
Prioritățile Societății Civile
în contextul Conferinței privind Viitorul Europei

În cadrul Forumului EUROSFAT 2021, organizat de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană, a
avut loc sesiunea „Prioritățile Societății Civile în contextul Conferinței privind Viitorul
Europei”, realizată cu sprijinul financiar al Ambasadei Franței în România și al Institutului
Francez din România și care s-a desfășurat sub egida Conferinței privind Viitorul Europei. Acest
eveniment a adus împreună oficiali ai României la Parlamentul European și reprezentanți ai
societății civile din diferite domenii de activitate.

Invitați:

Excelența sa, doamna Laurence Auer - Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al
Franței în România
Joseph Giustiniani - Atașat de cooperare al Ambasadei Franței în România și
Director adjunct al Institutului Francez din România
Victor Negrescu - Membru al Parlamentului European
Siegfried Mureșan - Membru al Parlamentului European
Alin Mituța - Membru al Parlamentului European
Diana Chiriacescu - Director al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru
Servicii Sociale (FONSS)
Andreea Scrioșteanu - Vice-președinte, Consiliul Tineretului din România (CTR)
Veronica Ștefan - Fondator, Digital Citizens Romania
Mihnea Cătuți - Director Cercetare, Energy Policy Group
Valentin Naumescu - Președinte al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică
Europeană (ICDE)

Moderator:

Ioana Bara-Bușilă - Expert afiliat drept european și drepturile omului, Europuls

Rezumat:

La data de 28 Octombrie, în cadrul celui mai mare forum de afaceri europene din România,
Eurosfat, a avut loc dezbaterea intitulată Prioritățile Societății Civile în contextul Conferinței
privind Viitorul Europei, organizată sub egida Conferinței privind viitorul Europei.
Europuls și-a propus să contribuie la dezvoltarea unui dialog solid cu reprezentanții de seamă ai
societății civile din România, pentru a contura o serie de priorități ce vor fi înaintate decidenților
români și europeni. 
În cadrul unor mese rotunde organizate de Europuls pe parcursul anului, dedicate consultării
societății civile în domenii-cheie precum: democrația, relațiile externe ale UE, economia, social,
utilizarea noilor tehnologii, energia și tranziția verde, sectorul de tineret, s-au conturat o serie de
priorități care au fost integrate într-un Manifest.
În cadrul acestui eveniment, Europuls, împreună cu invitații săi, a prezentat concluziile
Manifestului, făcând astfel o trecere în revistă a provocărilor actuale cu care se confrunta UE în
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domeniile cheie și a potențialelor soluții, pentru a încerca să aducă o perspectivă nouă în UE.
Având la bază Manifestul „Prioritățile Societății Civile în Contextul Conferinței privind Viitorul
Europei”, exponenții societății civile au avut ocazia să transmită în mod direct mesajul lor către
membrii Parlamentului European, creându-se astfel un cadru de discuție între factorii de decizie și
reprezentanții sectorului civic.

Evenimentul a fost înregistrat pe platforma Conferinței privind Viitorul Europei
https://futureu.europa.eu/.
Manifestul poate fi consultat pe pagina Europuls www.europuls.ro.

Intervenții ale vorbitorilor:

E.S. Laurence Auer - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Franței în România

“Pandemia a scos în evidență necesitatea unei solidarități europene absolute pentru a
răspunde la criza sanitară, care s-a manifestat, evident, în domeniul sanitar, prin
crearea unei campanii europene de vaccinare...Dacă m-ați fi întrebat în urmă cu cinci
ani dacă acest lucru ar fi posibil, aș fi spus că nu. La acel moment, principiul
subsidiarității prevala și nu s-ar fi putut imagina luarea unor măsuri concrete pentru
cetățeni și pentru state, printr-o coordonare atât de eficientă.”

“Avem încredere în orientarea României care este pro-europeană, a societății române
care este pro-europeană și în capacitatea societății civile, a mediului de afaceri de a
înțelege interesul României în contextul crizei. Acest lucru trebuie susținut prin
educație și informare corectă.”

