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ALEGERILE PARLAMENTARE EUROPENE 2007
POZIŢII PNL FAŢĂ DE PROBLEMATICA EUROPEANĂ

Bună ziua !


Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări privitoare la poziţiile partidului dvs
asupra unor teme europene curente. Răspunsurile dvs vor fi afişate ca atare, fără
comentarii, pe site-ul dedicat alegerii pentru Parlamentul European de către Coaliţia
pentru un Parlament Curat - Alegeri Europene. Dacă există materiale publicate de către
partidul dvs pe această temă, vă rugăm să completaţi linkurile aferente. Puteţi publica
răspunsurile şi pe site-ul dvs, dar vă cerem permisiunea să le publicăm şi noi, dat fiind că
e de mai mare utilitate publicului să le citească pe toate la un loc decît separate.



Acest demers are ca scop informarea votanţilor şi creşterea participării în aceste alegeri.
În consecinţă, vă rugăm să motivaţi răspunsurile dvs cît mai clar şi explicit, pentru a putea
fi înţelese de orice votant.



După completarea chestionarului vă rugăm să-l restituiţi prin email la office@sar.org.ro si
costel.popa@apd.ro

Vă mulţumim pentru cooperarea dvs !

I.1. Care este poziţia generală a partidului dvs faţă de integrarea europeană a României ?
Descrierea poziţiei
Complet opusă (Integrarea
europeană dăunează
intereselor naţioanale ale
României)
Mai curînd opusă
Nu avem o poziţie
Integrarea aduce mai
curînd avantaje

Care ?
(notaţi cu x)

Motivaţia şi trimiteri la eventuale materiale
mai ample pe această temă (link, alte
referinţe)
În prezent, dar şi pe termen mediu, România
se află în situaţia de a recupera decalajele
faţă de media statelor membre ale UE. Din
acest motiv, poziţiile României sunt
preponderent concordante cu cele ale
Comisiei Europene care urmăreşte creşterea
competitivităţii UE în contextul unei politici de
coeziune consolidate, şi în concordanţă cu
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modelul social european.
Complet pentru (Integrarea
este complet benefică
intereselor noastre
naţionale)

X

În acest context, PNL consideră că
politicile comunitare sunt în favoarea
României de vreme ce acestea sunt
susţinute de o abordare larg liberală.
„A doua modernizare a României - Strategia
liberală postaderare a Romaniei la UE”
www.pnl.ro

I.2. Dar care este poziţia partidului dvs despre oportunitatea procesului de integrare la
scară europeană ?
Descrierea poziţiei
Complet opusă (Integrarea
europeană dăunează
intereselor naţionale ale
ţărilor europene)
Mai curînd opusă
Nu avem o poziţie
Pentru integrare în forma
actuală

Care ?
(notaţi cu x)

X

Complet pentru (Integrarea
europeană trebuie să
continue pînă la realizarea
unei Europe federale)

Motivaţia şi trimiteri la eventuale materiale
mai ample pe această temă (link, alte
referinţe)
PNL consideră că proiectul politic de
extindere al UE trebuie să continue ca
răspuns la provocările globalizării.
Optiunea PNL este favorabilă extinderii
UE în condiţiile respectării, de către
statele candidate, a criteriilor politice,
economice
şi
juridice,
inclusiv
a
condiţionalităţilor
asupra
capacităţii
administrative (Copenhaga 1993, Madrid
1995).
„A doua modernizare a României - Strategia
liberală postaderare a Romaniei la UE”
www.pnl.ro

I.3. Dar care este poziţia partidului dvs faţă de adoptarea Constituţiei Europene ?
Descrierea poziţiei
Trebuie să renunţăm şi să
funcţionăm pe baza
tratatului de la Nisa
Trebuie să renunţăm dar să
amendăm Nisa ca să
putem continua extinderea
Constituţia se poate adopta
doar cu schimbări majore

Care ?
(notaţi cu x)

Motivaţia şi trimiteri la eventuale materiale
mai ample pe această temă (link, alte
referinţe)
Poziţia României, exprimată de Preşedinte şi
Guvern, a fost că la baza viitorului Tratat
reformat trebuie să stea o parte cît mai
consistentă din fostul Tratat Constituţional.
PNL
consideră
necesară
obţinerea
compromisului
politic
asupra
unui
document cât mai apropiat de esenţa
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Constituţia trebuie adoptată
cu schimbări minimale

X

Constituţia trebuie adoptată
aşa cum este
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Tratatului Constituţional (ratificat în forma
iniţială de 18 state membre) pe care
România l-a ratificat odată cu Tratatul de
Aderare la UE.
În acelaşi timp România trebuie să acorde o
atenţie specială modificărilor legislative, în
mod special asupra Constituţiei României,
rezultate ca efect al noilor prevederi.

