Hisszük, hogy az Európai Unió Románia történelmi esélye a jólét, a
normalitás és a stabilitás biztosításához. Románia akkor erős, ha Európa
erős. Románia akkor virágzik, ha Európa prosperál.
Romániába akarjuk hozni Európát. Visszavonhatatlanul a demokrácia
és a jogállamiság értékeihez akarjuk kapcsolni az országot. Azt akarjuk,
hogy a román állampolgárok teljes mértékben élvezhessék az európai
biztonságot, jólétet és fejlődést.
Ezért elkötelezzük magunkat egy demokratikus, virágzó és erős
Románia mellett az Európai Unióban, és három fő célt tűzünk ki:
•

Helyre akarjuk állítani a Románia jövőjébe vetett bizalmat az Európai
Unión belül. Ezt az ország hiteles és tiszteletreméltó európai
parlamenti képviseletével akarjuk szolgálni.

•

Biztosítani akarjuk a gazdasági fejlődést befektetések szorgalma
zásával és az európai források lehívásával, a mezőgazdaság és
a romániai falvak fejlesztésével, az infrastruktúra és a vállalkozói
szellem előmozdításával, jól fizetett munkahelyek teremtésével.

•

Elő akarjuk mozdítani a jólétet, és javítani akarjuk az életminőséget,
az európai normáknak megfelelő egészségügyi, oktatási és szociális
szolgáltatások révén.

Küzdeni fogunk azért, hogy az Európai Unió megerősödjön, és ellenálljon
a populisták és a nacionalisták támadásának, akik a gyengeségeit
kihasználva lejáratják, és belülről akarják tönkre tenni. E támadások
kivédéséhez össze kell fogni az Európa-párti erőket, az Uniónak pedig
hatékonyabban kell működnie, csökkentenie kell a bürokráciát, és
jobban kell figyelnie a polgárok valós problémáira.
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I. IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÉS A
ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROK JOGAI
NAK VÉDELME AZ EU-BAN
Románia nagyrészt az Európai Unióhoz való csatlakozásnak köszönheti az
igazságszolgáltatás reformjában és a korrupció elleni küzdelemben elért
eredményeket. Az EU nyomást gyakorolva szorgalmazta a reformot, ösztönözte
az ügyészek bátor kiállását, és megvédte a szükséges jogszabályokat. Az
Országos Korrupcióellenes Igazgatóság, a törvénykezés és a bírák bátorsága
évekig megmaradt, mert az EU biztosította a szükséges törvényes és erkölcsi
védelmet.Románia senki földjévé válik a Dragnea-kormányzás alatt. A régi
politikusok vissza akarnak térni ahhoz az időszakhoz, amikor sokat lophattak,
anélkül, hogy felelősségre vonták volna, anélkül, hogy tartaniuk kellett volna a
törvény szigorától. Európa nem senki földje. Románia nem lehet senki földje.
Kötelezzük magunkat arra, hogy európai parlamenti tevékenységünkkel,
valamint 2020-tól a kormányzásunk során helyreállítsuk a független, elszánt
igazságszolgáltatást. Az Európai Parlamentben az európai normalitáshoz való
visszatérésért fogunk dolgozni, és a következő célok elérését tűzzük ki:

Igazságszolgáltatás
EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS
ELLENŐRZÉSI MECHANIZMUS
A jogállamiság nem lehet alku tárgya sem országos, sem
uniós szinten. Indítványozni fogjuk egy horizontális, minden
tagállamban alkalmazható mechanizmus létrehozását,
amely nyomon követheti a jogállamiságtól való eltéréseket,
a Bulgáriában és Romániában sikeresen működtetett
Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV)
mintájára.

EURÓPAI KORRUPCIÓELLENES
JOGSZABÁLYOK
Európai
korrupcióellenes
jogszabályokat javasolunk,
amelyek egységesítik a korrupció meghatározását a
tagállamokban, megállapítják a nyilvános tisztségek
betöltésének feddhetetlenségi követelményeit, illetve előírják,
hogy a korrupciós bűncselekmények elkövetői ne rendelkez
zenek mentelmi joggal.
Kötelezzük magunkat az európai korrupcióellenes
jogszabályok megszilárdítására és egy olyan jogi keret
megteremtésére, amely segíti a bűnözés, a pénzmosás, a
szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelmet, valamint
az okozott károk visszatérítését.

Kötelezzük magunkat arra,
hogy európai parlamenti
tevékenységünkkel,
valamint 2020-tól
a kormányzásunk
során helyreállítsuk
a független, elszánt
igazságszolgáltatást.

A pénzmosást szolgáló kiterjedt bűnöző szövetségek, a
szervezett bűnözés és a korrupciós rendszerek áldozatai nem
csak egyének, hanem egész közösségek és országok, ahogy
Románia is lassan, de biztosan a PSD, Dragnea és a nagy
korrupció áldozatává válik.

BŰNÖZÉS ELLENI KÜZDELEM
Támogatjuk a bűnözés elleni küzdelem és a határokon átnyúló
igazságügyi együttműködés szempontjából fontos európai
ügynökségek munkáját.