“Obiectivul președinției franceze la UE este să reflectăm împreună la sentimentul de
apartenență, de angajament civic comun, în care tinerii să fie implicați în proiectul
politic pe care decidenții europeni sunt pe cale să-l construiască. ”

Victor Negrescu - Membru al Parlamentului European

“UE să fie mai ambițioasă în obiectivele pe care le vizează...Trebuie să venim cu propuneri
serioase care să schimbe Uniunea Europeană într-un sens pozitiv, să-i dea noi competențe,
poate în zona de educație, în zona de sănătate, să facă în așa fel încât Uniunea Europeană,
prin modul în care acționează, să aibă un proces mai transparent, mai deschis și să reducem
presiunea celor care au anumite reticențe față de proiectul european. (...)
Eu cred că trebuie să venim cu schimbări structurale care să facă să avanseze proiectul
european. Eu cred că ne putem asuma inclusiv o schimbare de tratate, astfel de măsuri să
fie introduse pe termen mediu și lung, în așa fel încât construcția europeană să fie una mai
performantă.”
„Am solicitat Comisiei Europene să aibă un buget dedicat acestui aspect (* Anul European
al Tineretului 2022*), am solicitat statelor membre să facă o strategie și o agendă clară a
ceea ce vor sa faca în anul european al tineretului.”

Siegfried Mureșan - Membru al Parlamentului European

„Dacă așteptăm mai mult de la Uniunea Europeană, trebuie să îi dăm instrumente,
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competențe suplimentare. (…) Cred că putem să ne gândim la o permanentizare a
platformei generată în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, în care să centralizăm
opiniile bune, cu obiectivul clar ca Comisia Europeană să le includă în programul său de
acțiuni pe anul următor.”
„Trebuie să existe un forum permanent prin care oamenii pot exprima ceea ce așteaptă de
la Uniunea Europeană, direcțiile în care Uniunea Europeană să evolueze.”

Alin Mituța - Membru al Parlamentului European

„Este mare nevoie de astfel de dezbateri despre Europa prin care să aducem mai aproape
de realitatea de zi cu zi temele europene.”
„Este necesară adoptarea unei politici europene de sănătate - o uniune a sănătății. Avem
nevoie de mai mult de la Uniunea Europeană decât să fie capabilă să răspundă crizelor
sanitare, precum stabilirea unor standarde comune, cooperarea structurală la nivel
european pentru medicamente și tratamente complexe și conceperea unui plan pentru
sănătatea mintală.”
„Ce putem face, dincolo de rolul Parlamentului European, e să ascultăm mai mult
societatea civilă și cetățenii.”

Diana Chiriacescu - Director al FONSS – agenda socială

„Este nevoie de măsuri mult mai concrete de sprijin în domeniul social, fondurile
europene trebuie să ajungă la comunitățile vulnerabile într-un mod cât mai rapid, mai
puțin birocratic, investițiile sociale trebuie crescute și este nevoie de investiții cu
impact social. Este nevoie de servicii sociale integrate: socialul, educația, sănătatea.”

Andreea Scrioșteanu - Vice-președinte, CTR – sectorul de tineret

„Pentru tineri este foarte important să fie invitați la masa deciziilor, la toate nivelurile
decizionale care ne privesc. (...) Am inițiat Rezoluția tinerilor din România 2020 -
2027 în care am cuprins prioritățile tinerilor și măsuri relevante în contextul
Conferinței privind viitorul Europei (...) Astfel, este nevoie de politici educaționale
centrate pe tânăr și pe nevoile sale indiferent de mediul socio-economic; tinerii trebuie
să fie parteneri egali nu doar în consultări, ci și în implementarea măsurilor; tinerii
trebuie să fie consultați în implementarea planurilor Next Generation EU, care trebuie
să includă scheme care promovează crearea de locuri de muncă de calitate și
mecanisme pentru tinerii cei mai vulnerabili.”

