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Pentru prima dată în istoria sa, Uniunea Europeană -un proiect unic în
istoria continentului nostru - s-ar putea să se divizeze, să se destrame
și chiar să înceteze să mai existe. Efectul combinat al turbulențelor
cauzate de globalizarea slab reglementată, consecințele economice și
sociale grave ale crizei financiare, impactul unei revoluții tehnologice
fără precedent și gestionarea haotică a fluxurilor de migrație au
determinat forțe politice sau extremiste care încearcă să exploateze
preocupările și temerile cetățenilor îngrijorați și confuzi.
Europa are nevoie de o schimbare completă, o reformă democrată
radicală profundă. Poporul Europei a fost exclus din viziunea și
destinul Europei. Europa nu poate exista fără poporul său.
Este timpul ca Democrații europeni să se afirme.
Partidele care au dominat scena europeană în ultimele decenii nu mai
pot reînvia impulsul european extraordinar pe care părinții fondatori
au reușit să-l creeze.
Acestea au obosit și au dezamăgit poporul: decalajul dintre cetățenii
Europei și instituțiile europene s-a extins. În plus, politicile europene
sunt adesea inadecvate sau incomplete.
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Este timpul ca Democrații să preia controlul. Avem datoria să
împărtășim visul nostru european cu cetățenii. Trăim conform unor
valori precum respectul pentru demnitatea umană, statul de drept,
libertate, egalitate, solidaritate și responsabilitate.
Aceste valori sunt încorporate în societățile noastre prin pluralism,
nediscriminare, toleranță, respect pentru minoritățile naționale și
lingvistice, egalitatea între bărbați și femei, și investițiile în tineret
și educație.
Partidul Democrat European dorește și trebuie să inspire o nouă
constelație politică, al cărei scop este să readucă Europa pe drumul
cel bun.
Nu există un deficit de proiecte.
Politicile europene care vizează combaterea schimbărilor climatice
sunt printre cele mai ambițioase din lume. Însă, în timp ce Statele Unite
și-au întors spatele Acordurilor de la Paris, Europa trebuie să meargă
și mai departe cu un plan ambițios de tranziție către o economie
ecologică finanțată din resurse proprii noi și creând milioane de locuri
de muncă.
Am creat o monedă unică, dar încă nu are o conducere politică. Nu
există instrumente sau resurse bugetare care să permită țărilor din
zona euro să își coordoneze politicile economice și să beneficieze de
solidaritatea partenerilor lor în cazul unor șocuri asimetrice.
Am creat o uniune economică și monetară, dar permitem Statelor
Membre să concureze în mod agresiv în chestiuni fiscale, în special în
ceea ce privește impozitul pe profit.
Proclamăm hotărârea noastră de a proteja Uniunea împotriva
exceselor globalizării, dar îi lăsăm pe principalii noștri concurenți
externi să preia controlul asupra companiilor sau infrastructurilor
strategice și nu promovăm crearea unor giganți industriali europeni
capabili să concureze cu giganții concurenților noștri.
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Marile companii multinaționale digitale realizează profituri
considerabile prin comercializarea datelor cetățenilor europeni, dar le
impozităm mai puțin decât IMM-urile noastre europene.
Recent am organizat adoptarea Pilonului European al Drepturilor
Sociale, dar încă nu avem instrumente eficiente împotriva dumping-ului
social sau un plan pentru a încuraja convergența socială, un element
central în consolidarea coeziunii sociale și teritoriale europene.
Am stabilit în mod oficial o frontieră comună, dar nu o gestionăm
în comun și lăsăm Statele Membre din sud să controleze aproape
individual zeci de mii de kilometri de frontiere maritime și încă nu
avem reguli comune privind azilul.
Aplicăm presiuni asupra statelor africane de origine sau tranzit al
migranților pentru a limita plecarea resortisanților lor în Europa, dar încă
nu am implementat Planul Marshall pe care Africa trebuie să-l asigure
pentru dezvoltarea unui continent cu o populație în creștere rapidă.
Dacă facem totalul bugetelor cheltuite de Statele Membre UE pentru
apărarea lor, cheltuim mai mulți bani decât Rusia, dar nu putem
trimite forțe europene în operațiuni militare internaționale dacă este
necesar și nici descuraja Rusia să dezvolte politica sa îndrăzneață și
beligerantă față de vecinii săi europeni.
Este o provocare majoră, o chestiune de urgență.
PDE își asumă această provocare.
Pentru noi este timpul să reconstruim Europa.
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PRIMUL PILON
CE NE FACE SĂ
TRĂIM ÎMPREUNĂ

1.1 D
 EMOCRAȚIE: REFORMELE INSTITUȚIONALE NECESARE
1.1.1 Listele transnaționale
Uniunea Europeană este o democrație incompletă. Are cu siguranță un
Parlament ale cărui puteri au crescut în timp. Dar puterile sale rămân
limitate! Nu are nicio competență în domeniul veniturilor, nu are o
putere reală de inițiativă, are un rol secundar în alegerea membrilor
Executivului european.
Dar mai ales, structura sa este mai mult rezultatul dinamismului
național decât expresia unei dinamici cu adevărat europene.
PDE favorizează introducerea unor liste transnaționale pentru
alocarea unui număr semnificativ de locuri care urmează să fie
ocupate în Parlamentul European.
În acest fel, alegătorii vor putea alege între listele de apărare a programelor pentru întreaga Europă.
1.1.2 Consolidarea democrației participative
Prea mulți cetățeni percep Uniunea Europeană ca o mașină birocratică
anonimă, insensibilă la problemele și aspirațiile lor și dincolo de
nemulțumirile și cerințele lor.
PDE dorește să ajute la reducerea acestui decalaj. Acesta solicită Uniunii
Europene să mobilizeze resursele necesare pentru a se asigura că ei
știu că au dreptul de a adresa petiții Parlamentului European.
PDE consideră, de asemenea, că există o necesitate urgentă de
revizuire și facilitare a regulilor Inițiativei Cetățenești Europene, care
le permite cetățenilor europeni să solicite Comisiei Europene să facă o
propunere legislativă cu privire la un subiect care îi privește.
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1.1.3 Pedepsirea abuzurilor autoritare ale unui Stat Membru
Având în vedere regulile care uneori impun unanimitate, este intolerabil ca un Stat Membru care se îndreaptă spre tendințe populiste
și chiar totalitare să poată să-și impună voința asupra tuturor celorlalte State Membre ale Uniunii Europene. Popoarele și națiunile total
democratice nu trebuie și nici nu pot accepta niciodată ca astfel de
regimuri să paralizeze și să blocheze Uniunea.
