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POPULARI ÎN EUROPA: 100 de idei 

Platforma PMP pentru alegerile europene din 25 mai 2014 
 
 
 
Partidul Mișcarea Populară, afiliat la grupul parlamentar al PPE, își propune ca, în 
urma scrutinului de la finele lunii mai, să trimită în Parlamentul European deputate și 
deputați care susțin următoarea platformă politică: 
 
 

O Românie bine reprezentată în UE, o Uniune prezentă în România 
 
1. Scrutinul european din 25 mai are loc la 7 ani și jumătate de la intrarea României în 
Uniune. Avem nevoie, mai mult decât oricând, de o viziune românească asupra 
viitorului UE și asupra locului nostru în familia europeană. Nu ne putem mulțumi să 
fim doar spectatori, trebuie să fim actori și acționăm în Uniune în mod eficient. 
 
2.  Încrederea românilor în Uniunea Europeana a scăzut după 2007, coborând sub 
50%. Campaniile mediatice și politice negative la adresa unor valori europene sau a 
unor figuri reprezentative ale Uniunii Europene din ultimii ani au stimulat climatul de 
neîncredere. Nu putem accepta îndepărtarea de la condiția noastră de europeni. 
 
3. Au existat chiar voci care s-au revoltat împotriva "dictatelor" impuse de Bruxelles 
sau care au sugerat că România ar fi "o colonie a UE". Trebuie să ne concepem ca 
parteneri, iar relațiile noastre cu instituțiile europene și cu celelalte state-membre nu 
pot fi așezate decât pe încredere și pe respectarea cuvântului dat. 
 
4. O viziune simplistă despre Uniunea Europeană o prezintă doar pornind de la 
beneficiile ce decurg din fondurile de coeziune sau din politica agricolă comună. 
Desigur, coeziunea economică și socială este una dintre expresiile cele mai clare ale 
solidarității  între statele membre și regiunile lor și, totodată, unul dintre ingredientele 
esențiale pentru o dezvoltare armonioasă la nivelul întregii Uniuni. Bineînțeles, 
politica agricolă comună este nu numai una dintre cele mai vechi politici articulate în 
cadrul european, ci și una dintre cele mai importante pentru Europa în general și 
pentru România în particular. Dar Uniunea Europeană nu poate fi redusă la aceste 
două dimensiuni, iar entitatea supra-națională construită în ultimii 60 de ani nu 
poate fi concepută ca o amenințare la adresa suveranității naționale. Fiecare țară e un 
plus, iar România nu poate fi o excepție. 
 
5. Uniunea Europeană este, înainte de toate, o comunitate a valorilor și o comunitate 
bazată pe drept. Apartenența la UE este plasată sub semnul atașamentului față de  
principiile demnității umane, libertății, democrației și respectării drepturilor omului și 
libertăților fundamentale, precum și ale statului de drept. Valorile pe care se 
întemeiază Uniunea Europeană trebuie să fie împărtășite de statele membre în cadrul 
unei societăți caracterizate prin pluralism , nediscriminare, toleranță, justiție, 
solidaritate și egalitate între femei și bărbați. Acestea sunt și reperele Mișcării 
Populare, fiindcă ne asumăm doctrina Partidului Popular European. 
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6. Uniunea Europeană este și spațiu de prosperitate, și de responsabilitate. 
Apartenența la acest ansamblu supranațional trebuie să devină în sfârșit o realitate 
pentru România. Prosperitatea cetățenilor și responsabilitatea elitelor politice sunt 
în egală măsură importante. 
 
7. A venit momentul să depășim opoziția artificial ă dintre România și Europa. 
România este parte a Uniunii Europene și are posibilitatea de a influența deciziile 
adoptate la nivel european prin mecanismele instituționale stabilite de tratate.  
8. Pentru a putea influența în mod efectiv politicile europene, este necesară 
restaurarea încrederii partenerilor europeni în țara noastră. Aceasta înseamnă, în 
primul rând, respectarea cu sfințenie a principiilor fondatoare ale Uniunii și în special 
întărirea statului de drept.  
 
9. Pe de altă parte, avem nevoie de o strategie coerentă privind afacerile europene, în 
cadrul căreia România trebuie să fie în măsură să abordeze toate problematicile 
Uniunii  din perspectiva interesului comun, depășind viziunile concentrate pe interese 
strict naționale definite într-un sens foarte îngust. Această strategie este cu atât mai 
necesară cu cât România trebuie să se pregătească, în timpul următoarei legislaturi a 
Parlamentului European, să asume Președinția Consiliului Uniunii Europene în a 
doua jumătate a anului 2019.  
 
10. Avem cinci ani să ne pregătim pentru o președinție ireproșabilă, ceea ce implică 
un mare efort de coordonare, pregătirea unei prezențe diplomatice la Bruxelles şi 
dezvoltarea capacităților de negociere cu celelalte state membre, pentru a ajunge la 
majorit ăți diferite  în funcție de domeniile abordate. 
 
11. Mulți cred că deputații europeni aleși în România trebuie doar să apere interesele 
naționale. Arhitectura instituțională impune altceva, fiindcă Parlamentul și Comisia 
sunt instituții care apără interesul european, în vreme ce interesele naționale sunt 
reprezentate la nivelul Consiliului. Dacă ai o viziune strict națională în Parlament, 
nimeni nu te va lua în serios. Pentru a conta pe atenția și mai ales pe sprijinul 
celorlalți deputați, trebuie să fii capabil să te pronunți și în privința unor subiecte care 
nu sunt priorități pentru țara ta. Altfel, dacă de fiecare dată vorbești pe același subiect 
cu același mesaj, în curând nu te mai ascultă nimeni.  
 
12. Orizontul politic european a fost dominat în ultimii ani de soluționarea crizei 
economice și financiare. Provocările imediate legate de criza economică au fost 
abordate la nivel european prin măsuri care au vizat stabilitatea Uniunii Economice 
și Monetare, ca și întărirea arhitecturii guvernanței economice. România a traversat și 
ea o criză. La fel ca și Uniunea în ansamblul ei, România va ieși întărită din 
încercările prin care a trecut. Eforturile vor fi r ăsplătite. 
 