Joseph Giustiniani - Atașat de cooperare instituțională la Ambasada Franței în România și
Director adjunct al Institutului Francez din România

„În februarie 2022 va avea loc o nouă ediție a forumului « Jeunes au XXIe siècle »,
consacrată apartenenței la Uniunea Europeană, cooperării dintre tinerii francezi și
români, pentru identificarea modului în care putem să partajăm cât mai multe
informații, și promovării schimburilor, atât de importante între țările noastre.”

Veronica Ștefan - Fondator, Digital Citizens Romania – sectorul digital



„Digitalizarea pe care am facut-o acum, în pandemie, nu este digitalizarea pe care
putem sa ne-o dorim pe termen lung. (...) Va trebui să vorbim mai mult despre niște
standarde pentru serviciile digitale pe care fiecare stat membru să le implementeze:
vorbim de tehnologie și infrastructură, dar trebuie să vorbim și despre principiile care
stau în spatele acelor servicii, cum se dezvoltă, care este rolul participativ și
colaborativ alături de cetățeni. (...) Avem nevoie de un mecanism de dialog și de
interacțiune între cetățeni și decidenți și de instrumente de învățare.”

Mihnea Cătuți - Director Cercetare, Energy Policy Group – tranziția energetică

„Trebuie să învățăm din greșelile trecutului și să ne axăm mai mult pe atragerea lanțurilor
valorice pentru energiile verzi în Europa.(...) Orice tranziție energetică în orice stat al
Uniunii trebuie susținută de o strategie industrială, de dezvoltarea locurilor de muncă bine
plătite în interiorul Uniunii Europene.(...) Fac un apel la decidenții politici de a include
societatea civilă în elaborarea de politici publice și, mai cu seamă, în monitorizarea
implementării lor.”

Valentin Naumescu - Președinte al Asociației ICDE – întărirea proceselor democratice și rolul

UE în lume

„Ne-am pus o serie de întrebări fundamentale care țin de relațiile externe ale Uniunii
Europene și mesajul a fost unul foarte clar: nevoia unei reinventări a conceptului de
occident stretgic transatlantic în secolul XXI în conformitate cu noile nevoi, a unei
clarificări a conceptului de autonomie strategică europeană și al clarificării relațiilor cu
China și Rusia. (...) Este momentul să facem acest pas de la chestiuni generale, principii
care sună bine, valori enunțate pe hârtie la o acțiune civico-politică foarte concretă care are
rolul de a ține Uniunea Europeană pe un făgaș al respectării valorilor.”

Concluzii:

În cadrul sesiunii Prioritățile Societății Civile în contextul Conferinței privind Viitorul Europei, au
fost unanim recunoscute: nevoia unui dialog permanent între decidenții politici și societatea civilă,
întărirea rolului Parlamentului European, participarea activă atât a societății civile, cât și a
cetățenilor.
În urma intervențiilor de pe parcursul panelului, a fost întărit mesajul societății civile, cuprins în
Manifest, acela că cetățenii Uniunii Europene trebuie aduși în centrul proiectului european, iar
politicile adoptate la nivelul decizional trebuie adaptate nevoilor acestora, dar și contextelor
sociale pe care le trăim.
De asemenea, invitații la discuții au vorbit deschis despre rescrierea tratatelor și relaxarea
principiului subsidiarității pentru a dota Uniunea Europeană cu competențele necesare, astfel încât
aceasta să poată face mai mult pentru cetățenii săi. Necesitatea unor acțiuni concrete, considerarea
caracterului interdisciplinar al măsurilor printr-o abordare globală a proiectelor și promovarea unei
competiții de idei în cadrul societății civile, pentru a putea găsi cel mai bun mod dea a ajunge la
soluții împreună, prin discutarea constantă a tuturor ideilor, au fost alte câteva aspecte care au
conturat dezbaterea.
În final, s-a pus accentul pe legătura dintre corelarea valorile europene și tipul de acțiune politică
al Uniunii Europene pe plan extern.
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Acest material a fost realizat de:

Ioana Bara-Bușilă - Expert afiliat în drept european și drepturile omului, Europuls

Silvia Spînoche - Asistent Moderator, Europuls

Fiecare invitat și-a exprimat acordul cu privire la conținutul citatelor care îi sunt atribuite.