PDE pledează pentru introducerea Mecanismului european pentru
protecția democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, o rezoluție adoptată de Parlamentul European pentru a
spori capacitatea Curții Europene de Justiție de a soluționa încălcările
privind statul de drept în Statele Membre UE.
Având în vedere riscurile unor abuzuri populiste sau chiar autoritare
cu care se confruntă Europa, propunerea noastră este să instituim un
sistem în care nerespectarea valorilor fundamentale (Articolul 7 din
Tratatul de la Lisabona) ar conduce la:
> Înghețarea întregului ajutor financiar european;
> Suspendarea tuturor drepturilor de vot asupra deciziilor adoptate în
unanimitate.
Ca măsură interimară în procesul prevăzut la Articolul 7 din Tratatul
de la Lisabona, persoanele și organizațiile eligibile din Statul Membru
pot solicita finanțare europeană direct de la Comisia Europeană.
1.2 REAFIRMAREA VALORILOR COMUNE
Uniunea Europeană, ca orice altă comunitate politică, are nevoie de
un set comun de valori și referințe pentru a-și asigura coerența, a-și
ghida alegerile și a le acorda legitimitate și înțeles.
Aceste valori, care se află în centrul identității noastre comune, au fost
modelate de-a lungul secolelor de istorie turbulentă. Au fost neglijate
în anumite momente, disprețuite, dar au triumfat întotdeauna în cele
din urmă.
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Aceste valori sunt puternice: respectarea demnității umane, statul de
drept, libertatea, egalitatea, solidaritatea și responsabilitatea.
Ele sunt încorporate în societățile noastre prin pluralism, nediscriminare, toleranță, respect pentru minoritățile naționale și lingvistice,
egalitatea de gen și separarea puterilor. Chiar dacă acestea sunt deja
prezente în Tratatele fondatoare, își vor demonstra adevărata lor
valoare abia atunci când vor fi scrise cu litere de aur în Constituția
europeană la care aspirăm.
1.3 CHEILE CĂTRE VIITOR
Educația și schimburile sunt cele două chei importante către viitor.
Intensificarea schimburilor politice și culturale dintre cetățeni joacă un
rol central în crearea unei identități europene și stimulează formele de
cooperare între cetățenii europeni.
Erasmus joacă un rol vital în consolidarea cunoașterii reciproce a
diferitelor culturi europene, în construirea unui teren comun și în
dezvoltarea unui popor european.
PDE solicită ca Erasmus să beneficieze de resurse bugetare sporite până la o creștere de trei ori a bugetului său anual – și să își extindă
domeniul de aplicare la tinerii ucenici, artiști și antreprenori.
Avem nevoie ca tinerii noștri să construiască o istorie europeană
comună, să cunoască și să înțeleagă activitatea desfășurată de instituțiile noastre comune pe baza unui teritoriu comun. Este esențial să
depășim frontierele pentru a progresa către o sferă publică europeană,
prin mijloace de comunicare la nivel european care contribuie la crearea
unei sfere comune europene care să completeze sfera națională,
regională și locală. PDE dorește să creeze o mass-media europeană
dedicată tineretului, care ar spori gradul de conștientizare a apartenenței noastre comune, care ar putea fi promovată de autoritățile
publice, așa cum se întâmplă deja cu Arte.
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AL DOILEA PILON

O CREȘTERE ECONOMICĂ
DURABILĂ ȘI COMUNĂ

2.1 R
 EACTIVAREA ZONEI EURO, LUPTA PENTRU INOVARE,
O POLITICĂ INDUSTRIALĂ EUROPEANĂ
2.1.1 O zonă euro puternică și guvernată democratic
Dintre toate realizările Uniunii Europene, moneda euro este fără
îndoială cea mai măreață. Încă de la crearea sa, aceasta și-a îndeplinit
sarcinile atribuite prin Tratate: asigurarea stabilității prețurilor și
promovarea comerțului. De asemenea, a reprezentat un factor de
amortizare împotriva șocului cauzat de criza financiară din 2008,
sprijinind gestionarea deficitelor publice și creând lichidități pentru
stimularea creșterii economice.
În timp ce succesul monedei euro nu este mult discutat, performanța
zonei euro este mai controversată. În ultimii ani, rata șomajului din
zona euro (care include 19 țări) a fost permanent mai mare decât în
cele 28 de țări ale Uniunii Europene. În aceeași perioadă - iar acest
lucru este valabil și astăzi - rata de creștere a Produsului Intern Brut
al zonei euro a fost mai mică decât cea a celor 28 de țări ale Uniunii
Europene. În plus, în cadrul zonei în sine, țările diverg mai mult decât
converg în termeni de performanță.
Pentru cetățeni, moneda euro este un adevărat paradox: întruchipează
ceea ce este mai aproape de aceștia (banii din buzunar), dar și ceea ce
este mai departe de aceștia (moneda unei zone nedefinite, administrată de autocrați în corpuri opace).
Viitorul monedei euro și al zonei euro impune reconcilierea acestor
diferențe de percepție și de performanță.
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Propunerea PDE de a relansa zona euro se bazează în special pe o
inițiativă de convergență concertată privind membrii pro-europeni și
proactivi din zona euro (între 5 și 7 țări), inclusiv cuplul franco-german.
Aceste țări ar defini împreună un obiectiv de convergență pentru
mediul de reglementare economică, principiile fiscale, pilonul social
și dreptul muncii; s-ar consulta cu privire la unul sau două proiecte
comune de investiții în domeniul inovării, al sectorului digital sau al
industriei viitorului (de exemplu, o Agenție digitală și pentru inteligența artificială). Ar converge spre acest obiectiv, fiecare în mod liber,
prin procesele lor naționale, în paralel una cu cealaltă într-o perioadă
scurtă de timp (3 ani); pe scurt, este un fel de convergență paralelă.
Cealaltă cheie a relansării zonei euro este, evident, dezvoltarea resurselor proprii deduse din impozitele naționale, cum ar fi un impozit
pe tranzacțiile financiare sau un impozit pe GAFAN (Google, Apple,
Facebook, Amazon, Netflix). Aceasta va include finanțarea de noi
politici și va compensa pierderea resurselor bugetare cauzate de
Brexit. În plus, nu se pune problema introducerii unui sistem de
colectare a taxelor la nivel european sau a creșterii sarcinii fiscale
asupra cetățenilor europeni.
Pentru PDE, este de asemenea posibilă și de dorit, fără a fi necesară
modificarea Tratatelor, consolidarea guvernării zonei euro prin:
> Crearea unui comitet inter-parlamentar de finanțe pentru zona euro
pentru exercitarea controlului democratic. Acest comitet parlamentar s-ar concentra pe aspectele financiare ale zonei euro și pe
bugetul său. Acesta ar fi format din membri permanenți ai comitetelor de finanțe ale parlamentelor naționale și din membri ai comisiei
ECON a Parlamentului European. Scopul său ar fi monitorizarea
deciziilor care au un impact direct asupra zonei euro în ceea ce
privește aspectele economice și bugetare, precum și îmbunătățirea
legăturii dintre nivelul național și cel european în materie bugetară.
