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MISIUNEA NOASTRĂ
Redăm România cetățenilor săi pentru ca
împreună să depășim media Uniunii Europene
pentru toți indicatorii de performanță, pe
parcursul unei singure generații – aceasta.

miercuri, 28 februarie 2018

Mai multă Europă în
România,
mai multă Românie în Europa
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9 propuneri pentru #europa9
#1: Europa cetățenilor implicați. Bugetare participativă la nivel european
Primul proiect de bugetare participativă la nivelul întregii Uniuni Europene. Dedicarea
unei linii bugetare pentru proiecte transnaționale propuse de cetățeni și decise prin vot
direct.

#2: Europa unită politic. Liste transnaționale și sistem de vot unic transferabil
Alegeri europene prin care fiecare cetățean al UE să poată vota candidaţi atât din ţara sa,
cât şi de pe o listă transnațională. Sistemul de vot este cel al votului unic transferabil
(„ranked-choice voting”), prin care fiecare alegător clasează candidații în ordinea
preferinței.

#3: Europa democrației liberale. Fonduri europene condiționate de respectarea
statului de drept
Fondurile europene nu se mai acordă ţărilor unde principiile democraţiilor liberale sunt
încălcate. Regimurile din Ungaria sau Polonia trebuie să rămână excepţii şi nu să devină o
regulă.

#4: Europa viitorului comun. Un Institut de Leadership European pentru generațiile
viitoare
Înfiinţarea unui Institut de Leadership European în parteneriat public-privat, ale cărui
cursuri să fie destinate tuturor oficialilor publici de la nivelul statelor membre, pentru
promovarea și aplicarea politicilor care apără valorile şi principiile europene.

#5: Europa competitivă. O Agenţie Europeană pentru Inovare Disruptivă
UE are nevoie de reformarea Agenţiei Europene pentru Inovare după modelul DARPA,
agenţia guvernului american ale cărei inovaţii au dus la inventarea internetului şi a GPSului. Pornind de la proiecte europene actuale precum C.E.R.N., proiectul Wendelstein 7-X
care va revoluționa producția de energie sau Laserul de la Măgurele, agenţia va finanţa
noile domenii de cercetare care definesc cea de-a patra revoluţie industrială (inteligenţă
artificială, digitalizare, realitate virtuală), cu scopul de a creşte competitivitatea statelor
europene pe plan internaţional.
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#6: Europa curată. Fond european pentru dezvoltarea vehiculelor electrice
Crearea unui fond european pentru investiţii în dezvoltarea transportului în comun electric
transnațional, interurban și urban: feroviar, naval, auto, tehnologii aerospațiale și
combustibili alternativi ieftini.

#7: Europa cooperării. Stagii pentru studenţii sau elevii şcolilor profesionale într-un
alt stat
Extinderea programului ERASMUS și pentru elevii şi studenţii din învățământul
profesional, care vor putea urma stagii într-un alt stat, pentru sincronizarea know-how-ului,
tehnologiilor şi adaptarea la cerinţele pieţei muncii.
#8:

Europa reîntregită. Extindere strategică a Uniunii Europene

Asumarea de către România a rolului de lider regional pentru a sprijini eforturile de
integrare europeană a Republicii Moldova, Ucrainei şi a țărilor din Balcanii de Vest.

#9 Europa siguranţei 2.0. Combaterea atacurilor cibernetice
Uniunea Europeană trebuie să rămână un spaţiu al păcii şi siguranţei, inclusiv în mediul
virtual. UE are nevoie de o unitate de securitate cibernetică cu statut militarizat, la care să
contribuie toate statele membre, pentru a combate a atacurile cibernetice la care acestea
sunt supuse.

Fă un PACT pentru pentru ca România să devină un lider în UE şi
susţine PACT cu o semnătură pentru alegerile europarlamentare. Cu
cât strângem mai multe semnături, cu atât avem o voce mai
puternică.

***
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Pentru detalii referitoare la PACT și activitățile noastre, vă rămânem la dispoziție la
hr@pactpentruromania.ro
database@pactpentruromania.ro
trezorier@pactpentruromania.ro
adeziuni@pactpentruromania.ro
impreuna@pactpentruromania.ro
contact@pactpentruromania.ro
biroupresa@pactpentruromania.ro
secretariat@pactpentruromania.ro
cneia@pactpentruromania.ro
grupuri@pactpentruromania.ro

– resurse umane
– statistica
– trezorerie
– membri noi
– politici publice
– întrebări generale
– relația cu media
– politic și dezvoltare
– etică, integritate și arbitraj
– dezvoltare organizațională

Social Media
Twitter - https://twitter.com/pact4romania
Website - https://www.pactpentruromania.ro
Youtube - www.youtube.com/c/PACTpentruRomania
Linkedin - https://www.linkedin.com/company/10453832/
Facebook - https://www.facebook.com/pactpentruromania
Instagram - https://www.instagram.com/pactpentruromania

Despre PACT
PACT este o platformă civică și politică de centru–dreapta, care încurajează implicarea
cetățenilor din țară și din diaspora în deciziile comunităților și promovează libertatea economică,
dezvoltarea regională și consolidarea democrației românești în NATO și UE. Într-o democrație
adevărată, cetățeanul este principalul actor civic și politic. Misiunea PACT este de a reda
România cetățenilor pentru ca #impreuna să dezvoltăm România și să depășim media Uniunii
Europene pentru toți indicatorii fundamentali de dezvoltare, într-o singură generație – aceasta.

Viziunea PACT
România în 3D: democratică, dezvoltată și demnă, formată din comunități cu putere de
decizie, cu oameni dinamici, conectați la noua economie și implicați în societate.

impreuna@pactpentruromania.ro / www.pactpentruromania.ro
Pag 4 din 4

