Următorul trio al președinției trebuie să direcționeze Europa pe o cale
durabilă
Bruxelles, 19 Decembrie 2018

România, Finlanda și Croația au publicat recent programul comun al trio-ului pentru viitoarea
preluare a Președințiilor la Consiliul Uniunii Europene. Programul trio-ului setează prioritățile
politice comune ce vor fi abordate de-a lungul președințiilor, fără a include schimbări
fundamentale, dar evidențiază sectorul pieței muncii și a dezvoltării mediului de afaceri, plasândule la același nivel cu prioritățile politice. Organizațiile Neguvernamentale Europene își doresc ca
politicile propuse să fie bazate pe drepturile omului și să participe la prosperitatea cetățenilor, cu
respectarea mediului înconjurător.
Programul comun al trio-ului va ghida România, Finlanda și Croația în setarea agendei propriilor
priorități pentru președinții, ce vor acoperi o perioadă totală de 18 luni începând cu Ianuarie 2019
până în Iunie 2020. Fiecare țară va deține președinția pentru 6 luni, începând cu România de la
1 Ianuarie 2019.
Țara care deține președinția poate influența politicile Uniunii Europene prin setarea agendei
pentru întâlnirile Consiliului, având în vedere prioritățile acesteia. Cele trei țări au agreat asupra
unor sectoare prioritare comune, cum ar fi: o uniune pentru creștere economică, angajabilitate și
competitivitate; o uniune energetică; libertate și securitate; protejarea cetățenilor și uniunea ca
actor global.
”Chiar dacă programul este construit conform direcției promovate în mod obișnuit de Uniunea
Europeană, prezintă și aspecte pozitive. Sunt evidențiate valorile comune europene precum
democrația, egalitatea și drepturile omului. Pe de altă parte, migrația este abordată din punct de
vedere al securității granițelor, ci nu în jurul respectului pentru drepturile omului. Suntem
consternați să identificăm aceste inconsistențe în program, însă ne bucură faptul că politica de
extindere a Uniunii Europeane poate fi pusă din nou în discuție” spune Branka Juran, Croatian
Platform for International Citizen Solidarity – CROSOL.
Programul continuă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă în Europa. Uniunea
Europeană a jucat un rol de activist global în derularea negocierilor pentru Agenda 2030 și
Acordul de la Paris în ceea ce privește schimbările climatice. Organizațiile își exprimă îngrijorarea
cu privire la faptul că agenda orientată spre creștere economică și mixul de politici din programul
comun nu este încă îndeajuns pentru atingerea - în cadrul temporal propus - Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă și limitarea creșterii temperaturii globale la 1,5 grade celsius.
”Salutăm angajamentul trio-ului de a promova dezvoltarea durabilă în Europa. Ne așteptăm ca
acest subiect să apară printre prioritățile discuțiilor de la Sibiu privind viitorul Uniunii Europene și
în cadrul Agendei Strategice a Consiliului ce va propusă pentru următorii 5 ani. Trio-ul va trebui
să se asigure că actuala strategie Europa 2020 va fi urmată de Europa Durabilă 2030, aliniată cu
Agenda 2030 și Acordul de la Paris”, spune Rilli Lappalainen, director de advocacy la Finnish
Development NGOs - Fingo.
Anii 2019-2020 vor fi critici pentru redefinirea Europei. În ultima vreme am asistat la contestarea
valorilor fundamentale democratice și la răspândirea inegalităților în Europa. Mișcările populiste,
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xenofobe, câștigă din ce în ce mai mult teren în timp ce spațiul societății civile este îngrădit în
câteva state europene.
În următoarele 18 luni, organizațiile societății civile din Finlanda, România și Croația vor lucra
împreună pentru a monitoriza activitatea desfășurată în timpul președințiilor și a pleda pentru
cauza drepturilor omului, politicilor de dezvoltare, societății civile și a dezvoltării durabile în
viziunea politică a Uniunii Europene.
”Trio-ul nu face referire la presiunile din ce în ce mai numeroase ce sunt adresate atât societății
civile din Europa cât și din restul lumii, și nu identifică segmentul societății civile drept un partener
în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă sau a oricăror altor obiective relevante (europene
sau globale). Sperăm ca eforturile depuse de organizațiile societății civile din cele trei țări în
colaborarea și contribuirea la președinții de succes să fie recunoscute și apreciate”, spune Ștefan
Cibian, președintele FOND România.
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