13. Nu putem avea, însă, o integrare sporită a unor largi sfere ale politicii economice 
fără o integrare corespunzătoare la nivel politic. Uniunea Europeană pe care dorim să 
o construim este, înainte de toate, una politică. UE va trebui să fie reformată 
substanțial în următorii ani în sensul unei integrări și mai profunde, în cadrul căreia 
statele membre si Uniunea vor exercita și mai multe competențe în comun. Aceasta va 
fi, pe terme scurt, principala provocare a Uniunii post-criză.  
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14. Cetățenii europeni trebuie să fie în măsură să influențeze în mod decisiv politicile 
europene. Din acest punct de vedere, avem nevoie de alegeri europene cu adevărat 
transnaționale, ca și de alegerea directă a Președintelui Comisiei Europene. 
Deocamdată, prin fixarea câte unui candidat al fiecărei familii politice importante, s-a 
făcut un pas în direcția cea bună. Mi șcarea Populară va sprijini candidatul propus de 
PPE pentru șefia Comisiei. 
 
15. Pe termen scurt, aceste măsuri ar consolida structura democratică a Europei, 
dând cetățenilor europeni un cuvânt de spus asupra deciziilor ce îi afectează. Cetățenii 
români sunt parte a demos-ului european.  
 
16. E în interesul cetățenilor români ca UE să fie mai democratică, dar și ca modul ei 
de funcționare să fie simplificat și eficientizat. În ceea ce privește Consiliul, asta ar 
însemna extinderea domeniilor în care deciziile se iau prin majoritatea calificată, 
inclusiv în sfera afacerilor externe.  
 
17. În general, o structură unică pentru Consiliul Uniunii Europene, în locul 
diferitelor formațiuni la nivelul cărora se reunește azi Consiliul, s-ar traduce printr-un 
plus de eficiență la nivelul coordonării interguvernamentale.  
 
18. Parlamentul European trebuie să-și consolideze puterea de co-legislator, ca și 
controlul asupra Comisiei Europene. În acest fel, PE va putea asuma, într-o mai mare 
măsură decât până acum, rolul de releu eficace cu cetățenii europeni.  
 
19. Ameliorările institu ționale care vor fi aduse în cadrul viitoarei reforme a 
structurii Uniunii trebuie să aibă în vedere lizibilitatea  întregului proces pentru 
cetățeanul european și proximitatea deciziilor față de acesta.  
 
20. Din pricina crizei economice și financiare atractivitatea Europei ca sistem 
democratic și socio-economic a fost contestată atât pe plan intern european, cât și la 
nivel internațional. Uniunea trebuie, prin urmare, să construiască un model credibil 
de guvernanță economică și socială. Pentru viitorul Europei este esențial să fie 
combinate în mod inteligent disciplina bugetară și promovarea creșterii durabile, 
păstrând ce se poate din modelul Europei sociale și întărind moneda unică 
europeană, care a fost unul dintre elementele cele mai palpabile ale procesului de 
integrare europeană.  
 
21. Piața internă trebuie și ea desăvârșită, prin ridicarea ultimelor obstacole la 
libertatea de mișcare a persoanelor, serviciilor, bunurilor și capitalurilor. Comisia 
are nevoie, pe de altă parte, de "proceduri accelerate de infracțiune", pentru a garanta 
o funcționare optimă a mecanismelor pieței unice. 
 
22. Pe termen lung, viziunea pe care o propunem înseamnă realizarea Statelor Unite 
ale Europei. Astăzi este tot mai evident că nu există țară europeană, fie ea oricât de 
dezvoltată, care să poată face față singură provocărilor globale pe care le presupune 
secolul XXI. Realitățile economice, politice și de securitate au azi în mod clar o 
dimensiune transnațională și cer un leadership transnațional. Nu ne mai putem, prin 
urmare, limita la răspunsuri dominate de dinamici naționale, așa cum este încă, din 
păcate, cazul în politica europeană. 
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23. Soluția pentru problemele actuale nu poate fi în niciun caz mai puțină Europă. 
Dimpotrivă, o mai mare cedare de suveranitate de către statele membre reprezintă 
singura mod prin care UE să rămână competitivă la nivel global. Numai prin cedări 
masive de suveranitate, Uniunea va putea să rămână o putere politică, economică și în 
termeni de securitate.  
 
24. De fapt, principalul conflict care separă deputații europeni, uneori chiar mai mult 
decât conflictul ideologic între dreapta și stânga, este disputa dintre federaliști  și 
inter-guvernamentaliști . Altfel spus, între cei care își doresc mai multă sau mai 
puțină Europă. Grupul PPE s-a plasat în mod tradițional printre principalii apărători ai 
unei Europe federaliste, împotriva celor care consideră că guvernele naționale ar 
trebui să decidă, iar Comisia și Parlamentul European să le urmeze.   
 
25. În România, acest conflict s-a conturat, de asemenea, foarte clar, Președintele 
Traian Băsescu fiind singurul dintre actorii politici importanți care și-a manifestat o 
opțiune federalistă, în vreme ce ceilalți actori politici au preferat să portretizeze 
Uniunea Europeană, așa cum o fac partide de extrema dreaptă, adică drept o entitate 
neo-colonială, care ne răpește suveranitatea națională.  
 
26. Susținem punctul de vedere exprimat și de Traian Băsescu, întrucât o Europă 
federală nu înseamnă nicidecum concentrarea tuturor deciziilor la Bruxelles, ci 
consolidarea principiului subsidiarității . Grupul PPE este, de altfel, cel care l-a 
impus în plan european: e principiul conform căruia deciziile trebuie luate și 
implementate la nivelul de guvernare adecvat pentru rezolvarea acestora. 
 
27. În era globalizării, România nu își poate apăra interesele și prezenta punctul de 
vedere pe scena globală singură și împotriva tuturor. Dimpotrivă, pentru a ne face 
auziți, avem nevoie de o viziune comună europeană. Ralierea la normele europene nu 
ne poate fi decât utilă, atât din punct de vedere al valorilor democratice, cât și din 
punct de vedere economic sau al formulării de politici publice.  
 
28. Întrucât ne asumăm ținta unei mai mari integrări europene, putem să luăm parte la 
negocierile prin care proiectul european avansează și se redesenează în fiecare zi. 
Aceasta presupune adoptarea unei strategii coerente, care să conțină obiective 
specifice, subsumate scopului principal: o Europă federală. 
 
29. În sânul unei Europe federale, instituția parlamentară joacă un rol important, fiind 
singura instituție europeană aleasă direct de către cetățeni. Încă un motiv pentru ca 
deputații europeni să apere interesele cetățenilor, nu pe cele ale guvernelor naționale.  
 
30. Conform logicii democratice, ar fi ideal ca atât Președintele Comisiei, cât şi 
comisarii să provină din rândul aleșilor europeni. Partidul Popular European 
susține alegerea directă a Președintelui Comisiei și l-a desemnat drept candidat, în 
urma unei competiții deschise, desfășurate la Congresul de la Dublin, pe Jean-Claude 
Juncker. 
 
