(Corespondenţă) Barroso: Să arătăm că Europa nu este doar o piaţă, ci şi un
suflet
Strasbourg, 2 iul - Trimisul special al AGERPRES, Dorina Matiş, transmite:
Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a declarat miercuri, la
Strasbourg, după preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către
Italia, că toate formaţiunile politice europene, indiferent de orientare, trebuie să
coopereze astfel încât să dovedească faptul că Europa nu este doar o piaţă, ci şi un
suflet.
'Am văzut din partea preşedinţiei italiene voinţă politică, pentru că mai
importantă decât deciziile tehnice şi birocratice este voinţa politică de a schimba
lucrurile. Am văzut rezultatele obţinute în Italia şi cred că a venit timpul ca în
Europa forţele de stânga, de dreapta, de centru, noi toţi cei care considerăm că
Europa face parte din viziunea noastră, să arătăm că Europa nu e doar o piaţă, ci şi
un suflet. Cred că putem să lucrăm împreună pentru a reduce diferenţa de la vorbe
la fapte', a arătat Barroso.
Preşedintele CE a constatat că, uneori, liderii naţionali, care iau decizia
colectivă la Bruxelles, dau vina pe Europa atunci când revin acasă. 'Trebuie să
lucrăm la toate nivelurile pentru a înţelege că nu vom reuşi dacă întotdeauna se dă
vina pe UE la nivel naţional, sau invers, dacă UE dă vina pe statele membre', a
afirmat preşedintele CE.
În discursul său, Jose Manuel Barroso a spus că executivul european va
lansa o politică de eficienţă energetică, va pune accentul pe obiectivele pentru
2030, pe lângă securitatea energetică, în sensul de arăta că se ţine cont de
rezultatele Conferinţei de la Paris împotriva schimbărilor climatice.
În plus, a spus José Manuel Barroso, la Expoziţia Milano 2015 se va vedea
că priorităţile interne ale Italiei pot fi reflectate şi la nivelul UE.
Preşedintele CE a mai vorbit şi despre faptul că unele state europene sunt
afectate în mod disproporţionat de fluxurile migratorii, Italia în mod special, şi a
cerut statelor membre mai multă cooperare în domeniu.
'Am fost la Lampedusa şi am văzut ce se întâmplă acolo. CE a cerut mai
multă cooperare cu statele membre, situaţia refugiaţilor care ajung pe mare este
dramatică', a spus Barroso, adăugând că este nevoie de o politică unitară privind
imigraţia, pentru a susţine statele care sunt supuse cel mai mult presiunilor
migratoare, pentru a controla fluxurile migratorii.
Jose Manuel Barroso a mai afirmat că trebuie să soluţionate noile provocări
legate de criminalitatea cibernetică, traficul de fiinţe umane, violenţa şi
extremismul, iar UE trebuie să aibă o voce puternică pe plan extern.
'Situaţia din Ucraina este bine cunoscută, trebuie să îi dedicăm atenţia
noastră prioritară. Avem un nou impuls în ceea ce priveşte Parteneriatul Estic, prin

noile acorduri de asociere semnate cu Georgia, Ucraina şi Republica Moldova. (...)
este crucial să conlucrăm cu toate aceste state şi să continuăm negocierile de
aderare cu statele candidate, ceea ce reprezintă o prioritate pentru preşedinţia
italiană', a mai spus José Manuel Barroso.AGERPRES/(editor: Gabriela Ionescu)
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