PROGRAM
POLITIC
ALEGERI EUROPARLAMENTARE 26 MAI 2019

Principii
fundamentale
 artidul Național Liberal va susține o Uniune Europeană care promovează democrația,
P
statul de drept și drepturile omului.
 NL va promova consolidarea Uniunii Europene astfel încât aceasta să garanteze în
P
continuare prosperitatea cetățenilor europeni.
 NL va apăra unitatea Uniunii Europene deoarece puterea Uniunii Europene constă în
P
unitatea statelor sale membre. O Uniune Europeană puternică este în interesul României.
 NL va promova coeziunea Uniunii Europene întrucât dezvoltarea economică a Uniunii
P
Europene depinde, în mod direct, de eliminarea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile
și statele europene
 NL se va asigura că România va fi parte a nucleului dur de state care va  promova o
P
Uniune Europeană mai puternică, mai sigură și care lucrează în interesul cetățenilor săi.
PNL va garanta respectarea drepturilor cetățenilor români în Uniunea Europeană.
 NL va sprijini obținerea unei perspective clare de aderare la UE pentru Republica
P
Moldova.
PNL va promova o cultură a transparenței europarlamentarilor în relație cu alegătorii.
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Obiective concrete
Partidul Național Liberal va
susține înființarea unui mecanism
care să monitorizeze situația statului
de drept și respectarea drepturilor
fundamentale în toate statele Uniunii
Europene.
PNL va milita pentru ca România să adere cât mai curând la
Spațiul Schengen.
PNL va acționa pentru aderarea
României la Zona Euro.
PNL va obține cel puțin la fel
de multe fonduri europene pentru
România în Bugetul Uniunii Europene 2021-2027 prin comparație cu
perioada 2014-2020 și va  simplifica
absorbția lor.
PNL va sprijini un nivel al plăților directe la hectar pentru agricultorii români la nivelul mediu
din Uniunea Europeană.

PNL va solicita și va obține
fonduri europene pentru construcția
sau finalizarea lucrărilor la autostrada
Pitești - Sibiu, autostrada Comarnic Brașov, autostrada Târgu Mureș - Iași
- Ungheni, drumul expres Craiova
- Pitești și șoseaua de centură a
Municipiului București.
PNL va solicita dublarea fondurilor europene pentru cadastrarea
proprietăților din România.
PNL va propune reabilitarea tuturor clădirilor rezidențiale încadrate
în clasa seismică I.
PNL va sprijini reabilitarea termică, din bugetul Uniunii Europene
2021-2027, a 500.000 de apartamente din România.

PNL va propune un program
de investiții pentru a conecta toate
orașele României la rețeaua de distribuție a gazelor până în 2024.
PNL va sprijini construcția și
dotarea până în 2024 a trei spitale
regionale la standarde europene.
PNL propune finanțarea, din
fonduri europene, a conectării
tuturor universităților și a liceelor la
internet de mare viteză.
Partidul Național Liberal va
solicita 20.000 de burse Erasmus
în fiecare an pentru studenții din
România.
PNL va solicita 40.000 de bilete
de tren gratis pentru tinerii români
care împlinesc 18 ani și vor să călătorească în Europa.
PNL va sprijini crearea sau
aducerea la standarde europene a
10 institute de cercetare.
PNL propune crearea unui
program care va acorda granturi de
50 000€ pentru cercetarea academică.
PNL va propune înființarea unui
Centru European Permanent care să
monitorizeze și combată știrile false.

PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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1.

Viitorul Uniunii
Europene
pentru PNL
Următorul mandat al Parlamentului European va
fi cel mai important de la aderarea României la
Uniunea Europeană.
Va fi mandatul în care se vor pune bazele unei noi
Uniuni Europene, mai puternice, mai sigure și mai
apropiate de cetățenii săi.
Este important ca în următorii 5 ani România să
trimită în Parlamentul European oameni politici
competenți care să aibă o bună înțelegere a
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tendințelor europene și să fructifice avantajele
apartenenței României la Uniunea Europeană.
Partidul Național Liberal consideră că locul
României este în centrul Uniunii Europene, alături
de statele care își doresc o Uniune Europeană
puternică, integrată și care lucrează în folosul
cetățenilor ei.

În următorii cinci ani Partidul Național
Liberal va acționa pentru consolidarea
Uniunii Europene astfel încât aceasta
să garanteze, în continuare, prosperitatea
cetățenilor europeni. De asemenea, PNL va lupta
pentru o Uniune Europeană mai unită pentru că
puterea Uniunii Europene constă în unitatea statelor sale
membre. Cu cât Uniunea Europeană este mai puternică
cu atât România este mai puternică, iar perspectivele de
dezvoltare ale României sunt mai bune. Partidul Național
Liberal va apăra și va promova coeziunea Uniunii Europene.
PNL consideră că dezvoltarea economică a Uniunii Europene
depinde, în mod direct, de eliminarea decalajelor de dezvoltare dintre
regiunile și statele europene. De aceea, sprijinirea țărilor și regiunilor
europene mai puțin dezvoltate este un obiectiv fundamental al PNL pentru
următorii cinci ani.

PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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România a fost și va rămâne un stat cu vocație
europeană. Atacurile coaliției de guvernare
PSD-ALDE asupra Uniunii Europene și punerea
sub semnul întrebării a locului și a rolului
României în Uniunea Europeană reprezintă acte
iresponsabile, iar Partidul Național Liberal va lupta
împotriva unor astfel de acțiuni.
Partidul Național Liberal își propune să aducă
Uniunea Europeană mai aproape de români, să
explice mai bine românilor ce înseamnă Uniunea
Europeană, care sunt avantajele ei, ce poate
Uniunea Europeană face pentru români, dar și cum
putem îmbunătăți Uniunea Europeană în folosul
cetățenilor.
Partidul Național Liberal este membru al celei mai
influente familii politice europene care conduce
Uniunea Europeană de 15 ani - Partidul Popular
European. Partidul Popular European va câștiga
alegerile europene, va obține majoritatea în
Parlamentul European și va fi la conducerea
Uniunii Europene și în următorii cinci ani.
Partidul Național Liberal va fi alături de PPE în
efortul comun de a promova dezbaterea publică
asupra viitorului Uniunii Europene. Afilierea
Partidului Național Liberal la PPE reprezintă o
garanție a faptului că PNL va putea influența, în
favoarea României și a românilor, principalele
decizii care se vor lua la nivel european în următorii
cinci ani.

Partidul Național Liberal este
singurul partid din România care
poate obține lucruri concrete pentru
România și pentru români, la nivel
european.
În ceea ce privește apărarea valorilor
liberale și de centru-dreapta, PNL,
ca partid de centru-dreapta, va
include prioritățile României printre
prioritățile Partidului Popular
European – cea mai mare familie de
partide politice la nivel european.

6

ROMÂNIA ÎN PRIMUL RÂND

2.
Cum vedem

România în
interiorul Uniunii
Europene?
Integrarea României în Uniunea Europeană este un
proces continuu, iar aderarea României la Uniunea
Europeană reprezintă doar prima etapă în cadrul
acestui proces.
Partidul Național Liberal își propune ca obiectiv
fundamental reducerea decalajelor dintre România

și celelalte țări europene și va acționa pentru o mai
mare integrare a României în Uniunea Europeană.  
Partidul Național Liberal dorește ca România să
participe la toți viitorii pași de integrare europeană
și va depune toate eforturile pentru ca România să
fie parte a tuturor mecanismelor europene.

PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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Avantajele aderării la Uniunea Europeană
Pentru PNL, aderarea la Zona Euro și
la Spațiul Schengen sunt obiective
fundamentale în următorul mandat al
Parlamentului European.
PNL va face demersuri pentru integrarea, cu prioritate,
a României în Zona Euro. PNL își dorește ca România să
adere cât mai repede la Zona Euro și va acționa pe toate
planurile astfel încât țara noastră să fie cât mai repede
pregătită pentru acest pas.
Partidul Național Liberal consideră că a venit momentul
ca România să adere la Spațiul Schengen. Țara noastră
este pregătită pentru acest lucru, iar orice întârziere este
nejustificată.  De aceea, încă din prima zi a mandatului
Parlamentului European, europarlamentarii PNL vor avea
ca prioritate zero militarea pentru aderarea României la
Spațiul Schengen.
Ca membru al Uniunii Europene, România a devenit
parte a unei comunități care se întemeiază pe valori
precum libertatea, democrația, statul de drept și
respectarea drepturilor omului. Uniunea Europeană
este un aliat al României în vederea promovării acestor
valori, iar țara noastră are obligația de a le respecta.
Partidul Național Liberal va continua să acționeze la
toate nivelurile pentru ca România să respecte valorile
fundamentale pe care s-a clădit Uniunea Europeană.
Prin susținerea și promovarea valorilor liberale și de
centru-dreapta PNL se va poziționa împotriva mișcărilor
suveraniste, a comportamentelor iliberale ori a exceselor
populiste al căror scop este fragmentarea și slăbirea
Uniunii Europene.
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Cele mai importante etape de dezvoltare ale
României în istoria recentă sunt direct legate
de aderarea la Uniunea Europeană. Pe lângă
importanța strategică a aderării României la
Uniunea Europeană în 2007, există o serie de
beneficii cuantificabile.
Puterea economică a României, reflectată prin
Produsul Intern Brut, s-a dublat după primii
zece ani de la aderare; salariul mediu a crescut
cu 146%; exporturile României în țările UE
au crescut de 5 ori; 2 milioane de români au
ieșit din zona de risc de sărăcie și excluziune
socială; cetățenii români pot să circule liber,
să se stabilească și să muncească în orice stat
membru UE.
Chiar dacă România mai are de recuperat
decalaje față de celelalte state membre UE,
progresele, în primii 10 ani de la aderare, sunt
vizibile. De aceea este important ca procesul
de integrare al României să continue, iar țara
noastră să aleagă calea unei Europe mai
integrate și mai puternice.

Locul României este în Uniunea
Europeană. Partidul Național Liberal
respinge orice discurs care pune
sub semnul întrebării apartenența
României la Uniunea Europeană.