7

EURÓPAI OMBUDSMAN
Szorgalmazni fogjuk az európai ombudsman hatáskörének
kiterjesztését, hogy segítségére lehessen azoknak a
polgároknak, akik európai alapokat kezelő országos intézményekkel érintkeznek

FÜGGETLEN SAJTÓ
Kidolgozzuk és megerősítjük a közérdekű bejelentők védelmét
szolgáló törvényes keretet, védjük a sajtó függetlenségét, a
nyilvános információkhoz való hozzáférést. E tényezők
elengedhetetlenek az igazságszolgáltatás szempontjából, és
kiegészítik annak szerepét.

MEGFELELŐ ÜGYINTÉZÉSHEZ VALÓ JOG
Javasoljuk a megfelelő ügyintézéshez való jog kiterjesztését a polgárok és az európai alapokat kezelő országos intézmé
nyek közötti kapcsolatra.

Schengen és határvédelem
ROMÁNIA A SCHENGEN TÉRSÉGBEN
Románia helye a Schengen térségben van. Hozzájárulunk
az ország, egyben a Schengen térség határainak biztosításához.

A román állampolgárok európai jogai
A ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROK JOGAINAK
VÉDELME AZ EU-BAN
Több mint 3 millió román állampolgár él és dolgozik az Európai
Unió országaiban. Az Európai Parlamentben szorgalmazni
fogjuk a román állampolgárok jogainak szavatolását
európai uniós polgárokként. Jogunk van bárhol dolgozni az
EU-ban, jogunk van a szabad mozgáshoz, jogunk van bárhol
szolgáltatást nyújtani. E jogok nem korlátozhatók az állítólagos
szociális dömpingre vonatkozó megalapozatlan állítások
nevében. (A romániai fuvarozóknak, például, ugyanolyan
feltételekkel kell rendelkezniük, mint más európai gazdasági
szereplőknek).

A FOGYASZTÓK JOGAINAK VÉDELME
A román állampolgárok ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek,
mint bármely más európai fogyasztó. Ezért támogatjuk a Belső
Piacon kínált termékek és szolgáltatások minőségének
összehasonlítását szolgáló eljárásokat. Nem fogadhatunk el a
romániai piacon az EU többi részén forgalmazott termékéhez
viszonyítva alacsonyabb minőségű termékeket.

Az európai értékeket védő civil
társadalom támogatása
TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK

AZ EU HATÁRAINAK VÉDELME
Kiterjedés szempontjából Románia az Európai Unió második
leghosszabb határával rendelkezik, geostratégiai szempontból
pedig rendkívüli jelentőséggel bír. Máris fontos szerepet játszunk
az EU határainak védelmében, és ezt a tevékenységet a
Cioloș-kormány idején szerzett tapasztalat alapján meg kell
szilárdítanunk, és ki kell terjesztenünk. A Cioloș-kormány idején
Románia a Frontex, az Európai Határrendészeti Ügynökség és a
Parti Őrség egyik fő szereplője lett.
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Pártolni fogjuk a civil társadalmat támogató intézkedéseket,
például az Európai Értékek Eszközét, amely finanszírozza azokat
az uniós civil szervezeteket, amelyek az európai értékeket védik,
és küzdenek a demokráciát és a jogállamiságot sértő visszaélések
ellen.

KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK
Támogatjuk az Európai Unió prioritásaira és politikáira vonatkozó
kötelező polgári konzultációs mechanizmusok bevezetését.
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II. TÁRSADALMI JÓLÉT:
EGÉSZSÉGÜGY, OKTATÁS,
SZEGÉNYSÉG ELLENI
INTÉZKEDÉSEK
Szeretnénk a román állampolgároknak hozzáférést biztosítani az európai szintű
oktatáshoz, egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz, illetve csökkenteni
akarjuk az extrém szegénységet. Meg akarjuk teremteni az életszínvonalat
biztosító feltételeket a román állampolgárok számára, hogy itthon, Romániában
esélyük legyen egy jobb életre.

Azt akarjuk, hogy
az állampolgárok itthon,
Romániában jobban
éljenek.

ERASMUS KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA

Oktatás
Európai színvonalú oktatás
A stratégiai prioritásokat átgondolva az Európai Uniónak
elsődlegesen az oktatásra kell összpontosítania. Az oktatás
terén az Európai Parlamentnek a közös európai szabványok
összehangolására és emelésére irányuló politikákat kell
kidolgoznia, növelnie kell az oktatási projektekre szánt európai
költségvetést, és támogatnia kell az egyes országok oktatásra
fordított költségvetési keretének kiegészítését.

ALAPOK AZ OKTATÁSHOZ VALÓ
HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁHOZ
Európai alapok elkülönítése a közösségek számára a
rászoruló családokból származó gyermekek nevelésének
és iskoláztatásának biztosítására: a szállítási költségek
fedezése az iskolai oktatás egész ideje alatt, a diákszállások
felújítása az iskolától távol lakó műszaki és szakiskolai tanulók
számára.

INFRASTRUKTÚRÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPOK
A műszaki és mezőgazdasági szakképzés minőségének
javítása a szükséges infrastruktúra (műhelyek, üvegházak,
laboratóriumok) fejlesztése révén; kiegészítő európai források
elkülönítése erre a célra.

„SENKI NEM MARAD LE”
Egy speciális, „Senki sem marad le” uniós alapot
kívánunk létrehozni az oktatás szempontjából hátrányos
helyzetű régiók számára. Romániában a vidéken élő, 25 és 64
év közötti emberek 38%-a csak általános iskolai végzettséggel
rendelkezik, 22%-a végzett szakiskolát, és kevesebb mint
17,5%-a középiskolát. A vidéken élők csupán 0,4%-a végez
szakmai továbbképző tanfolyamot az iskola befejezése után.
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ERASMUS mobilitási ösztöndíj-program a diákcsere
programok elindításához középiskolai tanulók számára.

EURÓPAI TÖRTÉNELEM ÉS KULTÚRA
Az európai történelem és kultúra oktatása minden
tagországban, az elemi és gimnáziumi oktatásban, különös
tekintettel a tagországok európai egységére és uniós
integrációjára.

KOMPETENCIÁK BIZTOSÍTÁSA
A Kompetenciák biztosításának bevezetése európai szinten
– olyan törvényes keret megteremtése, amely biztosítaná a
munkapiac szempontjából kulcsfontosságú kompetenciák
megszerzését, e téren nehézségekkel küzdő személyek számára,
a munkaerőpiac szükségleteinek megfelelően.

ÖSSZEURÓPAI ÉRTÉKELÉSI KERET
Egy összeurópai időszakos felmérési keret megalkotása,
amely módszertanilag és tartalmilag a PISA tesztekhez
(Program for International Student Assessment) igazodna,
beleértve a számítógépes értékelés bevezetését a kézzel írott
tesztek helyett.

PÉNZÜGYI ÉS VÁLLALKOZÓI KÉPZÉS
Olyan oktatási terv kidolgozása, amely által a diákok elsajátíthatják
a személyes tulajdonnal való gazdálkodás és megtakarítás
fontosságát. A vállalkozói készségek kialakítása, ill. olyan
témák oktatása, amelyek előkészíthetik a fiatalokat arra, hogy a
későbbiekben vállalkozást indítsanak.

AZ IFJÚSÁGI GARANCIAPROGRAM
KITERJESZTÉSE
Szorgalmazni fogjuk az Ifjúsági Garanciaprogram
hatékonyabb kihasználását, illetve kiterjesztését. Ez segítené
a fiatalokat az elhelyezkedésben, valamint a (fentebb leírt)
kompetenciafejlesztésben.
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Egészségügy
ALAPOK KÓRHÁZAK SZÁMÁRA
Küzdünk további európai alapokért új kórházak építésére, és
a meglévő kórházi hálózat európai szabványok szerinti modernizálására.

AZ ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGE
Szorgalmazni fogjuk a minőségi orvosi szolgáltatásra és a kórházi
menedzsmentre vonatkozó közös európai szabványok
bevezetését. Ez emelni fogja a romániai egészségügyi
szolgáltatások minőségét, és az egészségügyi személyzet
számára biztosítja, hogy megéri a hivatását itthon gyakorolni.

TRANSZPLANTÁCIÓS HÁLÓZAT
Románia nem tagja egyetlen szervátültetést szolgáló
regionális együttműködési hálózatnak sem. Azt akarjuk, hogy
a román állampolgárok hozzáférjenek ilyen hálózatokhoz, és
szorgalmazni fogjuk a transzplantációra vonatkozó közös,
átlátható európai szabályok bevezetését, a jelenlegi korrupt,
kapcsolatokra és ismeretségre alapuló rendszer helyett.

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
Az Európai Parlamentben kérni fogjuk a határokon átnyúló
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó irányelv kiterjesztését,
hogy a román állampolgárok részesülhessenek az országban
el nem érhető egészségügyi szolgáltatásokban.

ALAPVETŐ GYÓGYSZEREK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE
Kidolgozunk a gyógyszerek hozzáférhetőségére vonatkozó
európai szabályokat és minimum-követelményeket,
különös tekintettel az alapvető gyógyszerekre.

MEGELŐZÉS ÉS OKTATÁS
Az egészségügyben bevezetünk európai
megelőzési és oktatási programokat.
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táplálkozási,
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Szegénység elleni intézkedések
A SÚLYOS SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM
A súlyos szegénység elleni küzdelem részeként európai
alapokkal támogatott intézkedéseket szorgalmazunk, amelyek
javítják az érintettek esélyét a munkaerőpiacon, csökkentik
az iskolai lemorzsolódás, és erősítik a szociális
vállalkozást. Bár Románia jelentős európai szociális alapokkal
rendelkezett (a nemzeti költségvetésben szereplő összegeken
túl), a súlyos szegénység nem enyhült. Romániában olyan
közösségek, valóságos városi és vidéki gettók léteznek, mintha
nem is tartoznánk az Európai Unióhoz.
Fel akarjuk eleveníteni a 2016-os, főként európai alapokra
épülő Szegénységellenes Csomag elveit. Ezt a célkitűzést az
Európai Parlamentben, valamint a 2020 USR PLUS Szövetség
kormányzása során szeretnénk megvalósítani.

