Prioritatile Presedentiei cehe a UE
prezentate Comitetului Economico-Social European
in cea de 450-a sesiune plenara

Sesiunea plenara aniversara cu numarul 450 a avut onoarea de a-l avea ca
invitat in numele presedentiei cehe a UE pe vicepremierul ceh insarcinat cu
afaceri europene, Dl. Alexandr VONDRA, care a prezentat prioritatile UE pentru
semestrul I, 2009.
Acesta a mentionat inca din debutul discursului faptul ca presedentia ceha
debuteaza in contextul 2G si 3E, adica Gaza, Gazprom si criza Economica,
criza Energetica si Europa in plan Extern !
Contextul actual a fost descris prin tulburari financiare accentuate, recesiune,
tulburari externe, Tratatul Lisabona care trebuie solutionat si finalul de mandat al
Parlamentului European.
A fost invocat Summit-ul G 20 din noiembrie, 2008 generat de criza financiara si
care a determinat probleme in gestionarea riscurilor financiare si economice
actuale.
In acest plan presedentia ceha vede 3 subiecte majore care incumba solutii pe
termen scurt si anume :
•
•
•

Insanatosirea urgenta a pietelor financiare;
Confruntarea cu recesiunea la nivel comunitar;
Dezvoltarea arhitecturii globale.

Dl Vondra a precizat ca presedentia ceha doreste sa implementeze Planul de
redresare propus de Comisia Europeana si aprobat de Consiliul European din
decembrie, 2008.
Dintre valorile europene asumate, principiul respectarii normelor va fi prioritar
pentru presedentia ceha !
In continuarea prezentarii prioritatilor presedentiei cehe a UE, au fost mentionate
urmatoarele capitole:
•

Mentinerea obiectivelor Strategiei Lisabona;

•

Pregatirea Consiliului European de primavera care va face recomandari
de stimulare a competitivitatii, de durabilitate fiscala si de ocupare a fortei
de munca plecand de la premiza ca aceasta criza poate fi abordata si ca o
oportunitate;

•

O mai buna reglementare a activitatii IMM;

•

Inlaturarea barierelor existente in calea celor 4 libertati de miscare cu
accent pe libera circulatie a lucratorilor, serviciilor si, ceva nou, mobilitatea
cercetatorilor;

•

Promovarea solutiilor necesare dezvoltarii capitalului uman;

•

In plan energetic s-a facut precizarea ca presedentia ceha a dot dovada
de prevedere numind ca prioritate asigurarea alimentarii cu energie
mentionandu-se ca exista idei de consolidare a securitatii energetice cum
ar fi planificarea unui Summit Est - Vest pe tema Energiei !

•

Promovarea posibilitatilor de tranzit tip Nabucco;

•

Modificari si actualizari ale legislatiei energetice;

•

Pregatirea UE pentru intalnirea de la Copenhaga in conditiile aprobarii din
decembrie a pachetului de schimbari climatice cu scopul cooptarii SUA,
China si a tarilor lumii a 3a;

•

Deschiderea discutiilor pentru un tarif unic transparent pentru transferul
de electricitate;

•

Transformarea in prioritate a finalizarii celui de-al 3 lea pachet energie !

•

Ca actor global cu responsabilitati globale, UE va trebui sa isi dezvolte
dimensiunea estica cu accent pe relatiile cu Rusia si China precum si
dimensiunea vestica, cu noua administratie a SUA.

•

Se doreste organizarea unui Summit Estic la Praga in mai, 2009 cu
participarea celor 27 de tari membre ale UE, a tarilor Caucaziene, a
Moldovei, Ucrainei si Belarus !

•

Se doreste organizarea unei intalniri informale SUA- UE la Praga atunci
cand presedintele Obama va veni in Europa, intalnire care trebuie
pregatita in Consiliul de primavara.

•

Asteptarile UE trebuie modelate in planul relatiilor comerciale
transatlantice si legaturilor cu SUA in sensul ca UE trebuie sa evite sa
devina izolationista !

•

In legatura cu Orientul Mijlociu, se va continua pe linia intalnirii din
octombrie de la Paris;

•

Organizarea unei intalniri informale a ministrilor de externe in martie,
2009 pe tema integrarii Croatiei si a foii de parcurs pentru Bosnia &
Hertegovina;

In ceea ce priveste problema gazelor, Dl. Vicepremier Alexandr Vondra a acest
joc este motivat de controlul asupra conductelor din Ucraina. Insa pentru UE
acest joc este inacceptabil. Partenerii europeni care au clauze contractuale
nerespectate trebuie sa actioneze in instanta ! Aceasta lectura in alb si negru
este de neacceptat !
Ramane esentiala reluarea urgenta a alimentarii cu gaze !
In finalul interventiei sale, reprezentantul presedentiei cehe a UE a precizat ca o
Europa fara bariere nu trebuie confundata cu o Europa fara reguli, atat
politic cat si economic !
In momente de criza Europa trebuie sa aiba reguli si asta poate oferi presedentia
ceha !

Laurentiu Plosceanu
Presedinte ARACO
Copresedinte ACPR
Membru CESE, gr I,
Membru ECO si NAT

