
Croația: după Euro și Schengen, promovarea bunei guvernări locale este și

mai importantă

2023 a marcat un an de cotitură pentru Croația: controalele la frontieră, schimbul valutar vor fi

o amintire din trecut. Țara a sărbătorit noul an cu doi pași importanți și radicali în cadrul

integrării europene, prin aderarea atât la zona euro, cât și la spațiul Schengen.

Croația a aderat la Uniune în 2013, trecând de atunci printr-o perioadă de reforme pentru a

respecta așa-numitul " aquis ", o serie de cerințe necesare pentru a avea acces deplin la cele

două sectoare menționate mai sus. De la 1 ianuarie 2023, euro a devenit moneda națională,

înlocuind astfel kuna. În același timp, chiar din aceeași zi, persoanele pot călători în spațiul

Schengen fără controale la frontieră, bucurându-se de avantajele liberei circulații: "Croații se

alătură unei comunități de 347 de milioane de europeni care folosesc euro în viața de zi cu zi.

Aceasta este o realizare majoră pentru Croația, un simbol al atașamentului său profund față

de UE și un moment simbolic pentru întreaga zonă euro", a salutat președinta von der Leyen.

Croația a sărbătorit noul an cu doi pași importanți și radicali în cadrul integrării europene, prin

aderarea atât la zona euro, cât și la spațiul Schengen.

Vorbind de realizări, ALDA implementează "Eticheta europeană a excelenței în guvernare

(ELoGE)" în Croația, stimulând reformele în ceea ce privește buna guvernare și premiind astfel

acele municipalități care au desfășurat cu succes programul, stimulând în același timp o

cunoaștere aprofundată a procesului democratic în rândul autorităților locale.

În general, ALDA s-a alăturat celebrării acestor etape importante. Având trei parteneri

operaționali (PO) cu sediul în Croația, care se concentrează pe creșterea cooperării

transfrontaliere și pe sensibilizarea consumatorilor, împreună cu partenerii noștri croați. ALDA



lucrează pentru a încuraja participarea cetățenilor la viața socială și națională, fiind actori activi

în cadrul general al democrației participative.

Felicitări Croației pentru că a devenit o parte mai apropiată și mai puternică a UE!