SÚLYOS TÁRSADALMI PROBLÉMÁKKAL
KÜSZKÖDŐ VIDÉKEKETSEGÉLYZŐ ALAPOK
Szorgalmazni fogjuk, hogy a következő európai költségvetés
célzott európai finanszírozást különítsen el a súlyos szociális
problémákkal küszködő térségek támogatására. Ilyen
programokra és átfogó intézkedéscsomagokra van szükség
például a szociális, gazdasági és környezetvédelmi problémák
kezelésére a Zsíl-völgyében, Vasluiban vagy Gorjban. Egy ilyen
támogatás hathatós segítséget nyújthat a helyi hatóságoknak.

EURÓPAI GYERMEKJOGI ÜGYNÖKSÉG
Európai Gyermekjogi, Integrációs és Szociális Innovációs
Ügynökség létrehozása Bukarestben.
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III. EURÓPAI JÓLÉT ITTHON,
ROMÁNIÁBAN
Csatlakozás az euróövezethez
Mindannyian nyugat-európai jólétnek örvendő országban szeretnénk élni.
Az Európai Unió és a strukturális alapok lehetőséget adnak a felzárkózásra,
a történelmileg kialakult hátrányos helyzet leküzdésére és az európai jólét
kialakítására itthon, Romániában.
Célunk, hogy Románia az euró-övezet tagja legyen. Ez a stratégiai célkitűzés
előmozdíthatja az ország gazdasági, költségvetési, pénzügyi stabilitását és
kiszámíthatóságát, és ténylegesen hozzákapcsolhat az Unió magjához.
Küzdeni fogunk a reál- és nominális konvergencia-kritériumok teljesítésének
felgyorsításáért, mind az Európai Parlamentben, mind kormányzati helyzetből,
2020-tól. Ugyanakkor biztosítani fogjuk, hogy Románia teljesítse azokat a
feltételeket, amelyek lehetővé teszik az euró-övezethez való csatlakozás
strukturális reformjának finanszírozását.
Az európai finanszírozás lehetővé teszi majd a közigazgatási kompetenciák
javítását központi és helyi szinten, és segítheti Romániát, hogy mielőbb elérje ezt a
kulcsfontosságú stratégiai célkitűzést.

Az Európai Unió és a
strukturális alapok lehetővé
teszik a felzárkózást a
történelmileg kialakult
hátrányos helyzet
ellenére, és az európai
jólét kialakítását itthon,
Romániában.
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Falu és mezőgazdaság
Románia csak részben alkalmazta a Közös Agrárpolitika reformját, amelyet
Dacian Cioloş európai biztosként kezdeményezett, mivel a PSD-kormányok csak a
politikai klienseknek kedvező intézkedések alkalmazásában voltak érdekeltek.
Románia agrárpolitikájának arra kell irányulnia, hogy megteremtse a
vidéki középosztályt, segítse a vidékfejlesztést, beleértve a nem
agrárgazdaságot, támogassa a családi
gazdaságokat, társas
gazdálkodási formákat hozzon létre, és ösztönözze a termelők és
fogyasztók közötti rövid ellátási láncot. Az európai agrárpolitika Cioloş-féle
reformja minderre lehetőséget adott, de a bukaresti kormányok csak részben vagy
egyáltalán nem aknázták ki ezeket a lehetőségeket.
A bürokrácia megöli a kezdeményezést a mezőgazdaságban, a vidéknek szánt
európai alapok lehívása és felhasználása pedig rendkívül rugalmasan és egyszerűen
kell, hogy történjen, bürokratikus akadályok nélkül. A jövőbeli közös agrárpolitika
terén az Európai Parlamentben küzdeni fogunk a következőkért:

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK, HELYI
TÁRSADALMI ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG
Törekedni fogunk arra, hogy a mezőgazdasági területeket
elismertessük a helyi szociális és természeti örökség
részének, és szorgalmazni fogjuk, hogya mezőgazdasági
területek tranzakcióját nemzeti törvényes előírások
szabályozhassák.

KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA
A Közös Agrárpolitika keretében szorgalmazzuk kockázatkezelő
pénzügyi eszközök bevezetését tekintettel a klímaváltozásra és
piaci árak ingadozására.

HELYI AKCIÓCSOPORTOK
A Helyi Akciócsoportok ösztönzése, a helyi fejlesztési
programok alkalmazásának kiemelt eszközeként. Ez
a beavatkozási modell hatékonyabbnak bizonyult, mint a
hagyományos állami bürokrácia.

A KIS- ÉS KÖZEPES MÉRETŰ GAZDASÁGOK
FEJLESZTÉSE
Támogatni fogjuk a kis- és közepes gazdálkodások fejlesztését
európai alapokkal, ami tisztességes életszínvonalat biztosít
a vidéki térségekben, és hozzáadott értéket teremt a helyi
gazdaság fenntartásában.
A kis- és közepes gazdálkodásoknak nyújtandó támogatás
emelése mellett szorgalmazni fogjuk a nagy gazdaságok
támogatására szánt alapok korlátozását.