România în centrul procesului de
integrare europeană
Uniunea Europeană se află într-un proces
de consolidare și redefinire a priorităților
sale, ca răspuns la noile provocări cu care ne
confruntăm în prezent.
Globalizarea, digitalizarea, terorismul,
schimbările climatice, migrația economică,
conflictele regionale, instabilitatea politică
și populismul sunt doar câteva dintre aceste
provocări la care Uniunea Europeană este
chemată să răspundă. De coerența și unitatea
acestui răspuns se leagă viitorii pași de
aprofundare a integrării europene. Niciun stat
membru nu poate face față singur acestor
provocări.
Cum ne pregătim mai bine economiile
pentru a face față concurenței globale? Cum
echipăm cetățenii europeni cu aptitudinile și
competențele necesare în era digitală? Cum
răspundem mai bine provocărilor de securitate
cu care ne confruntăm? Cum putem îmbunătăți
comunicarea la nivel european pentru a explica
mai bine cetățenilor avantajele UE și a combate
astfel populismul și extremismul? Și, nu în
ultimul rând, cum aducem procesul decizional
al instituțiilor europene cât mai aproape de
fiecare cetățean?
Răspunsul la aceste întrebări și definirea
viitorului Uniunii Europene vor avea loc în
următorii ani.

Pentru o Românie puternică în Uniunea
Europeană, europarlamentarii PNL
vor da României o voce puternică în
deciziile la nivel european și le vor
influența în favoarea României și a
românilor din țară și din diaspora.

PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES

9

Aspecte instituționale
Uniunea Europeană s-a clădit pe consensul
statelor membre și pe capacitatea acestora de a
atinge un compromis favorabil tuturor în procesul
de negociere a politicilor europene. Pe măsură ce
sfera prerogativelor Uniunii Europene s-a lărgit,
iar numărul statelor membre a crescut, procesul
decizional a fost deseori încetinit de viziunile
diferite ale statelor membre în anumite politici.
S-a avansat, în acest, context posibilitatea unei
Uniuni Europene cu mai multe viteze, bazată
pe ambițiile diferite de integrare a fiecărui stat
membru.

PNL susține principiul unei Europe
unite și cu o singură viteză.

10

Însă, pe viitor, dacă în anumite domenii se va
constata că nu toate statele membre au ambiții
similare de integrare, vor trebui găsite soluții pentru
a evita blocaje instituționale sau decizionale. De
aceea, indiferent de ambițiile pe care unele state
membre le vor avea în privința integrării europene,
România trebuie să rămână parte a nucleului care
va avansa spre o mai mare integrare a Uniunii
Europene. Pentru acest lucru România are nevoie
de reprezentanți credibili la nivel european.
De aceea va fi important ca în următorul mandat al
Parlamentului European să lansăm un proces de
reflecție cu privire la modalitățile prin care Uniunea
Europeană să devină mai integrată.
Unanimitatea deciziilor ar trebui să devină o
excepție și să fie păstrată doar în domenii care
sunt exclusiv de competența statelor membre. În
acest sens, va trebui inițiată o dezbatere la nivel
european pe marginea revizuirii Tratatelor Uniunii
Europene, dezbatere care să conducă, până în
2024, la o nouă arhitectură instituțională din care
să rezulte o Uniune Europeană mai puternică și mai
integrată.
ROMÂNIA ÎN PRIMUL RÂND

Pentru o Românie integrată în Uniunea Europeană, PNL se va asigura că
România va rămâne parte a proceselor
de aprofundare a integrării europene
și că țara noastră va fi parte a nucleului de state care va promova o Uniune
Europeană mai puternică, mai sigură și
care lucrează în interesul cetățenilor săi.
Partidul Național Liberal este singurul
garant al unei Românii credibile la nivel
european.

Statul de drept și respectarea
principiilor fundamentale ale Uniunii
Europene
Uniunea Europeană s-a construit pe
principiile democrației, a libertăților
fundamentale și a statului de drept. Aceste
principii nu pot fi negociate, iar beneficiile
pe care le oferă statutul de membru UE
depind de respectarea acestor principii.
Ca și în actualul mandat, vom continua în
perioada 2019-2024 să monitorizăm situația
statului de drept din Uniunea Europeană și
să ne folosim de toate pârghiile instituționale
pentru a atrage atenția și a acționa în
momentul în care statul de drept este pus
sub semnul întrebării.

În opinia Partidului Național Liberal consolidarea
statului de drept este o premisă a dezvoltării
României și a integrării depline a acesteia în
Uniunea Europeană. Independența justiției,
consolidarea mecanismelor democratice și
combaterea eficientă a corupției contribuie
la creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile
statului precum și la crearea unui mediu favorabil
investițiilor. Mecanismul de Cooperare și
Verificare (MCV) a fost instituit odată cu aderarea
României la Uniunea Europeană și are scopul de
a sprijini țara noastră în procesul de reformare
și consolidare a sistemului judiciar dar și de
eficientizare a luptei anticorupție. Din păcate,
atacurile împotriva justiției a coaliției de guvernare
PSD-ALDE din ultimii ani au periclitat progresele
înregistrate de România în cadrul MCV.  

Partidul Național Liberal va continua
să apere statul de drept la nivel
național și european și va acționa în
sensul îndeplinirii tuturor obiectivelor
Mecanismului de Cooperare și
Verificare. Pentru PNL este important
este ca, după îndeplinirea obiectivelor
MCV, acest mecanism să fie ridicat.

Pentru apărarea statului de drept, PNL va
susține înființarea unui mecanism care să
monitorizeze situația statului de drept și
respectarea drepturilor fundamentale în
toate statele Uniunii Europene. PNL va acționa în parteneriat cu Uniunea Europeană
pentru a apăra statul de drept din România
precum și independența justiției. Stat de
drept în România; stat de drept în Europa!

PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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3.
Dezvoltare

prin fonduri
europene
România este un beneficiar al bugetului european.
Începând de la aderare și până în prezent, țara
noastră are o balanță pozitivă de 35 de miliarde
de euro în raport cu Uniunea Europeană. Bugetul
european este una din principalele surse de
finanțare pentru fermierii români, pentru foarte
mulți antreprenori dar și pentru studenți sau
cercetători din România. El contribuie la finanțarea
construcției de infrastructură și la reducerea
șomajului în România.
Comisia Europeană a adoptat în luna mai 2018
propunerea privind viitorul Cadrul Financiar
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Multianual al Uniunii Europene pentru perioada
2021-2027 iar Parlamentul European ales in luna
mai 2019 va decide cu privire la sumele și criteriile
alocate fiecărui stat membru.
Europarlamentarii Partidului Național Liberal vor
lupta pentru o adoptare cât mai rapidă a acestui
buget. Este important să asigurăm predictibilitate
pentru antreprenorii români, pentru IMM-uri,
pentru fermierii și cercetătorii români astfel încât
aceștia  să beneficieze în continuare de finanțare
europeană și să continue să genereze locuri de
muncă și creștere economică pentru România.

PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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Politica de coeziune și simplificarea
utilizării fondurilor europene
În ultimii ani, tot mai multe voci au pus sub semnul
întrebării viitorul politicii de coeziune sau chiar al
politicii agricole comune. Am reușit să apărăm
aceste două politici de care România beneficiază
foarte mult și chiar să punem bazele unor creșteri de
fonduri pentru România după 2020.
Partidul Național Liberal consideră că politica de
coeziune este un simbol al unității europene, iar fără
această politică se pun sub semnul întrebării chiar
principiile pe care s-a fondat Uniunea Europeană. În
termeni economici și sociali, coeziunea reprezintă
investițiile în dezvoltarea echilibrată și durabilă a
tuturor regiunilor, orașelor și satelor; așadar, PNL
susține un buget al UE care să sprijine acest obiectiv.
Pentru România, calitatea slabă a infrastructurii a
devenit principala frână în calea dezvoltării și ridicării
standardului de viață a cetățenilor. Țara noastră a
pierdut competiția pentru mari proiecte de investiții
străine doar din cauza absenței unei infrastructuri
dezvoltate. De aceea, europarlamentarii PNL vor
acționa pentru concentrarea fondurilor de coeziune
pentru dezvoltarea infrastructurii României.
Partidul Național Liberal și Partidul Popular European
au promovat, în interiorul Parlamentului European,
simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor
europene de către beneficiarii finali. Începând cu
anul 2021, va exista un set unic de reglementări
pentru fondurile europene, birocrația va fi redusă și
vor fi eliminate controalele inutile.
PNL susține introducerea procedurilor cadru
pentru digitalizarea accesării fondurilor europene,
astfel încât să fie asigurată transparența în fiecare
etapă a utilizării fondurilor europene, de la licitație,
la implementare și plăți. Astfel, birocrația va fi
diminuată, costurile vor fi reduse și corectitudinea
mult sporită.
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Pentru toți românii, PNL va obține cel puțin
la fel de multe fonduri europene pentru
România în Bugetul Uniunii Europene
2021-2027 în comparație cu perioada
2014-2020.
Pentru beneficiarii de fonduri europene:
Partidul Național Liberal va promova în
România aceeași abordare ca la nivel
european, printr-o simplificare drastică a
procedurilor la nivel național în accesarea
fondurilor europene, dublată de sprijin
pentru beneficiarii fondurilor în faza de
implementare a proiectelor. În acest sens,
PNL va lansa un ghid pentru autoritățile
publice locale care va explica principalele
oportunități de finanțare, cât și modalitățile concrete prin care se pot accesa și implementa proiectele finanțate cu sprijinul
fondurilor europene.
Totodată, PNL va susține reorganizarea
sistemului de gestiune a fondurilor europene în România și scurtarea distanței dintre
beneficiar și Organismele Intermediare /
Autoritățile de Management.

Consolidarea seismică
a clădirilor rezidențiale
În România aproximativ 600 de clădiri de locuințe
sunt incluse în Clasa I (cea mai mare) de risc
seismic. Peste jumătate din aceste clădiri sunt
situate în București, unde se estimează cel mai
ridicat risc seismic dintre toate capitalele din Europa.
Foarte multe dintre aceste gospodării sunt locuite
în prezent, fapt ce indică un risc foarte mare de
pierderi de vieți omenești în cazul unui seism cu o
magnitudine ridicată. Deși la nivel național există
un program de consolidare a clădirilor cu risc
seismic, insuficiența fondurilor alocate, reticența
proprietarilor de a se muta în alte locuințe pe
perioada lucrărilor dar și absența unor „locuințe de
necesitate” au condus la rezultate nesatisfăcătoare
ale acestui program. Uniunea Europeană a
confirmat faptul că reabilitarea acestor clădiri ar
putea fi finanțată din fonduri structurale în perioada
2014-2020, însă Guvernul României a decis să nu
includă acest obiectiv între prioritățile de finanțare.

