Viitorul României într-o Uniune Europeană echitabilă și solidară
Viziune
Partidul Social-Democrat, în calitatea sa de partid de guvernământ care a condus negocierile
de aderare la Uniunea Europeană şi a finalizat procesul de aderare al României la NATO,
trebuie să formuleze o viziune integrată asupra priorităților și rolului României în UE, țînând
cont, în mod particular, de preluarea viitoarei președinții rotative a Consiliului Uniunii
Europene.
Uniunea Europeană este un proiect istoric unic, ce îmbină integrarea economică și prosperitatea
cu libertatea, democrația și justiția socială. Pentru România și, implicit, pentru PSD, o Europă
puternică și unită este cea mai bună garanție pentru un viitor sustenabil caracterizat de pace,
libertate și prosperitate.
Provocările cu care Uniunea Europeană se confruntă în prezent sunt semnificative. Deși
creșterea economică și ocuparea forței de muncă au cunoscut un proces de consolidare în
Europa, consecințele crizei economice nu au fost încă pe deplin depășite: șomajul în rândul
tinerilor este încă la un nivel ridicat în anumite părți ale Europei; principiile democratice
fundamentale înscrise în Tratatele Uniunii Europene sunt expuse atacurilor repetate
manifestate de partidele și mișcările extremiste și eurosceptice; pornirile eurosceptice,
eurofobe și extremiste se consolidează într-un număr important de state membre; nu în ultimul
rând, provocările legate de politica de azil și de migrație au expus parteneriatul european și
principiul solidarității europene la grele încercări.
Ca principala forță progresistă din România, Partidul Social Democrat își manifestă
opțiunea preferată pentru viitorul Europei, în direcția unei Europe care protejează, a unei
Europe legitime, a unei Europe care apară și a unei Europe în care cetățenii săi sunt tratați
ca parteneri egali și nu sunt supuși discriminărilor. Într-un moment în care unele state
membre au pus pe primul plan propriile interese, în defavoarea intereselor comune europene,
iar Marea Britanie a mers până la decizia de a părăsi UE, PSD consideră că este timpul să
susținem valorile pe care Uniunea a fost creată și să o întărim pe baza principiilor unității
și solidarității. Respingem cu fermitate ideea unei Europe cu mai multe viteze, în care unele
state membre urmăresc integrarea aprofundată, în timp ce altele rămân în urmă.
O Europă mai unită, mai puternică și mai democratică
Europa de astăzi a fost construită pe principiile libertății, egalității și ale statului de drept.
Aceste principii trebuie să rămână baza pe care construim o Europa mai unită, mai puternică și
mai democratică, în care dublele standarde nu se regăsesc.
Spațiul Schengen reprezintă o realizare istorică și un reper important al unității și solidarității
statelor membre în Uniunea Europeană, o expresie elocventă a valorilor fundamentale care stau
la baza construcției europene. Aderarea la spațiul Schengen este, pentru România, atât un drept
cât și o obligaţie: un drept ce decurge din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, dar și
o obligație izvorâtă din însuși Actul de Aderare la Uniunea Europeană. De aceea, este evident
că un spaţiu Schengen unit va influența în mod reciproc și pozitiv dezvoltarea ulterioară a UE,
deoarece întărirea protecției granițelor externe se poate realiza doar prin deschiderea
imediată a spațiului Schengen pentru cetățenii României, în timp ce prin acordarea
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statutului de țară Schengen României, cetățenii ei nu vor mai fi privați de drepturile
prevăzute în tratatul de aderare.
La zece ani de la instituirea mecanismului de cooperare și verificare, România a arătat că a
înregistrat progrese majore în îndeplinirea obiectivelor de referință, și anume, remedierea
deficiențelor din reforma sistemului judiciar și din lupta împotriva corupției. Susținem, în mod
necondiționat, respectarea principiilor statului de drept și asigurarea independenței
sistemului judiciar. De aceea, PSD va efectua toate demersurile în vederea garantării unei
decizii rapide și transparente privind încetarea aplicării mecanismului de cooperare și
verificare pe baza evaluării îndeplinirii celor 4 obiective de referință așa cum au fost stabilite
de Comisia Europeană cu avizul statelor membre în decembrie 2006.