ORSZÁGOS KATASZTER
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Az országos kataszter kiemelt fontosságú. A vidék e strukturális
problémájának megoldásához, amelyet a felelőtlen kormányok
megkerültek vagy halogattak, az európai és a hazai alapok
egyaránt szükségesek.
Megtörténhet, hogy a jövőben a nem telekkönyvezett telkek
esetében az Európai Unió az automatikus támogatást sem
fogja folyósítani. A telekkönyvezés ezért a romániai
mezőgazdaság prioritása kell, hogy legyen.

Románia csak részben alkalmazta a
Közös Agrárpolitika reformját, amelyet
Dacian Cioloş európai biztosként
kezdeményezett, mivel a PSDkormányok csak a politikai klienseknek
kedvező intézkedések alkalmazásában
voltak érdekeltek.
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Európai alapok
Romániának évente közel 5 milliárd euró áll rendelkezésére a kohéziós politika
és a közös agrárpolitika második pillére, a vidékfejlesztés révén. Sajnos, e forrás
egyáltalán nincs kihasználva vagy felhasználása nem megfelelő. (A Ponta- és a
három Dragnea-kormány 1,6 milliárd eurót veszített, a támogatás lehívásában
pedig a 28-ból a 20. helyen vagyunk).
A következő többéves, 2021-2027-es pénzügyi keret tárgyalásakor a
költségvetés teljes összegének nagy tétje van. Köztudott, hogy a nettó
befizető tagállamok ellenzik az Európai Bizottság javaslatát a költségvetés
emelésére a jelenlegi többéves költségvetéshez képest. Ezenkívül, a Brexit
bekövetkezte esetén, európai szinten szilárd és hiteles állásfoglalásra lesz
szükségünk ahhoz, hogy elegendő alapokat biztosítsunk Romániának.
Az európai költségvetés társfinanszírozási rátáinak a jelenlegi szinten (85%) kell
maradniuk ahhoz, hogy Románia felszámolhassa lemaradását Európa többi
részéhez képest.
Célunk elősegíteni az európai alapok lehívását,illetve emelni a finanszírozott
projektek minőségét.

ERŐS KOHÉZIÓS POLITIKA
Európai szinten a strukturális alapokra szánt összegek be
fagyasztására vagy csökkentésére törekszenek, ezért szor
galmazni fogjuka Romániának szánt kohéziós alapok meg
tartását. Erős európai uniós kohéziós politikát szeretnénk,
amely csökkentheti a tagállamok közötti egyenlőtlenséget

A BÜROKRÁCIA CSÖKKENTÉSE
A közigazgatási reformra szánt európai pénzalapok szem
pontjából a bürokrácia csökkentése és az emberi, tiszteletre
épülő kapcsolat állam és állampolgár között alapvető köve
telmény. Ezért egységesített eljárások bevezetését
szorgalmazzukaz operatív tervek esetében (pl. egyetlen
pályázó / kedvezményezett kézikönyve). Ez növelné a ked
vezményezettek bizalmát, és nem kellene feltétlenül tanácsadó
cégekhez folyamodniuk.
Az eredményekre kellene összpontosítani, nem fölösleges iratok
gyártására: jelentősen csökkenteni kell a kedvezményezettek je
lentési kötelezettségét, beleértve a valós kiadásokét (az egysze
rűsített költségelszámolást bevezetésével).
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Mérsékelni kellene azeurópai vizsgálati eljárásokat; főleg a pro
jektek eredményességét kellene vizsgálni

TÖBB INFORMÁCIÓT A
KEDVEZMÉNYEZETTEKNEK
Kötelezni kell a központi hatóságokat, hogy átlátható és
egyszerű tájékoztatást nyújtsanak az európai uniós alapok
lehívásáról. E tekintetben követni lehet a jó gyakorlat példáit,
amelyeket az élen járó Lengyelország és Észtország sikerrel
alkalmazott.
Logisztikailag és anyagilag támogatni kell a szegény
vidékek önkormányzatait közigazgatási képességük javítá
sában, hogy a nagyobb városokéival egyenlő esélyekkel
pályázhassanak.
A pályázati kiírást széleskörű konzultációnak kell megelőznie, a
civil társadalom és a vállalkozói szféra bevonásával.

A KEDVEZMÉNYEZETTRE FIGYELNI
A kedvezményezettekre, az emberekre és a cégekre kell helyezni
a hangsúlyt. Egy összefüggő befektetési stratégiával Romániát az
európai infrastruktúrához kell kapcsolni, a romániai utak, iskolák,
kórházak korszerűsítésével. Ki kell iktatni a sikkasztást elősegítő,
befejezhetetlen, túlfinanszírozott projekteket.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL
KEZELT PROGRAMOK
A kohéziós és vidékfejlesztési alapokon kívül Románia további
európai alapokból részesülhet, olyan programokon keresztül,
amelyekről az Európai Bizottság rendelkezik. Szorgalmazni
fogjuk az országos finanszírozási kvóta bevezetését a kutatás és
fejlesztési alap (Horizon Europe), a környezetvédelem (Life) és a
befektetési alap (InvestEU) esetében.

