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Propunere activități 

Platforma de sprijin a societății civile RO2019  

 

În vederea organizării Președinției Române la Consiliul UE 2019 

 

PREZENTARE 

 
În contextul pregătirilor demarate în vederea preluării Președinției rotative a Consiliului UE în 

prima jumătate a anului 2019 de către România, Europuls - Centrul de Expertiză 

Europeană și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, prin intermediul Platformei 

de Sprijin RO2019 (Platforma RO2019) dorește să înainteze Guvernului României și ministrului 

delegat pentru Afaceri Europene o propunere de activități împreună cu societatea civilă 

românească, pentru a asigura succesul Președinției rotative. 

Momentul 2019 este o oportunitate unică, dar și o provocare  pentru România. Guvernul 

României are obligația – și șansa unică de a implica societatea civilă românească în mod activ în 

pregătirile, implementarea și  succesul scontat al Președinției. De altfel, implicarea mediului 

neguvernamental ca sursă de idei și expertiză este o practică uzuală pentru toate statele membre 

UE. Finlanda, țară care face parte din trio-ul de preşedinţii al Consiliului UE și care va deține 

Președinția rotativă după România, a început deja  colaborarea cu organizațiile, platformele și 

asociațiile interesate. Alte guverne caută activ expertiză în rândurile societății civile sau chiar  

împarte cu aceasta o parte din sarcinile Președinției.  

Lansată în mai 2016, Platforma RO2019 dorește să propună patru linii concrete de activități 

comune: transmiterea de expertiză europeană și tematică din societatea civilă către autorități, 

angajarea partenerilor civili și sociali în promovarea imaginii Președinției Române a Consiliului 

din 2019, transformarea RO2019 în principala interfață între Guvern și societatea civilă, și, nu în 

ultimul rând, organizarea unui Forum al Societății Civile pentru Viitorul Europei (Future of 

Europe Civil Society Forum).  

În activitatea sa de până acum, Platforma RO2019 a lansat deja o serie de evenimente, dezbateri, 

consultări, sesiuni informative la București, Bruxelles și Cluj-Napoca, despre momentul 2019 și 

posibilele priorități. Europuls a redactat și un număr semnificativ de rapoarte și articole, 

disponibile pe www.ro2019.eu și www.europuls.ro . 

 

http://www.ro2019.eu/
http://www.ro2019.eu/
http://www.ro2019.eu/
http://www.europuls.ro/
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Proiecte RO2019, perioada 2016 - 2017 

 
 
 
Platforma de sprijin RO2019 este în măsură să ofere atât susținere organizatorică, precum și 
expertiză europeană în țară și la Bruxelles, pentru a asigura trecerea cu succes a celui mai 
important  test de maturitate al României de la aderarea la Uniunea Europeană. Este în interesul 
și de datoria tuturor actorilor politici (indiferent de afiliere), instituționali, din mediul public și 
privat să sprijine Președinția Română a Consiliului UE din 2019. 
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Platforma RO2019 propune 4 direcții generale de cooperare: 
 
I. Utilizarea expertizei în afaceri europene a membrilor societății civile și în special ai 
Platformei RO2019 (prin intermediul Europuls) în vederea sporirii cunoștințelor societății din 
România despre instituțiile europene și mecanismele interinstituționale la nivel european. Astfel, 
exercițiul de președinție rotativă poate duce la schimbări sistemice generate de o ameliorare a 
nivelului general de înțelegere și implicare în problematica europeană. 
 

Aceasta se poate realiza prin: 
 

- Redactarea și publicarea unui ‘Ghid al Președinției 2019’, dedicat unei game variate 
de grupuri țintă precum administrația publică, mediul ONG, jurnaliști, politicieni, 
mediul de afaceri, etc.; 

- Redactarea de rapoarte și studii tematice, la cererea autorităților sau partenerilor 
neguvernamentali; 

- Comunicarea permanentă în societate a momentului 2019, a rolului și priorităților 
României pentru a interesa și atrage susținerea cetățenilor români pentru acest 
proiect; 

- Organizarea de sesiuni de formare pentru echipele de funcționari implicați în 
pregătirea Președinției la Bruxelles și București, cu privire la funcționarea 
instituțiilor europene, dreptului european, procedurilor președințiilor Consiliului UE 
sau relațiilor interinstituționale ale UE; 