O creștere economică susținută și durabilă
Ultimii doi ani au fost marcați de o creștere economică puternică și cu perspective de durată,
în special sprijinită de sectoarele industriei, agriculturii și ale serviciilor. În acest context,
România și-a întărit poziția de partener economic important pe piața unică europeană și
beneficiază pe deplin de statutul de țară membră, cu o pondere a schimburilor comerciale intraUE de peste 75%.


O agricultură accesibilă tuturor

Agricultura din România a atins, în 2017, un nivel de producție-record marcată de o creștere a
suprafețelor cultivate neegalată în ultimele trei decenii, trend ce continuă și în 2018. Această
evoluție pozitivă, de adaptare a economiei rurale la modelul european bazat pe o agricultură
competitivă, orientată spre piață și cu un grad ridicat de protejare a mediului înconjurător nu ar
fi posibilă fără o Politică Agricolă Comună (PAC) puternică.
PAC a reprezentat, în ultimii 11 ani, principalul pilon de investiție și modernizare a spațiului
rural românesc. Prin subvențiile directe acordate agriculturii, cât și prin Fondul de Dezvoltare
Rurală, agricultura românească și economia rurală au devenit competitive, constituind surse
robuste de creștere economică. Însă, odată cu deschiderea către piață unică europeană,
presiunea asupra micilor producători a crescut, iar rețelele de distribuție au profitat de o
perioadă de reglementare scăzută, ignorând calitatea produselor locale. În România, numărul
fermelor foarte mici rămâne cel mai însemnat din Uniunea Europeană, micii fermieri fiind cei
mai expuși la presiunile marilor companii. Totodată, structura de vârstă și perspectivele de
dezvoltare sunt îngrijorătoare, dat fiind că peste 40% din agricultori au vârste de peste 64 de
ani, rata de întinerire este scăzută, iar numărul celor care doresc să intre în agricultură este în
scădere.
Partidul Social Democrat va milita pentru o Politică Agricolă Comună corespunzător
finanțată, menită să armonizeze subvențiile directe în rândul tuturor statelor membre și fără
co-finanțare națională. O politică ce încurajează tinerii să intre în agricultură, care să
încurajeze consumul de produse locale, o politică agricolă care să apere micii fermieri față de
marile rețele de distribuție, garantând prețuri minime și contracte clare.
În același timp, Politica Agricolă Comună nu trebuie înțeleasă doar din perspectiva
agricultorilor, ci și din cea a consumatorilor. Consumatorii români doresc produse românești,
de calitate, la prețuri rezonabile atât pentru producător cât și pentru buzunarele consumatorilor.
Consumatorii caută produse naturale, sănătoase, doresc să știe ce consumă și cum au fost
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produse. Cetățenii români au dreptul la aceeași calitate în ceea ce priveşte produsele alimentare
sau nealimentare. Ca și ceilalți cetățeni europeni, românii au dreptul la garantarea calității și a
originii produsului pe care îl cumpără.


O Politică de Coeziune pentru o infrastructură robustă

Al doilea pilon de dezvoltare îl reprezintă fondurile europene de coeziune și de dezvoltare
regională. Politică de Coeziune joacă un rol cheie, contribuind la creșterea durabilă și
eliminarea decalajelor de dezvoltare pentru bunăstarea colectivă a societăţii. Politica de
Coeziune este una dintre cele mai importante politici europene de investiții a UE și una dintre
cele mai vizibile în ochii cetățenilor europeni. România beneficiază într-adevăr de resurse
extrem de relevante, dar cea mai dificilă parte este aceea de a pregăti proiecte bune pentru a
utiliza cât mai bine fondurile disponibile.