Romániának majdnem 5 milliárd euró áll
rendelkezésére évente a kohéziós politikán
és a közös agrárpolitika második pillérén keresztül.
Sajnos ez az összeg rosszul,
vagy egyáltalán nincs felhasználva.

A pénzalapok hatékonyabb felügyelete
AZ ORSZÁGOS VIDÉKFEJLESZTÉSI
PROJEKTEK ELLENŐRZÉSE
Hogy megelőzze további európai uniós alapok elveszítését,
az utóbbi években a PSD-ALDE kormány több olyan projektet,
amelyet az Országos Vidékfejlesztési Programból (PNDL) kellett
volna finanszírozni, a lehívott EU-s alapokra terhelt.
Jelenteni és ellenőrizni fogjuk az európai pénzek e nagyszabású
sikkasztási kísérletét, mivel e projektek nem teljesítik az
európai támogathatósági követelményeket. Ezt évek múlva
fogjuk megfizetni, amikor az ellenőrzés megállapítja a
szabálytalanságokat, és a számlát ismét a romániai adófizető fizeti
majd.

EGYSÉGES ELJÁRÁSREND
Az országos fejlesztési és befektetési alapokat ugyanolyan
szabályok és eljárások követésével kellene felhasználni, mint
az EU-s alapokat, hogy az egységes eljárással egyszerűsítsük a
kedvezményezettek feladatát, és megakadályozzuk az országos
költségvetési források elsikkasztását.

EGYSZERŰSÍTÉS
Az EU-s pénzalapok kezelését lényegesen egyszerűsíteni kell,
és csökkenteni kell a vele járó bürokráciát. A banki rendszer és
privát köztes szervezetek, valamint kormányon kívüli szervezetek
átvehetnék a tanácsadási feladatokat, a projektek kiértékelését,
a szerződéskötéseket, hogy a pénzalapokat a valós fejlesztési
igényekre fordítsuk, nem pedig mesterséges klientúra kialakítására.
Minden román állampolgárnak, aki egy projektet meg szeretne
valósítani, egyszerűen, világos információhoz kell jutnia.
Az állami és privát közvetítő szervezetek közötti versenyhelyzet
révén a kedvezményezett ügyféllé válik, akit ki kell szolgálni, és
nem csak az ellenőrzési folyamat utolsó láncszeme, mint a mostani
központosított rendszerben.
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Közúti infrastruktúra
PROGRAM AZ INFRASTRUKTÚRA
TÁMOGATÁSÁRA
Műszaki támogatást fogunk igényelni az Európai Uniótól az
infrastruktúrára kiterjesztett JASPERS program keretében, hogy
támogathassuk az ajánlattételhez szükséges doku
mentáció
összeállítását, hogy képviselve legyünk a pro
jekteket elbíráló
bizottságokban, hogy figyelemmel kísérhessük az előkészítési
és megvalósíthatósági tanulmányokat, hogy bátorítsuk
a komoly felügyelő cégeket arra, hogy vegyenek részt a
romániai programokban.

KÖZLEKEDÉSI FŐTERV
Gondoskodni fogunk a Cioloș-kormány által 2016-ban kidolgozott
Közlekedési főterv megvalósításához szükséges európai
alapokról.

FELHASZNÁLJUK A FORRÁSOKAT
Küzdeni fogunk azért, hogy a kormány tehetetlensége miatt
elvesztegetett alapok lehívhatók legyenek a következő
költségvetésekben, hogy ne szenvedjen az ország általános
fejlődése.
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A vállalkozás: a romániai
és az európai gazdaság hajtóereje
A DIASZPÓRA TÁMOGATÁSA
Az EU által társfinanszírozott Diaspora Start Up progra
mokat támogatunk, azon román állampolgárok számára, akik
befektetnek itthoni vállalkozásokba.

A VÁLLALKOZÓK HOZZÁFÉRÉSE KÜLÖNBÖZŐ
FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖKHÖZ
• EU-s
intézkedések bevezetése, amelyek biztosítják a
vállalatok széleskörű hozzáférését a finanszírozáshoz,
beleértve a kockázati tőkebefektetéseket, a preseed / seed befektetéseket, az induló vállalkozások
ösztönzésére.

EURÓPAI PROGRAMOK
A VÁLLALKOZÁSOK ÖSZTÖNZÉSÉRE

• Európai szabályozás az alternatív finanszírozás ösztön
zésére (crowdfunding, „üzleti angyalok” stb.).

• Kis- és közepes vállalatok létrehozását és családi vállalkozások
támogatását szolgáló programokat kezdeményezünk uniós
forrásokból, az egy-az-egyhez társfinanszírozás elve alapján
(állami és vállalkozói együttműködéssel).

• Románia lemaradásának behozása a régió fejlettebb
piacaihoz képest, ami a pénzügyi piacok (értéktőzsdék)
felhasználását illeti az üzletek finanszírozásához.

