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Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a organizat miercuri, 29 august 2018, la Târgoviște, o nouă consultare cetățenească privind viitorul Uniunii Europene, având ca
tematică „Cetățeanul european, în prim-planul reformei Uniunii Europene“.
Evenimentul, organizat împreună cu Institutul European din România şi beneficiind de sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița, s-a bucurat de prezența a numeroși reprezentanţi ai autorităţilor
publice locale şi centrale, jurnaliști, exponenți ai mediului asociativ și academic, precum și cetățeni ai judeţului Dâmbovița.
În intervenția sa, ministrul delegat pentru Afaceri Europene a subliniat că România are obligația de a pleda pentru centrarea dezbaterilor pe necesitatea consolidării încrederii cetățenilor europeni
în viabilitatea, sustenabilitatea și valoarea adăugată pe care Uniunea Europeană o aduce vieții acestora de zi cu zi, fiind unul dintre statele care se bucură de un nivel ridicat al susținerii și
încrederii populației în proiectul european.
„Un rol esențial în discuțiile privind viitorul Uniunii Europene îl vor avea opiniile și așteptările cetățenilor. Pe plan național, evenimentele din ciclul consultărilor privind viitorul proiectului comunitar
reflectă eforturile Guvernului României de a implica mai mult cetățenii cu privire la cele mai importante teme aflate pe agenda europeană și de a crește participarea lor în procesul democratic al
Uniunii Europene. Ne dorim ca rezultatele acestor consultări să aducă o contribuție de substanță la nivel european, prin prezentarea viziunii românilor, ca beneficiari direcți ai integrării europene,
cu privire la liniile strategice pe care Uniunea Europeană trebuie să le urmeze. Din perspectiva României, consultarea cetățenilor cu privire la politicile europene și la acțiunea țării noastre la nivel
european este cu atât mai importantă ținând cont de faptul că vom deține Președinția Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului viitor“, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri
Europene, Victor Negrescu.
Ministrul delegat a arătat totodată că agenda de lucru a mandatului are în prim-plan cetățeanul european, iar Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene va urmări ca politicile europene
să se raporteze în permanenţă la principiul coeziunii între statele membre și între diferitele categorii socio-economice.
„După cum se menţionează şi în Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, promovarea convergenței economice, sociale şi teritoriale este esenţială pentru dezvoltarea armonioasă,
echilibrată şi durabilă a Uniunii, prin reducerea disparităţilor structurale între diversele regiuni şi promovarea de oportunităţi egale reale pentru toţi cetăţenii“, a evidenţiat 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 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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