Printre prioritățile de urmat trebuie să vizăm: sprijinirea companiilor start-up, inovarea,
reducerea emisiilor de CO2, îmbunătățirea calității mediului în care trăim, modernizarea
universităților, economisirea și dezvoltarea reţelelor de energie, transporturi şi telecomunicaţii,
investițiile în infrastructura de cercetare, dezvoltarea capitalului uman și incluziunea activă ca
măsură de combatere a sărăciei. Această politică trebuie eficientizată prin creșterea capacității
de cunoaștere la nivel local, asimilarea bunelor practici din alte țări și regiuni cu abordări
similare, simplificarea procedurilor administrative și birocratice, alocarea mult mai precisă
către grupurile-țintă și către tematicile abordate, implementarea corectă și transparentă,
informarea eficientă a partenerilor de proiecte. Un element important în acest context îl
reprezintă absorbția fondurilor europene. PSD continuă să aibă ca obiectiv principal creșterea
gradului de absorbție a fondurilor europene. Peste 45 de miliarde de euro au fost alocați de
bugetul comunitar pentru investiții în dezvoltare teritorială, proiecte de infrastructură atât în
centrele urbane, cât și în regiunile de dezvoltare.
În actualul context, având în vedere Brexit-ul, se prevăd ca foarte probabile limitări financiare
la nivelul european, fiind vizată reducerea bugetului Politicii de Coeziune. În aceste
circumstanțe, din poziția sa de partid de guvernământ, dar și prin parlamentarii săi europeni,
PSD va face toate demersurile pentru ca Politica de Coeziune să ramână la fel de relevantă ca
și până acum, cu un buget adecvat care să permită rezultatele dorite de țara noastră.
Pe un asemenea fundal, politicile de coeziune și agricultură sunt esențiale pentru însăși
existența proiectului european, sprijinind convergența, unitatea și solidaritatea împotriva
provocărilor de orice natură.
PSD susține un buget european robust post-2020 care să compenseze deficitul legat de ieșirea
din UE a Marii Britanii și care să continue să asigure fondurile necesare pentru politici
europene solidare. De aceea, trebuie să avem în vedere că trebuie identificate noi resurse
proprii (cum ar fi taxa pe tranzacțiile financiare) care să limiteze eforturile bugetelor naționale
și care să aducă capacitatea bugetară europeană la un nivel de 1,3% din PIB-ul european.

Aderarea la Zona Euro
Stabilirea unui așa-numit “nucleu dur” alcătuit numai din țările care sunt deja în zona euro și
caracterizat de o guvernanță economică specifică acestora poate reprezenta încă un element
care conduce la îndepărtarea României de aceste state, creând disensiuni și inegalități din ce
în ce mai pronunțate, atât pe plan politic cât și economic. Aderarea la zona euro semnifică, pe
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lângă aspectul strict monetar și economic, și apartenența la ceea ce informal este considerat
„primul cerc concentric al Uniunii” -- având o puternică semnificație la nivel politic și
strategic. Prin urmare, PSD va lupta pentru îndeplinirea, în mod sustenabil, a criteriilor de
convergență și a implementării reformelor necesare în vederea aderării la zona euro a țării
noastre. Creșterea economică înregistrată este un punct optim de pornire pentru realizarea de
progrese în privința acestor reforme structurale, a stimulării capitalului, a forței de muncă, a
productivității și a distribuției veniturilor pentru o societate echilibrată.

O Românie conectată cu Europa
Funcționând ca parte integrantă a pieței unice europene, conectarea României la rețelele
Uniunii, pe diverse domenii, este deja în mare parte o realitate, rămâne în acelaşi timp o
necesitate și reprezintă un potențial care trebuie explorat.
Pentru a fi competitivi pe piața europeană și internațională și pentru a asigura dezvoltarea
sustenabilă a societății noastre, nu putem gândi izolaţionist, ci trebuie să ne aliniem, pe toate
nivelurile, în structurile și infrastructurile europene, recuperând decalajele existente şi
punându-ne amprenta cu curaj în domeniile în care excelăm.