Obiectivul PNL este ca, în viitorul buget european 2021-2027, România
să aibă alocări suficiente pentru a reabilita, din punct de vedere seismic,
toate clădirile rezidențiale încadrate
în clasa seismică și toate clădirile în
care se desfășoară activități educaționale.

Consolidarea seismică a întregii
infrastructuri de educație
În România sunt aproximativ 550 de școli situate
în zone cu risc seismic ridicat în care se desfășoară
activități educaționale și care nu au fost consolidate
niciodată. Deși există fonduri disponibile pentru
reabilitarea infrastructurii educaționale, până în
prezent nu s-au depus proiecte pentru reabilitarea,
consolidarea și dotarea acestor clădiri.

PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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4.
Uniunea

Economică
& Monetară.
Aderarea la
Zona Euro
1. Întărirea Uniunii Economice și Monetare (UEM)
După declanșarea crizei economice și financiare,
Uniunea Europeană a luat mai multe măsuri pentru
consolidarea Uniunii Economice și Monetare,
asigurându-se că Europa în ansamblu este mai
bine pregătită pentru șocurile viitoare. Ca răspuns
la situații de urgență, au fost propuse și adoptate
mai multe instrumente. Acestea au asistat țările
cele mai afectate și au asigurat o mai bună
coordonare a politicilor economice.
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În decembrie 2017 a fost propus un pachet
legislativ care include măsuri suplimentare pentru
completarea UEM. Toate propunerile legislative
care vizează consolidarea UEM vor trebui să fie
accesibile și țărilor care nu fac parte din zona
euro. Scopul este de a asigura accesul țărilor din
afara Zonei Euro la aceste noi instrumente și de
a beneficia de acestea. România ar trebui să fie
parte a viitoarelor instrumente și mecanisme de
aprofundare a UEM.

PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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Pentru o economie stabilă, Partidul
Național Liberal va garanta că România
va putea participa la toate procesele de
întărire a Uniunii Economice și Monetare,
chiar dacă nu a adoptat moneda Euro.
Toate mecanismele europene create
pentru Zona Euro, trebuie să fie deschise
și statelor europene care au obligația de a
adopta moneda Euro.

2. Aderarea la Zona Euro
Criteriile de convergență asigură faptul că un
stat membru este pregătit să adopte moneda
euro, astfel cum este prevăzut de Tratatul privind
Funcționarea Uniunii Europene. Există patru criterii
de convergență economică (stabilitatea prețurilor,
finanțe publice solide și sustenabile, stabilitatea
cursului de schimb, ratele dobânzilor pe termen
lung). În plus, candidații care aderă la Zona
Euro trebuie să se asigure că legislația națională
prevede independența băncii centrale naționale.
Până acum doi ani, România a îndeplinit trei
criterii de convergență (finanțe publice solide
și sustenabile, stabilitatea prețurilor și ratele
dobânzilor pe termen lung). În momentul de față
România mai îndeplinește doar unul din cele cinci
criterii de aderare la Zona Euro. Din 2019, România
cel mai probabil nu va îndeplini niciunul din
criteriile de convergență, având în vedere politicile
monetare și fiscale ale actualului guvern.
18
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Pentru aderarea la moneda euro,
europarlamentarii Partidului Național
Liberal vor elabora un plan de acțiune,
împreună cu oficiali ai Comisiei Europene
și experți ai Băncii Centrale Europene,
pentru adoptarea monedei euro.
Obiectivul PNL este clar: România să
depună toate eforturile pentru îndeplinirea
criteriilor de convergență și să adopte
moneda euro cât mai rapid.

5.
Aceleași

standarde
în toată Europa:
cetățenii români
sunt cetățeni
europeni
PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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Piața Internă va trebui consolidată în următorii
cinci ani. Piața Internă reprezintă motorul
prosperității economice a Uniunii Europene. Cele
patru libertăți pe care este fondată garantează că
cetățenii și companiile europene se bucură de
tratament egal în orice stat al Uniunii Europene.
Cetățenii români pot călători, trăi și munci
oriunde în Uniunea Europeană, iar Partidul
Național Liberal va continua să apere aceste
drepturi.
Partidul Național Liberal va lupta împotriva
oricăror tentative de a restrânge dreptul de a
călători, studia sau munci pe care îl au cetățenii
români în Uniunea Europeană. PNL consideră
că orice propunere de restrângere a libertății
de mișcare în Uniunea Europeană reprezintă un
atac împotriva principiilor pe care s-a construit
UE și un atac împotriva cetățenilor europeni.
Eliminarea tarifelor de roaming în Uniunea
Europeană reprezintă, probabil, una dintre cele mai
importante decizii luate la Bruxelles în ultimii ani.
Impactul acesteia este imediat și vizibil pentru toți
europenii. Astfel de măsuri prin care uniformizăm
legile și oferim un acces egal la servicii cetățenilor
europeni trebuie să continue și în mandatul viitor
al Parlamentului European. În acest sens, PNL va
susține o mai mare liberalizare a Pieței Unice.
Unele companii europene care vând bunuri sau
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servicii pe piața din România, oferă aceste produse
la o calitate inferioară față de alte state membre.
Este vorba despre folosirea unor standarde duble
în interiorul Pieței Interne, în condițiile practicării
unor prețuri similare de la un stat la altul. Legislația
europeană în domeniu a fost modificată, însă
există îngrijorări că nu este suficient de strictă.

Pentru consumatorii români, europarlamentarii Partidului Național Liberal vor
monitoriza
aplicarea legislației europene și vor propune aplicarea cât mai strictă a acesteia.
De asemenea, dacă se va constata că
reglementările actuale nu opresc acest
tip de practici, vom propune modificarea
legislației existente și înăsprirea sancțiunilor și a controalelor.
Trebuie să spunem stop standardelor
duble în Uniunea Europeană, cetățenii
români nu sunt cetățeni de mâna a doua!

PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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6.
Românii de

pretutindeni
România are cel mai mare procent de cetățeni care
locuiesc în afara granițelor țării dintre toate statele
Uniunii Europene. Românii care muncesc și trăiesc
în alte țări din Uniunea Europeană reprezintă o
resursă umană importantă atât pentru România cât
și pentru țările în care au ales să se stabilească.
Pentru Partidul Național Liberal, toți cetățenii
europeni sunt egali, de aceea vom continua să
apărăm drepturile românilor aflați în Uniunea
Europeană și ne vom asigura că aceștia sunt tratați
ca ceilalți cetățeni europeni.
Marea Britanie a decis să părăsească Uniunea
Europeană. Pentru cei peste 400.000 de români
care locuiesc și muncesc în Regatul Unit este
nevoie de predictibilitate. Proiectul de acord
de părăsire a Uniunii Europene de către Marea
Britanie oferă această predictibilitate pentru cei
care se află deja în Regatul Unit sau vor ajunge
22
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acolo până în 2020. Pe de altă parte însă, nu se
cunosc restricțiile care se vor impune celor care
vor dori să călătorească sau să se stabilească în
Marea Britanie după anul 2020. Ne vom asigura

că viitorul acord dintre UE și Marea Britanie
va oferi posibilitatea liberei circulații pentru
cetățenii români și condiții cât mai puțin
restrictive pentru stabilirea lor în Marea
Britanie.
Una dintre principalele probleme pe care Diaspora
românească le ridică în mod constant este
participarea la vot. Statul român a făcut prea puține
lucruri pentru a facilita votul românilor aflați în
străinătate. Votul prin corespondență, în actuala
formă, nu a rezolvat problema votului românilor
în străinătate. În opinia Partidului Național Liberal,
votul electronic pe internet este singura soluție
viabilă pentru românii aflați în străinătate.

Pentru românii din diaspora, Partidul
Național Liberal va propune un proiect pilot
la nivel european prin care să se realizeze un
schimb de bune practici între statele europene care
implementează votul electronic și cele care au un număr
semnificativ de cetățeni aflați în afara granițelor. Obiectivul
este clar, la următoarele alegeri europarlamentare,
românii din afara granițelor să poată vota electronic pe
internet. Totodată, PNL va acționa pentru păstrarea identității,
a limbii și a culturii naționale în cadrul tuturor comunităților
românești din diaspora.
Pentru românii din Uniunea Europeană, europarlamentarii Partidului
Național Liberal vor semnala și sancționa orice încălcare a drepturilor
cetățenilor români aflați în Uniunea Europeană.
Pentru studenții români, europarlamentarii Partidului Național Liberal
vor susține continuarea participării Marii Britanii la toate programele
europene care facilitează schimbul între tineri (de exemplu programul Erasmus),
astfel încât studenții români să poată beneficia în continuare de burse de studiu
Erasmus în Marea Britanie.
PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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7.

Securitate &
afaceri interne
A. Creșterea securității la nivel european
Amenințările teroriste din ultimii ani au demonstrat
că arhitectura de securitate a Uniunii Europene
este incompletă. Colaborarea între instituțiile
naționale este încă defectuoasă, iar schimbul de
informații dintre acestea nu se realizează la un nivel
optim. În anii anteriori s-a vehiculat ideea apariției
unui serviciu la nivel european care să asigure
un schimb mai rapid de date între serviciile de
securitate naționale, în materie de combatere a
terorismului.
În cooperare cu deputații europeni din alte state
membre vom redeschide dezbaterea cu privire
la crearea unei structuri de intelligence la nivel
european cu rolul de a sprijini autoritățile naționale
în lupta împotriva terorismului și radicalizării.
Securitatea frontierelor europene reprezintă o
problemă majoră pentru cetățenii europeni, în
special în lumina presiunii migrației la frontierele
sudice ale UE. Statele membre, individual, au o
24
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capacitate limitată de a gestiona valuri de migrație
majore. România are un rol cheie prin poziția sa
strategică la frontiera de est a UE.
Extinderea Agenției Europene FRONTEX, este
un pas important în mai buna gestionare a
frontierelor externe ale UE iar propunerea de a
spori capacitatea acesteia la 10.000 de angajați
va sprijini la atingerea acestui obiectiv. Însă aceste
efective nu vor fi suficiente pe termen lung, iar
treptat va trebui să se ajungă la un sistem de
management și control al frontierelor complet
integrat la nivel european. De aceea, în următorul
mandat al Parlamentului European va trebui să
creștem gradual efectivele FRONTEX.

Pentru securitatea românilor, PNL va susține
extinderea numărului de grăniceri în cadrul
FRONTEX.

PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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B. Aderarea la Spațiul Schengen
Aderarea la Spațiul Schengen este obiectivul
principal pentru România în mandatul 20192024. Chiar dacă țara noastră este pregătită din
punct de vedere tehnic pentru a face parte din
Spațiul Schengen, lipsa de încredere a unor state
membre UE în autoritățile de la București împiedică
atingerea acestui obiectiv.
Consecințele sunt negative atât pentru
întreprinzătorii care își transportă mărfurile din
România în restul UE, cât și pentru cetățenii români
care se văd nevoiți să petreacă foarte mult timp la
punctele de trecere a frontierei.
În următorul mandat, noi, europarlamentarii
Partidului Național Liberal vom transforma
chestiunea aderării României la Spațiul
Schengen într-o prioritate zero. Vom folosi forurile
Parlamentului European pentru a genera o
dezbatere concretă și onestă despre avantajele
aderării României la Spațiul Schengen, atât pentru
țara noastră cât și pentru restul Uniunii Europene.

Pentru libera circulație a românilor, obiectivul României trebuie să fie aderarea la Spațiul Schengen în prima jumătate a legislaturii
europene. Pentru a adera la Spațiul Schengen, PNL trebuie să trimită în Parlamentul
European cât mai mulți europarlamentari. În
același timp, doar un Guvern PNL are credibilitatea de a convinge partenerii europeni.
Partidul Național Liberal va milita, pe toate
căile, pentru o aderare cat mai rapida a României la spațiul Schengen.
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C. Centru european pentru monitorizarea și
combaterea dezinformării
Știrile false și propaganda populistă au luat
amploare în Europa odată cu extinderea
platformelor de socializare. Menținerea unei
mass-media neutre care informează cetățeanul
într-o manieră corectă și nepărtinitoare trebuie
să rămână un obiectiv central al democrațiilor
europene.
Însă, în condițiile în care autoreglementarea nu
dă rezultatele dorite, iar unii actori statali, precum
Rusia, dar și non-statali, precum organizațiile
teroriste, folosesc propaganda și știrile false pentru
a destabiliza procesele democratice din Uniunea
Europeană, trebuie să oferim un răspuns adecvat
acestor provocări. Dreptul la liberă exprimare
este esențial, dar modul în care este gestionată
dezbaterea publică în mediul online are nevoie de
o regândire profundă.
Tot mai multe țări europene au început să
reglementeze problematica dezinformării la
nivel național în sensul identificării și îndepărtării
conținutului fals din mediul online.
De asemenea, s-au făcut primii pași prin înființarea
unei unități în cadrul Serviciului European de
Acțiune Externă care să monitorizeze și să
combată știrile false și campaniile de dezinformare
în Vecinătatea Uniunii Europene. Este însă nevoie
ca Uniunea să depună mai multe eforturi, atât pe
plan extern, cât și intern.

Pentru combaterea știrilor
false, europarlamentarii
Partidului Național Liberal
vor propune înființarea unui
Centru European Permanent
care să monitorizeze și
combată știrile false. Înființarea
Centrului European pentru
Monitorizarea și Combaterea
Dezinformării va contribui
la coordonarea eforturilor
naționale și dezvoltarea unor
metodologii comune la nivel
european pentru combaterea
fenomenului.

PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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8.

Digitalizare &
competențe
pentru viitor
Revoluția digitală este o oportunitate, dar și o
provocare pentru societățile noastre. Digitalizarea
oferă un acces mai rapid la informații, ne ajută
să reducem timpul și costurile asociate cu
anumite activități. În același timp digitalizarea va
presupune o reorientare a pieței forței de muncă
către competențe noi și va duce la apariția de noi
profesii, care poate nici nu există în ziua de astăzi.
Adaptarea educației la piața forței de muncă și la
contextul mai larg al digitalizării și globalizării va fi
una din provocările majore cu care se va confrunta
Uniunea Europeană. Deși sistemele de educație
rămân o prerogativă exclusivă a statelor membre,
Uniunea Europeană poate contribui la o mai bună
coordonare a acestora și la un schimb de bune
practici în domeniu.
Pentru România, digitalizarea reprezintă o
provocare importanta întrucât doar 61 % dintre
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cetățenii României utilizează, în mod regulat
internetul, comparativ cu 81% în medie, în Europa.
Mai mult, deși aportul sectorului ICT la PIB-ul
României este peste media la nivelul UE, țara
noastră se află pe ultimul loc în indicele economiei
și societății digitale la nivel european. Acest paradox
va trebui remediat prin intermediul unui program
integrat de digitalizare la nivelul întregii țări.
Pentru a înregistra progrese la nivel de industrie
și la nivel academic este nevoie de eliminarea
decalajului dintre oferta și cererea pentru absolvenții
de specializări universitare din domeniul științe,
tehnologie, inginerie și matematică. Există, în
continuare, un decalaj semnificativ între nevoile
pieței și oferta universităților, în prezent fiind
acoperite doar aproximativ 20% din nevoile pieței.

România are resursele umane și chiar infrastructura să progreseze mai
rapid în domeniul digitalizării, dar este nevoie de un sector public care
să nu mai fie o frână a progresului, ci un motor al lui.
PNL susține crearea ecosistemelor complexe în Europa, în care talentul
și curajul tinerilor, educația antreprenorială, mediul de afaceri consacrat și
sursele de finanțare să se întâlnească pentru a crea noi servicii și produse care
să fie competitive dincolo de granițele UE.
PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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Pentru acces la tehnologiile viitorului, PNL
sprijină crearea unui program strategic de
investiții în tehnologiile viitorului: inteligența
artificială, blockchain, computere de înaltă
performanță, imprimarea 3D, conectivitate
5G, orașe și sate inteligente.

Pentru alfabetizare digitală, PNL va sprijini
crearea unui program de formare în domeniul digital dedicat persoanelor fizice și
IMM-urilor. Domeniile eligibile vor porni de
la limbaje de programare până la tehnologii
avansate. Acest program poate fi extins și
altor categorii ale populației precum șomeri
și pensionari.

Pentru formarea profesională a românilor,
PNL sprijină redeschiderea școlilor de
meserii, după modelele de succes din
Europa inclusiv pentru domeniile digitale.

PNL va propune digitalizarea completă, prin
intermediul fondurilor structurale, a registrului funciar și de cadastru pentru a face
înregistrarea proprietăților mai ușoară și mai
sigură.
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România este pe ultimul loc în Europa la servicii realizate online și servicii publice digitale pentru întreprinderi (e-government).
PNL sprijină adoptarea componentelor
open-source din Mecanismul de Conectarea Europei în domeniul digital pentru
o interacțiune mai simplă a cetățenilor cu
statul, prin livrarea mai rapidă și mai sigură a
serviciilor publice.

Comunicații și internet
de mare viteză
Internetul are un impact profund asupra
competitivității oricărei țări dar și asupra
societății în ansamblul ei. Internetul de mare
viteză (fix și mobil) este esențial în secolul
XXI. Ținta la nivelul Uniunii Europene
pentru 2020 este accesul la internet rapid
de cel puțin 30Mbps pentru fiecare familie
europeană până în 2020 și de cel puțin
100 Mbps până în 2025. România este pe
ultimul loc în Europa la acoperirea 4G și
penultimul loc la acoperirea cu internet fix
rapid. Uniunea Europeană va oferi sprijin
pentru atingerea acestor obiective prin
fondurile pentru dezvoltare regională,
fondul pentru dezvoltare rurală, precum și
Mecanismul Conectarea Europei.
Pentru accesul la internet al românilor:
PNL va sprijini în Parlamentul European
alocarea unor sume suficiente în beneficiul
acelor state membre care au de recuperat
decalajele în privința acoperirii întregii
populații cu acces la internet de mare viteză
și servicii publice online.

PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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9.

IMM-uri,
Startup-uri,
antreprenoriat
Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri)
Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM-uri) reprezintă
99,7% din totalul firmelor din România și angajează
peste 2,7 milioane de români doar în sectorul nonfinanciar.
Conform Comisiei Europene, România este pe
unul din ultimele locuri din Europa la indicatorii de
inovare și aptitudini pentru IMM-uri. De asemenea
în 2017, 1,84% din IMM-urile românești exportau
într-un alt stat al Uniunii Europene în comparație cu
8,38% media europeana.
Cele mai mari decalaje între IMM-urile din România
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și cele din Uniunea Europeană se înregistrează
însă la capitolul inovare și competențe.

Pentru IMM-urile românești, PNL va
contribui la identificarea și reducerea
obstacolelor birocratice, precum și la
digitalizarea completă a administrației,
utilizând fondurile structurale care stau la
dispoziția României și aplicând principiul
„o singură dată” (“once only”). Principiul
de bază este următorul: statul nu trebuie să
ceară niciodată un document care este deja
în posesia statului.

PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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Pentru creșterea competitivității IMM-urilor
românești: PNL va propune finanțarea, din
fonduri europene, a unui program național
multianual de vouchere pentru inovare
rezervate IMM-urilor. Aceste vouchere
ar putea finanța acțiuni de cercetare,
digitalizare, creșterea gradului tehnologic
al produselor și serviciilor oferite, mărirea
eficienței proceselor interne, adoptarea
comerțului electronic, etc.
Pentru IMM-urile românești, PNL va
propune finanțarea, din fonduri europene,
a IMM-urilor din domeniul procesării
produselor agricole.
Antreprenoriat și Startup-uri
Sistemul antreprenorial din România este încă în
stadiul incipient dar se dezvoltă constant datorită
atitudinii pozitive a românilor față de antreprenoriat.
Deși potențialul României este uriaș, transformarea
este încetinită din cauza lipsei încrederii, a
predictibilității și a transparenței, dar și a capacității
limitate a instituțiilor de învățământ superior de
a juca un rol activ în ecosistemul antreprenorial.
PNL susține extinderea, în Uniunea Europeană, a
companiilor inovatoare de tip startup cu sediul în
România.
Pe baza schimbului de bune practici și a
experienței din alte state membre ale Uniunii
Europene, PNL dorește crearea unei Agenții
Antreprenoriale în România care va avea rolul
de a conecta toate inițiativele locale și regionale
în domeniul antreprenorialului, de a promova
34

ROMÂNIA ÎN PRIMUL RÂND

companiile cu potențial de creștere, dar și de a
disemina informații privind inițiativele relevante la
nivel european.
Pentru antreprenorii români: PNL va sprijini
introducerea de programe de antreprenoriat
în universități și licee, inclusiv prin oferirea de
spații de lucru tinerilor antreprenori, cu scopul
clar de valorificare eficientă a resurselor locale.
De asemenea, PNL dorește înființarea, cu
ajutorul fondurilor europene, a unei competiții
de idei de afaceri. Nu în ultimul rând, PNL
dorește aplicarea unui program de monitorizare
a evoluției mediului antreprenorial din România
aliniat practicilor europene și internaționale.
De asemenea, în plan național, PNL va susține
crearea unui program de sprijinire a mediului
privat românesc la nivel european. Pe de-o
parte, acest program va include măsuri
pentru sprijinirea internaționalizării afacerilor
românești în întreaga Uniune Europeană. Pe de
altă parte, programul va promova brandurile
românești și imaginea unei economii moderne,
bazată pe valoare adăugată, inovare și industrii
creative.

