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Május 26-án, vasárnap, megválasztjuk képvise-
lőinket az Európai Parlamentbe. A tét azonban 
sokkal nagyobb. Május 26-án Európa jövőjéről 
döntünk, valamint Románia helyéről az Európai 
Unióban. 

Ezen a választáson két elképzelés ütközik az 
Európai Unió jövőjét illetően: az egyik meg akar-
ja erősíteni az Uniót, a másik meg akarja gyengí-
teni, és a múltba visszarántani.
Mi, az USR PLUS 2020 Szövetség, hiszünk egy 
újjászülető, erős Európában, minden egyes pol-
gár Európájában, a jólét és a méltányosság Eu-
rópájában, amelyben a demokrácia, a szabad-
ság és a jogállamiság uralkodik. 
Felhívást intézünk minden Európa-párti csoport-
hoz, hogy fogalmazzunk meg egy közös elkép-
zelést Európa jövőjéről, a mi Európánkról.
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Egyetlen Unió, kelettől 
nyugatig

Egyetlen Európai Unió 
minden polgára számára 

Az innováció versenyképes 
Európája 

A polgárait megvédő Európa
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Ahhoz, hogy ez az elképzelés 
megvalósulhasson, új politikus nemzedékre 
van szükség, amely felvállalja a jövő 
építését – úgy, ahogyan az Európai Unió 
alapítói felvállalták az európai projektet – 
, amely szembenéz az Unió gyengéivel, 
amely megérti a jövőben kínálkozó 
lehetőségeket, és megvalósítja azokat.
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Egyetlen Unió, 
kelettől nyugatig
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Ahhoz, hogy az Európai Unió erős legyen, nem-
csak a második világháború utáni béke-projektté 
kell lennie, hanem éppannyira a hidegháború 
utáni európai egyesítés projektjévé is. 

Az Európai Unió a nyugat-európai országok jó-
létének, békéjének és szolidaritásának projekt-
jeként jött létre. A Nyugat szükségleteiből nőtt 
ki. A Vasfüggöny mögötti elszigeteltség miatt a 
kontinens közép- és kelet-európai országai csak 
évtizedekkel később tudtak csatlakozni a pro-
jekthez, túl későn ahhoz, hogy jelentősen hozzá-
járulhassanak a formálásához. 

Európa újraegyesítése a közép- és kelet-euró-
pai országok valódi és mélyreható integrálásá-
val Európa jövőjének kulcsfontosságú feladata. 
Kelet és a Nyugat, az új és a régi tagállamok 
összehangolódásának hiánya csak mélyíti a fe-
szültségeket, amelyek törékennyé teszik az eu-
rópai eszmét, és akadályozzák kibontakozását.
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Ezért mi, az USR PLUS 2020 Szövetség

● Egyetlen Unióért szállunk síkra, koncentrikus körök és eltérő 
integrációs sebességek nélkül, és határozottan fellépünk 
minden olyan próbálkozással szemben, amely törésvonalakat 
kíván létrehozni az egyes tagállamok között.

● Támogatjuk a tagállamok fokozott egységét a közös európai 
értékek, - a szabadság, demokrácia, egyenlőség, emberi 
méltóság, a jogállamiság tiszteletben tartása és az emberi 
jogok tisztelete mentén. 

● Minden olyan próbálkozásnak ellenállunk, amely „à la carte” 
módra akarná alakítani az Európai Unió sorsát: ahol minden 
tagállam tetszése szerint megválasztaná az EU szerveződési 
módját. Minden olyan integrációs és újraszerveződési 
törekvés, amely lehetőséget ad bizonyos tagállamoknak a 
gyorsabb haladásra bizonyos területeken, jótékony hatással 
lehet az európai projektre, de csak kezdeti szakaszként 
vagy a megerősödés szakaszában, illetve amennyiben 
biztosítja a hozzáférés lehetőségét és a támogatást mindazon 
országoknak, amelyek menet közben társulni akarnak a 
projekthez. 

● Olyan Európát támogatunk, amely méltányosan, minden 
polgárának biztosítja a jólétet és az elvárt életminőséget. 

● Szorgalmazzuk az európai befektetéseket Európa 
különböző régiói felzárkóztatásába, az Unió fenntartható 
fejlődése, a gazdaság fellendülése és a társadalmi kohézió 
alapfeltételeként. A stratégiai prioritások megállapításakor, 
a pénzalapok kiutalásakor és a befektetési programok 
meghatározásakor méltányosan kell eljárni, és figyelembe 
kell venni a tagállamok korlátait és lehetőségeit, a fejlődésbeli 
különbségeket az infrastruktúra, a mezőgazdaság, az ipar, a 
kutatás vagy a biztonság terén. 