În ultimii ani s-au făcut progrese remarcabile din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii
pentru energie alternativă, și având în vedere că acest domeniu face parte integrantă din agenda
europeană pe schimbare climatică, trebuie să ne raliem acestei agende pentru a beneficia din
plin de facilitățile oferite de programele europene. PSD dorește dezvoltarea unei piețe comune
pentru energie care să promoveze și să ajute investițiile în energia curată și asigurarea unei
conectivități mai mari în acest domeniu.
Încurajând investițiile şi cooperarea cu partenerii din celelalte state membre, dorim să
îmbunătățim integrarea în rețeaua de producţie la nivel european și revigorarea industriei
românești. Din punct de vedere al serviciilor, companiile româneşti şi-au marcat prezenţa în
rețeaua europeană în diverse domenii, remarcabile fiind construcţiile și transportul de marfă.
Infrastructura digitală românească este, sub aspectul calității, acoperirii şi al vitezei
internetului, lider la nivel european, şi se situează pe un loc foarte bun chiar la nivel mondial.
Trebuie să punem accent pe acest domeniu, să optimizăm infrastructura la nivel public, să
încurajăm inițiativele în domeniul privat și, mai ales, să promovăm potențialul tinerei generații
de cercetători și antreprenori în domeniul digital și al roboticii. Prin eforturi conjugate la nivel
public/privat, putem să ne poziţionăm în eșalonul întâi al dezvoltării digitale la nivel
european.
Partidul Social Democrat se va implica într-o abordare pragmatică şi obiectivă, maximizând
domeniile în care avem deja rezultate și în care putem deveni lideri la nivel european, cum
este domeniul digital, dar, în același timp, prioritizând și domeniile în care avem de recuperat
decalaje și care necesită eforturi susținute, cum ar fi conectarea României la infrastructura
europeană de transport rutier, feroviar, aerian şi maritim.
PSD susține dezvoltarea infrastructurii de transport rutier prin construcția unei rețele
eficiente de autostrăzi care să facă legătura între regiunile României, precum și între
România și alte state, proiecte aferente coridoarelor rutiere de legătură strategică - acestea
beneficiind de sprijin și finanțare comunitară. Dezvoltarea regională echilibrată, eliminarea
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decalajelor, un sistem eficient de gestionare și întreținere a tuturor drumurilor europene și
naționale sunt esențiale pentru dezvoltarea transportului rutier.
O tranziţie către modernitate, promovând o societate echitabilă
PSD, urmărind cu atenție evoluțiile atât la nivel european cât și global, are în vedere o
tranziţie eficientă din punct de vedere ecologic, energetic dar și tehnologic. Asistăm deja la
o nouă revoluție a mijloacelor de producție, revoluție din care trebuie să facem parte pentru a
rămâne competitivi la toate nivelurile. Trebuie să regândim modelul de societate și din punct
de vedere economic, permițând scăderea inegalităților ce încă persistă în societate și să
protejăm persoanele cele mai vulnerabile - principalele victime ale schimbărilor economice și
sociale. Revoluția digitală, automatizarea procesului de producție, digitalizarea mijloacelor de
transport, dezvoltarea din ce în ce mai rapidă a serviciilor online, toate aceste elemente sunt
expresia progresului si reprezintă oportunități privite din perspectivă globală. Însă trebuie să
conștientizăm și să abordăm în mod eficient schimbările și riscurile societale pe care le implică
toate aceste transformări. Trebuie să ne asigurăm că suntem pregătiți să le facem față și capabili
să dezvoltăm politici de protecție socială moderne și adaptate noilor realităţi pentru a oferi o
alternativă viabilă categoriilor sociale ce riscă să fie afectate.


Produse de calitate și drepturi egale pentru consumatori

PSD consideră că nivelul cel mai potrivit pentru a asigura alimente și produse de calitate tuturor
este nivelul european. Într-o piață unică, toți consumatorii trebuie să aibă drepturi egale și acces
egal la produse. PSD militează la nivel european pentru o legislație privind calitatea
produselor și o informare corectă a consumatorilor.