I.4. Sînteţi de părere că Parlamentul European ar trebui să aibă
1. mai multă putere decît pînă acum
2. mai puţină putere decît pînă acum
3. puterea de pînă acum

X

Motivaţie:
PNL consideră justificată creşterea puterii Parlamentului European în special prin
implicarea acestuia în ceea ce priveşte procesul de codecizie.

I.5. Haideţi să luăm în considerare piaţa internă. Unele partide vor să întărească puterile
Uniunii Europene pentru a elimina barierele din faţa pieţei libere (libera circulaţie a bunurilor,
serviciilor, capitalului şi muncii). Alte partide se opun întăririi puterilor UE în aceste domenii.
Care este părerea dvs ?
Descrierea poziţiei
Piaţa internă să fie cît mai
liberă cu puteri de
reglementare ale UE
Piaţa internă să fie exact
cum e azi

Piaţa internă a mers prea
departe şi ar trebui să facă
un pas înapoi lăsînd la
latitudinea statelor membre
mai multe decizii

Care ?
(notaţi cu x)
X

Motivaţia şi trimiteri la eventuale materiale
mai ample pe această temă (link, alte
referinţe)
Piaţa internă reprezintă pentru România un
domeniu ce trebuie abordat cu mult mai
multă competenţă ţinând seama de
oportunităţi şi de riscuri. Pentru România, mai
mult decât simpla enunţare a celor patru
libertăţi de circulaţie, este necesar să existe
dezbateri asupra subiectelor (şi a efectelor)
ce reprezintă esenţa acestora: recunoaşterea
calificărilor, dreptul de stabilire, serviciile
financiare şi nefinanciare, ajutoarele de stat,
concurenţa,
guvernarea
corporativă,
achiziţiile publice, protecţia proprietăţii
intelectuale,
protecţia
consumatorului,
protecţia datelor cu caracter personal etc.
PNL consideră că, pe termen mediu,
România trebuie să beneficieze de statutul
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de nou stat membru şi să îşi maximizeze
avantajele în sensul unei evoluţii rapide
către o economie competitivă în acord cu
tendinţele exprimate de către Comisia
Europeană prin Strategia pentru Piaţa
Internă supusă unei largi consultări
publice.
În acelaşi timp PNL consideră că ritmul
schimbărilor trebuie asumat în raport cu
interesele naţionale (integrarea pozitivă
sau integrarea negativă) iar reformele
trebuie orientate spre domeniile care pot
diferenţia România de celelalte state
membre (adoptarea rapidă a directivei
serviciilor,
simplificarea
legislaţiei,
reducerea birocraţiei, etc.)
I.6. Să luăm în considerare dezbaterea privitoare la modelul social european. Unele partide
cred că Europa ar trebui să generalizeze acest model, altele cred că Europa ar trebui,
dimpotrivă, să se liberalizeze urmînd modelul anglo-saxon. Care este părerea dvs ?
Descrierea poziţiei
Modelul social european ar
trebui să devină obligatoriu
Mai curînd pentru modelul
social
Nu avem o poziţie
Fiecare ţară să urmeze ce
politică socială doreşte
Europa trebuie să se
liberalizeze după modelul
anglo-saxon, rupînd cu
modelul social prea rigid

Care ?
(notaţi cu x)

X

Motivaţia şi trimiteri la eventuale materiale
mai ample pe această temă (link, alte
referinţe)
PNL consideră că modelul social
european trebuie să evolueze în contextul
nevoii de creştere a competitivităţii UE şi
a nevoilor fiecărei tări.
În România trebuie introduse în dezbaterea
publică o serie de concepte ca flexisecuritate, calitatea muncii, buna guvernare,
rolul partenerilor sociali etc. astfel încât, în
cadrul politicilor publice, să se îmbine
necesitatea creşterii competitivităţii cu
obiectivele politicilor sociale.