- Organizare de sesiuni de formare, seminarii, consultări în țară și la Bruxelles cu 
actorii interesați – ONG-uri, universități, licee, școli, mass media, jurnaliști, 
societate civilă; 

- O serie de activități sectoriale care vor fi dezvoltate pe parcurs, cu impact pentru 
viitor, dintre care reamintim un singur exemplu, realizarea unui proiect de 
anvergură în zona de tineret. Președinția Consiliului UE este un moment optim de 
abordare a politicilor de tineret, în special cu privire la programele care urmează să 
fie revizuite sau dezvoltate (Erasmus+, Youth Employment Initiative, The European 
Pillar on Social Rights, European Solidarity Corps). Totodată, un proiect în zona de 
incluziune socială cu accentul pus pe acordarea de șanse tinerilor defavorizați și 
combaterea sărăciei copiilor va fi luat în calcul. 
 

II.  Promovarea momentului RO2019 și consolidarea imaginii României  
 

- Organizarea de evenimente în țară și la Bruxelles, în vederea acoperirii priorităților 
principale și secundare ale Președinției Române, care sunt relevante pentru 
societatea civilă și domeniul lor de expertiză, în parteneriat cu organizații din 
Austria, Finlanda, Croația sau Germania (țări ce vor deține președinția înainte sau 
după România); 
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- Promovarea unei campanii de conștientizare cu privire la impactul direct pe care îl 
are acest proiect asupra cetățenilor și comunicarea permanentă în societate a 
momentului 2019, a rolului și priorităților României pentru a interesa și atrage 
susținerea cetățenilor români pentru acest proiect; 

- Coordonarea unui șir permanent de evenimente românești în Parlamentul 
European, împreună cu Membri români ai Parlamentului European (MPE), Membri 
români ai Comitetului Economic și Social și Comitetului European al Regiunilor, 
Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE, Institutul Cultural Român, 
Ambasada României din Belgia și asociațiile românești de la Bruxelles; 

- Coordonarea cu actorii civili participanți la acest exercițiu din țările trio-ului de 
lucru - Finlanda și Croația, în vederea organizării de evenimente comune, inclusiv pe 
perioada președințiilor altor țări; 

- Continuarea agendei Președinției Române dincolo de 2019 prin susținerea ideilor 
particulare și ambițioase în activitățile ulterioare ale membrilor Platformei RO2019; 

- Încurajarea comunicării și promovării momentului RO2019 de toți membrii 
platformei, prin mediul online - Facebook, Twitter, LinkedIn etc. 

 
III. Intermedierea de către RO2019 a relației dintre autoritățile însărcinate cu pregătirea și 
implementarea Președinției și segmentul societății civile dispus să contribuie activ la pregătirea 
acestui eveniment. Platforma RO2019 are capacitatea de a deveni un instrument eficient de dublă 
informare: dinspre societatea civilă spre reprezentanții guvernamentali pentru a le oferi expertiză 
în prioritățile politice promovate pe durata Președinției, precum și informarea populației din 
România despre procesul instituțional și decizional european și deciziile politice adoptate. 

 
Opțiunile în acest context sunt: 

 
- Transformarea Platformei RO2019 într-un spațiu online de dialog civic pentru 

cetățeni și ONG-uri unde să se dezbată probleme de politică europeană înainte și pe 
durata președinției; acest spațiu online, ușor accesibil societății civile va oferi de 
asemenea informații despre statutul pregătirilor în timp real, asigurând 
transparentizarea procesului de pregătire a Președinției; 

- Organizarea de consultări publice cu mediul neguvernamental, transmise în direct 
pe platformă, în vederea conturării și promovării în țară și străinătate a priorităților 
Președinției; 

- Redactarea unui plan de acțiune cu sprijinul societății civile în care aceasta din urmă 
propune activități, politici, priorități ale mandatului într-o forma structurată și 
unitară.  

- Producerea de rapoarte ce conțin liniile principale discutate și concluziile reieșite din 
dezbateri,  trimise apoi la Guvern; 

- Coordonarea cu actorii cheie de la Bruxelles - Reprezentanța Permanentă a 
României pe lângă UE, europarlamentari, membrii Comitetului Economic și Social 
European și Comitetului European al Regiunilor, români din instituțiile UE și 
mediul privat. 

