ALEGERILE PARLAMENTARE EUROPENE 2007
POZIŢII 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 dedicate
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.

Vă mulţumim pentru cooperarea dvs!

I.1. Care este poziţia generală a partidului dvs faţă de integrarea europeană a României?
Descrierea poziţiei

Care
? Motivaţia şi trimiteri la eventuale materiale mai ample
(notaţi cu x) pe această temă (link, alte referinţe)
Complet opusă (Integrarea
www.udmr.ro
europeană dăunează intereselor
Astfel institutiile din Romania vor fi constranse sa
naţioanale ale României)
aplice normele UE.
Mai curînd opusă
Nu avem o poziţie
Integrarea aduce mai curînd
avantaje
Complet pentru (Integrarea
este
complet
benefică
X
intereselor noastre naţionale)

I.2. Dar care este poziţia partidului dvs despre oportunitatea procesului de integrare la scară
europeană?
Descrierea poziţiei

Care
? Motivaţia şi trimiteri la eventuale materiale mai ample
(notaţi cu x) pe această temă (link, alte referinţe)
Complet opusă (Integrarea
Eficienta actiunilor interne si externe ale UE pot fi
europeană dăunează intereselor
maximizate.
naţionale ale ţărilor europene)
Mai curînd opusă
Nu avem o poziţie
Pentru integrare în forma
actuală
Complet pentru (Integrarea
europeană trebuie să continue
X
pînă la realizarea unei Europe
federale)

I.3. Dar care este poziţia partidului dvs faţă de adoptarea Constituţiei Europene?
Descrierea poziţiei

Care
? Motivaţia şi trimiteri la eventuale materiale mai ample
(notaţi cu x) pe această temă (link, alte referinţe)
Trebuie să renunţăm şi să
Vezi I.2.
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
Constituţia trebuie adoptată cu
schimbări minimale
X
Constituţia trebuie adoptată aşa
cum este
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
Motivaţie: Altfel s-ar crea dezechilibru si disfunctionalitati.

Link………………………
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

Care
? Motivaţia şi trimiteri la eventuale materiale mai ample
(notaţi cu x) pe această temă (link, alte referinţe)
Piaţa internă să fie cît mai
Vezi I.1.
liberă cu puteri de reglementare
X
ale EU
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

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

Care
? Motivaţia şi trimiteri la eventuale materiale mai ample
(notaţi cu x) pe această temă (link, alte referinţe)
Solidaritatea este una dintre valorile de baza ale UE

X

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
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

Motivaţie: Nu ar avea decat efect limitat si temporar.

Link………………………
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

Motivaţie: Noile state membre sunt clar dezavantajate de PAC.

Link………………………

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
Motivaţie: Sa treaca cat mai multe fonduri la nivel regional.

Link………………………
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

Motivaţie: Cuantumul sa fie decis ( in limitele date de UE) la nivel national.

Link………………………

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

2. pentru o politică naţională
Motivaţie: Disfunctionalitatile ar disparea printr-o abordare unitara.
Link………………………

I.12. În ce priveşte politica externă şi de securitate, unele partide cred că rolul EU 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
2. pentru o politică naţională
Motivaţie: Vezi I.1., I.2.
Link………………………

I.13. În ce priveşte relaţia Europei cu Statele Unite există mai multe poziţii la ora actuală. Are 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
3. Europa trebuie să fie o contrapondere la SUA în politica globală
Motivaţie: Un parteneriat este mai profitabil pt. UE.

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

Motivaţie: Alta cale pentru stabilitate politica si revigorare economica nu exista.
Link………………………

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
Motivaţie: Si Romania a fost acceptata cu conditii rezonabile. D.p.d.v. al politicii globale
prezenta Turciei aduce mai multe avantaje decat dezavantaje.
Link………………………
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

Motivaţie: In UE nu exista acest statut special. Moldova trebuie incurajata sa intre cat mai
curand cu putinta in procesul de pre-aderare.

Link………………………

I.17 Unii susţin că România trebui să-şi modifice structura administrativă ca urmare a intrării
în UE, creînd regiuni puternice, cu parlamente proprii şi puteri legislative. Care este poziţia
dvs?
1. De acord, pe structura regiunilor de dezvoltare actuale
2. De acord, respectînd regiunile istorice
3. Nu sîntem de acord, structura administrativă actuală funcţionează bine

Motivaţie: Este singura sansa ca Romania in ansamblul ei sa aiba sanse adevarate de coeziune
economica si sociala.

Link………………………

Cu aceasta, sondajul a luat sfîrşit. Vă mulţumim!