31. Comisia și Parlamentul ar trebui să colaboreze pentru ca de creștere economică să 
beneficieze toate statele membre. 
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32. La nivel european, dar și național, există voci care se întreabă de ce nu toate 
deciziile sunt lăsate pe seama birocra ților . Răspunsul este simplu: deoarece marile 
decizii au la bază o alegere făcută în termeni de valori  și principii  politice. Nu sunt 
simple operațiuni tehnice. De exemplu, a avea relații bune cu Statele Unite ale 
Americii este o alegere politică bazată pe promovarea democrației și a drepturilor 
omului în lume, dar și pe întreținerea și încurajarea unui comerț transatlantic prosper. 
Alegerea de a acorda fonduri suplimentare pentru dezvoltarea zonelor mai puțin 
prospere din Uniunea Europeană este și ea o alegere politică, fondată pe valoarea 
solidarității și pe principiul de coeziune teritorială. Birocrații nu pot alege în locul 
politicienilor desemnați de cetățeni pentru a-i reprezenta. 
 
33. Valorile  de la care ne reclamăm sunt cele ale PPE: demnitate umană, libertate, 
justiție, adevăr, solidaritate, subsidiaritate, iar principiile pe care le apărăm sunt 
căutarea consensului, respectul pentru adversarii politici și opiniile minoritare, 
domnia legii.  
 
 
Cum vom acționa și ce politici vom promova 
 
34. O prioritate a PPE este asigurarea condițiilor adecvate pentru o creștere durabilă 
și inclusivă și crearea de locuri de muncă în Europa. Acesta trebuie să fie principalul 
nostru obiectiv politic în următorul mandat. Sunt necesare reforme structurale 
pentru a ușura investițiile, pentru a atrage capital privat, dar și pentru a anticipa și 
preveni dificultăți structurale ce se prevăd în Europa, precum schimbările 
demografice. Nu putem ignora faptul că, de la începutul crizei, nivelul de investiții 
private în UE a scăzut cu 35 de miliarde pe an.  Pentru familia populară, avem nevoie 
de investiții și de creștere economică, pentru ca viitoarei generații să-i lăsăm locuri de 
muncă, nu datorii .  
 
35. În acord cu doctrina populară europeană, creșterea durabilă și locuri de muncă 
pot fi create prin punerea în practică a principiilor economiei sociale de piață, în 
cadrul căreia competitivitatea și libertatea de a întreprinde sunt combinate cu 
principiile justiției sociale și ale durabilității. Concurența va putea fi încurajată, între 
altele, prin schimbarea directivei referitoare la servicii, prin suprimarea regimurilor 
speciale. 
 
36. Solidaritatea nu este un monopol al stângii. Dimpotrivă, una dintre valorile-cheie 
promovate de PPE este tocmai o economie de piață bazată pe solidaritate. Ce este 
esențial este găsirea unui echilibru între solidaritate și sustenabilitatea unui sistem de 
protecție, astfel încât și generațiile următoare să se bucure de avantaje oferite celor 
actuale.  
 
37. Europa se află azi la o răscruce. Ea trebuie să repornească motorul creșterii 
economice și să rămână astfel un actor viabil pe scena economică globală. În ciuda 
pesimismului ce pare să domine astăzi la nivelul opiniei publice, modelul economic 
european a avut în trecut rezultate remarcabile și asta datorită convergenței economice 
crescânde. Europa e mult mai mult decât suma economiilor statelor ce o compun și, 
de aceea, este esențial să continuăm să mizăm pe convergența economică. Pentru 
România, convergența e noul nume al sincronizării cu Europa , pentru care au trudit 
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înaintașii noștri. PPE sprijină convergența, așa că ne putem baza pe sprijinul familiei 
noastre politice în această privință. 
 
38. Uniunea s-a dotat în 2010 cu Strategia Europa 2020 vizând eliminarea 
deficiențelor modelului nostru de dezvoltare și crearea condițiilor favorabile pentru o 
creștere economică „mai inteligentă, mai durabilă și mai favorabilă incluziunii”. 
Până acum, progresele înregistrate în acest domeniu sunt, din păcate, nesatisfăcătoare 
și este esențial ca procesul Europa 2020 să fie consolidat. Și Strategia 2020, și 
Pactul Euro Plus vor trebui raționalizate, în paralel cu garantarea stabilității bugetare 
și reducerea datoriilor suverane. 
 
39. Uniunea Europeană reprezintă cea mai mare economie din lume, generând un PIB 
combinat de aproape 13.000 de miliarde euro pe an. Pentru a nu ne mai clasa pe 
ultimul loc  atunci când vine vorba despre PIB/capita, trebuie să profităm de 
oportunitățile oferite de piața unică și de Strategia Europa 2020. Putem pune în 
valoare brandul Europa. 
 
40. Coordonarea politicilor economice în cadrul așa-numitului Semestru European, 
ca parte  a noului sistem de guvernanță economică europeană, joacă un rol foarte 
important. România ar trebui să se comporte ca membru responsabil al spațiului 
economic european integrat și să țină cont de recomandările adresate de Comisia 
europeană în elaborarea politicilor economice și a bugetului național. 
 
41. Consiliul European a emis pe 9 iulie 2013 opt recomandări  menite să ne ajute să 
ne îmbunătățim performanța economică. Acestea vizează adoptarea unui program 
preventiv de ajustare economică, măsuri de îmbunătățire a colectării impozitelor, 
reforma pensiilor, a sectorului sanitar și a învățământului, precum și sporirea 
participării pe piața forței de muncă, modernizarea administrației publice, crearea unui 
mediu propice pentru afaceri și creșterea competitivității sectorului energetic și al 
transporturilor. Fondurile UE pot reprezenta o sursă importantă de investiții publice 
pentru a sprijini România în abordarea acestor provocări. Susținem, pe de altă parte, 
utilizarea EU project bonds (acum, în faza pilot) pentru finanțarea unor proiecte 
viabile punct de vedere comercial din domeniul tehnologiei informației, atrăgând 
investiții private în proiecte viabile din punct de vedere comercial. 
 
42. Oportunitățile nu lipsesc. La nivel european, se pune, de pildă, un mare accent pe 
"Agenda digitală" . O piață unică digitală în Uniune, bazată pe internetul rapid și 
ultrarapid și pe aplicații interoperabile, poate aduce beneficii economice și sociale 
durabile Europei, promovând creșterea inteligentă și inclusivă: estimările arată că o 
dezvoltare a pieței digitale ar putea aduce o creștere de 4% la nivel european. 
România are un avans considerabil în acest domeniu, fiind primul stat european și 
al treilea din lume, în ceea ce privește viteza conexiunii la internet. Avansul de care 
dispunem ne paote ajuta să ne afirmăm ca lider european în acest domeniu, formulând 
propuneri de inițiative legislative și ocupând un rol de prim-plan.  
 
