Mesajul Preşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul deputat Valeriu
Zgonea, transmis de doamna Ana Birchall, deputat, Secretar al Comisiei
pentru Afaceri Europene, Camera Deputaţilor
la Conferinţa anuală a Institutului European din România, Uniunea
Europeană şi vecinătatea sa, 12 decembrie 2013, Hotel Intercontinental,
Sala Fortuna
Doamnelor şi domnilor,
Sunt deosebit de onorată să particip la acest eveniment important care
aduce în prim plan o temă de interes deosebit pentru ţara noastră.
Totodată, am plăcerea să transmit, în continuare, participanţilor la
Conferinţă mesajul domnului Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei
Deputaţilor, care îşi exprimă regretul că agenda parlamentară nu i-a permis
să fie prezent, astăzi, alături de dumneavoastră.
Daţi-mi voie să mulţumesc organizatorilor pentru invitaţie, în mod
special doamnei Gabriela Drăgan, directorul general al Institutului European
din România, pe care o felicit nu numai pentru această iniţiativă, ci şi pentru
întreaga activitate derulată şi pentru stimularea de dezbateri publice pe teme
europene.
Dezbaterea este mai mult decât necesară în contextul în care Uniunea
Europeană se confruntă cu noi provocări menite să-i reconfigureze existenţa,
să-i redefinească locul şi rolul în noul context global.
Astăzi, Uniunea Europenă are nevoie de un mare pas înainte, care va
trebui să însemne o redefinire a suveranităţii naţionale, a modelului de
democraţie, aşa cum le cunoaştem.
Sunt în prim plan dezbateri privind strategiile integrării, modelul de
organizare şi funcţionare, valorile şi principiile promovate, locul Uniunii
Europene în lume. Miza declarată a reformării Uniunii este de a transforma
construcţia europeană într-una mai democratică, mai aproape de interesele şi
necesităţile cetăţenilor europeni, care să ofere oportunităţi egale pentru toţi.
În acelaşi timp, trebuie să devină o structură mai activă şi mai eficientă pe
plan extern.
Parteneriatul Estic este o continuare a strategiei politicii de vecinătate
a Uniunii Europene.

Parteneriatul îşi doreşte nu doar să îmbunătăţească relaţiile bilaterale,
ci şi să dezvolte cooperarea în regiune, în anumite domenii-cheie, precum
securitatea energetică.
La Vilnius, în capitala Lituaniei care deţine preşedinţia UE, s-au
parafat Acordurile de Asociere cu Republica Moldova şi Georgia.
Dacă avansează rapid, cele două ţări au şansa să obţină la Riga în
2015 o formulare mai clară din partea UE în privinţa ambiţiilor de a deveni
state membre.
Cu două săptămâni înaintea reuniunii de la Vilnius, preşedintele
Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a făcut o declaraţie senzaţională.
Comisia Europeană va recomanda consiliului european să renunţe la
obligativitatea vizei de intrare în spaţiul UE, necesară încă cetăţenilor
Republicii Moldova. Această declaraţie a preşedintelui Barroso ilustrează
principiul "more for more", adică recompensarea, de către Bruxelles, a
reformelor înfăptuite de statele partenere.
Multe voci au susţinut că summitul de la Vilnius a fost un eşec, având
în vedere faptul că doar cu câteva luni înainte se preconiza parafarea
acordului și cu Armenia, dar mai ales semnarea lui cu Ucraina.
Mulţi s-au grăbit să spună că Uniunea Europeană a pierdut sau că
Parteneriatul Estic este o greşeală.
Eu sunt convins că nimic nu este pierdut pentru UE. Uniunea trebuie
să-şi păstreze unitatea şi fermitatea, trebuie să menţină, la nivel economic şi
politic, atractivitatea modelului de integrare şi cel al pieţei comunitare şi să
ţină uşa deschisă. Rezultatele se vor vedea.
Parteneriatul Estic, în ciuda numeroaselor obstacole, a contribuit la
intensificarea dialogului politic la nivel înalt, la facilitarea contactelor interumane, la integrare economică sectorială şi instituţionalizarea cooperării în
domeniul securităţii şi apărării. Totodată, a impulsionat dezvoltarea
societăţii civile, un element indispensabil pentru promovarea şi consolidarea
democraţiei în statele Parteneriatului Estic. Nu în ultimul rând, în special
prin Summit-urile bi-anuale, a generat un viu interes pe plan european
pentru ceea ce a fost până recent un colţ cumva neglijat al Europei.
Aş vrea să mai subliniez un lucru: Parteriatul Estic nu şi-a pus în
valoare toate instrumentele menite să aducă mai aproape de UE şi să
încurajeze transformări democratice și economice în statele din Vecinătatea
Estică.
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Parteneriatul Estic este o initiaţivă pe termen lung. Există succese de
etapă, există eşecuri de etapă şi încă mult de lucru pe viitor pentru atingerea
acestor obiective.
Cooperarea regională are un rol crucial pentru concretizarea
perspectivei europene şi euro-atlantice a întregii regiuni.
Interesul României este de a impulsiona cadrul actual al cooperării în
Europa de Sud-Est, în sensul asigurării de eficienţă, reprezentativitate,
abordare îndreptată spre viitor şi obţinerii de rezultate concrete în beneficiul
întregii regiuni, precum şi al fiecărui stat participant în parte.
Ţin să subliniez, în acest context, obiectivele Preşedinţiei-în-Exerciţiu
a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP), deţinută de
România, obiective oglindite în motto-ul Sharing One European Future.
Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est are un rol cheie în
consolidarea pe mai departe a relaţiilor dintre statele din regiune. România
este foarte preocupată de viitorul acestui proces. Preşedinţia noastră în
Exerciţiu este determinată să aducă împreună toate statele participante
pentru înfiinţarea Adunării Parlamentare, ca parte a ţelului nostru comun
privind sporirea rolului politic al Procesului de Cooperare din Europa de
Sud-Est. Actuala dimensiune parlamentară se va transforma dând naştere
unei noi adunări parlamentare anul următor, când Parlamentul României va
organiza, la Bucureşti, Sesiunea Inaugurală a Adunării Parlamentare a
SEECP.
România are un interes natural în facilitarea, în vecinătatea UE, a unui
spaţiu comun de stabilitate, securitate şi progres, în adâncirea relaţiilor dintre
UE şi vecinii din Est şi din Sud, pe baza intereselor comune şi a valorilor
împărtăşite.
Vă mulţumesc!
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