>N
 umirea unui Vicepreședinte al Comisiei Europene, cu responsabilitate specială pentru zona euro, în dialog direct cu parlamentele
naționale în cauză și cu comisia interparlamentară.

12

Pentru a face față crizelor viitoare, UE trebuie să finalizeze Uniunea
Monetară Europeană cu o Uniune Bancară cuprinzătoare, inclusiv o
Schemă europeană de garantare a depozitelor.
2.1.2 Investiția în cercetare și inovare
Cercetarea și inovarea au jucat întotdeauna un rol decisiv în competitivitatea afacerilor și în creșterea economică. Acest lucru este și mai
adevărat astăzi în această perioadă de revoluție tehnologică, de provocări
fără precedent pentru a proteja planeta de încălzirea globală, de noi
amenințări de securitate și apărare, de aspirații publice mai puternice
pentru o calitate reală a vieții și un respect sporit pentru mediu.
Europa trebuie să facă mai mult pentru a face față acestor provocări.
Într-adevăr, cota din PIB-ul UE dedicată cercetării și dezvoltării este de
numai 2,03%, aproape cu un procent mai mic decât obiectivul declarat (3%).
Chiar mai rău, 17 din cele 28 State Membre alocă mai puțin de 1,5% din
PIB-ul lor în acest sens. În ansamblu, UE se află cu aproape 1% în spatele
Statelor Unite și cu 1,5% în spatele Japoniei, fără să menționăm China.
PDE dorește ca UE să rămână o putere economică globală de top. De
aceea, PDE solicită:
>S
 porirea resurselor dedicate viitorului Program Cadru European de
Cercetare (Horizon Europe) la cel puțin 120 de miliarde de euro;
>C
 reșterea cotei dedicate cercetării și inovării în utilizarea Fondurilor
Structurale;
> Alocarea către viitorul Fond Comunitar de Investiții (Invest UE) a
resurselor necesare pentru a încuraja sectorul privat să investească
maximum 200 miliarde de euro suplimentar în următorii 7 ani în
cercetare și inovare.
> Lansarea unui nou program ambițios de susținere a economiei
digitale și a inteligenței artificiale.
> Concentrarea fondurilor FEDER în cea mai mare parte pe infrastructura
cunoașterii.
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2.1.3 Implementarea unei reale politici industriale
De secole, industria a stat la baza puterii statelor europene, în special
în secolele 19 și 20. Acesta se aplică și în prezent, deși sectorul serviciilor a preluat treptat un rol proeminent.
Cifrele vorbesc de la sine. Industria europeană oferă locuri de muncă
pentru mai mult de 30 de milioane de persoane. Produce 17% din valoarea
adăugată și creată în Europa și reprezintă aproape 70% din totalul exporturilor sale. Fiecare loc de muncă din sectorul industrial contribuie la
crearea directă sau indirectă a altor două locuri de muncă în lanțul valoric.
Cu toate acestea, nu se poate spune că există o politică industrială reală
în Europa. Singura care a existat - pentru cărbune și oțel - a fost retrasă.
Este adevărat că UE rămâne printre liderii mondiali în multe sectoare:
chimic, farmaceutic, metalurgic, transporturi (aerian, feroviar, rutier)
etc. Dar rămânem în urma SUA în sectoarele viitorului și suntem
amenințați de China care devine din ce în ce mai puternică.
Este necesară o reacție urgentă. PDE sugerează:
> Dezvoltarea și implementarea unei strategii pentru dezvoltarea
industriei europene în sectoare cheie ale viitorului: digital, inteligența
artificială, tehnologia cu emisii reduse de carbon, spațiul...
> Implementarea unui sistem de autorizare prealabilă pentru tentativele de preluare de către investitorii străini a companiilor și
infrastructurilor europene definite ca strategice.
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>R
 evizuirea normelor de concurență actuale, astfel încât să nu
împiedice formarea de giganți europeni de către companiile care
operează pe piața mondială.
> Introducerea unui sistem antidumping mai rapid și mai eficient
pentru sancționarea importurilor care nu respectă regulile concurenței loiale.
2.2 DEZVOLTAREA PILONULUI SOCIAL EUROPEAN
În ciuda prevederilor Tratatelor, în practică Europa Socială a fost până
acum foarte strâns instrumentalizată și supusă ideologiei funcționale,
datorită presupunerii că integrarea socială se va produce automat ca
urmare a integrării pieței. Această ipoteză nu a fost confirmată de fapt,
iar recenta criză a dezvăluit inegalități sociale majore între cetățenii
europeni și lipsa satisfacerii mai multor nevoi sociale.
În acest context, Partidul Democrat European sugerează următoarele
propuneri:
Pilonul european al drepturilor sociale este una dintre prioritățile
majore ale PDE pentru anii următori, în mod ideal un tratat specific
privind Europa Socială ar trebui să definească obiectivele și domeniile
sale generale în conformitate cu principiul subsidiarității.
În viitorul apropiat, solicităm instituțiilor europene să elaboreze un plan
pentru dezvoltarea acestui pilon social care să coreleze finalizarea pieței
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interne cu implementarea treptată a unei strategii veritabile de convergență
în ceea ce privește condițiile de muncă, salariile minime, lupta împotriva
dumping-ului social, venitul minim garantat și pensiile minime. Obiectivul
este de a oferi tuturor cetățenilor europeni dreptul la o viață decentă, ținând
seama de diferențele privind costul de trai dintre Statele Membre, asigurând
în același timp o creștere durabilă și o bună gestionare a conturilor publice.
Trebuie să se acorde o prioritate juridică în special egalității de gen în
ceea ce privește accesul la locurile de muncă, precum și salariile egale
(pentru locuri de muncă echivalente).
Recomandăm promovarea economiei sociale și a modelelor de
lucru asociative, cum ar fi cooperarea colectivă, pentru a contracara
efectele negative ale globalizării.
Propunem ca Fondul european de ajustare la globalizare să poată
acționa preventiv, înainte de concedieri și relocări ale companiilor.
Pilonul european al drepturilor sociale ar trebui să formuleze
propuneri concrete cu privire la domenii cheie de politică, cum ar fi
ajutorul acordat familiilor și copiilor, promovarea unor rate mai mari
ale natalității, a unui echilibru între muncă, familie și viața personală,
precum și cu privire la îngrijirea pe termen lung a persoanelor în
vârstă, în special a celor dependente.