43. Una dintre prioritățile PPE pentru noul mandat este diminuarea șomajului în 
rândul tinerilor . Printre măsurile propuse se numără: crearea unui program de 
mobilitate pentru tinerii antreprenori, pe modelul programului Erasmus, oferirea de 
stimulente care să motiveze firmele să recruteze tineri, crearea de programe de 
sprijinire a cercetării. Aceste propuneri sunt de un interes deosebit pentru România, 
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unde rata de activitate în rândul tinerilor este printre cele mai mici din UE. Pentru a le 
da o șansă acasă, trebuie să realizăm "flexicuritatea" pieței muncii. 
 
44. Creșterea economică necesită consolidare bugetară. Fondurile publice nu trebuie 
sporite, ci alocate mai bine și mai eficient. Pe de altă parte, avem nevoie de 
armonizarea regulilor referitoare la achizițiile publice, care reprezintă circa 19% din 
bunurile și serviciile din UE. 
 
45. Un element-cheie în acest proces este întărirea statului de drept prin combaterea 
corupției. Uniunea Europeană poate și trebuie să joace un rol esențial în combaterea 
fraudei fiscale, deoarece aceasta este adesea trans-frontalier ă. România are tot 
interesul să coopereze în programe precum lupta împotriva spălării de bani, 
introducerea de standarde de transparență la nivel bancar şi să sprijine delegarea 
competenței de a încheia acorduri pe aceste subiecte Uniunii Europene. 
 
46. Baza industrială europeană, esențială pentru creșterea  economică a continentului, 
trebuie și ea întărită. IMM-urile și un sector industrial creativ sunt foarte 
importante pentru redresarea economică a Europei. Atât companiile mulți-naționale, 
cât și IMM-urile trebuie să aibă acces cu ușurință la piața comună. PPE este angajat în 
sprijinirea IMM-urilor, inclusiv prin adoptarea unei legislații europene comune în 
materie de vânzare, care să favorizeze comerțul trans-frontalier. Pe de altă parte, 
firmele din UE plătesc 2,9 miliarde de euro anual din pricina lipsei de armonizare a 
regulilor privind protec ția datelor: vom elimina această anomalie.  
 
47. În Uniunea Europeană, există 25 de milioane de IMM-uri care plătesc costuri 
ridicate pentru birocrație. Ne propunem să reducem aceste costuri birocratice, astfel 
încât fiecare firmă să poată crea un loc de muncă, contribuind astfel în mod 
semnificativ la reducerea șomajului. Susținem introducerea la scară europeană a 
serviciilor administrative online. Statele-membre trebuie să aplice directiva 
referitoare la întârzierea plăților, ca și la sistemul de compensare a datoriilor și a 
creanțelor către administrațiile publice. 
 
48. România are nevoie de independență energetică prin conectarea la rețele 
energetice trans-europene și creșterea producției interne de energie. Țara noastră 
beneficiază de unul dintre mix-urile de energie cele mai bune din Uniune: 30% gaz, 
26% petrol, 20% combustibili solizi, 16% energie regenerabilă și 8% nuclear. Însă 
producția autohtonă de energie e în scădere, ceea ce ne face vulnerabili în situațiile de 
criză. La fel ca alte state fost-comuniste nu suntem însă suficient de conectați la 
rețelele energetice europene. Susținem adoptarea și aplicarea directivei referitoare al 
eficacitatea energetică. 
 
49. Independența energetică a României se poate realiza prin prospectarea rezervelor 
de petrol şi de gaz din Marea Neagră, dar și a surselor alternative de energie, precum 
gazele de șist. La nivel european trebuie susținută Sinergia la Marea Neagră, una 
dintre inițiativele de succes ale României la Bruxelles. 
 
50. Subiectul gazelor de șist este unul sensibil, care naște temeri, deoarece este o 
sursă nouă de energie. Comisia Europeană a publicat la sfârșitul lunii ianuarie 2014 o 
recomandare care vizează instituirea unor garanții corespunzătoare pentru mediu și 
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climă în ceea ce privește „fracturarea". Dacă acestea sunt respectate, avem premisele 
unei  exploatări sigure.  
 
51. În termeni largi, trebuie sprijinite sursele regenerabile de energie, însă acestea 
nu pot acoperi întreaga nevoie de energie a României la prețuri acceptabile. Deja la 
nivel european avem prețuri la energie mult mai ridicate decât pe alte continente. 
Dacă ne dorim ca industria europeană să rămână competitivă trebuie să găsim un 
echilibru între folosirea surselor regenerabile de energie şi celelalte surse. 
 
52. Domeniul transporturilor este unul dintre puținele care va beneficia de o creștere 
bugetară în perioada 2014-2020, ajungând la 26 de miliarde de euro la nivel european. 
Aceste fonduri vor fi alocate cu prioritate coridoarelor de bază de transport. Prin 
România trec două astfel de coridoare: Coridorul Oriental  și Coridorul Rin-
Dunăre. Sunt eligibile nu doar proiectele rutiere, ci și cele feroviare și maritime.  
 
53. Pentru România, unde situația transporturilor este probabil cea mai proastă din 
Uniunea Europeană, fondurile pentru transporturi sunt o oportunitate care nu poate fi 
ratată. Trebuie redactate strategii și programe coerente, care să ne garanteze accesul 
la aceste fonduri. Transportul este o sursă importantă pentru dezvoltarea economică 
a României, pentru că e un factor-cheie pentru investitori, dar și pentru calitatea vieții  
românilor și trebuie afirmat ca prioritate atât la nivel european, cât și național. 
 
54. Piața unică europeană înseamnă eliminarea obstacolelor și simplificarea 
regulilor  existente pentru a face posibil ca oricine din Europa, fie că este vorba 
despre indivizi, consumatori, societăți, să beneficieze de oportunitățile oferite de 
accesul direct la 28 de țări și 503 milioane de persoane. La mai bine de douăzeci de 
ani după crearea pieței unice, a devenit însă perceptibil faptul că obiectivele pieței 
unice au avut un succes limitat.  
 
