Tinerii Partidului Popular European din R.Moldova și Tineretul PRO România vor lansa proiecte comune
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În contextul semnării la 23 ianuarie a Acordului de Colaborare și Parteneriat între PPEM și PRO
România, recent, o delegație a Tinerilor Partidului Popular European din Moldva a revenit din
București unde s-a desfășurat ședința de constituire a Organizației de Tineret #PRORomânia.
La eveniment au fost prezenți președintele partidului, Victor Ponta, și Corina Crețu, Comisar
European pentru Dezvoltare Regională a Uniunii Europene, transmite www.deschide.md,
preluat de Romanian Global News.

Victor Ponta a îndemnat tinerii să se implice activ în viața politică deoarece de ideile, energia și
implicarea lor depinde cum se va dezvolta societatea: "Politica este dialog și dezbatere. Cel mai
important proiect al nostru este ca tinerii să-și găsească rolul și rostul acasă, să constuim poduri
între București și Chișinău".

Comisarul european Corina Crețu a subliniat rolul major pe care l-a avut Uniunea Europeană
pentru tinerii din România: "UE ne-a oferit libertatea de exprimare, libertatea de a călători în
toată Europa, programul ERASMUS, noi posibilități de dezvoltare, noi locuri de muncă".

Totodată, Corina Crețu a declarat că își dorește nespus de mult ca și tinerii de pe malul stâng al
Prutului să beneficieze din plin de oportunitățile pe care le oferă UE: "În calitate de eurodeputat
am votat pentru Acordul de Asociere, din poziția de comisar european am susținut proiectele de
interconectare rutieră și energetică RM-UE, proiectul Autostrăzii Unirii etc. Voi susține și în
continuare tinerii din Republica Moldova și parcursul european al Chișinăului".

La rândul său, președintele TPPEM, Ion Ranga l-a felicitat pe Miroslav Stanici cu ocazia alegerii
în fruntea Tineretului PRO România, și a venit cu propunerea de a iniția proiecte comune:
"Împreună putem genera idei și proiecte comune în folosul tinerilor de pe ambele maluri ale
Prutului. UNIREA de facto și de jure nu se face prin vorbe frumoase dar prin acțiuni concrete și
angajamente asumate. Așa cum au făcut asta liderii PPEM și PRO România. Nu a existat un
prim-ministru mai PRO-Moldova decât Victor Ponta și nu a existat un prim-ministru mai
PRO-România decât Iurie Leancă".
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