 

http://ro2019.eu/
http://ro2019.eu/
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IV. Organizarea unui Forum al Societății Civile pentru Viitorul Europei (Future of 
Europe Civil Society Forum) la București în perioada Martie – Mai 2019, înainte de 
începerea campaniei electorale pentru alegerile europene. Dincolo de prioritățile ce urmează a fi 
definitivate ale Președinției Române, este evident că anul 2019 va fi momentul principal de 
discuție, decizie și probabil de demarare a reformelor privind viitorul UE.  

 
România poate organiza un mare forum al societății civile din toate statele membre UE pe 
acest subiect, promovându-și astfel imaginea de democrație inclusivă cu un spațiu civic 
bine dezvoltat. Mai mult decât atât, un astfel de forum organizat chiar înainte de alegerile 
europene va fi ultima șansă pentru marii lideri europeni să își formuleze viziunea, și va 
ajuta la consolidarea reputației și rolului Președinției Române în conturarea viitorului 
Uniunii Europene.  
 
Totodată, acest forum va încuraja dialogul cu cetățenii și va provoca decidenții să își 
definească viziunea pornind de la preocupările cetățenilor. 
 
Forumul ar putea avea următoarele priorități: 
 

- Să reunească reprezentanți ai principalelor organizații neguvernamentale din cele 27 
de state membre, platformele societății civile de la Bruxelles, din Balcanii de Vest și 
din țările Parteneriatului Estic; 

- Să se contureze într-un moment propice unde liderii instituțiilor europene aflați la 
final de mandat, dar și șefii de state și guverne, vor putea prezenta viziunile lor 
pentru Uniunea Europeană post 2019; 

- Să formuleze concluzii pentru agenda reformei UE 
- Coagularea propunerilor cetățenilor. 

 
Conținutul acestui forum se poate axa pe: 
 

- Reforma tratatelor europene post alegeri europene 2019 și procesul necesar; 
- Noile mari inițiative europene: Uniunea pentru Apărare, Uniunea Digitală, Uniunea 

Energetică, Uniunea Socială; 
- Apărarea societății civile în UE și prevenirea reducerii spațiului civic în statele 

member; 
- Problema participării cetățenești la viața publică din UE. 

 
În perioada următoare (iulie 2017 – martie 2018), Platforma RO2019 are ca prioritate o nouă serie 
de activități, la  care credem că autoritățile pot fi un partener. Acestea includ lansarea unui Ghid al 
Președinției române la Consiliul UE 2019, dar și a unei serii de rapoarte și studii pe teme 
particulare, ca de exemplu impactul Brexit sau Uniunea pentru Apărare. Mai mult decât atât, 
Platforma va continua seria de evenimente, pregătind consultări pe subiecte ca Uniunea 
Energetică, Mecanismul pentru statul de drept, economia socială, reforma sistemului de transport 
în UE, cercetarea și dezvoltarea, noile politici de mediu post 2020, dimensiunea socială a UE sau 
reforma Cadrului Financiar Multianual și soarta fondurilor de coeziune pentru România.  
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Continuarea sesiunilor de formare pentru societate civilă, media, administrație și chiar mediul 
politic și de afaceri este un aspect cheie. De asemenea este importantă coordonarea altor vectori 
de imagine ai României (MPE, parlamentarii români membri în structuri europene sau activi în 
familiile politice europene, diverse organizații din diasporă) pentru asigurarea unui mesaj coerent 
în toate celelalte 27 de state membre UE pe durata Președinției Române. 
 
La finele fiecărui an până la Președinție, adică în 2017 și 2018, Platforma RO2019 va realiza un 
Raport Anual de Evaluare al Pregătirilor pentru Președinție. Aceste rapoarte vor analiza 
progresul realizat și va estima șansele pentru o președinție de succes.  
 
La finalul Președinției, Platforma RO2019 va realiza un Raport Final de Evaluare a 
performanței României și a cadrelor care au asigurat Președinția, urmând cele trei mari criterii 
expuse în documentul lansat de Europuls în septembrie 2016: eficiența și inovația în materie de 
politici, nivelul de expertiză arătat, dar și succesul în a ameliora imaginea României în Uniunea 
Europeană. 
 
În încheiere, dorim să răspundem afirmativ la propunerea Guvernului României de întâlnire cu 
societatea civilă și ONG-urile interesate și implicate în acest exercițiu, în vederea unei discuții 
mai ample despre moduri concrete de implicare a societății civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cu deosebită considerație, 
 
Echipa Platforma de sprijin RO2019 
 
 