• Az EU intézményeivel és az Export Ügynökséggel (Invest
Romania) együttműködve támogatjuk a romániai és regionális
vállalkozók által működtetett vállalkozások nemzetközivé
tételét.

VÁLLAKOZÁS ÉS SZOCIÁLIS FELELŐSSÉG

A CÉGALAPÍTÁS ÉS KEZELÉS
TELJES DIGITALIZÁCIÓJA
Javasoljuk a vállalatok bejegyzésének és igazgatásának
digitalizálását és egyszerűsítését, a jó európai gyakorlatok
mintájára, beleértve a blokklánc-technológia (block-chain)
bevezetését a Cégek Nyilvántartásába.

• A szociális vállalkozás előmozdítása és támogatása az
Európai Unióban.
• A társadalmi felelősségvállalás fogalmának integrálása
a vállalkozói tevékenységbe országos és uniós szinten, a
vállalkozásindítás szakaszából.
• Uniós alapokból társfinanszírozott ifjúsági vállalkozói
oktatási
programok, a
jövő
nemzedék felelős
vállalkozóinak kiképzésére, már az iskolapadban.

REGIONÁLIS BEFEKTETÉSEK
EU TÁMOGATÁSSAL
• Ösztönözzük az üzleti támogatási struktúrák (gyorsítók/
inkubátorok) és az üzleti infrastruktúra (ipari parkok)
létrehozását európai forrásokból, különösen a kevés
befektetéssel rendelkező régiókban.
• Támogatjuk a kompetenciák fejlesztését szolgáló
regionális képzési központokat, a magánszektor számára.
• Külföldi befektetéseket vonzunk azzal, hogy regionális
és nemzetközi szinten népszerűsítjük a romániai
üzleti befektetések
előnyeit, és megerősítjük az
exportügynökség külső hálózatát (InvestRomania).
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Digitalizálás

Energia

Támogatjuk az európai és ezzel együtt a romániai ipar újjászületését az anyagi és
emberi erőforrások hatékony felhasználása révén. Európának fenn kell tartania és
fejlesztenie kell a stratégiai ipari ágazatokat, Romániának pedig ösztönöznie kell a
zöldmezős és korszerűsítést szolgáló beruházásokat, amelyek jól fizetett
munkahelyeket teremtenek.

REGIONÁLIS DIGITÁLIS INNOVÁCIÓS HUB-OK
Regionális digitális innovációs csomópontok
fejlesztése európai források felhasználásával.

(DIH)

EURÓPAI KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT
A KUTATÁSBAN
Egy európai kiválósági központ létrehozása Romániában az
információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos
kutatásra, európai alapok felhasználásával.

Szorgalmazzuk Románia jobb energetikai hozzákapcsolását
Európa többi részéhez, energetikai biztonságának
biztosítását, és a fenntartható fejlődési modellre való átállást,
az energiaforrások kiegyensúlyozott, stratégiai kombinációja,
az egész energetikai rendszer modernizálása, valamint a nem
szennyező energiatermelés növelése alapján.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS KÖRNYEZET
Támogatjuk a fenntartható fejlődést, a körforgásos gazda
ság ösztönzése, a talaj és az altalaj forrásainak felelősségteljes
kitermelése, valamint a természeti és kulturális értékek védelme
révén, hatásosan kezelt és kiaknázott védett természeti területek
hálózatán keresztül.
Az erdőalap védelmére irányuló európai intézkedéseket
javasolunk, ideértve az európai érintetlen és kvázi-érintetlen er
dők katalógusának létrehozását, amely az erdőket az örökség
részének tekinti, és fokozza azok védelmét.
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Munkaerőpiac és foglalkoztatás

A Szociális Jogok Európai Pillére részeként egyenlő
esélyeket és hozzá
férést akarunk biztosítani a
munkaerőpiachoz, hogy a román állampolgárok
teljes mértékben részt vehessenek a társadalomban,
és tevékeny, önálló életet élhessenek.

Ösztönözzük az élethosszig tartó tanulást és a
rugalmas munkát, beleértve a távmunkát, hogy
több mint egymillió embert hozzunk a munkaerő
piacra, akik ma a feltételek vagy a motiváció hiánya
miatt nem dolgoznak.

Kérjük az Európai Szociális Alap+ költségvetési
keret kiegészítését az aktív foglalkoztatási intézkedések finanszírozására, a mobilitás ösztönzése és a
kiszolgáltatott kategóriák munkaerő piaci integrálása
érdekében.