Accesul la finanțare
Accesul la finanțare este în continuare o problemă
în România. PNL susține facilitarea accesului
transfrontalier la capital de risc în Uniunea
Europeană. Împrumuturile bancare sunt încă
principala sursa de finanțare în unele state
membre, inclusiv România.

Pentru mediul privat, PNL dorește să
folosească fonduri structurale și naționale
pentru îmbunătățirea cu 50% a accesului
la capitalul de risc pentru investitori prin
crearea unei scheme de investiții în sectoarele
strategice, inclusiv prin promovarea și
facilitarea accesului la programul VentureEU.
PNL susține crearea de rețele regionale și a
unei asociații naționale a Business Angels în
România inclusiv sprijinirea, în primii ani, prin
fonduri europene pentru formare și schimb de
experiență cu rețelele mai experimentate din
Europa (EBAN).
PNL va sprijini, în cadrul Parlamentului
European, evoluția cadrului de reglementare
european pentru ofertele inițiale de monede
(ICOs) și registrul electronic descentralizat
(DLTs) în contextul noului plan de acțiune
FinTech al Uniunii Europene. Pentru a sprijini
IMM-urile, micro-întreprinderile, startup-urile și
scaleup-urile inovatoare, dar și pentru a proteja
investitorii, Uniunea Europeană trebuie să
creeze un regim legislativ favorabil pentru
ICO-uri care să nu împovăreze aceste proiecte
dar care să le ofere certitudine legală.
PNL va susține în Parlamentul European
o schemă europeană pentru Startup-uri și
Scaleup-uri care să promoveze și să faciliteze
participarea angajaților la profit.
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10.

Educație,
tineret &
cultură
Educație și tineret
România alocă resurse insuficiente educației, ca
procent din PIB, fiind pe unul din ultimele locuri
din Europa la acest capitol.
Alocarea numărului de locuri în universitățile
publice nu este bazată pe cererea pieței forței de
muncă. Rata de angajare a absolvenților cu studii
superioare (69,3%) este una din cele mai scăzute
din Uniunea Europeană.
PNL dorește crearea unui plan de acțiune național
pentru îmbunătățirea calității învățământului
românesc superior.
PNL dorește reforma și restructurarea sistemului
de învățământ la toate nivelurile, nu doar la cel
universitar.
Partidul Național Liberal consideră că va trebui
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încurajată dezvoltarea unor rețele europene de
universități care să încurajeze un schimb mai
bun de informații și să promoveze cooperarea
la nivelul instituțiilor de învățământ superior,
inclusiv în materie curriculară sau pentru cercetare
academică.

PNL propune includerea de experți străini
în comisiile de doctorat, în special în
cazul doctoratelor finanțate din fonduri
structurale, pentru a pune punct plagiatului
și a calității uneori îndoielnice a diplomelor
de doctorat din România.
Pentru universități, PNL propune finanțarea
, din fonduri europene, a conectării
tuturor universităților, inclusiv a căminelor
studențești și liceelor la internet de mare
viteză.
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Pentru studenți, Partidul Național Liberal va
solicita 20.000 de burse Erasmus în fiecare an
pentru studenții din România.
Pentru tineri, Partidul Național Liberal și Partidul
Popular European au sprijinit programul
DiscoverEU prin care tinerii de 18 ani primesc
un bilet de tren gratuit pentru a fi folosit în
Uniunea Europeană. Obiectivul PNL este ca în
următorul mandat al Parlamentului European
peste 40.000 de tineri români să călătorească în
Uniunea Europeană gratis.

Cultură
PNL consideră că atitudinea statului față de
cultură trebuie să fie una de susținere permanentă
în sensul transformării acesteia într-o prioritate
strategică a României în cadrul Uniunii Europene.
În acest sens, industriile creative se vor afla în
centrul politicilor publice promovate de PNL
deoarece acestea reprezintă resurse pentru
dezvoltarea locală, oportunități de finanțare pentru
conservarea patrimoniului național și obiective
turistice.
Obiectivul PNL este de a proteja și promova
valorile patrimoniului cultural național prin
obținerea de fonduri europene suficiente
conservării și reabilitării acestuia.
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11.

Cercetare &
inovare
Cercetare
Investițiile în cercetare sunt investiții în viitorul
nostru. România este codașă în Uniunea
Europeană la acest capitol cu investiții de sub 0.5%
din PIB în cercetare și inovare, media europeană
fiind in jur de 2%. Ținta UE este ca statele membre
să aloce 3% din PIB pentru cercetare.
Cercetătorii români au dificultăți în accesarea
finanțării publice sau private și se văd nevoiți să își
continue activitatea în alte state, România având
una dintre cele mai ridicate ponderi de cercetători
care lucrează în afara țării. Conform datelor
Comisiei Europene și a Băncii Mondiale numărul
de cercetători la o mie de locuitori este de numai
1,38, cel mai mic din Uniunea Europeană unde
media este de 5,36.
În loc să progreseze România merge în direcția
greșită. Universitățile din România au una dintre
cele mai scăzute rate de participare în activitățile
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de cercetare – dezvoltare din Uniunea Europeană.
Fondurile europene pentru cercetare ajung în
principal în acele state care au dezvoltat un cadru
legislativ și investițional favorabil cercetării și
inovării.
În următorul mandat al Parlamentului European
PNL va propune ca fondurile europene
destinate cercetării și inovării să asigure într-o
mai mare măsură un echilibru geografic, iar
România să fie sprijinită cu asistență tehnică
pentru dezvoltarea sectorului de cercetare și
inovare.
Pentru universități, PNL propune sprijinirea
acestora și a institutelor de cercetare la
participarea în programele de cercetare
europene prin crearea, în fiecare centru
universitar important, a unor centre de
excelență.
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Pentru cercetătorii români, PNL propune
demararea de programe de cercetare,
finanțate prin intermediul fondurilor europene,
în domenii strategice pentru viitor precum
nanotehnologie, robotică și inteligență
artificială, dar și în sănătate.
Pentru cercetătorii români, PNL va propune
folosirea fondurilor europene și a celor
naționale pentru crearea sau aducerea la
standarde europene a zece institute de
cercetare. De asemenea, vom asigura revenirea
în țară a cercetătorilor români din străinătate
folosind fondurile europene.

Inovare
România face parte din categoria inovatorilor
modești, fiind pe ultimul loc în Uniunea Europeană.
De exemplu, firmele românești sunt mult mai puțin
performante decât cele europene la produse
inovatoare și doar 4,9% din IMM-urile românești
au introdus un produs sau proces inovator în
comparație cu 30% media europeană.
În România brevetele de invenție sunt, de
asemenea, la un nivel foarte scăzut. În anul 2014
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numărul cererilor de brevet din partea României
la Oficiul European de Brevete (EPO) a fost de
doar 5,11 aplicații la un milion de persoane în
comparație cu 111,97 - media europeană.
Pentru mediul privat, folosind fonduri
europene, PNL propune crearea unui program
național pentru digitalizarea industriei (Industry
4.0) și creșterea gradului de tehnologizare
a exporturilor românești pentru a crește
competitivitatea industriei românești.
Transformarea rezultatelor cercetării (academice)
în produse și servicii inovatoare este o problemă
recunoscută în România.
Pentru cercetători, PNL propune crearea unui
program, inspirat din practicile europene,
care va acorda un grant de 50 000€ pentru
transformarea și implementarea cercetării
academice. Propunerile vor fi evaluate de
experți europeni proveniți din mediul de
cercetare și inovare.
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12.

Sănătate
Indexul european al consumatorului de sănătate
plasează sistemul medical din România pe ultimul
loc în Uniunea Europeană. Speranța de viață a
românilor este semnificativ sub media europeană
(75 de ani în 2015, față de media europeană de
80.6 ani), mortalitatea infantilă este dublă față de
cea din UE, iar cheltuielile pentru sănătate sunt
cele mai reduse din Uniunea Europeană. La aceste
probleme se adaugă lipsa personalului medical și
infrastructura învechită sau insuficientă.
Consecințele subdezvoltării sistemului medical
românesc se resimt în fiecare zi de către români,
care nu pot beneficia de servicii de sănătate
decente.
Peste 425 de milioane de euro au fost alocate
României prin intermediul Programului Operațional
Regional în perioada 2014-2020 pentru
dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale. Printre
prioritățile de finanțare se număra și construcția
unor spitale regionale sau modernizarea și dotarea
infrastructurii medicale existente. Deși obiectivul
inițial a fost de utilizare a acestor fonduri pentru
construcția a trei mari spitale regionale, actualul
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Guvern a întârziat procedurile, iar construcția celor
trei spitale nu va începe înainte de 2021.
Pentru sănătatea românilor, Partidul Național
Liberal va sprijini alocarea de fonduri europene
în viitorul mandat al Parlamentului European
pentru construcția, până în 2024, a 3 spitale
regionale și dotarea lor la standarde europene.
PNL va sprijini totodată alocarea de fonduri UE
pentru dotarea cu echipamente a spitalelor
existente, împreună cu asistența tehnică
necesară implementării acestor proiecte.
Accesul la medicamente de calitate și la prețuri
decente reprezintă una dintre principalele
probleme cu care se confruntă pacienții din
România. De aceea, europarlamentarii PNL vor
propune un proiect pilot pentru elaborarea unui
cadru european referitor la accesul cetățenilor
la medicamente. Pacienții români trebuie să
beneficieze de acces rapid la cele mai noi
medicamente și la un preț accesibil.
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13.

