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Recomandările think-tank-ului INACO:
4 pași pentru o Președinție memorabilă a României la Consiliul UE
1. Definirea unui proiect major de interes comun pentru Ro și UE
 Noi ne propunem ca teme: coeziunea, siguranța, UE - actor global și valori
comune, care sunt valabile pentru toți. Nu avem o temă cu care să
rămânem în memorie.
 Bulgarii au Balcanii de Vest ca “signature project” cu care se diferențiază
 Propunem o Strategie a Dunării și a Mării Negre cu program de investiții altfel va fi un eșec, așa cum au fost și alte încercări
2. Acord între Președinție și Guvern în România pentru puncte de vedere
unitare pe dosare care urmează să fie tranșate la nivelul Consiliului European
(ex. Buget - CFM).
3. E nevoie ca Guvernul să desemneze specialiștii pentru negocierile pe
dosare (trialog). Timpul e scurt de acțiune din cauza alegerilor pentru P.E.

 Dacă va trimite miniștrii care nu știu engleză și sunt afoni în tematicile
europene nu vom putea închide dosarele europene.
4. Am putea obține măcar intrarea României în Schengen?
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• Europa convergenței: creștere, coeziune,
competitivitate, conectivitate
• Europa siguranței

• Europa, actor global

• Europa valorilor comune

97 de teme de interes
ale Președinției României la Consiliul UE
în proiectul actual de mandat

2. Acord între Președinție și Guvern în România pentru puncte
de vedere unitare
Tema Președinției Ro la Consiliul UE este
îngropată la cimitirul Belu odată cu recentul
miting guvernamental.
Lucrurile regresează jalnic.
Cu excepția ministrului pentru afaceri
europene, niciun decident public al
Guvernului nu face ceva consistent în acest
sens.

Direcția fără direcție în care ne mișcăm!

3. Desemnarea specialiștilor de către Guvern și pregătirea foilor
de parcurs și lobby

Oameni
pregătiți

Structuri
operaționale

Preevenimente

Hub
românesc al
lobby-ului la
Bxl

De ce propunem totuși o Strategie a Dunării și a Mării
Negre cu program de investiții ca proiect prioritar?
• Pentru conectarea statelor din Europa Centrală și de Sud-Est la alte
macroregiuni europene prin relansarea Strategiei SUERD – prima
temă de interes exprimată pentru Ro în cadrul ob. Europei convergente,
subpunctul c. ”Conectivitate, competitivitate și piețe”
• Contextul favorabil:
– mandatul Ro la Președinţia Consiliului UE din primul sem. 2019 se
suprapune cu mandatul României la Președinția rotativă a Strategiei UE
pentru Regiunea Dunării, între octombrie 2018 – octombrie 2019;
– Strategia UE pentru regiunea Dunării este a doua strategie macroregională
europeană promovată de CE ca instrumente de guvernanță multi-nivel
– Ro este co-inițiatoare a acestui proiect.

Oportunitatea Strategiei Dunării și a Mării Negre ca
program de investiții prioritar
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La sf. 2018, CE va prezenta raportul privind implementarea strategiilor
macroregionale - va sta la baza concluziilor Consiliului care se vor adopta în
mandatul Președinției RO a Cons. UE.
Pe durata Președinției Ro ar putea fi lansată în Consiliul UE propunerea
privind continuarea SUERD după anul 2020.
Ro ar putea convinge CE și PE, ar putea iniția consultări cu SM pentru a
promova o alocare semnificativă de resurse financiare în cadrul CFM post2020 pentru obiectivele SUERD prin Fondurile Europene Structurale și de
Investiții (FESI), complementar cu alte instrumente de finanțare cu gestiune
centralizată la nivel UE (COSME, Orizont, Facilitatea Conectarea Europei,
Erasmus etc.).
Finanțarea ar viza cele 11 arii prioritare, cu accent pe:
– îmbunătățirea competitivității regiunii, a mobilității şi intermodalităţii în interiorul regiunii,
– prevenirea și gestionarea riscurilor de mediu și
– dezvoltarea clusterelor printr-o bună colaborare sectorială transfrontalieră.
Proiectele de interes strategic: DANUBIUS RI, portul intermodal Galaţi, realizarea
coridoarelor trans-europene de transport Orient/Est-Mediteranean și Rin-Dunăre

4. Am putea obține măcar intrarea României în Schengen?
Nu este un obiectiv explicit exprimat în Proiectul ”TEMELE DE INTERES
ALE MANDATULUI ROMÂNIEI LA PREȘEDINȚIA CONSILIULUI UE”
care va intra în dezbatere parlamentară.
În schimb, apar obiective ce țin de:
• Securitatea internă a UE
• Asigurarea securității frontierelor externe
• Funcționarea eficientă a spațiului de libertate, securitate și justiție,
• Aplicarea mecanismului de evaluare Schengen, a sistemelor informatice și
interoperabilitatea lor

Ultimele atacuri la adresa justiției ne îndepărtează de dosarele legislative
europene în lucru.
Ex.: dezvoltarea activității polițienești bazate pe tehnologie, mobilitate și analiza
informațiilor:
 Această temă va fi testată la nivel tehnic. Dacă se constată că există interes din
partea statelor membre, Președinția Ro va propune promovarea de Concluzii ale
Consiliului.
 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind
instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în
domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală.

De ce nu suntem credibili pe alte teme
legate de competitivitatea UE?

Răspuns la solicitarea CursdeGuvernare: exemple de dosare
europene vizate de COMPET
Strategia privind Piața internă adaptată realităților economice și
tehnologice post 2020:
- Politica industrială
- Piața unică digitală
- Cercetare și inovare
- Pachetul privind serviciile
- Modernizarea regulamentului privind siguranța generală a autovehiculelor
Ex concret - Competitivitatea industriei în UE:
- Pe perioada Președinției Ro în 2019, se va organiza Reuniunea informală
a atașaților pe industrie (20-21 mai 2019). Comunicarea Comisiei O nouă
strategie pentru politica industrială europeană COM (2017) 479 va face
obiectul acestei dezbateri, pentru a menține și întări leadershipul industriei
europene în contextul globalizării, evoluțiilor tehnologice rapide și a
provocărilor de mediu.

Provocare: Cheltuielile alocate de UE pentru cercetare-dezvoltare sub nivelul
celor din Coreea de Sud, Japonia, Elveția sau SUA
România – al doilea cel mai mic nivel din UE, după Cipru, în 2015
2005: 0.40%
2015: 0.48%

Sursă: Eurostat, mai 2018

Cheltuielile alocate de România pentru Cercetare şi Dezvoltare (CD): sub un
sfert din media europeană și mult mai mici ca cele din Bulgaria (% PIB)
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România: ultimul loc în UE la ponderea resursei umane
angajate în știință și tehnologie
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Sursă: INACO, https://inaco.ro/doua-propuneri-ale-inaco-pentru-ca-romania-sa-elibereze-ultimul-loc-in-ue-la-ponderea-resurseiumane-angajate-in-stiinta-si-tehnologie/

România este cea mai modestă economie inovatoare din UE...

Sursă: CE, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e1bc53d-de12-11e6-ad7c01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31234102

...și cu cea mai accentuată viteză de deterioare a performanțelor
inovatoare din UE!

Sursă: CE, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e1bc53d-de12-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/languageen/format-PDF/source-31234102
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