Masă rotundă cu membrii delegației române în
Parlamentul European în contextul Președinției României
la Consiliul UE în 2019

Pe data de 7 noiembrie 2018, Europuls, în colaborare cu Reprezentanța
Permanentă a României pe lângă UE, a organizat o masă rotundă cu
participarea membrilor delegației române din Parlamentul European, a doamnei
Ambasador Luminița Odobescu și a Ministrului Delegat pentru Afaceri
Europene Victor Negrescu. Evenimentul este ultimul din seria de reuniuni
organizată de Europuls și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în
contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene din 2019.
Dezbaterea a avut un format Chatham House și a constat într-o discuție referitoare la
prioritățile și provocările aduse de Președinția României la Consiliul UE, pe care țara
noastră o va exercita pentru prima dată de la aderarea la UE (în perioada ianuarieiunie 2019). Discuția a atins de asemenea și tema contribuției concrete a membrilor
delegației române în Parlamentul European pe durata celor șase luni.
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Președinția, care va avea drept punct central cetățeanul, se va axa pe patru mari
priorități: strategia UE pentru regiunea Dunării, bugetul European, antreprenoriatul
digital și social, și vecinătatea UE (cu accent pe parteneriatul estic, Balcani și nordul
Africii). În ceea ce privește cele 200 de dosare europene active care vor trebui
finalizate în mandatul actual al Parlamentului European (până la alegerile din mai
2019), numărul final al celor ce vor reveni României va depinde de progresul făcut de
Austria până la finele acestui an.
Discuția a scos la iveală și temele văzute drept esențiale pe durata Președinției –
adresarea inițiativelor unei Europe cu mai multe viteze, terorismul și migrația
necontrolată, șomajul în cazul tinerilor, Brexit, viitorul zonei euro și a spațiului
Schengen, negocierile cu Balcanii de Vest și Moldova, viitorul IMM-urilor, progresul
cu privire la inovație și cercetare, inteligența artificială și digitalizarea, securitatea
cibernetică, Erasmus+, antreprenoriatul, îmbunătățirea conectivității în Europa de
est, recuperarea averilor ilegale scoase înafara UE, Cadrul Financiar Multianual și
discuția cu privire la viitorul UE în contextul Summitului de la Sibiu. Reuniunea
preconizată pentru Sibiu poartă o importanță strategică în viziunea celor prezenți,
deoarece va fi esențială în definirea agendei liderilor europeni și a Comisiei Europene
pentru următorii 5 ani.
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Exercitarea cu succes a Președinției României la Consiliul UE necesită o abordare
echilibrată, dintr-un rol de mediator capabil să vină cu soluții creative pentru a
ajunge la un acord. Acest aspect a fost subliniat în cadrul discuției, alături de un apel
către unitate din partea actorilor români, care trebuie să depășească diferențele
politice în scopul unei bune desfășurari a Președinției. În viziunea celor prezenți, o
astfel de abordare va ajuta la consolidarea poziției României drept un actor credibil,
capabil să își asume responsabilitățile ce îi revin la nivel European. Nu în ultimul
rând, a fost evidențiată nevoia de ambiție dar și de realism la ce poate fi realizat pe
durata celor șase luni, ținând cont de perioada scurtă rămasă din mandatul
Parlamentului European și cel al Comisiei Europene.
Din public s-au pus numeroase întrebări, printre care:
● Care sunt riscurile și perspectivele în cazul în care Cadrul Financiar Multianual
nu este definitivat până la finalul mandatului actual al Parlamentului
European?
● Cum vor fi integrate cele patru priorități ale Președinției Române în cadrul
dezbaterii pe viitorul Uniunii Europene?
● Cum se vor regăsi cele mai recente realizări din domenul securității si apărării
în Președinția României la Consiliul UE?
● Va fi semnată o Cartă pe securitatea cibernetică pe durata Președinției?
● Cum va fi organizată dezbaterea pe viitorul UE?
● Ce a însemnat pentru România propunerea de schimbare a votului în
domeniul afacerilor externe UE?
● Cum sunt susținute IMMurile?
● Care sunt pașii următori în ceea ce privește transportul urban și inovarea
acestuia?

Atât participanții la masa rotundă, dar și cei prezenti în sală au dezbătut întrebările,
iar printre ideile exprimate amintim:
● Bugetul European a fost adoptat cu întarziere și în trecut, fapt ce a slăbit rata
de absorbție a fondurilor europene ;
● Progresul în discuțiile pe buget se vor face în limita ambiției și voinței statelor

3 | RAPORT

EUROPULS – CENTRUL DE EXPERTIZĂ EUROPEANĂ

membre, dar riscul unor posibile divergențe crește odată cu noul Parlament
European, a cărui componență și poziție poate fi foarte diferită de cea actuală ;
● Un charter pe securitatea cibernetica este poate prea ambițios, însă este
posibilă organizarea unui exercițiu cibernetic;
● Politica de apărare comună și fondul pentru apărare sunt susținute de
România, scopul însă este de a ajunge la un consens pe toate domeniile ;
● Summitul de la Sibiu va prezenta o declarație asumată de către statele
membre, care va avea impact asupra pașilor următori la nivel european.

Europuls va urmări îndeaproape exercițiul Președinției și va prezenta un raport la
finalul mandatului, detaliind desfășurarea și eforturile depuse pe durata celor șase
luni. Raportul va explica componente ce au intrat în pregătirea și exercitarea
Președinției, implicarea actorilor români și ce a însemnat acest exercițiu pentru
instituții. Dincolo de numărul dosarelor încheiate, raportul își doreste să evidențieze
toate lecțiile învățate – pozitive sau negative – ale exercitării Președinției rotative, cât
și ce s-ar putea îmbunătăți pe viitor.
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DESPRE
Europuls – Centrul de Expertiză Europeană
Centrul de Expertiză Europeană EUROPULS este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2010 la Bruxelles
de un grup de experți români în afaceri europene. Scopul acesteia este acela de a promova procesul de integrare
europeană în România dar și de a contribui la dezvoltarea unui spațiu public european. Europuls urmărește să
încurajeze dezbaterile publice pe teme europene prin articole și studii, precum și prin organizarea de dezbateri,
ateliere de lucru și conferințe, printre participanții la aceste evenimente numărându-se comisari europeni,
europarlamentari români și străini, lideri politici, reprezentanți ai societății civile, experți și jurnaliști.
Europuls este inițiatorul și principalul organizator al EUROSFAT, forumul anual dedicat dezbaterilor pe teme europene
și partener fondator al proiectului RO2019 pentru sprijinul Președinției Române a Consiliului UE din 2019.
Asociația Europuls, înființată în 15 martie 2010 și înregistrată oficial atât în Romania cât și în Belgia, este complet
independentă de orice organism cu caracter politic.

www.europuls.ro
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