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Participarea ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, la dezbaterea cu tema
„Europa tinerilor, tinerii Europei! #RO10@UE și #ERASMUS30”
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Ana Birchall: Tinerii români au un potențial care trebuie lăsat să se descătușeze, să fie pus în valoare, aici, pentru
noi toți, nu în altă parte. Ne dorim un viitor frumos pentru România și pentru tinerii noștri și doar împreună putem
transforma mai repede acest viitor în realitate.
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, a participat astăzi, 10 martie 2017, la dezbaterea cu tema
„Europa tinerilor, tinerii Europei! #RO10@UE și #ERASMUS30”, organizată de Institutul European din România (IER).
În alocuțiunea sa, ministrul delegat Ana Birchall a menționat că tema abordată este una relevantă din perspectiva
participării active a tinerilor la dezvoltarea României și a societății românești, cât și la consolidarea proiectului
european. În același timp, ministrul delegat a subliniat că este nevoie de o Europă mai aproape de cetățeni și, în
special, de cei tineri, întrucât „o comunitate care vrea să aibă viitor se preocupă responsabil de tineri iar acest lucru
este valabil atât pentru țara noastră, cât și pentru Uniune în ansamblul ei. Așa cum am afirmat și în trecut, România și
Europa vor fi deveni mai bune dacă vom înțelege să ascultăm vocea tinerilor și în măsura în care tinerii se vor implica
în procesul de decizie.”
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene a încurajat, totodată, o participare activă și creativă a tinerilor de valoare,
bine pregătiți, capabili să înțeleagă și să contribuie la gestionarea multiplelor provocări și a temelor majore pentru
politica externă românească: afaceri europene, securitate internațională, cooperare regională, relații bilaterale,
diplomația economică, diplomația publică și culturală, politica de cooperare pentru dezvoltare. A amintit, în acest
context, de demararea pregătirilor pentru preluarea, în anul 2019, a Președinției Consiliului UE, un obiectiv major de
etapă pentru diplomația română, pentru al cărui succes va fi necesară mobilizarea tuturor resursele intelectuale pe
care le avem la dispoziție, inclusiv cea a tinerilor.
„Tinerii sunt o resursă extraordinară a acestei țări și ne dorim ca această resursă să aibă oportunități cât mai bune din
punct de vedere educațional, profesional și al calității vieții, în România. Aceasta este cheia asigurării și creșterii
economice durabile – în România și pe plan european. Este foarte important săi ajutăm și săi încurajăm pe tineri să
participe activ și creativ la dezbaterile privind Europa, dar și locul României în Europa”, a afirmat ministrul delegat Ana
Birchall.
În acest sens, a exprimat preocuparea constantă a actualului guvern de a crea oportunități pentru tineri, astfel încât să
fie oprit exodul tinerilor de valoare care preferă să plece în străinătate, prin investirea în educația lor, în dezvoltarea lor
personală și profesională, precum și în oportunitățile de angajare pe care ei le au după finalizarea studiilor. A amintit
măsurile luate de Guvern în sprijinul tinerilor, până la acest moment, precum: creșterea alocării pe student pentru
fondul de burse, transport gratuit pe CFR pentru toți studenții din România, pe toată perioada anului, inclusiv în
vacanțe și alocarea de credite de angajament în vederea construirii de locuințe.
Ana Birchall lea transmis tinerilor prezenți la eveniment invitația de a participa la programele de internship organizate
în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și al Guvernului României, precum și de a se implica în proiectele care vor fi
demarate în vederea pregătirilor pentru preluarea de către România a Președinției Consiliului UE în 2019.
În intervenția sa, ministrul delegat Ana Birchall a salutat celebrarea a 30 de ani de activitate a programului Erasmus,
unul din cele mai apreciate programe ale Uniunii Europene, care a oferit pentru milioane de tineri europeni
oportunitatea de a participa la construcția unei adevărate conștiințe europene. „Succesul general al programului
Erasmus ne face să ne dorim ca un număr tot mai mare de tineri români, din medii cât mai variate, să poată beneficia
de această experiență. Totodată, ne dorim să facem din România o destinație privilegiată a programului Erasmus.
Unele țări europene au făcut din atragerea unui număr cât mai mare de bursieri Erasmus o adevărată diplomație
publică”, a menționat ministrul delegat pentru Afaceri Europene.
În încheiere, ministrul delegat Ana Birchall a salutat inițiativa IER de o organiza o asemenea dezbatere și a asigurat că
va face toate eforturile în actuala sa calitate de a sprijini ca tinerii să se poată realiza aici, în România și de a le oferi
șansa de care atât ei, cât și România are nevoie pentru afirmarea și valorificarea potențialul românesc la nivel de
excelență.
„Întotdeauna am considerat că dacă crezi în șansa ta și rămâi corect cu tine însuți și față de ceilalți, e doar o chestiune
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de timp până vei reuși. Așa cum afirmat și în trecut, tinerii români au un potențial care trebuie lăsat să se descătușeze,
să fie pus în valoare, aici, pentru noi toți, nu în altă parte. Ne dorim un viitor frumos pentru România și pentru tinerii
noștri și doar împreună putem transforma mai repede acest viitor în realitate”, a conchis Ana Birchall.
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