I.7. În acest context, există voci care cer crearea unui fond de adaptare la globalizare, care
să ajute nu regiuni, precum fondurile structurale, ci direct categorii defavorizate, precum
şomerii. Care este poziţia dvs ?
1. De acord
2. Împotrivă

X
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Motivaţie:
Regulamentul care instituie fondul de adaptare la globalizare prevede sprijin pentru lucrători
în condiţiile unor schimbări structurale majore, ca efect al unor modificări în comerţul
internaţional, având impact asupra economiilor locale sau regionale. În plus, intervenţia se
face o singură dată, nediscriminatoriu, la cerere, pe timp limitat existând proceduri de
evaluare ex-post, toate acestea respectând politicile şi acquis-ul comunitar.
Link:
1. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0091en01.pdf
2.http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=%5C%5Cesppub1%5Cesp_public
%5Cces%5Crex%5Crex228%5Cro%5Cces804-2007_ac_ro.doc

I.8. O altă chestiune importantă este aceea a cheltuielilor pentru politica agricolă comună
(CAP). Unele partide sînt pentru, altele sînt contra. Partidul dvs unde se situează ?
1. pentru reforma CAP
2. contra reformei CAP

X

Motivaţie:
1. asigurarea unui buget suficient pentru dezvoltare rurală şi a instrumentelor adecvate de
gestionare – prin introducerea modulării obligatorii
2. orientarea clară a bugetului CAP spre investiţii şi nu spre subvenţii
PNL consideră că Politică Agricolă Comună trebuie să fie, cel puţin în perioada 2007 –
2013, o prioritate între politicile UE, în acest sens vom susţine în continuare
oportunitatea alocării unui buget consistent pentru a putea realiza modernizarea şi
creşterea competitivităţii agriculturilor din noile state membre. Din punctul nostru de
vedere acest lucru este în interesul întregii UE, pentru o poziţionare mai puternică pe piaţa
mondială.
O modulare bugetară în avantajul pilonului II – Dezvoltare Rurală al CAP este în
avantajul României. Este şi motivul pentru care PNL a susţinut şi introdus, prin
reprezentanţii săi în Guvern, ca cea mai mare parte a fondurilor europene derulate prin
Planul Naţional de Dezvoltare Rurală să fie destinate dezvoltării mediului rural
(investiţii) şi nu plăţilor directe (subvenţii). Totodată susţinem ca statele membre să aibă
o libertate mai mare în stabilirea priorităţilor de finanţare şi în simplificarea birocraţiei pentru
absorbţia acestor fonduri.
Orientarea bugetului CAP spre investiţii este în avantajul României, însă trebuie
evitată renaţionalizarea (obligativitatea statelor membre de a finanţa din bugetul naţional
anumite măsuri) fie şi parţială a CAP, întrucât aceasta ar introduce decalaje semnificative în
susţinerea agriculturii din statele membre mai bogate şi cele mai sărace.
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Link:
„A doua modernizare a României - Strategia liberală postaderare a Romaniei la UE”
www.pnl.ro

I.9. Unele partide vor să menţină actualele fonduri pentru coeziune socială şi dezvoltare
regională, în timp ce altele vor să le elimine. Care e poziţia dvs ?
1. pentru menţinere
2. pentru reducere

X

Motivaţie:
Coeziunea economică şi socială este expresia solidarităţii între statele membre şi regiunile
Uniunii Europene. Scopul este dezvoltarea echilibrată pe întreg teritoriul Uniunii
Europene, reducerea disparităţilor structurale între regiuni şi promovarea şanselor
egale pentru toţi. Concret, acest obiectiv a fost realizat printr-o varietate de operaţiuni de
finanţare, în special prin fondurile structurale şi de coeziune.
Coeziunea economică şi socială se va concentra pe probleme de dezvoltare cruciale,
continuînd în acelaşi timp să sprijine regiunile care nu au încheiat procesul de convergenţă în
termeni reali. Asistenţa structurală este necesară în continuare în zonele geografice
care se confruntă cu probleme structurale specifice (zone în curs de restructurare
economică, zonele urbane, rurale, cele dependente de pescuit şi zonele care sunt afectate
de deficienţe naturale sau demografice). În cele din urmă, simplificarea şi descentralizarea
instrumentelor financiare de management a politicii regionale (fonduri structurale şi de
coeziune) vor fi cuvintele cheie pentru viitoarea reformă.
PNL consideră că România trebuie să contribuie la dezbaterile (deja demarate) cu
privire la viziunea bugetară a UE pentru noul ciclu (perioada de după 2013) inclusiv
prin implicarea pe plan naţional a celor interesaţi.