55. Piața unică rămâne încă fragmentată din cauza barierelor comerciale, a 
progresului insuficient în eliminarea obstacolelor ce grevează încă exercitarea 
activităților economice transfrontaliere, ca și din cauza persistenței diferențelor între 
structurile economice ale diferitelor state membre. Funcționarea pieței comune trebuie 
și poate fi îmbunătățită pentru a facilita o mai mare flexibilitate  și mobilitate a forței 
de muncă. Mobilitatea forței de muncă trebuie să fie încurajată pentru a permite 
tuturor cetățenilor europeni să beneficieze de cea mai mare piață din lume.  
 
56. Directiva despre calificările profesionale trebuie revizuită, pentru a elimina 
obstacolele din calea accesului la anumite profesii. În paralel, trebuie să susținem 
respectarea standardelor sociale la nivel național și o convergență sporită la nivel 
social între statele membre.  
 
57. Pentru europeni, libera circulație reprezintă unul dintre aspectele cele mai 
pozitive ale construcției europene. Am asistat însă în ultimul timp la emergența unei 
tendințe politice care vizează limitarea libertății de circulație a cetățenilor europeni. E 
inacceptabil! Aceste tendințe trebuie descurajate în mod eficient la nivel european, 
pentru a realiza pe deplin piața unică și promisiunile inerente cetățeniei europene 
pentru toți resortisanții statelor membre ale Uniunii. 
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58. E adevărat că perioadele de criză economică au fost mereu un moment propice 
pentru afirmarea unor temeri naționaliste. În acest context trebuie interpretat valul de 
teamă, exploatată politic, pe care l-a stârnit în ultima vreme dreptul de liberă circulație 
al românilor. Nu trebuie să reacționăm irațional sau isteric: e mai inteligent să probăm 
beneficiile aduse de cetățenii români care lucrează în celelalte țări europene. 
Instituțiile europene rămân arbitrul corect și apărătorul libertăților europene. Așa cum 
au făcut-o deja, ele trebuie să denunțe derapajele unora dintre politicienii occidentali.  
 
59. Securitatea cetățenilor europeni trebuie să fie o prioritate a acțiunii noastre la 
nivel european. În paralel cu promovarea libertății de circulație avem nevoie de o 
coordonare reală a eforturilor statelor membre în ceea ce privește prevenirea și 
combaterea infracționalității sub toate formele sale. 
 
60. Corolar al libertății de circulație pe plan intern, Spațiul Schengen este una din 
marile realizări ale Uniunii. Pentru România, aderarea la Spațiul Schengen trebuie să 
continue să fie o prioritate susținută activ. E nevoie să ne fixăm un calendar clar și să 
nu asumăm o atitudine expectativă, pornind de la premisa că toate condițiile tehnice 
pentru aderare sunt îndeplinite. Chiar dacă, în mod formal, aderarea la Spațiul 
Schengen și existența Mecanismului de Cooperare și Verificare pentru România nu 
sunt legate, trebuie să admitem că atâta timp cât rapoartele MCV vor fi negative, 
șansele de a aderare vor fi minime.  
 
61. Atâta timp cât independența justiției și statul de drept sunt în pericol în 
România, lucru perceput și de partenerii noștri europeni, aderarea la Schengen nu va 
deveni o realitate. Cu alte cuvinte eforturile noastre trebuie să fie reale și nu doar în 
plan comunicațional pentru a asigura lupta împotriva corupției, independența justiției 
și statul de drept. Bătălia pentru Schengen trebuie dusă, deci, în primul rând la 
București . 
 
62. Europa este mai întâi de toate un spațiu al libertății şi al drepturilor omului. Este 
un spațiu al domniei legii. Pentru România aceasta se traduce prin prezența unor 
standarde - exigente dar benefice. Raportul MCV  și recomandările formulate de 
Comisie de la aderare au reprezentat o garanție importantă a păstrării angajamentului 
pe care ni l-am asumat în momentul în care am aderat la UE. Calitatea de deputat 
european te îndreptățește să tragi un semnal de alarmă atunci când normele nu sunt 
respectate.  
 
63. Dacă e clar că nu vom intra în Spațiul Schengen dacă vom continua să avem 
rapoarte MCV negative, trebuie știut și că primul raport anti corupție realizat la 
nivel european ne plasează pe ultimul loc. Nu ne mai putem plânge că MCV este o 
conspirație anti românească, ci trebuie să luăm măsuri concrete pentru a proteja 
independența justiției și a lupta împotriva corupției. Altfel, vom rămâne un stat de 
mâna a doua, iar românii nu se vor putea bucura de toate beneficiile aduse de 
cetățenia europeană.   
 
64. Cum intrarea în Zona Schengen va include și întărirea granițelor - cele cu 
Moldova, Ucraina şi Serbia - care vor deveni frontiere externe ale UE, trebuie să ne 
pregătim pentru impactul pe care Schengen îl va avea mai ales asupra relațiilor 
noastre cu Moldova și asupra vieții cotidiene a cetățenilor care locuiesc la granița cu 
aceste țări.  
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65. Va trebui să cooperăm la nivel european pentru formularea unei politici comune 
referitoare la lupta împotriva criminalității, sub diversele ei forme (terorism, fraudă, 
corupție, crimă organizată), dar și la imigra ție și la azil.  
 
66. Va trebuie să ne dovedim solidari cu statele membre care primesc un număr 
important de cereri de azil (Italia, Malta, Grecia, Spania) și să primim o parte din 
aceste persoane în România. 
 
67. În același timp, trebuie susținută o politică comună în domeniul migrației care 
să realizeze un echilibru între preocupările legate de securitate și nevoile reale de pe 
piețele forței de muncă europene, acordând în același timp protecția necesară 
victimelor persecuțiilor politice și religioase ce provin din țările terțe. 
 
68. Combaterea crimei organizate și a corupției e importantă fiindcă și crima 
organizată și corupția subminează statul de drept și drepturile fundamentale, 
deturnând resurse importante care ar putea folosi cetățenilor europeni. Nu în ultimul 
rând, aceste forme de criminalitate denaturează piața internă a Uniunii.  
 
69. În fine, deputații PPE din România trebuie să susțină ideea instituirii unui 
mecanism de verificare a respectării valorilor fundamentale ale Uniunii și a statului 
de drept și după aderarea la UE.  
 
70. Moneda euro întărește economiile statelor membre care au adoptat-o și le face mai 
competitive la nivel internațional. În plus, euro facilitează coordonarea internă a 
statelor membre și contribuie la stabilitatea politică a continentului. Euro este, prin 
urmare, mult mai mult decât o simplă monedă, este un proiect unificator fără 
precedent, indispensabil pentru viitorul economic și politic al Uniunii.  
 