Energie &
eficiență
energetică
România trebuie să aplice politici și acțiuni în
domeniul energiei și climei care să contribuie
la realizarea țintelor colective cheie ale Uniunii
Europene. Pe de altă parte însă, tranziția spre o
economie verde, trebuie făcută ținând cont de
specificul fiecărui stat membru. Întrucât mixul energetic al fiecărui stat din UE reprezintă o
prerogativă națională, vom susține, în viitorul
mandat al Parlamentului European, toate acele
măsuri care contribuie la o mai bună protecție a
mediului și de combatere a schimbărilor climatice,
fără însă a afecta economia și interesele strategice
ale României. Partidul Național Liberal poate
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garanta că soluțiile adoptate la nivel european nu
vor dăuna competitivității economiei românești.
Promovarea interconectării energetice la
nivel european și diversificarea surselor de
aprovizionare cu energie sunt pilonii asigurării
securității energetice a Uniunii Europene.
Relansarea unor obiective energetice majore de
aprovizionare cu energie a Uniunii Europene va fi o
prioritate a PNL în viitorul Parlament European.
România trebuie sa încurajeze producția de
tehnologie în domeniul energiei regenerabile.
România are cel mai mic număr de locuri de
muncă create pe MWh de regenerabile instalate.

PNL încurajează dezvoltarea industriei
energiei regenerabile pentru că aceasta va
contribui la atractivitatea industriei românești,
reziliența sectorului energetic, sustenabilitatea
economică și la crearea locurilor de muncă.
PROFESIONIȘTI LA BRUXELLES
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În același timp însă, PNL va acorda o atenție
sporită zonelor dependente de producția
de energie pe bază de cărbune și va susține
elaborarea unui cadru legislativ pentru tranziția
economică și socială a acestor regiuni.
PNL dorește să promoveze dezvoltarea unei
infrastructuri care să permită înglobarea
cât mai multor surse regenerabile și să
contribuie la obiective de mediu și climatice
cât și la valorificarea potențialului de surse
regenerabile.
PNL dorește eficientizarea utilizării energiei în
beneficiul utilizatorilor casnici și industriali. În
acest scop PNL dorește crearea unui fond de
garanții pentru bănci (cu sprijinul fondurilor
structurale europene) pentru finanțarea
investițiilor atât pentru companii dar și
consumatori casnici pentru mărirea eficientei
energetice, cum ar fi pentru anveloparea
blocurilor, izolarea clădirilor și a halelor de
producție, sau instalarea de surse regenerabile
de energie (panouri solare, pompe de căldură,
micro-turbine, biomasă etc).
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Consumatorii vulnerabili vor fi sprijiniți cu o
componentă mai mare de subvenții iar cei
comerciali vor avea, în principal, o componentă
financiar-bancară. Rambursarea împrumuturilor se
va face din economiile la factura de energie.
Pentru toți românii, obiectivul PNL rămâne
reabilitarea termică, la cele mai înalte standarde
de calitate, a 500.000 de apartamente din
România din bugetul Uniunii Europene
2021-2027.
România a descoperit importante resurse de gaz
în Marea Neagră. În același timp, în România există
foarte multe localități care încă nu sunt conectate
la rețeaua de distribuție a gazelor. Din 320 de
municipii și orașe doar 246 au acces la rețeaua de
distribuție a gazului.
Pentru aprovizionarea cu gaze a localităților
din România, PNL va propune un program
de investiții pentru a conecta la rețeaua de
distribuție a gazelor naturale toate orașele
României până în 2024.
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14.

Mediu &
schimbări
climatice
Uniunea Europeană și-a asumat tranziția spre o
economie cu emisii reduse de carbon. Principalul
obiectiv este reducerea cu cel puțin 80% a emisiilor
de carbon până în anul 2050 față de nivelul din
1990, ajungând chiar la o economie neutră din
punct de vedere al impactului asupra climei.
România trebuie să fie parte a acestor eforturi.
Cu toate acestea, cele mai multe dintre cazurile
de încălcare a legislației europene de către
România sunt în sectorul mediului înconjurător.
Fie că vorbim despre poluarea atmosferică
sau depozitarea deșeurilor, țara noastră are
întârzieri majore legate de punerea în aplicare
a angajamentelor asumate și a standardelor
europene în materie de protecție a mediului
înconjurător. Această situație are un impact direct
asupra sănătății românilor.
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Partidul Național Liberal își propune ca, în următorii
cinci ani, românii să respire un aer mai curat, să
aibă mai multe spații verzi și păduri. Toate aceste
lucruri se pot realiza, într-o bună măsură, prin
fondurile pe care Uniunea Europeană ni le pune
deja la dispoziție.
Pentru un mediu mai curat, Partidul Național
Liberal va propune un Pact național pentru
un mediu mai curat. Ne propunem să aducem
la aceeași masă toți factorii de decizie și din
societatea civilă pentru a pune bazele unei
strategii pe termen lung prin care să asigurăm
un aer mai curat copiilor noștri și o dezvoltare
sustenabilă a economiei României.
Printre măsurile concrete pe care Partidul
Național Liberal la va propune se numără

stimularea achiziționării de automobile electrice,
încurajarea reciclării deșeurilor și protejarea
biodiversității.
Europa avansează cu viteză către un nou concept de
management al deșeurilor, de la depozitare la reciclare, iar
esența acestui concept este sănătatea cetățenilor care trebuie
protejată prin înlăturarea efectelor nocive ale gropilor de gunoi
asupra calității aerului, apei și solului. Economia circulară propune
folosirea deșeurilor într-o ierarhie foarte clară: începând cu reutilizarea
ambalajelor, apoi reciclarea, valorificarea lor termică și abia în ultimă instanță
depozitarea într-o groapă de gunoi. Ținta maxim admisă de noua legislație
este de doar 10% în 2035 pentru deșeurile municipale depozitate la rampele
de gunoi. Ținta este foarte greu de atins având în vedere că, în prezent, România
depozitează mai mult de 90% din deșeurile municipale produse. Viziunea PNL este de
a transforma restricțiile actuale din legislația europeană în avantaje economice, prin care
sustenabilitatea să se transforme dintr-o idee generoasă în profit.
PNL va susține implementarea etapizată a principiilor economiei circulare în țara noastră.
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15.

Transport
Existența unei infrastructuri de transport dezvoltate
reprezintă o precondiție pentru o creștere
economică sustenabilă și pentru crearea de
locuri de muncă. Infrastructura de transport a
României rămâne la un nivel subdezvoltat, lucru
care conduce la investiții limitate în economia țării
noastre.
Uniunea Europeană a pus la dispoziția României
fonduri nerambursabile pentru investiții în
infrastructura de transport, însă țara noastră nu
a fost capabilă să folosească aceste fonduri în
totalitate.
Pentru următorul mandat al Parlamentului
European europarlamentarii Partidului
Național Liberal se vor asigura că România
va obține o creștere a fondurilor de investiții
în infrastructură, iar principalele obiective
investiționale ale țării noastre vor fi eligibile
pentru finanțare europeană.
Partidul Național Liberal va solicita și va
obține fonduri europene pentru construcția
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sau finalizarea lucrărilor la următoarele 5
mari proiecte de infrastructură în România:
autostrada Pitești - Sibiu, autostrada Comarnic Brașov, autostrada Târgu Mureș - Iași - Ungheni,
drumul expres Craiova - Pitești și șoseaua de
centură a Municipiului București.
PNL propune ca printre prioritățile de finanțare
cu fonduri europene nerambursabile să
figureze legăturile rutiere și de cale ferată care
să asigure conectarea regiunilor României cu
vestul Europei, acordând o atenție sporită celor
mai sărace regiuni, a căror singură șansă de
dezvoltare economică o reprezintă dezvoltarea
infrastructurii.
Mașinile electrice devin tot mai populare atât în
România cât și în Uniunea Europeană. Din păcate,
Romania are un mare deficit în special la stațiile
de încărcare rapidă, esențiale pentru călătoriile pe
distanță mare și medie.
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PNL va sprijini, în Parlamentul European,
adoptarea, în noul exercițiu financiar 20212027, de fonduri suficiente pentru infrastructura
pentru combustibili alternativi, inclusiv pentru
stații de reîncărcare rapide și ultrarapide
precum și pentru includerea României în marile
coridoare europene de infrastructură.
România are încă numeroase drumuri județene
care sunt într-o stare foarte proastă și pe care se
circulă cu viteză mică. În același timp Comisia
Europeană declara public că România nu depune
proiecte pentru folosirea fondurilor structurale.
PNL sprijină crearea unui proiect național pentru
reabilitarea drumurilor județene în următorii 3 ani
folosind fondurile structurale europene.
România va trebui să profite în următorii ani de
tendința europeană de finanțare în primul rând a
transportului feroviar pentru a-și reface și dezvolta
rețeaua națională de căi ferate. Modernizarea
coridoarelor feroviare pan-europene va mări
viteza comercială a transportului de mărfuri și
călători. De asemenea, europarlamentarii PNL
vor avea în atenție crearea legăturilor feroviare
rapide între orașele dezvoltate ale României.  PNL
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va sprijini investițiile din fonduri europene pentru
modernizarea rețelei feroviare din România.
Potențialul transportului fluvial rămâne încă
neexploatat pe deplin în România. Chiar dacă la
nivel european a fost aprobată o Strategie pentru
regiunea Dunării, implementarea ei rămâne
defectuoasă la nivel național, iar gradul de
coordonare între țările riverane este insuficient.
De aceea europarlamentarii PNL vor propune
revizuirea Strategiei Dunării la nivel european și
îmbunătățirea cooperării între statele riverane.
Obiectivul nostru este transformarea Dunării într-o
cale de transport eficientă și sigură, într-un mediu
curat și protejat de inundații.
Dunărea reprezintă o cale de transport încă
insuficient exploatată, estimându-se că se
valorifică numai 10 la sută din capacitatea sa de
transport. Unul dintre principalele obiective ale
PNL în viitorul mandat al Parlamentului European îl
reprezintă asigurarea de fonduri europene pentru
regularizarea fluviului.
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16.

Turism
PNL va sprijini în Parlamentul European
alocarea, în noul exercițiu financiar 2021-2027,
de fonduri pentru dezvoltarea destinațiilor
turistice romanești.
Acestea vor susține, printre altele, dezvoltarea și
modernizarea infrastructurii de acces în destinațiile
turistice și în interiorul acestora, planificarea
dezvoltării sustenabile a destinațiilor turistice,
branding și marketing turistic, dezvoltarea
produselor turistice în cadrul destinațiilor turistice,
susținerea înființării, dezvoltării și auditării
Organizațiilor de Management al Destinației
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(DMO), dezvoltarea capacitaților de resurse umane
pentru managementul destinației turistice.
PNL va propune, de asemenea, elaborarea
unui cadru european care să impună standarde
minime privind drepturile turiștilor, prin
introducerea reglementărilor care să asigure
respectarea calității serviciilor, a corectitudinii
termenelor de plată pentru rezervările prin
agenții de turism sau online, o practică generală
privind dimensiunea și greutatea bagajelor de
cală pentru companiile aeriene low-cost.
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17.