I.10. În domeniul taxării, se pune problema dacă Uniunea Europeană ar trebui să aibă un
cuvînt mai mare de spus, sau acest domeniu trebuie să rămînă la latitudinea statelor
membre. Care este poziţia dvs ?
1. taxele importante să fie decise la nivel european
2. taxele importante să fie decise la nivel naţional

X

Motivaţie:
Problema trebuie pusă în contextul taxării directe respectiv indirecte. PNL consideră că, cel
puţin pe termen mediu, taxarea directă trebuie să rămână un atribut naţional.
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Link:
„A doua modernizare a României - Strategia liberală postaderare a Romaniei la UE”
www.pnl.ro

I.11. În problema migraţiei, unele partide cred că UE ar trebui să aibă o politică comună,
altele că migraţia ar trebui să rămînă la latitudinea fiecărui stat. Care este poziţia dvs ?
1. pentru o politică europeană comună X
migraţiei)

(o politică cuprinzătoare în domeniul

2. pentru o politică naţională
Motivaţie:
Migraţia reprezintă un subiect de actualitate la nivel global, fiind totodată unul dintre
principalele puncte de pe agenda Uniunii Europene.
PNL consideră că România trebuie să abordeze problema migraţiei promovând
consolidarea cooperării dintre UE şi statele vecine, inclusiv prin susţinerea dezvoltării
economice a acestora ceea ce va reduce presiunea asupra graniţelor externe ale UE. Pe de
altă parte o politică eficientă cu privire la migraţie trebuie să se bazeze pe trei piloni:
combaterea migraţiei ilegale, încurajarea migraţiei legale şi integrarea emigranţilor în
societate.
România are tot interesul să asigure un control strict al migraţiei legale, dar şi să combată cu
fermitate migraţia ilegală şi formele de criminalitate pe care aceasta le transportă (trafic de
fiinţe umane, trafic de droguri etc).

I.12. În ce priveşte politica externă şi de securitate, unele partide cred că rolul UE ar trebui
să crească, în timp ce altele cred că aceste domenii trebuie să rămînă sub control naţional.
Care este poziţia dvs ?
1. pentru o politică europeană comună X
2. pentru o politică naţională
Motivaţie:
PNL cosideră că rolul UE în ceea ce priveşte politica externă şi de securitate şi al
relaţiilor externe ale UE trebuie să crească, iniţiativele României concentrându-se, în
special, pe domeniile în care ţara noastră are o expertiză mai mare (energie,
transporturi, frontiera externă).
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Link:
„A doua modernizare a României - Strategia liberală postaderare a Romaniei la UE”
www.pnl.ro

I.13. În ce priveşte relaţia Europei cu Statele Unite există mai multe poziţii la ora actuală.
Care este mai apropiată de poziţia dvs ?
1. Europa trebuie să urmeze linia dată de SUA contra ameninţărilor globale
2. Europa trebuie să fie un partener egal şi critic în relaţia transatlatică
X
3. Europa trebuie să fie o contrapondere la SUA în politica globală
Motivaţie:
PNL este consecvent cu viziunea UE în ceea ce priveşte cooperarea transatlantică,
singura cale acceptabilă pentru România fiind aceea de a consolida parteneriatul în
toate componentele sale şi de a menţine/aprofunda instituţiile şi mecanismele
transatlantice.
Link:
„A doua modernizare a României - Strategia liberală postaderare a Romaniei la UE”
www.pnl.ro

I.14. Extinderea europeană ar trebui să continue cu ţările din Balcanii de Vest ? Care e
poziţia dvs ?
1. În favoarea extinderii X
2. În defavoarea extinderii

