit,
clar."ăOareănuăesteăaceastaăoăconditieăaăcomunicariiă?ăMultumescăptălamurire.
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