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În mod similar, ar trebui formulate propuneri în favoarea unei mai bune
incluziuni sociale a lucrătorilor tineri sub 30 de ani și a lucrătorilor în
vârstă de peste 50 de ani pe piața forței de muncă și a locuințelor.
În final, în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității,
susținem participarea Guvernelor Locale și Regionale la gestionarea
instrumentelor cum ar fi Fondul Social European și Garanția pentru
Tineret, deoarece se află la un nivel sub-stat unde se aplică politicile
active de ocupare a forței de muncă, incluzând politicile de inovare
socială și de egalitate.
2.3 LUPTA ÎMPOTRIVA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Politicile europene întreprinse timp de mulți ani pentru combaterea
schimbărilor climatice sunt printre cele mai ambițioase din lume:
obiectivele europene ale 3X20 (-20% din emisiile de CO2, +20% din
producția de energie regenerabilă, -20% din consumul de energie,
totul până în 2020).
Dar, în timp ce Statele Unite și-au întors spatele Acordurilor de la
Paris din 2015, Europa trebuie să reia inițiativa. În acest context, PDE
își reafirmă convingerea că trecerea la o economie verde trebuie să
reprezinte a treia revoluție industrială, creând milioane de locuri de
muncă în Europa și în întreaga lume, și face următoarele recomandări:
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>S
 tabilirea unui preț pentru emisiile de gaze cu efect de seră.
Cărbunele este cauza principală a încălzirii globale. Astăzi,
cărbunele este mai ieftin decât gazul, care este mai puțin poluant.
Stabilirea unui preț pentru emisiile de gaze cu efect de seră este
semnalul puternic pe care îl așteaptă companiile pentru a trece la
energii regenerabile.
> Extinderea impozitului pe tranzacțiile financiare. O sursă de finanțare
inovatoare, durabilă și nediscriminatorie, poate fi utilizată pentru a
înființa un fond global de investiții pentru reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră.
> Stabilirea unor instrumente globale de monitorizare și evaluare
a angajamentelor asumate de Statele Membre la COP21. Aceste
instrumente reprezintă o garanție că angajamentele asumate vor
fi îndeplinite, în spiritul transparenței și responsabilității comune.
De asemenea, acestea vor permite majorarea angajamentelor la
fiecare cinci ani.
> Urmărirea unei politici mai ambițioase în abordarea problemelor
privind pădurile, agricultura, mediul rural și alimentația. În special,
propunem programe de înverzire în zonele urbane în special
predispuse la valuri de căldură în timpul verii și programe de creștere
a protecției pădurilor și arborilor (în special în zonele urbane).
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> Crearea unei forțe europene de protecție civilă pentru a răspunde
dezastrelor naturale din țările noastre.
> Deciderea, urmând exemplul a ceea ce a fost creat prin Politica
Agricolă Comună, creării unei Politici Energetice Comune al cărei
act fondator ar fi lansarea unui plan de investiții în domeniul climei
în valoare de 100 de miliarde de euro, susținut de Banca Europeană
de Investiții, pentru perioada 2019-2024, constând în mod concret
în acordarea fondurilor necesare Statelor Membre, autorităților
locale și companiilor, pentru creșterea de zece ori a investițiilor în 4
zone: renovarea energetică a clădirilor, rețele inteligente, sisteme de
stocare a energiei și producția de energie regenerabilă.
> Reorganizarea guvernării europene a mărilor și a oceanelor pentru
a consolida conducerea Europei
> Interzicerea plasticului nereciclabil până în 2025 și încetarea uzurii
programate prin extinderea garanțiilor.
A doua prioritate a PDE este lupta pentru conservarea biodiversității: o
ambiție europeană pentru ca aceasta să atingă același nivel de importanță ca schimbările climatice. Partidul Democrat European dorește
să asigure o conștientizare deplină a acestei situații și recomandă
următoarele:
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> Reintroducerea unui dialog între țările UE pentru a planifica interzicerea celor mai toxice substanțe chimice și pentru a asocia fiecare
decizie cu un plan aferent pentru profesioniștii și sectoarele cele mai
afectate de aceste interdicții. În orice caz, pregătirea unei noi decizii
de interzicere a glifosatului până în 2023 (și nu doar reanalizarea
autorizației de introducere pe piață).
> Inițierea unei serii de măsuri aplicabile produselor importate
pe teritoriul UE care nu respectă măsurile de mediu pe care le
impunem producătorilor și companiilor noastre.
> Adoptarea unui program de acțiune și de sprijin pentru fermele de
ovine care coabitează direct cu prădătorii mari (urși, lupi, râși etc.).
2.4 U
 N NOU MODEL DE AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT
SUSTENABILE
PDE, recunoscând valoarea adăugată oferită de agricultura
europeană, sprijină dezvoltarea unui nou model sustenabil, eficient
și productiv al agriculturii care să combine obiective economice și de
mediu ambițioase în beneficiul agricultorilor, consumatorilor, comunităților rurale și mediului.
PDE ar dori să vadă sustenabilitatea, inovarea, securitatea alimentară
în toate părțile Uniunii, competitivitatea și combaterea schimbărilor
climatice ca factori cheie ai reformei.
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În plus, bugetul pentru Politica Agricolă Comună ar trebui să fie
suficient pentru a asigura o finanțare adecvată a obiectivelor sale și
pentru a evita orice posibilitate de renaționalizare în viitor.
PDE sprijină o Politica Agricolă Comună echitabilă pentru toți agricultorii. Cu toate acestea, suntem conștienți de faptul că condițiile
naturale, costurile de producție și standardele generale de trai nu sunt
identice peste tot în Europa. Iar acest lucru trebuie luat în considerare
la redistribuirea sprijinului. Prin urmare, considerăm că un sistem de
plăți forfetar al UE nu ar reflecta pe deplin diversitatea agricolă a UE.
PAC ar trebui să reflecte, de asemenea, obiectivele Pilonului social
european în lupta împotriva sărăciei rurale și a șomajului.
Susținem orientarea continuă a Politicii Agricole Comune către piață și nu
revenirea la politicile eșuate, insistând că acest lucru nu ar trebui realizat
în detrimentul siguranței și calității alimentare, bunăstării animalelor,
mediului sau nu ar trebui să submineze capacitatea agricultorilor de a
câștiga venituri echitabile pentru livrarea produselor lor pe piață.
PDE favorizează o Politică Agricolă Comună care promovează o varietate
de modele agricole și sprijină o tranziție treptată către metode agricole
care minimizează utilizarea produselor fitosanitare și le înlocuiesc cu
alternative ecologice, asigură standarde înalte de bunăstare a animalelor și sporesc trasabilitatea, asigură standarde sanitare și fitosanitare,
conservă și restabilesc biodiversitatea și rezolvă problema deșeurilor alimentare. Aceste măsuri ar trebui să fie însoțite de obiective și
indicatori concreți ai Uniunii, acolo unde este posibil.