Aceeași abordare trebuie aplicată și pe piața serviciilor: toți europenii trebuie să aibă acces la
aceleași servicii, cu atât mai mult cu cât avem de a face cu o Europă conectată prin intermediul
serviciilor transfrontaliere.
O piață a muncii cu șanse egale
În acest moment, mai multe milioane de români se află în afară țării. Contribuția acestora la
economia României este semnificativă. Totodată, aceștia ar putea avea un aport și în ceea ce
privește dezvoltarea durabilă a societății românești, prin prisma cunoștințelor și experiențelor
asimilate în afară granițelor țării.
Numărul mare al românilor din afară, provocările administrative, culturale și de integrare
socială, abuzurile asupra lucrătorilor, muncă nedeclarată, inegalitățile de gen au condus la
înființarea Ministerului Românilor de Pretutindeni - o idee de sprijinire a asociațiilor din afară
țării, precum și derularea unui dialog instituțional cu autoritățile din țările de emigrare. În
vederea stimulării reîntoarcerii celor care își doresc să demareze o afacere, am înființat
Programul “Diaspora Start-Up”.
Printre valorile cheie și beneficiile semnificative ale proiectului european se regăsesc și
mobilitatea muncii și posibilitatea efectuării pregătirii educaționale dar și practice, în altă țară
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decât cea de origine (programul Erasmus+). În acest context, avand în vedere mobilitatea
muncii, PSD susține principiile Pilonului European al Drepturilor Sociale, printre care se
numără și: adoptarea unei directive pentru condiții de muncă echitabile, interzicerea uceniciilor
remunerate inechitabil, interzicerea contractelor fără stabilirea numărului orelor de muncă,
crearea garanției pentru copii (cu acces gratuit la sănătate, educație, îngrijire, locuința și hrană),
consolidarea schemei europene de garanție pentru tineri, promovarea unei legislații favorabile
protecției în perioada de maternitate, cât și asigurarea unui ehilibru între viață privată și cea
profesională, crearea unei asigurări europene de șomaj pentru sprijinirea schemelor naționale
în caz de viitoare crize, precum și eliminarea criteriului deficitului bugetar atunci când este
vorba despre investiții în educație. Comisia și Parlamentul European își propune să finanțeze
aceste măsuri din cadrul Pilonului European al Drepturilor Sociale prin stoparea evaziunii
fiscale la nivelul UE și fugii de plata taxelor și a impozitelor.
Totodată, directiva privind detașarea lucrătorilor aduce câteva îmbunătățiri în privința
condițiilor de muncă și a salarizării, deoarece abuzurile și exploatarea nu trebuie să constituie
baza competitivității românești. Plata egală, pentru o muncă egală, la același loc de muncă,
constituie premisa unei mobilități avantajoase pentru cetățeni, iar condițiile juste și concurența
loială trebuie asigurată pentru toți lucrătorii și companiile din spațiul UE. Mai mult, companiile
internaționale care își desfășoară activitatea în România, trebuie, de asemenea, încurajate să
contribuie la ridicarea standardului de salarizare și condiții de muncă la noi în țară, conform
principiilor europene.
O altă prioritate este întărirea colaborării la nivel UE cu scopul coordonării sistemelor de
protecție socială astfel încât lucrătorii să-și poată primi în continuare pensiile și beneficiile
sociale indiferent de locul de muncă pe teritoriul Uniunii. România, prin guvern și prin
reprezentanții săi în Parlamentul European va trebui să se asigure că drepturile sociale ale
cetățenilor noștri vor fi protejate, incluzând, de exemplu, plata unor alocații egale pentru copii
românilor care muncesc în străinătate.
Tradiția românească - factor de integrare europeană
Anul 2018 este Anul European al Patrimoniului. Recunoașterea patrimoniului material și
imaterial din spațiul rural românesc constituie una dintre prioritățile familiei noastre
politice. Promovarea spiritului autentic și tradițional, a meșteșugurilor, a produselor agroalimentare prin indicatorii geografici, dar și a produselor non-agricole (ex. ia românească), sunt
parte a proiectului nostru de valorificare a tradițiilor românești în Europa.