Manifestul Alianței 2020 USR PLUS pentru Europa viitorului8

● Olyan Európai Uniót akarunk, amely figyelembe veszi 
minden polgára gondjait és prioritásait. Ezért javasoljuk 
az EU prioritás tervének kibővítését, hogy politikai és 
pénzügyi források segítségével lehetővé tegye az oktatási, 
egészségügyi, társadalmi szolgáltatások összehangolását. Ez 
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy biztosítani lehessen 
az összes európai polgár méltóságát.

● Szorgalmazzuk a közös európai piac megerősítését egy 
digitális Európa keretében; ez hozzájárulhat a tagállamok 
együttes fejlődéséhez. Támogatjuk a személyek, az áru, a 
szolgáltatások és a tőke mozgásszabadságát, valamint a 
kettős mérce és a diszkrimináció kiküszöbölését. 

● Olyan Európát akarunk, amely újból rátalál értékeire és lelkére, 
a szellemiségre, amely kultúráink értékeiből merít, értékesíti 
tárgyi és szellemi örökségünket, valamennyi európai nép 
kreativitását és dinamizmusát.
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Egyetlen Európai 
Unió minden  
polgára számára
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Az Európai Unió minden egyes polgárából áll, 
és minden egyes polgáráé. Az a jövő Európája, 
amelynek minden egyes európai szerves részét 
képezi, és mindenki lényegileg hozzájárulhat 
felépítéséhez.
Ezért mi, az USR PLUS 2020 Szövetség:

• Biztosítani fogjuk, hogy a polgárok hallathassák hangju-
kat az európai politikák kidolgozásában. Az EU számára 
az emberközelség stratégiai prioritássá kell váljon.  
E tekintetben támogatjuk az európai véleménynyilvánító 
népszavazás bevezetését az Unió egészét érintő kérdé-
sekről.

• Támogatjuk az európai politikákat kidolgozó újszerű me-
chanizmusokat, amelyek alulról érkező polgári kezdemé-
nyezésekből, a helyi közösségek tapasztalatából indulnak 
ki, egész Európára kiterjeszthetők, és figyelembe veszik a 
véleménynyilvánító népszavazás eredményét.

• Javasoljuk olyan strukturált konzultációs mechanizmu-
sok bevezetését az európai és országos intézmények és 
az állampolgárok között, amely lehetővé teszik az Unió 
döntéseinek és eredményeinek reális integrációját.
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Az Európai 
Közgyűlés
E mechanizmus lehetséges szerkezete 
és ütemterve, amely beépítené az ered-
ményeket az EU éves prioritás tervébe:

Minden évben, január és április között, 
minden tagállamban Országos Közgyűlé-
sek megrendezésére kerül sor, amelyek 
javaslatokat tesznek az EU következő évi 
prioritásaira vonatkozóan, és kiértékelik 
az EU előző évi tervének megvalósítását. 
E gyűléseken részt vesznek az állampol-
gárok, a civil szervezetek, az üzleti szféra, 
a kormány és a parlament képviselői.

Európa napján, május 9-én kerül sor az 
Európai Közgyűlésre, amelyen részt vesz-
nek a tagállamokat képviselő polgárok. A 
Közgyűlés javaslatot tesz a Bizottságnak 
az EU éves programjára vonatkozóan. A 
résztvevő polgárok ez alkalommal polgári 
kezdeményezéseket is javasolhatnak.

Az Európai Közgyűlésjavaslataszerves 
részét képezi az EU következő évi priori-
tásai megvitatásának az Európai Tanács-
ban, az Európai Parlamentben, a Régiók 
Bizottságában és az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottságban.

Szeptemberben az Európai Bizottság 
elnöke, az Unió állapotáról szóló jelentés-
ben bemutatja a következő évi EU-prog-
ramot, amely beépíti az Európai Közgyű-
lés javaslatait is.
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Az Unió döntéseiben 
részt vevő polgárok

Január – április
Országos gyűlések keretében megvitatják az EU következő 
évi prioritásait, és javaslatot tesznek ezekre vonatkozóan. Részt 
vesznek a polgárok, a civil társadalom, az üzleti szféra, a kormány 
és a parlament képviselői.

május 9
Európai Közgyűlés. Javaslatot készít az EU éves 
programjáról, amelyet felterjeszt a Bizottságnak. A 
közgyűlésben részt vevő polgárok is javasolhatnak polgári 
kezdeményezéseket.