Az európai szabályozások és források felhasználásával hozzájárulhatunk a munkaerőpiaci
feszültségek csökken
téséhez, a jobban fizetett
munkahelyek teremtéséhez, és ezzel motiválhatjuk a
román állampolgárokat az itthon maradásban.
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IV. KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA

Az EU-tól aktív, koherens külpolitikát várunk, amely figyelembe veszi Románia biztonsági és gazdasági érdekeit. Külön-külön, az EU tagállamai, még a
legnagyobbak is, egyre kisebb szerepet töltenek be a nemzetközi színtéren. Együtt
azonban, amikor egy hangon szólalnak fel, világhatalmat jelentenek. Közvetlen rész
vételével Románia nyerhet egy ambiciózus uniós külpolitikából.
Támogatunk egy stratégiai európai és transzatlanti közösséget, amely egy
séges álláspontot képvisel a hagyományos és nem hagyományos biztonsági fe
nyegetésekkel szemben (terrorizmus, kibertámadások, félretájékoztatás, éghajlat
változás, migráció), a kül- és biztonságpolitikai, valamint a köz- és gazdaságpolitikai
kérdések megoldására egységes elgondolást és cselekvési tervet dolgoz ki. Szük
ségesnek tartjuk az egységes fellépést és a partneri viszony ápolását az intézmé
nyek, üzleti közösségek, a civil társadalom, az állami és a magánszféra, az európai
és a transzatlanti szereplők között. Támogatjuk az AEÁ-kal és Kanadával való kap
csolatot, az EU és a NATO együttműködését, valamint az európai irányultságú bal
káni és kelet-európai országok integrációját.

Egy koherensebb
EU-külpolitikát akarunk,
amely figyelembe veszi
Románia érdekeit.

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG
ÉS AZ EU BŐVITÉSE
Hiszünk Moldova európai küldetésében. A Moldovai Köztársa
ságban élő testvéreinknek látniuk kell, hogy az európai integrá
ció konkrét előnyöket, jobb életszínvonalat jelent, nem csak üres
ígéretet. Románia európai parlamenti képviselőinek támogatni
uk kell a Moldovai Köztársaság közeledését az EU-hoz, az oligar
chák támogatása helyett, amint az ma történik.
Elsőként kérni fogjuk az Európai Bizottságban egy csoport létre
hozását a Moldovai Köztársaság támogatására, Ukrajnához ha
sonlóan, amely segítséget nyújthat a reformokhoz, és biztosítja
a közlekedési, energia- és kommunikációs infrastruktúra integrá
cójához szükséges konkrét projektek finanszírozását (beleértve
a barangolási díjak megszüntetését), valamint az emberek kö
zötti, kulturális és oktatási kapcsolatok előmozdítását.
Támogatjuk a balkáni államok demokratikus fejlődését, és hi
szünk európai hivatásukban. A térségben a stabilitás fenntar
tására irányuló európai politikának együtt kell járnia az európai
demokratikus normák tiszteletben tartatásával. Támogatjuk
az Európai Unió bővítési folyamatát, amely egyértelmű kilátást
nyújt a Moldovai Köztársaságnak és a balkáni szomszédoknak,
amennyiben megteszik a szükséges lépések az előirányozott
célok felé.
Biztosítanunk kell azonban, hogy a bővítési folyamat necsak po
litikai jellegű legyen, hanem a társadalom átalakulása és valódi
reform kísérje. Romániának megvan a tapasztalata e tekintetben,
és jó a kapcsolata a régióval. A félretájékoztatás leküzdésére és
a stratégiai kommunikációra irányuló lépéseken túl, az európai
intézményeknek, a polgárok elvárásainak megfelelően konkrét
mechanizmusokat kell életbe leptetniük a korrupció leküzdésére
és a jogállamiság megerősítésére. Ebben példát nyújthat a Ro
mániában létrehozott Korrupcióellenes Ügyészség (DNA).
Románia alapvető érdeke, hogy stabil, demokratikus, békés, vi
rágzó szomszédos országok vegyék körül. Szorgalmazzuk, hogy
az EU továbbra is fektessen be a keleti partnerek országainak po
litikai, gazdasági és társadalmi ellenálló képességébe, hogy ne
kerüljenek újból Oroszország befolyása alá. A Keleti Partnerség új
koncepcióját szeretnénk kidolgozni, amely erőteljesebben kap
csolja ezeket az országokat az Európai Unióhoz és értékeihez.
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MAGNITSKY TÖRVÉNY
Az Európai Parlamentben kezdeményezni fogjuk egy Mag
nitsky-típusú törvény elfogadását, amely megtiltja az emberi
jogokat sértő harmadik országbeli tisztségviselők belépését az Unióba, és zárolja vagyonukat.
Az Európai Unió nem csupán forrásokat elosztó mechanizmus,
hanem közös értékek térsége. Támogatjuk az Európai Unió
egyértelmű, határozott fellépését a visszaélést elkövető kormá
nyokkal szemben. Ehhez nélkülözhetetlen az Európai Unió er
kölcsi, gazdasági és intézményes ereje.

EURÓPAI HADSEREG
Az európai hadsereg az Európai Unió közép- és hosszú
távú projektje, amelyet a NATO-val szembeni kötelezettség
vállalásaival és az AEÁ-kal való stratégiai partnerséggel teljes
mértékben összehangolva támogatunk.
Támogatunk egy olyan európai keretrendszert is, amely Romá
nia érdekeinek és lehetőségeinek megfelelően lehetővé teszi
részvételét védelmi ipari projektekben.

Acest material a fost comandat de partidul Uniunea Salvați România (parte a alianței electorale „Alianța 2020 USR PLUS”)
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