71. Criza economică și financiară a adus însă la lumină existența unor slăbiciuni 
structurale în arhitectura zonei euro. Eforturile de a depăși această criză s-au tradus în 
legislația care adâncește Uniunea Economică și Monetară. O astfel de uniune 
aprofundată are nevoie de implementarea rapidă a uniunii bancare europene, 
pentru a rupe cercul vicios al datoriilor suverane și al datoriilor bancare și pentru a 
asigura stabilitatea financiară.  
 
72. Criza a arătat și că, dincolo de reformarea guvernanței economice la nivel 
european, este nevoie de reforme economice profunde la nivel național și de reguli 
fiscale puternice la nivel european. Uniunea monetară și restabilirea încrederii în 
zona euro în ansamblul său au nevoie și de reguli fiscale puternice, precum și de 
eforturi suplimentare de a respecta regulile acceptate pentru a reduce datoria și 
deficitele publice.  
 
73.  România are nevoie de un calendar clar și realist pentru aderarea la zona 
euro în 2018-2019. Amânarea repetată a termenului de aderare la euro nu poate avea 
decât consecințe negative pentru economia românească. Aderarea la zona euro este, 
pentru Romania, o obligație care decurge din Tratatul de Aderare. Este, până la urmă, 
o chestiune de responsabilitate ca stat membru, și de credibilitate  în ochii partenerilor 
europeni, de a asuma în acest domeniu un obiectiv clar definit. În același timp, 
România trebuie să pună la punct o strategie politică coerentă, bazată pe analize 
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economice serioase și dezbateri publice, pentru atingerea acestui obiectiv. În 
condițiile în care revizuirea tratatelor Uniunii va fi inițiată în curând, fără un termen 
clar și credibil  de adoptare a monedei euro și asumarea obligațiilor aferente, România 
riscă să rămână la periferia  dezbaterilor esențiale din Europa. 
 
74. Întrucât evoluțiile economice și deciziile luate în zona euro au un impact 
semnificativ asupra tuturor țărilor din Uniune, inclusiv a celor care nu utilizează 
moneda euro, România trebuie să coopereze cu instanțele europene în eforturile de a 
evita tensiunile pe piața unică și de a prezerva coeziunea Uniunii.  
 
75. România trebuie, de asemenea, să contribuie la eforturile de ameliorare a 
guvernanței economice, ceea ce ne va ajuta să ne pregătim și pentru aderarea la zona 
euro.  
 
76. În fine, România trebuie să se opună inițiativelor vizând separarea instituțională 
foarte rigidă între cadrul instituțional al zonei euro și mecanismele de coordonare cu 
țările din afara zonei euro. Ideea unei structuri parlamentare  dedicate numai țărilor 
din zona euro trebuie să fie respinsă. Consolidarea zonei euro este o chestiune de 
interes general, fie că suntem sau nu parte din aceasta. România trebuie, prin urmare, 
să-și asigure partenerii europeni că e dispusă se angajeze în mod autentic într-o nouă 
etapă a integrării europene. 
 
77. Crearea unei uniuni bancare a fost unul dintre obiectivele-cheie ale PPE. 
Mecanismul unic de supervizare a băncilor, care va deveni pe deplin operațional la 
sfârșitul anului 2014, îi va ajuta pe cetățeni să recâștige încrederea în sistemul bancar. 
Susținem, pe de altă parte, revenirea băncilor la funcția lor primă: stimularea 
spiritului întreprinz ător . 
 
78. Foarte importantă pentru România e utilizarea eficientă a fondurilor de 
coeziune care îi sunt alocate. La nivel european, vor fi distribuite între statele membre 
325 de miliarde de euro pentru următorii șapte ani, făcând din politica de coeziune 
cea mai bine dotată politică a UE din punct de vedere financiar. România este 
eligibilă pentru o sumă de 21.8 miliarde de euro. Parlamentul European a jucat deja 
un rol cheie prin adoptarea sistemului "N plus 3" , prin care României i s-a oferit 
șansa de a beneficia de un an in plus pentru a cheltui fonduri europene aferente 
perioadei 2007-2013. Politica de coeziune va trebui axată pe creștere și 
competitivitate. 
 
79. Autoritățile au eșuat până acum în conectarea obiectivelor europene cu cele 
naționale și locale, nereușind să prezinte o strategie coerentă și închegată, prin care 
să explice valoarea-adăugată la nivel european a proiectelor propuse. Deputații 
europeni pot şi ar trebui să joace un rol important în sublinierea acestei conexiuni şi în 
formularea unui Acord de Parteneriat credibil cu Uniunea Europeana.  
 
80. Acesta va trebui să țină cont de schimbarea de accent din politica de coeziune a 
UE, orientată mai mult spre susținerea IMM-urilor, finanțarea creării de locuri de 
muncă și a dezvoltării sustenabile. Principala măsură care va asigura buna absorbție a 
acestor fonduri ține de consolidarea statului de drept - este vorba despre combaterea 
corupției. Accesarea și utilizarea acestor fonduri trebuie să fie independentă de 
imixtiunile politice . Cadrul Financiar Multianual permite reafectări în interiorul 
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alocațiilor naționale, iar în cazul României acestea ar trebuie folosite pentru a susține 
creșterea, în primul rând cu ajutorul IMM-urilor, a cercetării și dezvoltării. Susținem 
asocierea fondurilor Băncii Europene de Investiții cu fondurile europene, pentru 
facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare și, în acest sens, suntem de acord cu 
adoptarea propunerii Comisiei de a suplimenta capitalul BEI cu 10 miliarde de euro. 
 
81. România este una dintre principalele țări care are de câștigat de pe urma reformei 
Politicii Agricole Comune Europene, realizate de comisarul Dacian Cioloș. În timp 
ce pentru celelalte state membre subvențiile scad sau sunt menținute la același nivel, 
Estonia, Letonia, Lituania, România şi Portugalia, vor beneficia de o creștere 
următoarea perioadă. Datorită suprafeței mari de teren agricol, prin redistribuire, între 
aceste țări, România va primi bugetul cel mai mare, în total 11,7 miliarde de euro 
pentru plăți directe în perioada 2014-2020. Acesta va fi însoțit de  încă 8,1 miliarde 
euro alocați României pentru programul de dezvoltare rurală. Următorii cinci ani sunt 
cruciali pentru buna implementare a reformei.  
 
82. Pentru a ne asigura că agricultorii români vor putea profita de noile măsuri 
introduse prin reformă, este nevoie de o foarte bună coordonare între reprezentanții  
la nivel local, național și european. Agricultorii trebuie să aibă un aliat în fiecare 
deputat european. 
 