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Susținem o viitoare Politică Agricolă Comună care subliniază importanța și încurajează dezvoltarea unor sisteme de calitate a alimentelor,
cum ar fi indicațiile geografice, ca recunoaștere a valorii adăugate
oferite de agricultura europeană. Produsele de calitate ale UE fac
parte din cultura și patrimoniul UE, reprezintă un avantaj european
enorm la nivel mondial și sunt esențiale pentru stimularea economiilor rurale și a IMM-urilor.
Concluzionând cu privire la PAC, PDE consideră că investițiile în
inovare, digitalizare, educație și formare sunt vitale pentru viitorul
agriculturii europene - pentru „a conecta ceea ce știm cu ceea ce
creștem”.
Politica comună în domeniul pescuitului este o politică esențială pentru
Uniune, iar respectarea tuturor prevederilor ar trebui să fie necesară
pentru a proteja locurile de muncă ale pescarilor și mediul marin. Un
sistem de control corespunzător funcțional ar contribui la viabilitatea
întregului sector; o atenție specială ar trebui acordată aprobării noilor
protocoale privind acordurile de parteneriat deja aplicate în sectorul
pescuitului. Brexitul este posibil să aibă un impact semnificativ asupra
stocurilor comune de pește și accesului pe piață, motiv pentru care un
acord în domeniul pescuitului este o prioritate.
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2.5 TRANSPORT. SPRE UN SISTEM EUROPEAN DE MOBILITATE
INTEGRAT
Crearea unui sistem integrat pentru mobilitate durabilă, care să fie
eficient pentru utilizatori și în cadrul unei piețe interne, deschise și
competitive pentru antreprenori, este un obiectiv prioritar pentru
Partidul Democrat European, deoarece:
> Un astfel de sistem este esențial pentru a asigura libera circulație a
mărfurilor și a persoanelor și buna funcționare a pieței interne.
> Este crucial pentru succesul politicilor privind schimbările climatice
și de tranziție în domeniul energiei. În prezent, transportul este
responsabil pentru o treime din consumul final de energie al țărilor
membre ale Agenției Europene de Mediu. Marea majoritate a consumului este de origine fosilă. O cincime din emisiile de gaze cu efect
de seră din Uniune provine din transport.
> Este esențial pentru competitivitatea economiei noastre deoarece
saturația și problemele legate de circulația mărfurilor și a persoanelor
determină un cost anual de 1% din PIB-ul Uniunii pentru companii și
administrații. Această sumă imensă afectează costul final al produselor
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noastre. Modelul actual de transport determină un nivel ridicat de
dependență de importurile de combustibili fosili, care sunt neregenerabili și provin din zone ale lumii cu probleme de stabilitate.
Propunerea PDE include trei elemente:
2.5.1 Crearea unui sistem integrat de mobilitate care să ofere
utilizatorilor
> control asupra serviciilor contractuale în ceea ce privește prețurile
și timpul.
> f urnizarea de servicii de transport de la primul până la
ultimul kilometru ca parte a unei achiziții unice sau operațiuni
contractuale.
> combinarea automată și inteligentă a diferitelor moduri de
transport utilizate pentru a rezolva circulația mărfurilor sau deplasarea persoanelor.
2.5.2 Un cadru juridic omogen care oferă securitate
> Aprofundarea principiului de cer unic, interoperabilitate feroviară
(juridică și tehnică) și evitarea problemelor de dumping social care
reprezintă o altă cauză a fragmentării pieței.
> Legislație inteligentă, standardizarea definițiilor, simplificarea
proceselor, reducerea sarcinilor administrative și facilitarea
evaluării rezultatelor.
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2.5.3 O
 politică industrială pentru sector
>R
 eactivarea transportului ca sursă de ocupare a forței de muncă
prin formarea profesioniștilor săi, sprijinirea antreprenorilor și
angajamentul în domeniul cercetării și dezvoltării în sprijinul
noilor întreprinderi, care vor conduce la intermodalitate și la
gestionarea „datelor masive” legate de circulația mărfurilor și a
persoanelor.
> Promovarea decarbonizării progresive a combustibililor în toate
modurile de transport și adaptarea treptată a acestora la utilizările în care fiecare mod oferă cea mai bună performanță.
> Sprijinirea creșterii mobilității electrice la vehicule și promovarea
instrumentelor de schimbare de la combustibilii fosili la vehiculele
electrice (Sisteme și stații de încărcare, bonusuri la achiziționarea
unei mașini electrice și a unor sisteme de încărcare casnică din
surse regenerabile).
>P
 romovarea conducerii globale a Uniunii în prestarea de servicii
de transport și în furnizarea de bunuri, echipamente și tehnologii
de transport.
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AL TREILEA PILON

CE ARE DE SPUS EUROPA LUMII,
O EUROPĂ PUTERNICĂ
3.1 O
 VIITOARE POLITICĂ EXTERNĂ EUROPEANĂ COERENTĂ
ȘI ACTIVĂ
Uniunea trebuie să-și influențeze vecinătatea și lumea, promovând
pacea, stabilitatea, prosperitatea și securitatea. Pentru a obține
rezultate semnificative, avem nevoie de o politică externă coerentă
și activă. PDE susține că UE și Statele sale Membre ar trebui să
vorbească cu o singură voce decisivă despre principalele probleme
globale de astăzi. Situația actuală a politicilor slabe nu reflectă
adevăratul potențial al Uniunii. Ar trebui să ne revizuim în continuare
normele interne de luare a deciziilor și de angajare în relațiile internaționale pentru a deveni cu adevărat eficiente și mai respectate,
pentru a transforma Uniunea dintr-o putere blândă (soft power)
într-un jucător global.
Viitoarea politică externă europeană ar trebui să se bazeze pe un fapt
crucial: Europa nu este doar un continent, nu numai un spațiu politic și
cultural, nu numai un spațiu economic, ci mai presus de toate Europa
este un instrument de soluționare a conflictelor la nivel mondial.
Aceasta este maniera în care suntem văzuți în întreaga lume, iar
politica noastră externă trebuie să se bazeze pe acest lucru. Am venit
dintr-un „teritoriu de război” secular, cu „dușmani ereditari”, într-o
entitate democratică de pace și dezvoltare, al cărei scop este să fie un
„constructor de pace”.