Agricultură
& mediu rural

Agricultura reprezintă o prioritate absolută pentru
Partidul Național Liberal, iar Politica Agricolă
Comună a Uniunii Europene a avut un rol foarte
important în dezvoltarea agriculturii românești
începând cu anul 2007.
Partidul Național Liberal susține atingerea
unui echilibru între finanțarea fermelor mici și a
celor de mari dimensiuni. Obiectivul trebuie să
fie menținerea viabilității economice a marilor
ferme, concomitent cu asigurarea unor condiții
avantajoase pentru micii fermieri și fermele de
familie. Viitoarea Politică Agricolă Comună nu
trebuie să penalizeze pe nimeni, însă va trebui
să țină cont de faptul că una dintre soluțiile
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pentru revigorarea economică și socială a satului
românesc o reprezintă încurajarea micilor fermieri.
PNL militează totodată pentru asocierea fermierilor
în vederea realizării unor exploatări agricole
de mare productivitate, prin exploatarea unor
suprafețe mari de pământ, asocieri care să
permită accesul fermierilor la piață, la credite,
negocieri colective cu furnizorii de materii prime și
combustibil.
De aceea în viitorul buget european noi vom
susține o distribuire echitabilă a subvențiilor la
hectar, punând însă accent pe nevoia de relansare
economică a mediului rural românesc.

Pentru agricultori, obiectivul PNL este ca în
viitorul mandat al Parlamentului European,
nivelul subvenției la hectar în România să ajungă
la nivelul mediu din Uniunea Europeană.
De asemenea, PNL va propune ca în viitorul
Program Național de Dezvoltare Rurală să se
faciliteze accesul la finanțare europeană, în
special pentru achiziții de utilaje de producție
pentru femele mici și medii, în vederea
menținerii competitivității.
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Pentru fermele mari, PNL va propune sprijin
pentru procesarea materiilor prime în vederea
obținerii de produse cu valoare adăugată.
Simplificarea și debirocratizarea procedurilor
de accesare a fondurilor din agricultură
și dezvoltare rurală vor deveni o prioritate
pentru PNL în viitorul mandat al Parlamentului
European. Ne propunem ca în viitorul Program
Național de Dezvoltare Rurală beneficiarii de
fonduri europene să obțină finanțare europeană
într-un timp mai scurt și cu costuri mai reduse.
De aceea, PNL va propune înființarea unui birou
unic pentru avize și lansarea unui Ghid privind
absorbția fondurilor europene pentru perioada
2021-2027.
Pentru agricultori, PNL va propune înființarea
unui mecanism de stabilizare a prețurilor
laptelui la nivel european. Acest mecanism,
finanțat din fonduri europene, ar urma să
intervină, în mod automat, de fiecare dată când
acest sector agricol se confruntă cu variații
semnificative ale prețului.
Pentru viitorii agricultori, PNL va propune
înființarea Programului Prima Fermă – program
adresat tinerilor prin subvenționarea dobânzii
aferente creditului necesar achiziționării de
teren pentru dezvoltarea fermei.
De asemenea, PNL va propune Programul
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Prima Seră – program finanțat din fonduri
europene și adresat fermierilor în vederea
construirii de sere.
Nu în ultimul rând europarlamentarii PNL vor
propune înființarea unui program național
de tip Rabla pentru utilajele agricole, destinat
fermierilor care doresc să îți reînnoiască parcul
de utilaje agricole.
În ultimii ani România cât și alte state europene
s-au confruntat cu incidența unor boli animale
care au afectat serios statutul sanitar veterinar
al țării și schimburile. Pesta porcină africană
este exemplul cel mai evident. Dacă în sistemul
comercial se poate interveni mult mai eficient,
sistemul gospodăresc reclamă măsuri specifice:
un program integrat care să vizeze informarea,
educarea și introducerea de măsuri de
biosecuritate pentru gospodăriile populației.
Pentru fermieri, Europarlamentarii PNL vor
propune crearea unei capacități de cercetare
la nivel european a virusului pestei porcine
africane. Această propunere va putea fi sprijinită
în cadrul programelor de finanțare europene
pentru cercetare. De asemenea, PNL va acționa
pentru obținerea de fonduri europene pentru
măsuri de prevenire și limitare a răspândirii
pestei porcine.

Prezervarea potențialului productiv agricol
românesc în condițiile schimbărilor climatice nu
este posibilă fără dezvoltarea sistemului național
de irigații. În prezent infrastructura secundară
și cea din ferme este cofinanțată din Fondul
European Agricol de Dezvoltare Rurală. Circa
500 milioane euro sunt alocate pentru investiții în
infrastructura de irigații. Pe lângă aceste fonduri
România ar putea accesa alte forme de finanțare
precum împrumuturile garantate ale Băncii
Europene de Investiții.
Pentru agricultori, europarlamentarii Partidului
Național Liberal vor identifica toate posibilitățile
concrete de finanțare pentru completarea
sistemului național de irigații.
De asemenea, PNL susține finanțarea, din
fonduri europene, a măsurilor de prevenție care
vizează reducerea consecințelor dezastrelor
naturale, inclusiv pentru achiziționarea și
amplasarea de rachete antigrindină.
PNL susține dezvoltarea industriei alimentare
și a zootehniei prin măsuri speciale pentru
aceste ramuri în cadrul P.N.D.R., prin dezvoltarea
structurilor asociative (asociații de cooperative)
astfel încât gradul de absorbție a fondurilor
europene să crească. Comisia Europeană
finanțează proiectele asociațiilor de cooperative cu
până la 90% din valoarea acestora. Prin încurajarea
asocierii la o scară cât mai largă, industria
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alimentară și zootehnia ar putea fi dezvoltate foarte
repede prin investiții minime. De aceea, PNL va
susține investițiile în prelucrarea produselor
agricole în țară.

Mediul rural
Aproximativ 44% din populația României trăiește
în mediul rural. Satul românesc se confruntă cu
provocări majore. Îmbătrânirea populației, lipsa
sau degradarea infrastructurii de bază, precum
și absența unei strategii clare de revigorare
economică și socială a mediului rural, ne arată criza
prin care trece satul românesc.
Doar unul din trei români din mediul rural este
conectat la sistemul public de alimentare cu apă.
În privința accesului la rețelele de gaze naturale,
lucrurile sunt și mai grave: doar 675 de comune din
2.859 sunt conectate la rețeaua de gaze naturale.
Infrastructura de transport este, de asemenea,
deficitară.
Partidul Național Liberal consideră că nu pot exista
două Românii sau categorii diferite de cetățeni. De
aceea, noi considerăm că anul 2019 este anul în
care trebuie să înceapă relansarea și revigorarea
economică și socială a satului românesc.
Susținem elaborarea unui Pact Național pentru
satul românesc cu obiective și termene bine
stabilite, precum și cu identificarea precisă
a surselor de finanțare, folosind atât fonduri
naționale cât și europene.
Pentru mediul rural, PNL va propune alocări de
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fonduri europene pentru dublarea numărului
de comune din România racordate la rețeaua de
gaze naturale până în 2024, precum și dublarea
numărului de români din mediul rural care au
acces la sistemul de alimentare cu apă.
Zonele periurbane din România, în special cele
situate în apropierea orașelor și municipiilor
mai mici, ar trebui să devină unități teritoriale
funcționale care să confere avantaje concrete
locuitorilor. Principala problemă cu care aceste
zone se confruntă este legată de lipsa accesului la
finanțare europeană, în special pentru proiectele
de infrastructură subterană și supraterană.
PNL va propune finanțarea zonelor periurbane
în Programul Național pentru Dezvoltare Rurală
post-2020 și va include, în viitoarele programe
de finanțare, europeană eligibilitatea zonelor
periurbane din fonduri structurale.
Cadastrarea integrală a proprietăților din România
este o prioritate pentru PNL. Uniunea Europeană  
a alocat, în perioada 2014-2020, peste 265 de
milioane de euro în vederea îndeplinirii acestui
obiectiv.
Pentru mediul rural, în viitorul mandat al
Parlamentului European, PNL își propune
dublarea fondurilor alocate României pentru
finalizarea procedurilor de cadastrare a tuturor
proprietăților din România, cu accent pe
proprietățile din mediul rural.
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18.

Afaceri externe
& apărare
Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari
actori economici și comerciali la nivel global.
Cu toate acestea, din punct de vedere strategic,
Uniunea Europeană nu a vorbit întotdeauna pe o
singură voce, lucru datorat foarte des intereselor
diferite ale statelor membre în politica externă.
De fiecare dată însă când Uniunea Europeană a
avut o poziție unită la nivel internațional, a avut de
câștigat.
Partidul Național Liberal consideră că puterea
Uniunii Europene pe plan internațional stă în
capacitatea de a vorbi pe o singură voce. De
aceea, PNL va susține o mai mare convergență în
politica externă a Uniunii Europene.
Partidul Național Liberal va continua să
promoveze la nivel european o abordare
centrată pe promovarea multilateralismului și a
liber-schimbului în materie comercială.
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Într-o lume tot mai globalizată și
interdependentă, PNL consideră că
izolaționismul nu reprezintă o soluție durabilă.

1. Relația cu Statele Unite ale Americii și
solidaritatea euro-atlantică
Cel mai important parteneriat strategic al României
este cel cu Statele Unite ale Americii. Atât pentru
România cât și pentru Uniunea Europeană, SUA va
rămâne un partener, prieten și aliat de încredere.
Împărtășim valori și obiective comune, așa cum
sunt libertatea, democrația, drepturile omului sau
statul de drept.
Solidaritatea euro-atlantică este esențială
pentru securitatea şi prosperitatea statelor din
Europa şi America de Nord.