83. În țară, e nevoie de o strategie coerentă de restructurare a agriculturii 
românești , pentru a putea profita de oportunitățile oferite la nivel european. 
Atragerea fondurilor europene pentru agricultură trebuie corelată cu o strategie 
coerentă de restructurare a agriculturii românești. Aceasta trebuie să vizeze, în primul 
rând, reformarea profundă a structurii exploatațiilor agricole românești – prin 
stimularea  dezvoltării fermelor de dimensiuni medii și reducerea numărului fermelor 
de subzistență. Statul român trebuie să ofere credite pentru fermele mijlocii, pentru 
co-finanțarea proiectelor europene din aria dezvoltării rurale. 
 
84. Tinerii fermieri trebuie încurajați, fiindcă subvenția la hectar pentru un tânăr 
fermier  de până în 40 de ani care își începe activitatea in domeniul agricol va fi 
mărită cu 25 % în primii 5 ani. Propunem introducerea unor sisteme de creditare 
private garantate de stat, care să permită co-finanțarea programelor europene. Prin 
intermediul fondurilor pentru dezvoltare rurală trebuie încurajat și antreprenorialul 
local.   
 
85. Noul program de dezvoltare rurală prevede posibilitatea ca statele membre să 
elaboreze programe sub-tematice care sa răspundă nevoilor specifice de 
restructurare, de modernizare a unor sectoare sau regiuni. Spațiul rural românesc 
trebuie modernizat prin realizarea unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii rurale; 
promovarea agriculturii organice, turismului și a produselor românești la nivel 
european şi, nu, în ultimul rând, prin utilizarea complementară a fondurilor pentru 
dezvoltare rurală şi a fondurilor structurale şi de coeziune. Infrastructura  este 
esențială pentru realizarea potențialului de convergență economică la nivel european 
și joacă un rol vital pentru a promova standarde de viață înalte, ca și pentru facilitarea 
schimburilor economice. Există deci o legătură foarte strânsă între calitatea 
infrastructurilor și creșterea economică. 
 



13 

 

86. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, România este statul UE cu cea 
mai mică investiție în sănătate per capita pe an, adică aproximativ 500 de dolari. Deși 
nu are competențe în acest domeniu, Uniunea Europeană încearcă să încurajeze 
bunele practici și oferă finanțări prin diferite programe. Scopul principal în 
următoarea perioadă trebuie să fie alocarea eficientă și echitabilă a fondurilor. Pe 
termen mediu și lung, ar fi util un program prin care medicilor români care au plecat 
să lucreze în alte state membre ale UE să li se creeze condițiile necesare pentru 
întoarcerea în România, astfel încât să putem beneficia de experiența considerabilă 
acumulată de aceștia. În fine, la fel ca și celelalte domenii, sănătatea se confruntă în 
primul rând cu o problemă de corupție. Drumul spre politici publice eficiente trece 
prin impunerea unei culturi a domniei legii. 
 
87. Transformarea economiei europene într-o economie competitivă la nivel 
internațional și bazată pe cunoaștere  este una dintre cele mai importante provocări ale 
Uniunii și trebuie să o abordăm în mod adecvat. Inovarea este, de asemeni, esențială 
pentru ca industria să fie dezvoltată în Europa. De aceea, UE și statele membre ar 
trebui să ia în serios atingerea obiectivului de 3% din PIB pentru cercetare.  
 
88. Dacă țări precum Finlanda, Suedia sau Danemarca depășesc această țintă, 
România se afla conform ultimelor statistici pe ultimul loc la nivel european, cu sub 
0,5% din PIB dedicat cercetării. La nivel european, fondurile alocate cercetării au 
crescut în mod constant în ultimii ani: e vorba despre o sursă suplimentară de 
finanțare, însă eforturile principale trebuie depuse în țară. România a profitat prea 
puțin de posibilitățile de cooperare la nivel european (accesând doar 0,36% din 
fondurile alocate în cadrul acestui program de Uniunea Europeană). Raportul despre 
Zona Europeană de Cercetare pe 2013 despre România notează pozitiv măsurile 
luate în 2010-2012, dar subliniază că acestea au fost abandonate. 
 
89. O investiție inteligentă în educație este premisa creșterii economice. Pentru a 
motiva tinerii să rămână în România trebuie să avem un învățământ superior și un 
sistem de cercetare care să se ridice la standardele europene. Trebuie să preluăm 
bunele practici ale partenerilor noștii europeni și să le transpunem în România.  
 
90. În fine, tendința la nivel european este de a se renunța la ideea că educația se 
realizează doar pe durata studiilor şi înspre afirmarea principiului unei educații 
continue pe parcursul întregii vieți. Un rol esențial trebuie să îl ocupe educația 
pentru cetățenie, care să stimuleze implicarea civică, inclusiv prin voluntariat, și 
implicit valorile democratice. Programul "Voluntar în Europa" oferă posibilitatea de a 
descoperi celelalte state membre, în același timp cu consolidarea experienței 
profesionale. 
 
91. O evoluție majoră la nivel european în ultimii ani a fost crearea Serviciului 
European de Acțiune Externă. Odată cu medierea acordului asupra programului 
nuclear iranian, dar şi a acordului între Serbia și Kosovo, acesta a ieșit din faza de 
consolidare instituțională şi a intrat în cea a diplomației active. Deși mulți pun la 
îndoială existența unei politici externe comune, există cu certitudine domenii în care 
se poate realiza mai mult la nivel european decât la nivel național. România are mult 
de câștigat în urma plasării sub umbrela europeană: capacitățile noastre sunt reduse, 
iar strategiile de multe ori vagi. Există continente întregi, precum Africa, față de care 
nu avem o strategie clară de relații externe. SEAE este o creație recentă și, prin 
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urmare, perfectibilă. Vom sprijini eforturile de consolidare și eficientizare a acestui 
serviciu. În termeni instituționali, e o prioritate realizarea unui echilibru geografic în 
ceea ce privește personalul SEAE. În acest domeniu, România, ca și alte state membre 
nou intrate în Uniune, continuă să fie sub-reprezentată. Totodată, controlul 
Parlamentului European asupra politicii externe a Uniunii ar trebui extins pentru a 
întări responsabilitatea democratică. 
 