În lume, Statele Unite rămân aliatul nostru și un interlocutor important,
dar trebuie să rezolvăm prin dialog și convingere problemele ridicate
în prezent cu privire la comerț și tarife. Pe de altă parte, Rusia și rolul
său în lume nu pot fi trecute cu vederea. Există aspecte de conflict și
de cooperare importantă între Uniunea Europeană și guvernul rus,
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la care ar trebui să continuăm să lucrăm cu determinare. Având în
vedere puterile globale emergente, acordurile noastre comerciale
și diplomația activă sunt esențiale. În acest sens, politica externă
comună ar trebui să se concentreze pe un adevărat parteneriat între
Uniunea Europeană și Uniunea Africană.
Politicile noastre de vecinătate ar trebui urmărite mai viguros. Trebuie
să ne angajăm mai activ cu vecinii noștri din Balcanii de Vest. Trebuie
să-i convingem să renunțe la retorica naționalistă, să respecte
relațiile de bună vecinătate, să adopte standarde democratice și să-și
reformeze economia și administrația.
PDE sprijină poziția Uniunii Centriste a Greciei (Enosi Kentroon), care solicită
poporului grec să decidă printr-un referendum, după alegerile naționale din
Grecia, asupra numelui definitiv al FYROM, deoarece cetățenii greci nu au
fost consultați înainte de semnarea Acordului de la Prespa.
În ceea ce privește situația din Cipru, o soluție europeană implică în
mod necesar retragerea armatei și a coloniștilor turci, precum și
abolirea sistemului de garanții de către Statele implicate, un sistem
care a pregătit în trecut calea pentru intervenția militară.
Mai departe spre est, guvernul de la Ankara urmărește o politică
agresivă în străinătate și o politică autoritară în interiorul granițelor
sale. Ar trebui să fie clar faptul că trebuie să înceteze toate formele
de agresiune împotriva Statelor Membre UE, inclusiv Cipru și Grecia,
sau împotriva țărilor din afara UE, precum Siria și Irak. Turcia trebuie
să recunoască existența poporului kurd și să îi acorde nivelul necesar
de autonomie.
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Parteneriatul nostru estic este esențial, în special cu partenerii cu
care am semnat Acorduri de asociere (de exemplu, Ucraina, Georgia,
Republica Moldova), dar și cu alți parteneri care au nevoi și perspective
diferite (de exemplu Armenia, Azerbaidjan și Belarus). În aceeași
măsură, Vecinătatea noastră Sudică, care este mai diversă, nu poate fi
trecută cu vederea. Trebuie să găsim soluții realiste și adaptate pentru
a atrage țările nord-africane și arabe aproape de noi. Uniunea ar trebui
să continue să se angajeze în procesul de pace din Orientul Mijlociu.
Dimensiunile estice și sudice ale acțiunii noastre de politică externă ar
trebui să fie echilibrate.
3.2 POLITICA DE APĂRARE ȘI SECURITATE
3.2.1 P
 olitica de apărare a Uniunii Europene se bazează în primul rând
pe implementarea Cooperării Structurate Permanente (PeSCo)
Acest instrument a fost instituit prin Tratatul de la Lisabona, care
introduce posibilitatea ca un grup de bază format din state membre
ale Uniunii Europene să își dezvolte colaborarea în domeniul apărării.
A fost activată în 2017 de un grup extins format din 25 de State Membre
(cu excepția Regatului Unit, Danemarcei și Maltei). PeSCo permite unui
grup de State Membre să își asume angajamente reciproce privind
sporirea și coordonarea cheltuielilor lor de apărare, participarea la
programele europene de cooperare în domeniul armelor și consolidarea capacităților operaționale ale armatelor lor. În același timp a fost
creat un al doilea mecanism, Fondul European de Apărare, pentru a
finanța cercetarea în domeniul militar (13 miliarde €). Iar în iunie 2018,
a fost lansată Inițiativa de Intervenție Europeană (EII) reunind 9 țări
pentru a desfășura intervenții externe comune.
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De asemenea, ar trebui căutat un model de reglementare și apărare a
spațiului cibernetic la scară europeană. Într-adevăr, spațiul cibernetic
a devenit un loc de confruntare în care acțiunile ofensive împotriva
sistemelor informatice ale Statelor, a infrastructurilor critice sau a
companiilor de interes strategic au devenit zilnice și pot avea acum
un impact absolut și incontestabil asupra apărării și securității
noastre interne, și de asemenea pot produce efecte sistemice asupra
funcționării societăților noastre. Nu există nici o îndoială că aceste
atacuri vor deveni în curând letale. Astfel, PDE trebuie să devină o
forță pentru propuneri, astfel încât la nivel european să fie furnizat
un răspuns eficient la criminalitatea cibernetică, să se promoveze
o cultură comună a securității IT și să se contribuie la crearea unei
Europe digitale fiabile și sigure.
3.2.2 Lupta împotriva amenințării teroriste
Astăzi - și în ultimii ani - securitatea constituie preocuparea principală
pentru toți cetățenii Uniunii Europene, în special după mai multe
atacuri teroriste pe teritoriul european. Amenințarea teroristă se
schimbă în mod constant și rapid. Este o amenințare polimorfă,
endogenă și exogenă. Este, de asemenea, o amenințare multilaterală,
deoarece există o multitudine de forme de terorism: așa-numitul
terorist „islamist”, dar și terorism de extremă dreapta și de extremă
stânga. Dacă dorim să luptăm în mod eficient împotriva acestei
amenințări, care atacă valorile noastre europene, trebuie să furnizăm
răspunsuri eficiente, multiple și coordonate!
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Amenințarea teroristă ne privește pe toți: afectează Uniunea
Europeană în ansamblu, deoarece teroriștii pot trece foarte ușor
granițele fizice și intangibile! Astfel, este esențial să oferim răspunsuri
europene, astfel încât Uniunea noastră să poată construi un spațiu
real de libertate, securitate și justiție.
Recomandările noastre sunt următoarele:
> Trebuie să bazăm toate politicile noastre de combatere a terorismului pe
un principiu-cheie: echilibrul dintre nevoia de securitate și respectarea
drepturilor fundamentale și a valorilor europene! Confruntându-ne
cu obscurantismul, cu negarea valorilor noastre europene, trebuie
să apăram drepturile fundamentale și să respectăm valorile noastre
democratice! Protecția vieții private este un drept fundamental, trebuie
să respingem dezvoltarea unei societăți bazate pe supravegherea
generală în care toată lumea ar fi considerată suspectă!
> Trebuie să maximizăm valoarea adăugată a Uniunii Europene în
ceea ce privește schimbul de informații și cooperarea! Nu putem
lupta împotriva amenințării teroriste fără să cooperăm și să
schimbăm informații. UE joacă un rol important aici! Acest lucru ar
trebui realizat prin utilizarea și consolidarea agențiilor europene,
de exemplu prin transformarea Europol într-o adevărată autoritate
polițienească europeană, cu o adevărată putere de inițiativă. În ceea
ce privește serviciile de informații, PDE salută înființarea Academiei
Europene de Informații (Académie du Renseignement) ca un prim
pas important în consolidarea cooperării, pentru a realiza pe termen
lung crearea unei veritabile Agenții europene de informații!