Május - Szeptember
Intézményes viták. Az Európai Közgyűlés 
javaslata szerves részét képezi a Tanácsban, az 
Európai Parlamentben, a Régiók Bizottságában és 
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban 
folytatott, a következő évre vonatkozó uniós 
prioritásokról szóló vitáknak.

Szeptember
Az Unió állapotáról szóló jelentés. Az 
Európai Bizottság elnöke az Európai 
Unió helyzetéről szóló beszédében 
bemutatja a következő évi EU-
programot, amely beépíti az Európai 
Közgyűlés javaslatait is.
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● Támogatjuk az egyes tagállamok, az európai, országos 
vagy regionális intézmények által kifejezetten és 
becsületesen felvállalt közös felelősséget az Európai 
Unióval kapcsolatos kommunikációért. E tekintetben 
hatékony oktatási és kommunikációs programok 
kidolgozását javasoljuk, amelyek a fiataloknak bemutatják 
az európai történelmet, elmagyarázzák a polgároknak az 
Európai Unió előtt álló kihívásokat, és az erős, befogadó 
és demokratikus Unióhoz való csatlakozás értéktöbbletét.

● Támogatjuk azon európai politikák és programok 
megerősítését, amelyek európai hazafiságot és európai 
identitást teremtenek, miközben elősegítik a tiszteletet és 
nyitottságat a nemzeti hazafiság, a nemzeti, kulturális és 
nyelvi identitások iránt.

● Maximálisan támogatjuk a félretájékoztatás és a 
populizmus elleni küzdelmet, ezek ugyanis komolyan 
veszélyeztetik a demokráciát, a jogállamiságot és az 
európai békét. Ennek érdekében független nyomozó és 
újságíró média-programokat, a kutatást, a média és a civil 
társadalom kezdeményezéseit támogató programokat 
szorgalmazunk az álhírek és a félretájékoztatás 
leküzdésére.
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Az innováció 
versenyképes 
Európája
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Az Európai Uniónak és általa minden tagállam-
nak azonnal, tervszerűen és határozottan be kell 
fektetnie az innováció és a kreativitás ösztön-
zésébe és előmozdításába. Egy ilyen lépés, a 
digitális forradalom előnyeivel együttvalóságos új 
európai reneszánszot indíthat el, amely hatással 
lesz a polgárok jólétére.

Európa vezetőszerepet tölt be az új 5G techno-
lógiát használó berendezések terén, valamint a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatos innová-
cióban. Európa számos induló kisvállalkozással 
rendelkezik, valamint fejlett digitális készségek-
kel bíró emberi erőforrással, különösen a fiatalok 
körében. Sajnos Európa nem hasznosítja ezeket 
az erősségeket, mert hiányzik a stratégiai digi-
tális infrastruktúra, és eddig nem sikerült bizto-
sítani az innováció zökkenőmentes belépését a 
piacra.



Manifestul Alianței 2020 USR PLUS pentru Europa viitorului16

Ezért mi, a 2020 USR PLUS Szövetség:

• Javasoljuk, hogy az Európai Bizottság következő politikai 
programja egyértelmű intézkedéseket tartalmazzon, amelyek 
biztosíthatják az Unió vezető szerepét a 4.0 ipari forradalom 
élén, illetve fogalmazza meg az egyes gazdasági ágazatok 
konkrét célkitűzéseit.

• Támogatjuk az összes európai régió felszerelését olyan intel-
ligens hálózatokkal, amelyek biztosítani tudják a nagy adat-
csomagok gyors átvitelét, és megkönnyíthetik az Unió gyors 
átállását az 5G technológiára, illetve megteremthetik a digitá-
lis gazdaság növekedéséhez szükséges feltételeket.

• Támogatjuk az európai stratégiai digitális infrastruktúra meg-
teremtésére irányuló számottevő európai beruházásokat. Ez 
biztosítani fogja Európa függetlenségét az adatok tárolása, 
felhasználása és feldolgozása, a számítógépes biztonság és 
a mesterséges intelligencia területén, valamint annak széles-
körű kiterjesztését valamennyi tagállamban és minden régió-
ban. Az infrastruktúrának tartalmaznia kell nagy teljesítményű 
számítógépeket, mesterséges intelligencia algoritmus „könyv-
tárakat”, korszerű számítógépes biztonsági technológiákat és 
eszközöket, amelyek minden polgár és vállalkozó számára 
hozzáférhetőek, beleértve a kis- és középvállalkozásokat. 
Senki sem maradhat le.

