
Debutul Președinției suedeze: ce trebuie să reținem?

Noul an a început cu președinția suedeză a Consiliului European: a treia și ultima din "Trio".

După Franța și Republica Cehă, Suedia este acum însărcinată cu conducerea Consiliului

până în luna iunie a acestui an, punând astfel în aplicare "programul Trio" deja convenit și

concentrându-se asupra a patru priorități principale.

Având în vedere războiul în curs de desfășurare din Ucraina și consecințele în ceea ce

privește siguranța oamenilor, migrația și aprovizionarea cu energie, "Securitate - unitate"

reprezintă primul pilon pe care se bazează angajamentul global al Președinției. Prin urmare,

subliniind în același timp impactul răspunsului unitar la invazia din Ucraina, în continuare

"trebuie să construim un consens pentru o politică europeană de securitate și apărare solidă,

în strânsă cooperare cu partenerii"

Președinția suedeză a Consiliului European: accent pe securitate, competitivitate,

energie și democrație

În mod similar, "Competitivitatea" pe piața unică și la scară globală constituie cel de-al doilea

obiectiv al Președinției. După cum a anunțat și prim-ministrul Ulf Kristersson: "piața internă a

UE reprezintă fundamentul prosperității și bunăstării noastre. Dar aceasta depinde de cele

patru libertăți ale UE - libera circulație a mărfurilor, a capitalurilor, a serviciilor și a persoanelor.

Și, de asemenea, de condiții de concurență loială și echitabilă pentru întreprinderile

europene."

Dintr-o perspectivă mai largă, competitivitatea poate duce la necesitatea de a diversifica

piața, reducând astfel dependența de anumiți furnizori, cum ar fi cei din sectoarele energetice.

În acest sens, Președinția suedeză reiterează eforturile pentru "Tranziția ecologică și tranziția
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energetică", care vizează un viitor fără combustibili fosili, industrii inovatoare și un cadru de

reglementare adecvat.

În cele din urmă, ca și în cazul celor două președinții anterioare, se va acorda o atenție

deosebită protejării "Valorilor democratice și statului de drept - fundamentul nostru", astfel

încât să se asigure în continuare libertățile individuale și nediscriminarea.

Cu mult entuziasm, ALDA salută această nouă președinție, reafirmându-și dorința de a

colabora cu cetățenii și instituțiile, de a consolida valorile europene și rolul Uniunii ca actor

global și de a pune în aplicare programul președinției suedeze.

***

ALDA salută președinția Franceză a Consiliului UE

Președinția cehă a Consiliului European: Bine ați venit!