92. În politica externă, prioritatea absolută e, pentru noi, Parteneriatul Estic. După 
cum au demonstrat-o evoluțiile recente din Georgia și mai ales din Ucraina, trebuie 
însă să susținem reformarea în profunzime a politicii noastre în raport cu vecinii 
de la Est.  Un Parteneriat Estic mai puternic și mai echitabil, ancorat și mai solid 
decât în trecut în valorile libertății, democrației, respectării statului de drept ca și a 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale, trebuie să devină principalul nostru 
obiectiv pentru următorii cinci ani. Principiul "more for more", ingredient esențial al 
politicii noastre de vecinătate trebuie să fie aplicat în mod real și consecvent. 
Moldova, care s-a impus ca elev model al Parteneriatului Estic, trebuie să beneficieze 
de o susținere și mai importantă din partea Uniunii. 
 
93. Existența unei politici comune nu exclude "specializări naționale": fiecare stat 
membru are relații tradiționale cu anumiți parteneri externi și ar fi o pierdere de 
resurse ca acestea să nu fie valorificate. România, la fel ca multe dintre statele fost-
comuniste are un interes special pentru spațiul post-sovietic și mai ales pentru 
Republica Moldova. Grupul PPE este grupul care sprijină cel mai clar poziția 
românească față de Moldova. Pe de altă parte, este clar că din anumite puncte de 
vedere, ne aflăm pe o poziție minoritară în interiorul UE. În astfel de cazuri, precum 
susținerea posibilității de aderare pentru vecinii estici ai Uniunii, trebuie să căutăm 
crearea unui consens pe termen lung, pornind de la înțelegerea reticențelor din 
anumite state membre. 
 
94. Extinderea este una dintre politicile cele mai de succes ale Uniunii, ce a confirmat 
de altfel atractivitatea modelului european. Europa a putut astfel să răspândească 
libertatea, pacea, democrația și stabilitatea la nivelul întregului continent. Ca nou 
membru al Uniunii, ce a traversat recent procesul aderării și a putut măsura pe deplin 
beneficiile acesteia, România trebuie să susțină continuarea procesului de extindere 
și să împărtășească experiența acumulată cu țările candidate. Există însă la nivelul UE 
o tendință de a limita pe viitor eventualele extinderi ale Uniunii, tendință ce pune 
accentul pe capacitatea Europei de a integra noi membri. Chiar dacă acest parametru 
rămâne relevant, o Europă deschisă statelor ce împărtășesc aceleași valori și 
îndeplinesc criteriile de aderare trebuie să rămână o prioritate. Mai ales după aderarea 
Croației, este nevoie de un suflu nou în relațiile cu Balcanii de Vest, pentru a încuraja 
reformele politice, economice și sociale necesare pentru ca această zonă să se apropie 
de Europa. România trebuie să continue să susțină aderarea Serbiei la Uniunea 
Europeană, insistând în același timp asupra aplicării în mod egal a standardelor în 
domeniul protecției minorităților naționale pentru toți etnicii români care trăiesc în 
această țară și care se identifică în mod liber drept etnici români, respectiv dreptul la 
educație, informare și religie în limba maternă.  
 
95. Vom susține aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. 
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96. Rolul Europei în lume este una dintre marile provocări ale secolului XXI. Într-o 
lume multipolară, în care suntem din ce în ce mai mult confruntați cu amenințări  
globale, precum terorismul internațional, proliferarea armelor, eșecul statal sau 
schimbările climatice, Uniunea trebuie să își afirme valorile și să facă tot ce este 
posibil pentru a le promova și a le apăra la nivel mondial. Dacă vrem ca Uniunea 
Europeană să rămână un actor global relevant, trebuie să profităm pe deplin de 
oportunitățile oferite de Tratatul de la Lisabona pentru a întări politica externă și de 
securitate comună.  
 
97. Țările din Parteneriatul Estic au fost supuse unor presiuni crescânde din partea 
Rusiei, care a încercat constant să submineze acest parteneriat pentru a-și restabili 
influența în zonă. Iată de ce vrem o clarificare a relațiilor Uniunii Europene cu 
Rusia. În planul relației bilaterale, contururile parteneriatului strategic ce ne leagă, cel 
puțin la nivel formal, de Rusia trebuie redefinite din perspectiva apărării valorilor 
fundamentale pentru Uniunea Europeană. Susținem adoptarea unei poziții de 
fermitate în raport cu Rusia, dublată de o deschidere reală către societatea civilă și 
cetățenii acestei țări, pentru a o apropia indirect de valorile europene.  
 
98. Parteneriatul transatlantic trebuie să continue să fie un punct de referință pentru 
politica externă a Uniunii. Parteneriatul transatlantic are la bază legături politice, 
culturale, economice și istorice puternice, bazate pe valori și obiective comune, 
precum prosperitatea, economiile deschise și integrate, dezvoltarea durabilă și 
soluționarea pașnică a conflictelor. Suntem convinși că numai împreună cu Statele 
Unite, Europa poate să asume leadership-ul global pentru a răspunde în mod eficace 
provocărilor erei mondializării. Concretizarea Parteneriatului Comercial și 
Investițional Transatlantic (PCIT)  este, prin urmare, pentru Europa o prioritate 
strategică. Acest acord va reprezenta un imbold semnificativ pentru economiile U.E. 
și S.U.A. și va contribui și la intensificarea cooperării la nivel politic. 
 
99. Europa trebuie să continue să joace un rol important în intensificarea cooperării 
internaționale pentru dezvoltare, ca și pentru lupta împotriva sărăciei și 
susținerea dezvoltării economice și sociale din țările în curs de dezvoltare. UE și 
statele membre sunt astăzi furnizorii cei mai importanți de ajutor pentru dezvoltare la 
nivel mondial, contribuind la mai bine de jumătate din ajutorul oficial pentru 
dezvoltare (AOD) - 55,2 miliarde de euro în 2012.  În contextul aderării la UE, 
România și-a asumat obligația de a deveni donator internațional pentru dezvoltare și 
de a finanța, în fiecare an, proiecte în țările în curs de dezvoltare, cu scopul sprijinirii 
eforturilor europene și globale pentru eradicarea sărăciei. România este însă departe 
de atinge obiectivul convenit, un volum AOD de 0,33% din PIB până în 2015.  
 
100. UE a dezvoltat în sfera acțiunilor sale externe o gamă largă de instrumente și linii 
directoare pentru a pune în mod concret în aplicare atașamentul său față de 
respectarea drepturilor omului și a democrației în țările terțe. Avem convingerea că 
Uniunea Europeană trebuie să rămână o forță la nivel global pentru respectarea 
drepturilor omului.  Parlamentul European a fost, în mod tradițional, unul dintre 
actorii instituționali cei mai activi în materie de drepturile omului, așa încât alegerile 
europene înseamnă și asumarea unui angajament foarte clar în această privință.  
 