O politică europeană de migrație și azil cu respectarea aspectelor umanitare, dar
riguroasă și eficientă
În general, migrația legală a contribuit la accelerarea creșterii economice a țărilor-gazdă și
poate conferi Uniunii Europene competențele necesare pentru eliminarea deficiențelor legate
de forța de muncă. Eforturile de integrare trebuie să țină pasul cu amploarea fenomenului de
migrație, pentru a evita apariția tensiunilor sociale, marginalizarea și radicalizarea.
Migrația nu reprezintă un fenomen sau o criză pasageră, aceasta putând dura atâta timp cât
premisele sale nu sunt schimbate. Numai prin intermediul unor politici active de stabilizare și
prin promovarea unor soluții sustenabile ale diferendelor din țările de origine (cu precădere
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din Orientul Mijlociu, Africa și bazinul mediteranean) se poate gestiona în mod eficient valul
migrator. De aceea, trebuie să promovăm o politică de migrație și azil europeană care să ia în
considerare aspectele umanitare, dar în același timp să fie riguroasă și eficientă. În consecință,
PSD susține formularea și promovarea unui răspuns european care să includă controlul
eficient al frontierele precum și o politică de azil și migrație comună. Această politică trebuie
să fie rezultatul unui efort conjugat între toate statele membre ale Uniunii Europene,
urmând principiul solidarității și unității europene.
Extinderea Uniunii Europene - un proces al cărui succes trebuie reconfirmat
Partidul Social Democrat consideră că România are un interes primordial în continuarea
politicii de extindere a Uniunii Europene și confirmarea acesteia ca un proiect de succes.
Acest interes, pe termen scurt, este legat de sprijinirea statelor din zona Balcanilor Occidentali
în evoluția lor către un model de dezvoltare ce le va asigura stabilitate și prosperitate, aspecte
de care se va beneficia atât în plan regional, cât și la nivelul întregii Uniuni.
Totodată, deși încă nu este într-o etapă atât de avansată, obiectivul aderării Republicii Moldova
la Uniunea Europeană este unul de o importantă deosebită pentru România. Din această
perspectivă, am putea afirmă că succesul extinderii Uniunii capătă aspecte de interes național.
Politica Externă și de Securitate Comună coerentă și funcțională - o necesitate absolută
Ordinea globală, a ultimilor decenii, a fost supusă unor presiuni însemnate în ultimii ani.
Provocările îmbracă forme variate, de la cele de securitate la cele economice /comerciale și
instituționale. Devine vizibil faptul că actorii statali individuali, precum țările din Europa, nu
pot avea răspunsuri pertinente și nu pot să-și protejeze cetățenii și interesele decât acționând în
mod colectiv. Tocmai de aceea, Uniunea Europeană a intrat într-un proces de reflecție care să
ajute la definirea unor răspunsuri comune la îngrijorările exprimate de către și în interiorul
Statelor Membre.
Partidul Social Democrat susține o politică externă europeană coerentă care să contribuie,
în cooperare cu aliații strategici tradiționali, la asigurarea stabilității la nivel global, a
promovării valorilor comune și a protejării intereselor noastre.
Ca partid ce a inițiat și finalizat procesul de aderare al României în structurile NATO, în
materie de securitate, PSD ridică la un nivel superior angajamentul față de mecanismele de
apărare colectivă din cadrul NATO prin asumarea și implementarea obligației de a aloca
2% din PIB pentru apărare.
În același timp, având în vedere natură provocărilor de securitate în epoca conflictelor de tip
hibrid, considerăm că Uniunea Europeană, prin mecanismele sale, oferă o serie de instrumente
care completează cadrul NATO. Astfel, PSD salută și sprijină la nivel guvernamental și
parlamentar evoluțiile în cadrul Politiciii de Securitate și Apărare Comună precum
instituirea Cooperării Structurate Permanente (PESCO). Totodată, în acest cadru, trebuie să
menționăm și interesul pe care România îl are pentru industria de apărare și diferitele
mecanisme dezvoltate la nivel comunitar în acest domeniu, precum Programul de Dezvoltare
al Industriei de Apărare Europene (EDIDP).