31

> Trebuie să luptăm împotriva cauzelor fundamentale prin intensificarea eforturilor noastre anti-radicalizare! Nu putem limita răspunsul
nostru la politicile de securitate! Trebuie să facem o analiză reală a
societății noastre: privind integrarea, bunăstarea socială, ocuparea
forței de muncă; pentru a înțelege de ce cetățenii, în special tinerii,
devin din ce în ce mai radicali. Combaterea radicalizării necesită, de
asemenea, abordarea canalelor prin care se diseminează propaganda
teroristă, atât pe internet, cât și în închisoare. Trebuie să concentrăm
toate resursele și cunoștințele și să le folosim pentru detectarea și
prevenirea în timp util a radicalismului și pentru de-radicalizare, în
cazul în care radicalizarea este deja prezentă.
> Trebuie să privăm teroriștii de finanțarea și mijloacele lor de
acțiune! Pentru a preveni atacurile teroriste, trebuie să țintim cauza
problemei: finanțarea. Din acest motiv, trebuie să luptăm pe mai
multe fronturi, așa cum fac organizațiile teroriste. De asemenea, UE
trebuie să-și urmeze politicile în avans pentru a rămâne cu un pas
înaintea teroriștilor, de exemplu prin reglementarea criptomonedelor care apar.
> Trebuie să condamnăm teroriștii: spre o mai mare armonizare între
Statele Membre! În ultimele luni, după căderea Califatului, a fost
ridicată problema crucială a „repatriaților” și a judecării persoanelor arestate în Siria, Irak sau pe teritoriul kurd. Și de asemenea cea
privind persoanele care ies din închisoare. Toată lumea trebuie să
fie judecată și are drepturi. Statele nu pot ignora această problemă.
Uniunea trebuie să acționeze, prin armonizarea sancțiunilor în
interiorul Statelor și prin prevederea unor sancțiuni minime! De
asemenea, trebuie să extindem puterile viitorului Parchet European
asupra infracțiunilor transnaționale grave și terorismului!
>C
 onsolidarea extinsă a controlului asupra frontierelor externe ale UE:
Nevoia de a ne proteja frontierele externe nu trebuie să încurajeze în
nici un fel dezvoltarea unei confuzii între migrație și terorism: să nu
uităm că 70% dintre atacuri sunt comise de cetățeni europeni! Cu
toate acestea, Uniunea noastră trebuie să își protejeze frontierele
externe, în special prin europenizarea Frontex, Agenția Europeană
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă!
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3.3 O ABORDARE GLOBALĂ ȘI PRAGMATICĂ A MIGRAȚIEI
Europa se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări legate de
migrație după cel de-al Doilea Război Mondial. Cauzele sunt cunoscute:
modificarea intereselor geostrategice, conflictele armate, dictaturile,
încălcările drepturilor omului, proasta guvernare, degradarea mediului,
schimbările climatice, sărăcia endemică. Măsurile adoptate în ultimii ani
au fost unilaterale și au dat puține rezultate la un cost ridicat. Acestea
sunt măsuri specifice care au demonstrat că efectele imigrației nu
pot fi tratate separat. Migrația necesită o abordare cuprinzătoare și
integrată, care să abordeze provocările în timp ce exploatează beneficiile imigrației. Nivelurile locale și regionale trebuie integrate în procesul
de luare a deciziilor. Regiunile și autoritățile locale sunt într-adevăr
aproape de posibilele probleme, nevoi și situația reală a pieței forței de
muncă. Această cunoaștere reprezintă un element cheie în umanizarea
politicii de migrație.
Această abordare nouă și cuprinzătoare a PDE ar trebui să se bazeze pe
următoarele axe:
3.3.1 Gestionarea comună a frontierelor externe
Trebuie să reformăm spațiul Schengen. PDE sprijină stabilirea
unor standarde comune pentru controalele realizate la frontierele
externe și instituirea unui sistem integrat pentru gestionarea acestor
frontiere. Programele de căutare și salvare în ape internaționale și
lupta împotriva rețelelor criminale implicate în traficul de ființe umane
trebuie să se desfășoare într-un mod coordonat, iar acțiunile Frontex
prin intermediul Eurosur (Sistemul european integrat de supraveghere costieră) trebuie intensificate, permițând Statelor Membre să
împărtășească imagini și date privind situația la frontierele externe în
timp real.
3.3.2 Cooperarea cu țările de origine și de tranzit
Prevenirea la sursă este fundamentală pentru limitarea sosirii masive
a imigranților pe coastele europene. O astfel de cooperare trebuie să
aibă loc în diferite domenii pentru a gestiona fluxurile de migrație,
pentru a garanta pacea și securitatea, pentru a promova consolidarea democratică și pentru a stimula creșterea economică dincolo
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de asistența pentru dezvoltare. Noul Program Cadru de Parteneriat
pentru Migrație, aprobat de Uniune în iulie 2016, a fost evaluat pozitiv
în septembrie 2017, așa că propunem să avansăm acest program, să
aprofundăm implementarea sa în țările prioritare și să îl extindem
în mai multe țări. În ceea ce privește detașarea experților în țările
de origine și de tranzit, Uniunea menține misiuni militare și civile
de formare și sprijin democratic în mai multe țări, care ar trebui să
fie extinse și aprofundate. În final, sprijinim creșterea nivelului de
conștientizare și diseminarea de informații exacte în țările de origine
cu privire la riscurile și costurile asociate trecerilor și șederilor
neregulate în Europa, bazându-ne pe emigranții înșiși care au avut
aceste experiențe teribile.
3.3.3 L
 upta împotriva traficului ilegal de imigranți
Aproximativ 90% dintre migranții care ajung pe coastele Europei
realizează acest lucru prin intermediul mafiilor locale asociate cu
diferitele organizații de crimă organizată din întreaga lume implicate
în traficul de ființe umane, traficul de droguri sau spălarea banilor.
Prin urmare, este necesar să se ia în considerare o abordare
cuprinzătoare, multidisciplinară și transfrontalieră, consolidarea
cooperării operaționale pentru investigarea, urmărirea penală și
sancționarea acestor activități, monitorizarea fluxurilor lor financiare și utilizarea dezvoltărilor tehnologice pentru detectarea fraudei
în domeniul documentelor, intensificarea mecanismelor prevăzute în
Planul de acțiune împotriva traficului de migranți și în cadrul Eurojust
privind contrabanda cu migranți pentru a identifica obstacolele din calea
urmăririi penale și a cooperării judiciare.
