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Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a organizat, joi, 12 iulie 2018, la Constanța, o nouă consultare cetățenească privind viitorul Uniunii Europene, având ca
tematică „Conectivitate, Competitivitate, Piețe“, problematică ce se va regăsi și în viitoarea agendă a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. 

Evenimentul, realizat împreună cu Institutul European din România și în parteneriat cu Universitatea „Ovidius“, s-a bucurat de prezența a numeroși reprezentanţi ai autorităţilor publice locale,
jurnaliști, exponenţi ai mediului asociativ și academic, dar și locuitori ai județului Constanța. 

„Dezbaterea a evidențiat prin caracterul său interactiv o evaluare pozitivă a aderării României la Uniunea Europeană, precum și sprijinul cetățenilor din Constanța pentru consolidarea proiectului
comunitar, pe baza unor valori comune precum coeziunea și respectul reciproc. Printre provocările identificate pentru viitorul Uniunii, participanții au subliniat importanța asigurării unei dezvoltări
economice echitabile la nivel european pentru a reduce decalajele dintre statele membre“, a declarat Victor Negrescu. 

Ministrul delegat a făcut referire și la importanța celor patru libertăţi fundamentale ale pieţei unice, România fiind susținătoarea unei piețe interne fără bariere și restricții, în care nu există cetățeni
sau operatori economici de mâna a doua, iar legislația existentă este aplicată integral, în avantajul tuturor.

„Anul acesta sărbătorim 25 de ani de piață internă. Am parcurs un drum lung în ceea ce privește libertățile și oportunitățile de a călători, de a studia și de a lucra în cadrul Uniunii Europene
pentru cetățenii noștri. Dincolo de măsurile legislative de consolidare a integrării piețelor și de atingere a obiectivelor economice, este necesar să ne asigurăm că acțiunile noastre întăresc în
rândul populației sentimentul de apartenență și încredere în Uniunea Europeană. În acest spirit, susţinem orice inițiativă care vizează aprofundarea proiectului european, atât timp cât este
concepută într-o manieră incluzivă și deschisă tuturor statelor membre, pe baza unor criterii clare și obiective. Mesajul pe care dorim să-l transmitem tuturor partenerilor noştri, în contextul în
care vom deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, este acela că Uniunea Europeană nu trebuie să lase pe nimeni în urmă, ci trebuie să se preocupe de fiecare cetăţean, fie că acesta
trăieşte la Constanţa, Bruxelles, Madrid sau București, într-o localitate mai mare sau mică, într-un stat membru fondator sau, mai nou, în Uniunea Europeană“, a subliniat Victor Negrescu. 

Oficialul a evidențiat și că, prin concentrarea pe realizarea unor rețele de transport, energetice şi digitale inteligente, sustenabile şi pe deplin interconectate, Uniunea Europeană poate îndeplini
dezideratul pieței unice, context în care România are în vedere, în perspectiva mandatului pe care îl va deține în perioada ianuarie – iunie 2019, mai multe tematici de interes ce au în prim-plan
regiunea Mării Negre. 

„Regiunea Mării Negre este importantă pentru Uniunea Europeană atât prin prisma potențialului său în ceea ce privește energia, transporturile, comerțul, mediul, cât și prin dimensiunea de
securitate asociată acesteia. România a pledat încă de la aderare pentru o implicare sporită a Uniunii Europene în regiunea Mării Negre, iar revitalizarea unor instrumente precum Sinergia Mării
Negre sau Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, a cărei președinție o vom prelua la 1 noiembrie 2018, va stimula cooperarea regională, dezvoltarea economică și sporirea
conectivității“, a declarat Victor Negrescu.

 

Informații suplimentare

Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, și Institutul European din România au lansat pe 9 mai 2018 o serie de „Consultări cetățenești pentru viitorul Uniunii
Europene“. Ciclul de evenimente are ca scop dezbaterea liniilor prioritare viitoare ale proiectului comunitar și se înscrie în cadrul generat de inițiativa lansată la nivel european și andosată la
nivelul statelor membre (documentul „Inițiativa Consultărilor cetățenilor UE – cadrul comun“ / „EU Citizens’ Consultations Initiative – Joint Framework“). Consultările cetățenești constituie astfel
cadrul democratic pentru a dezbate cele mai importante teme la nivel european, atât cele care privesc direct România și pe cetățenii săi, cât și cele relevante pentru viitorul Uniunii Europene. 

Evenimentul de lansare la nivel național a avut loc, în 9 mai, la București, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“, în contextul aniversării Zilei Europei, cu participarea reprezentanților
administrației publice centrale, ai Parlamentului României, ai corpului diplomatic acreditat la București, ai mediului academic, exponenților mediului asociativ, ai instituțiilor de învățământ din
București, elevilor, studenților și reprezentanților mass-media. 

Consultările continuă, în perioada iulie – septembrie 2018, în diferite localități din principalele regiuni istorice ale României, iar concluziile vor fi prezentate la București, în luna octombrie a
acestui an. 
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