Un cadru favorabil schimburilor economice internaționale, libere și echitabile
Comerțul internațional liber este fundamental pentru a putea menține prosperitatea națiunii și
ritmul de dezvoltare atât la nivel național cât și la nivel mondial. Totodată, într-o lume
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globalizată, este esențial ca UE să adopte o abordare integrată a problematicii comerțului
internațional, aceasta presupunând acoperirea unor domenii variate prin acordurile de liber
schimb și investiții. Comerțul internațional trebuie să fie unul corect și durabil: să nu conducă
la decalaje. Totodată lucrătorii trebuie ajutați să facă față schimbărilor provocate de progresul
tehnologic, dar și de fluxurile comerciale.
UE este cea mai mare piață unică, cel mai mare investitor și cea mai mare putere comercială
din lume, fapt care aduce beneficii atât României cât și tuturor statelor membre. Politică
Comercială Comună este un instrument european esențial care ne va permite să facem față
globalizării și modelării acesteia într-un mod reciproc avantajos, prin crearea de norme și
stabilirea unor mecanisme de control și monitorizare la nivel global. Aceste norme trebuie să
permită o creștere economică durabilă și crearea de noi locuri de muncă, atât în interiorul
Uniunii, cât și în afară ei. Familia social-democrată europeană susține reechilibrarea efectelor
globalizării prin politici active în domeniul forței de muncă, echitate socială, transparență
fiscală, planuri naționale și europene pentru investiții și infrastructură, mecanisme de apărare
comercială, acorduri comerciale care asigură condiții de concurență echitabile, prin educație,
politici pentru inovare și cercetare la nivel local, regional, național și european.
În prezent, majoritatea schimburilor economice externe ale României se desfășoară cu parteneri
din cadrul Uniunii Europene, dar, totodată, România are și interese economice care se
manifestă în raport cu alți parteneri internaționali. În acest context, considerăm crucială
menținerea și promovarea în continuare a cadrului oferit de Organizația Mondială a
Comerțului, organizație în cadrul căreia Uniunea Europeană capătă un rol cheie.
Partidul Social Democrat, în spiritul protejării intereselor comune și a valorilor modelului
european, așa cum a făcut-o și în cazul CETA (Acordul de Liber Schimb între Uniunea
Europeană și Canada), va continuă să susțină necesitatea încheierii de acorduri
internaționale, incluzând aici restartarea negocierilor pentru cel cu Statele Unite ale
Americii (TTIP - Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții), dar și finalizarea
negocierilor pentru Acordul de Investiții cu China. Procesul de negociere și implementare al
acordurilor trebuie să fie unul transparent și să garanteze punerea în aplicare a unui comerț
internațional liber, dar echitabil.
Concluzie
Este de datoria noastră să protejăm Uniunea Europeană de tendințele izolaționiste, naționaliste
și să contribuim, împreună cu partenerii noștri europeni, la consolidarea realizărilor comunitare
de până acum. Trebuie să ne asumăm o viziune comună în rândul țărilor membre și să ne unim
pentru a construi împreună o Uniune mai puternică, eficientă și credibilă, atât pe plan intern
cât și pe plan extern, care să fie capabilă să apere interesele și valorile europene, să permită o
acțiune mai eficientă și rezultate concrete pentru cetățenii noștri. Cu siguranță vom lupta pentru
mai multe realizări, dar credem, de asemenea, că este timpul să eliminăm decalajul dintre
cetățeni și instituțiile europene. Poporul român trebuie să știe ce se întreprinde în interesul lui,
dar, totodată, trebuie să se simtă și parte activă a acestui proces, folosind pe deplin toate
mecanismele instituționale disponibile pentru informarea, consultarea și influențarea
procesului decizional.
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