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3.3.4 Promovarea politicilor de returnare, readmisie și reintegrare
O politică de returnare eficientă și centrată pe om reprezintă un factor
esențial de descurajare a imigrației ilegale, atât pentru imigranți, cât și
pentru mafiile și organizațiile criminale internaționale. În prezent, politica
de returnare nu este pe deplin eficientă, iar traficanții știu acest lucru. Prin
urmare, este necesar ca aceste mecanisme, aplicate de Statele Membre
într-un mod foarte diferit, să fie îmbunătățite. Ar trebui să începem prin
intensificarea cooperării operaționale și a schimbului de bune practici
între Statele Membre, agențiile UE și țările de origine ale migranților.
Statele Membre ar trebui să profite mai mult de potențialul Agenției
Europene pentru Paza de Coastă și de Frontieră, acordându-i dreptul de
repatriere a imigranților salvați către porturi din țări sigure, precum și
de Fondul pentru azil, migrație și integrare pentru a sprijini activitățile de
returnare. În acest scop, resursele umane ale Frontex ar trebui sporite,
având în vedere că obiectivul de 10 000 de membri în 2027 este prea
îndepărtat. De asemenea, este esențial să se facă o distincție juridică
clară între responsabilitățile și drepturile ONG-urilor umanitare, agențiilor
europene și autorităților Statelor Membre.
3.3.5 Armonizarea dreptului la azil
Criza refugiaților a demonstrat că sistemul actual este inadecvat
pentru a răspunde nevoilor. Solicitările de azil nu sunt prelucrate în
mod uniform de la un Stat Membru la altul. Acest lucru încurajează
mișcările secundare, „azilul la cerere”, abuzurile sistemului de azil
și depunerea cererilor în mai multe țări deja saturate de presiunea
actuală privind migrația, ceea ce le-a determinat pe unele dintre
acestea să restabilească controalele la frontierele interne. Este
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necesar să se revizuiască regulile privind azilul pentru a se asigura că
responsabilitățile sunt împărtășite și că nicio țară nu se află sub nicio
altă presiune suplimentară privind migrația pentru a oferi condiții mai
bune. Reforma ar face sistemul de azil mai eficient, facilitând combaterea abuzurilor. Revizuirea sistemului ar trebui să permită o mai mare
coerență a procedurilor de azil, a condițiilor de obținere a protecției
internaționale și a condițiilor de primire. Reforma Regulamentului
Dublin, un element cheie al sistemului comun de azil, trebuie să fie
finalizată deoarece determină care țară este responsabilă.
3.4 R
 EINVENTAREA POLITICII NOASTRE COMERCIALE EUROPENE
PENTRU O MAI MARE EFICIENȚĂ ȘI ACCEPTABILITATE
Una dintre principalele priorități ale noului Parlament va fi să
garanteze că cele mai bune interese comerciale europene sunt servite
într-un cadru mai transparent și mai democratic. Uniunea Europeană
trebuie să fie mai receptivă la barierele vamale și mai exigentă în
ceea ce privește respectarea standardelor. În plus, actualul model de
negociere a acordurilor de comerț liber de către Comisia Europeană,
în deplină confidențialitate, nu mai poate fi susținut.
Pe de o parte, cetățenii se simt deposedați în acest subiect: liderii
validează mandatele de negociere cu indiferență generală, autorizează
ratificarea Tratatului privind elementele care țin de competența la
nivel european și apoi stimulează o dezbatere a cetățenilor pentru
ratificarea în Parlament a elementelor care intră în competența sa. În
funcție de practicile naționale, unele State implică parlamentele lor și
opinia publică într-o măsură mai mare sau mai mică în timpul procesului. Reaproprierea cetățenilor este, prin urmare, esențială într-o
perioadă în care comerțul liber devine o problemă socială reală.
Prin urmare, propunerile Partidului Democrat European sunt
următoarele:
3.4.1 Trebuie să reinventăm o reapropriere a comerțului liber de
către cetățeni prin afirmarea în rândul opiniei publice a rolului cheie
al Parlamentului European ca instrument de control democratic al
acordurilor (prin ratificarea acestora) și prin implicarea parlamentelor
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naționale ca instrumente de control democratic al executivelor lor
(care validează mandatele de negociere și acordurile negociate de
Comisie). Aceste dezbateri trebuie să aibă loc înainte de a acorda
un mandat Comisiei, astfel încât acestea să fie mai transparente
și mai constructive. Parlamentul European trebuie, de asemenea,
să dezvolte noi proceduri pentru a stimula o dezbatere informată a
cetățenilor care să respecte diversitatea opiniilor, de exemplu printr-o
platformă digitală a cetățenilor.
3.4.2 Promovarea unor acorduri de nouă generație la nivel
european
> care reprezintă instrumente veritabile pentru tranziția de mediu,
făcând Acordurile de la Paris o condiție sine qua non fără de
care acordul devine nul și neavenit. Acest lucru va constitui un
risc direct pentru toți cei care își trădează angajamentele legate
de schimbările climatice și reflectă angajamentul Comunității
Europene: comerțul liber, da, însă nu orice fel de comerț.
> care sunt chiar mai restrictive din punct de vedere ecologic față
de țările dezvoltate. Acordurile de comerț liber în cauză trebuie
să aibă un impact marginal foarte scăzut asupra mediului. De
exemplu, prin utilizarea unor moduri de transport și de producție
ecologice (moduri de transport pe apă ecologice - de exemplu,
gaze naturale, noi moduri de producție cu impact redus etc.).
> care garantează Statelor Membre dreptul de a încredința sarcinile
pe care le stabilesc.
> c are consolidează principiul precauției în ceea ce privește
siguranța alimentară.
> care permit Statelor Membre să vorbească cu o singură voce
principalilor actori de pe scena internațională (de reținut faptul
că statul China are o strategie față de Europa, Europa are 28 de
strategii față de China).
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Partidul Democrat European (PDE), fondat de François Bayrou și
Francesco Rutelli în 2004 este un partid european de centru care
reunește partide politice și europarlamentari care doresc o Uniunea
mai aproape de cetățenii care trăiesc în ea.
În calitatea sa de mișcare politică transnațională, PDE intenționează să
construiască o democrație europeană care își are rădăcinile în valorile
partajate ale păcii, libertății, solidarității și educației, având ambiția de
a-și afirma cu mândrie cultura sa în lumea viitorului.
Membrii Partidului Democrat European au pregătit în comun acest
Manifest electoral pentru alegerile europene din 2019 pentru a-și
prezenta propunerile lor pentru o Europă mai bună.
Președinți

François Bayrou

Francesco Rutelli

Secretar General

Delegat general

Marielle de Sarnez

Gérard Deprez
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