• Támogatjuk az európai ipar képviselőivel karöltve kidolgo-
zott európai stratégia létrehozását, amely felkészíti polgárait 
a munkaerőpiac digitális forradalmára. Ez magában foglalja 
az alap- és a fejlett digitális készségek fejlesztését minden 
korosztályban, az Unió egész területén. Egy ilyen lépés lehe-
tővé teszi a digitális írástudás növelését, a kreatív készségek 
kihasználását, és képessé teszi az európai vállalkozókat e 
lehetőségek kiaknázására.
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• Javasoljuk egyszerű finanszírozási képletek kidolgozását, 
amelyek támogatják a vállalkozást az informatikai és kreatív 
iparágakban, és lehetővé teszik a közvetlen finanszírozás-
hoz és a tőkeinfúzióhoz való igazságos hozzáférést az egész 
Unióban. E tekintetben támogatjuk az Európai Innovációs 
Tanács létrehozását. Ugyanakkor a kiváló kutatók javadal-
mazási szabályainak biztosítaniuk kell, hogy az ilyen kutatók 
felvételt nyerhessenek az európai költségvetésből finanszíro-
zott kutatási és innovációs projektekbe, mind Nyugat-, mind 
Kelet-Európában.

• A digitális innovációs csomópont-hálózat megerősítését java-
soljuk.

• Támogatjuk nagyszabású csomópontok létrehozását Európa 
minden régiójában, amelyek a kis- és középvállalkozások, 
más vállalatok és az egyetemek számára tesztelési lehe-
tőségeket nyújtanak, valamint a régió gazdasági profilját 
figyelembe vevő technológiai és pénzügyi szaktanácsadást 
biztosítanak. Ezek a csomópontok az egyetemek és az ipar 
közötti párbeszéd és együttműködés gyümölcsöző platformjai 
lesznek, és az európai szakembereket képeznek az európai 
gazdaság számára.

• Az Európai Parlamentnek is igazodnia kell ehhez a tendenci-
ához. Első lépésként létre kell hozni az IT iparra és a digitális 
átalakításra szakosodott bizottságot.
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A polgárait 
védő  
Európa
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Olyan Európai Uniót szeretnénk, amely minden 
polgárt meghallgat és védelmez. A polgárok 
aggódnak a jólétükért és a munkahelyük 
jövőjéért, befolyásolják őket a globalizáció 
hatásai, aggasztja őket az éghajlatváltozás, a 
migráció és a globális instabilitás.

Ezért mi, a 2020 USR PLUS Szövetség:

• Támogatunk egy Európai Védelmi Uniót, amely egyszers-
mind megerősíti a NATO jelenlétét és kapacitását Európában. 
Szorgalmazzuk továbbá az európai válasz- és támogatási ké-
pesség javítását, amikor egy tagállam természeti vagy ember 
által okozott katasztrófákkal, terrorizmussal, számítógépes 
támadásokkal vagy hibrid támadásokkal szembesül.

• Ésszerű és pragmatikus kereskedelmi politikákat szorgalma-
zunk, amelyek elősegítik az új nemzetközi piacokhoz való 
hozzáférést, a munkahelyteremtést, a fejlesztést és az euró-
pai iparágak versenyképességének növelését. E tekintetben 
javasoljuk a közvetlen külföldi (EU-n kívüli) befektetések nyo-
mon követésére irányuló európai politika kidolgozását, amely 
szemmel tartja az európai és a nemzeti stratégiai érdekeket 
(mint például a mezőgazdasági földterületek, az energia, a 
kritikus infrastruktúra, a természeti erőforrások). 

• Támogatjuk a migráció hatékony ellenőrzésére irányuló me-
chanizmus kidolgozását, beleértve az európai határok meg-
erősítését, a migrációs hullámok ésszerű menedzsmentjét, 
a származási országok politikai stabilizációját és az európai 
beruházásokat.
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A 2020 USR PLUS Szövetség 
világos és strukturált választási 
ajánlatot kínál a romániai kö-
zönségnek. Ebben elkötelezzük 
magunkat arra, hogy a román 
állampolgárok számára biztosít-
suk az európai uniós polgárság 
konkrét előnyeit. E célkitűzések 
megvalósításához erős, stabil és 
önbizalommal rendelkező Euró-

pai Unióra van szükségük. 
Mi vagyunk az a Mozgalom, amely segít újraépíte-
ni Európa önbizalmát.

• Tekintettel a multilateralizmus gyengülésére és a globális rend 
megbomlására, támogatjuk az Európai Unió globális szerepé-
nek megerősítését, az EU és a tagállamok valamennyi kapa-
citásának és eszközének stratégiai, koherens megközelítése 
révén, a politikai és diplomáciai eszközöktől a kereskedelmi 
megállapodásokig, valamint az EU-n kívüli fejlesztéshez és 
beruházáshoz nyújtott támogatást.