PNL este în favoarea
dezvoltării unei agende
comerciale pozitive cu SUA și
susține deschiderea negocierilor
pentru două acorduri – un acord
comercial axat strict pe eliminarea
tarifelor vamale pentru produsele
industriale (cu excepția produselor agricole),
și un al doilea acord, privind evaluarea
conformității, care contribuie la îndeplinirea
obiectivului de eliminare a barierelor netarifare.
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România este printre puținele țări europene ai
căror cetățeni au încă nevoie de vize pentru a
călătorit în Statele Unite. Acest lucru se întâmplă
deși Comisia Europeană s-a angajat în numeroase
rânduri intensifice dialogul cu autoritățile
americane pentru ridicarea acestor vize și aplicarea
unui regim uniform pentru toate statele UE.
Pentru românii care călătoresc în Statele
Unite, Europarlamentarii Partidului Național
Liberal vor cere, încă din prima zi de mandat,
Comisiei Europene, să intensifice dialogul cu
administrația americană pentru ca în prima
parte a mandatului de europarlamentar să
eliminăm vizele turistice pentru cetățenii
români care călătoresc în Statele Unite.

2. Integrarea europeană a Republicii
Moldova
Românii din stânga Prutului trebuie sprijiniți în
aspirațiile lor europene. Au fost realizate progrese
importante sub guvernele de la Chișinău conduse
de partidele afiliate Partidului Popular European.
Semnarea Acordului de Asociere, regimul liber de
călătorie în Uniunea Europeană și Acordul de liber
schimb cu Uniunea Europeană reprezintă pilonii
cooperării între Chișinău și Bruxelles.
În viitorul mandat vom folosi toate pârghiile
instituționale pe care le avem la dispoziție din
Parlamentul European pentru ca autoritățile din
Republica Moldova să consolideze lupta împotriva
corupției, a criminalității organizate și să întărească
statul de drept.
În acest scop, europarlamentarii PNL vor promova,
la nivel european, acțiuni concrete precum:
Susținerea partidelor proeuropene în lupta
lor pentru un stat de drept funcțional, pentru
combaterea eficientă a corupției, a criminalității
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organizate și a regimului oligarhic din Republica
Moldova. PNL va fi alături de partidele afiliate
PPE.
Susținerea consolidării independenței massmedia și demonopolizării acesteia. În același
timp, PNL va susține acordarea de fonduri
europene pentru combaterea propagandei
rusești, inclusiv printr-o prezența mai mare a
posturilor de televiziune românești și europene
în Republica Moldova.
Condiționarea asistenței financiare a UE
pentru autoritățile din Republica Moldova
de progrese în respectarea standardelor
democratice și reformelor în domeniul justiției
și luptei anticorupție. În același timp, PNL va
susține creșterea alocărilor pentru investiții
în infrastructură, educație, sănătate, pentru
sprijinirea IMM-urilor, a agricultorilor, a
societății civile și a studenților din Republica
Moldova.
PNL va propune crearea unui mecanism de
tipul Mecanismului de Cooperare și Verificare
pentru toate statele candidate pentru aderarea
la UE și pentru cele aflate în vecinătatea Uniunii.
Obiectivul este să punem la punct un sistem
de evaluare periodică a progreselor realizate
în domeniul justiției și să sprijinim, inclusiv
prin finanțare europeană și asistență tehnică,
reforma sistemului judiciar.
PNL va promova extinderea modului de tarifare
în roaming din cadrul UE și către Republica
Moldova, obiectivul fiind eliminarea costurilor
cu serviciile de roaming la călătoriile cetățenilor
din UE în Republica Moldova și atunci când
cetățenii Republicii Moldova se află în Uniunea
Europeană.
Pentru românii basarabeni, obiectivul PNL
este clar: obținerea unei perspective clare de

aderare la UE pentru Republica Moldova și
finanțare suplimentară pentru Chișinău.

3. Vecinătatea și extinderea Uniunii
Europene
PNL consideră că interesul strategic al Uniunii
Europene este de a avea o vecinătate stabilă
și prosperă. De aceea, în următorul mandat al
Parlamentului European, reprezentanții PNL
vor susține dinamizarea Politicii de Vecinătate a
Uniunii Europene, aflată în pierdere de viteză după
stagnarea reformelor în unele state partenere și
după anexarea ilegală a peninsulei Crimeea de
către Rusia și respectiv războiul din estul Ucrainei.
Susținerea parcursului european al statelor din
Balcanii de Vest este o politică realistă având în
vedere că statele respective au primit perspectiva
aderării în Tratatele de asociere semnate cu UE și
trei dintre acestea au fost invitate să adere la NATO.
PNL va susține aderarea la Uniunea Europeană a
statelor din Balcanii de Vest în interesul creșterii
stabilității și prosperității în regiune.
De asemenea, PNL va susține o finanțare
adecvată din partea Uniunii Europene pentru
vecinătatea sudică a UE (Africa și Orientul
Mijlociu). Partidul Național Liberal consideră că
Uniunea Europeană trebuie să se implice mai
mult în dezvoltarea sustenabilă a continentului
african și a Orientului Mijlociu.

4. Relații cu statele terțe
Uniunea Europeană este principalul donator
de asistență pentru dezvoltare la nivel mondial.
Sprijinul pe care Uniunea îl acordă statelor terțe
se materializează prin proiecte de investiții care
contribuie la dezvoltarea economică a acestora,
dar și prin ajutor umanitar pentru persoanele aflate
în situații dificile.
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Pe de altă parte însă, ajutorul Uniunii Europene nu
poate fi acordat în mod necondiționat, în special
în cazul unor regimuri care încalcă drepturi și
libertăți fundamentale ale cetățenilor. Așa cum
Parlamentul European a condiționat acordarea
de fonduri europene Turciei în anul 2017 de
respectarea drepturilor fundamentale și libertății
de exprimare, vom proceda și în viitorul mandat,
condiționând orice asistență financiară acordată
de UE statelor terțe de respectarea unor minime
valori democratice.
În același timp vom promova în Parlamentul
European și aproba acele acorduri de liber-schimb
cu state terțe care generează noi oportunități
pentru antreprenorii europeni și creează locuri de
muncă în UE.
Partidul Național Liberal va susține negocierile
privind viitoarele acorduri de liber schimb cu
state terțe, având ca obiectiv principal un acces
mai bun al companiilor romanești pe piețele cu
potențial de dezvoltare crescut.

5. Apărare
Apartenența României la NATO reprezintă garanția
securității țării noastre iar România trebuie să
continue să își îndeplinească angajamentele față
de Alianța Nord-Atlantică, inclusiv cele legate de
alocările bugetare pentru domeniul apărării.
În ultimii ani, Uniunea Europeană a făcut pași spre
o mai bună coordonare în domeniul apărării, în
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special din perspectiva reducerii costurilor pentru
dezvoltarea de tehnică militară.
Partidul Național Liberal va susține la nivel
european, eforturile pentru o mai bună
coordonare în domeniul apărării, obiectivul
fiind utilizarea mai eficientă a resurselor în acest
domeniu și obținerea unor performanțe mai
bune în domeniul apărării.
De asemenea, PNL consideră că instrumentele
de finanțare apărute la nivel european, precum
Fondul European de Apărare, pot reprezenta o
bună oportunitate pentru revigorarea industriei
apărării din România. De aceea, PNL va susține,
în viitorul mandat al Parlamentului European,
aceste instrumente.
În același timp, Partidul Național Liberal
consideră că politica de securitate și apărare
comună a UE este complementară cu NATO și
nu poate fi privită separat sau ca un substitut.

6. Implicarea diplomaților români în
Serviciul European de Acțiune Externă
(SEAE)
Pentru a asigura o implicare crescută a României
la realizarea politicii externe a Uniunii Europene
reprezentanții PNL vor promova creșterea
numărului de diplomați români din cadrul SEAE,
precum și creșterea numărului de ambasadori de
origine română ai UE în state terțe.
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19.

Reprezentarea
României în
instituțiile
europene
România este încă subreprezentată la nivelul
funcțiilor de conducere din instituțiile europene.
În continuare nu există o politică eficientă pentru
susținerea românilor pentru ocuparea unor funcții
importante în Uniunea Europeană.
PNL consideră că cetățenii români trebuie să
ocupe mai multe funcții de conducere în instituțiile
europene.
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Europarlamentarii PNL vor propune realizarea
unei strategii și a unui plan de acțiuni concrete
pentru a crește prezența românilor în funcții de
conducere în UE.
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20.

Dialog
cu cetățenii
Pe măsură ce și-au consolidat procedurile,
principalele instituții și decizii ale Uniunii Europene
au devenit tot mai sofisticate și câteodată, la nivelul
percepției publice, greu de înțeles. Față de toate
aceste evoluții, există o singură abordare care să
ducă la o mai mare transparență: reîntoarcerea la
cetățean. Metoda de atingere a acestui obiectiv
asumat de Partidul Popular European respectiv a
Partidului Național Liberal, este implementarea a
unui set de activități, pe toată durata mandatului
viitorului Parlament European, pentru ca cetățenii,
inclusiv cei din România, să înțeleagă că deciziile
europene se iau în primul rând în funcție de
nevoile, așteptările și opiniile acestora.
Partidul Național Liberal consideră că transparența
în exercitarea mandatului de europarlamentar
este deosebit de importantă. Pentru ca
politicienii români să redobândească încrederea
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cetățenilor este necesară o comunicare mai
transparentă și onestă în relația cu oamenii.
De aceea, europarlamentarii PNL vor alătura
profesionalismului din următorul mandat
transparența față de alegători.
Pentru toți votanții noștri, fiecare
europarlamentar PNL va deschide puncte
de dialog cu cetățenii în zone diferite ale țării,
urmând a organiza discuții și audiențe cu
cetățenii minimum o dată pe lună.
Transparența acțiunilor fiecărui
europarlamentar va fi asigurată și prin
promovarea în mediul online a activității,
inclusiv prin rețelele sociale.
La finalul fiecărei sesiuni plenare a
Parlamentului European, un europarlamentar
PNL va intra într-un dialog deschis cu cetățenii
prin intermediul canalelor social media ale PNL.
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De asemenea, românii vor fi la curent cu
activitatea europarlamentarilor PNL prin
intermediul unei pagini de internet care
va cuprinde informații complete despre
activitatea acestora.
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Obiectivul este să ținem în permanență cetățenii
informați cu privire la deciziile luate de către
Parlamentul European și, în același timp, să le
ascultăm sugestiile despre cum să ne îmbunătățim
activitatea.

AVEM CEA MAI BUNĂ
ECHIPĂ PENTRU
PARLAMENTUL EUROPEAN
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Reușitele PNL în
actualul Parlament
European

59 mLD€
600 miL€
6 mLD€

28 miL€
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