Declaraţia de presă comună
a preşedintelui României, Traian Băsescu,
şi a preşedintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso
(Palatul Cotroceni, 08 noiembrie 2010)
Preşedintele României, Traian Băsescu: Bună ziua! Am avut o discuţie cu preşedintele
Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, pe teme de maximă actualitate atât pentru România
cât şi pentru Uniunea Europeană. Problemele discutate s-au referit la progresele pe care
România le-a făcut în legătură cu Mecanismul de Cooperare şi Verificare pe Justiţie. De
asemenea, l-am informat pe preşedintele Comisiei Europene cu privire la stadiul pregătirii
noastre pentru acces în Spaţiul Schengen. Nu în ultimul rând, am discutat despre guvernanţa
economică la nivelul Uniunii Europene şi am salutat măsurile care se prefigurează, de
implicare a Comisiei Europene în gestionarea, dacă vreţi, a riscurilor de derapaje economice
în statele membre. În ceea ce priveşte continuarea discuţiei, ea va avea loc în următoarea oră,
cu ocazia prânzului pe care îl vom avea împreună. Nu în ultimul rând, un subiect aparte l-a
constituit faptul că România are o foarte slabă absorbţie a fondurilor europene, ceea ce o pune
sub riscul ca în viitor să aibă alocări mult mai mici. Din acest punct de vedere, domnul
preşedinte Barroso ne-a asigurat că există maximă dorinţă a Comisiei Europene de a pune la
dispoziţia Guvernului României experţi pentru a sprijini absorbţia fondurilor europene. În
încheiere, permiteţi-mi să mulţumesc doamnului preşedinte Barroso că a dat curs invitaţiei
noastre de a participa la seminarul despre noua strategie a Dunării.
Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso: Vă mulţumesc, domnule Preşedinte.
Vreau să vă spun că este o reală plăcere să fiu din nou în Bucureşti şi să fiu găzduit, din nou,
de bunul meu prieten, domnul preşedinte Băsescu. Am avut discuţii foarte bune, privitoare la
toate problemele cu care se confruntă România. Domnul preşedinte Băsescu este un european
angajat şi am afirmat foarte clar că vom colabora împreună cu dumnealui pentru a ajuta la
modernizarea României şi la consolidarea rolului acesteia, în cadrul Uniunii Europene.
Prioritatea noastră imediată este de a aduce situaţia economică la un nivel de stabilitate. Ştim
că România ia măsuri foarte dificile, foarte grele, dar alternativa, credem, ar fi una şi mai
dificilă. Cheia este de a menţine cursul şi de a implementa măsurile de consolidare fiscală şi
măsurile structurale de care are nevoie ţara. România are acum unul din cele mai mari costuri
de împrumuturi din Uniunea Europeană şi fără genul acesta de reforme nu se vor crea
condiţiile pentru a atrage investitorii, nu se va crea încrederea care poate genera creştere
economică şi locuri de muncă. Am discutat cu domnul preşedinte Băsescu despre modul în
care putem proteja, cel mai bine, grupurile cele mai vulnerabile din societate şi cum putem

investi în creştere. Şi cred că fondurile europene pot juca un rol crucial în stimularea
economiei şi, prin urmare, în a ne ajuta să reducem sărăcia.
Trebuie să grăbim fluxul de fonduri europene, astfel încât ele să poată fi folosite la capacitate
maximă. Am vorbit cu domnul preşedinte Băsescu pentru a vedea cum putem da un nou
impuls, în acest sens, printr-o nouă iniţiativă privind investiţiile Uniunii Europene. Aceasta
implică un plan de acţiune pentru a grăbi furnizarea, o supraveghere politică mai sporită şi o
asistenţă tehnică, ulterioară, din partea Comisiei, pentru a îmbunătăţi administrarea,
capacităţile de administrare la toate nivelele, în România. Îi voi scrie preşedintelui Băsescu, în
săptămânile care urmează pentru a explica, pentru a expune mai în detaliu această iniţiativă şi
sunt foarte bucuros că deja reacţia Preşedintelui a fost una pozitivă.
După cum a indicat şi domnul preşedinte Băsescu, am discutat despre dorinţa României,
aspiraţia României de a se alătura Spaţiului Schengen în anul următor. Comisia a avut
dintotdeauna poziţia de a sprijini aderarea României la Spaţiul Schengen, cu condiţia ca toate
criteriile să fie îndeplinite. Această poziţie a Comisiei nu s-a schimbat. Cheia este de a ne
asigura că toate cerinţele tehnice sunt îndeplinite, astfel încât Consiliul să poată face o
evaluare şi să ia o decizie. După cum ştiţi, este vorba de o decizie care trebuie luată unanim de
către toate statele membre Schengen.
Consolidarea încrederii în statele membre este un aspect crucial. De aceea, demonstrarea
progresului cu privire la reforma juridică şi lupta împotriva corupţiei este atât de importantă.
Vreau să-l felicit pe domnul preşedinte Băsescu pentru reacţia sa rapidă la recomandările
noastre cuprinse în raportul din iulie privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare. Experţii
Comisiei vor fi aici săptămâna viitoare pentru a evalua progresul în cele şapte domenii
prioritare pe care le-am identificat şi sper că vor putea ajunge la concluzia că ţara, că România,
a adoptat acest mecanism ca pe un sprijin pozitiv, ca pe un instrument de sprijin pozitiv pentru
propria sa agendă de reforme.
Doresc, de asemenea, să-l felicit pe domnul preşedinte Băsescu pentru semnarea Tratatului
privind regimul de frontieră cu Moldova. Acest tratat are, de asemenea, şi o valoare practică
foarte mare pentru că, pe de-o parte, clarifică aspecte legate de accesul României la Spaţiul
Schengen, şi, pe de altă parte, demonstrează din nou sprijinul pentru Moldova, pentru
apropierea Moldovei de structurile europene. Vreau, de asemenea, să-i mulţumesc domnului
Preşedinte pentru invitaţia de a participa la acest Summit al Dunării. Cred că a fost o foarte
bună iniţiativă a României şi vreau să vă anunţ că în luna care urmează, vom elabora, vom
publica nişte propuneri dintre care unele au fost deja menţionate pentru prima oară în această
zi.
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