Motivaţie:
PNL consideră că România trebuie că aibă un profil mai activ în relaţiile cu
statele din zonă la nivel politic şi economic – restructurarea Pactului de Stabilitate,
instituţionalizarea SEECP, extinderea acordului CEFTA. PNL consideră că România
ca stat membru al UE, va putea acţiona în cadrul organismelor comunitare pentru o
parcurgere cât mai rapidă a Procesului de Stabilizare şi Asociere de către statele
Balcanilor de Vest, precum şi pentru realizarea, pe cât posibil, a unei „foi de parcurs”
pentru integrarea acestora în UE.
Link:
„A doua modernizare a României - Strategia liberală postaderare a Romaniei la UE”
www.pnl.ro
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I.15. Extinderea europeană ar trebui să continue cu Turcia ? Care e poziţia dvs ?
1. Turcia ar trebui acceptată aşa cum este
2. Turcia trebuie acceptată dacă satisface mai multe cerinţe
3. Turcia nu ar trebui acceptată în Europa

X

Motivaţie:
PNL consideră că, în acord cu viziunea pozitivă asupra extinderii UE, Turcia trebuie să
aibă oportunitatea de a adera la UE. În acelaşi timp, orice ţară candidată trebuie să
îndeplinească criteriile de la Copenhaga şi Madrid pentru a avea garanţia unei integrări
de succes.
Link:
„A doua modernizare a României - Strategia liberală postaderare a Romaniei la UE”
www.pnl.ro

I.16. În ce priveşte Republica Moldova, consideraţi că actuala politică de vecinătate a UE
rezolvă satisfăcător perspectivele acestei ţări ?
1. Politica de vecinătate deschide perspective suficiente pentru Moldova
2. Moldova are nevoie de un statut special pentru a-i mări şansele de aderare

X

Motivaţie:
Acest statul special ar presupune, în principal, includerea Republicii Moldova în acelaşi
plan al extinderii UE alături de Balcanii de Vest.
PNL are ca obiectiv strategic apropierea Republicii Moldova de UE pe două paliere:
instituţional şi economic. Instituţional România va sprijini semnarea unui nou Acord de
Parteneriat şi Colaborare între UE şi Republica Moldova. Din punct de vedere economic
România sprijină conectarea mai strânsă a Republicii Moldova la spaţiul economic sud-est
european şi apoi la Comunitatea Europeană. În acest scop se va urmări valorificarea
apartenenţei Republicii Moldova la Pactul de Stabilitate şi la CEFTA. Sprijinul direct al
României pentru Republica Moldova are ca scop reducerea decalajelor faţă de UE şi se
constituie într-un statut special din partea României (punerea la dispoziţie a acquis-ului
comunitar tradus, expertiză pentru gestionarea fondurilor europene, asistenţă pentru proiecte
de dezvoltare, etc.)
Link:
„A doua modernizare a României - Strategia liberală postaderare a Romaniei la UE”
www.pnl.ro

I.17. Unii susţin că România trebuie să-şi modifice structura administrativă ca urmare
a intrării în UE, creînd regiuni puternice, cu Parlamente proprii şi puteri legislative.
Care este poziţia dvs ?
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1. De acord, pe structura regiunilor de dezvoltare actuale
X
2. De acord, respectînd regiunile istorice
3. Nu sîntem de acord, structura administrativă actuală funcţionează bine
Motivaţie:
PNL consideră că dezvoltarea regională este, în primul rând, un concept economic şi
nu unul administrativ. Totuşi, lecţia dezvoltării regionale, din ultimii şapte ani, arată că
regiunile de dezvoltare trebuie să aibă mai multă autonomie pentru a se putea pune în
practică principiul subsidiarităţii şi pentru ca aceste regiuni să se poată implica în proiecte
mari (concentrare investiţională, parteneriate, planificare - a se vedea coeziunea teritorială
sau viziunea polilor de dezvoltare). Desenul regiunilor trebuie să ţină seama, cel puţin, de
două tipuri de compatibilităţi: compatibilitatea economică şi cea istorică pentru a se angaja în
proiecte mari (a se vedea coeziunea teritorială). În acest context PNL consideră că
regiunile de dezvoltare trebuie să se consolideze mai întâi economic urmînd ca apoi
să-şi poată creşte şi autonomia administrativă.

Cu aceasta, sondajul a luat sfîrşit. Vă mulţumim !

