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Partidul Social-Democrat, în calitatea sa de partid de guvernământ care a condus și concluzionat negocierile de
aderare la Uniunea Europeană, a inițiat și a finalizat procesul de aderare al României la NATO, se află în fața unei
noi provocări: formularea unei viziuni integrată asupra priorităților și rolului României în UE. Romania este
țara din UE cu cea mai „europeană” populație: mai mult de 15% dintre cetățenii români trăiesc și lucrează în alt
stat membru. Totodată, și pe baza nivelului de susținere internă a proiectului european, România poate fi considerată
cel mai european stat membru al UE. Romania trebuie să se poziționeze politic, instituțional, economic și
strategic în centrul Proiectului European. Iar PSD își asumă construirea unui profil care să permită asumarea
unui rol activ determinant, raportat la ponderea țării și la intereselor cetățenilor români, în mecanismele
decizionale și în procesul de rearanjare a arhitecturii Uniunii.

Ca principala forță progresistă și pro-Europeană din România, Partidul Social Democrat susține:
1. O Uniune atașată valorilor și principiilor fundamentale și fondatoare
Opțiunea pentru o Europă care protejează, a unei Europe legitime, a unei Europe care apară și a unei Europe
în care toți cetățenii săi sunt tratați ca parteneri egali și nu sunt supuși discriminărilor. Provocările cu care UE
se confruntă în prezent sunt semnificative, deși creșterea economică și ocuparea forței de muncă au cunoscut un
proces de consolidare - consecințele crizei economice nu au fost încă total depășite, iar mișcările extremiste și
eurosceptice iau amploare.

2. O Românie activă într-o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică
Aderarea la spațiul Schengen este, pentru România, atât un drept cât și o obligație: un drept ce decurge din calitatea
de stat membru al Uniunii Europene, dar și o obligație izvorâtă din tratatul de aderare. Totodată, la zece ani de la
instituirea Mecanismului de Cooperare și Verificare, susținem respectarea principiilor statului de drept, asigurarea
independenței sistemului judiciar și promovarea luptei împotriva corupției atât în România și în toate celelalte state
membre. PSD va efectua toate demersurile în vederea garantării îndeplinirii celor 4 obiective de referință
stabilite în 2006 și a unei decizii privind încetarea aplicării Mecanismului.

3. O Românie integrată Zonei Euro
Aderarea la zona euro semnifică, pe lângă aspectul strict monetar și economic, și apartenența la ceea ce 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.

4. O creștere economică susținută și durabilă bazată pe valorificarea oportunităților europene
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.
Politică Agricolă Comună (PAC) a reprezentat, în ultimii 11 ani, principalul pilon de investiție și modernizare a spațiului
rural românesc. PSD militează pentru o PAC menită să armonizeze subvențiile directe în rândul tuturor statelor
membre și fără co-finanțare națională. Alt pilon de dezvoltare îl reprezintă fondurile europene de coeziune și de
dezvoltare regională. Elementul important în acest context îl reprezintă absorbția fondurilor. PSD continuă să aibă ca
obiectiv principal creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.

5. O piață a muncii cu șanse egale
Mai multe milioane de români trăiesc și muncesc în afară țării iar contribuția acestora la economia României este una
semnificativă. Totodată, aceștia ar putea avea un aport și în ceea ce privește dezvoltarea societății românești, prin
prisma cunoștințelor și experiențelor asimilate. Plata egală pentru o munca egală, la același loc de muncă constituie
premisa unei mobilități avantajoase, iar companiile internaționale care își desfășoară activitatea în România, trebuie
încurajate să contribuie la ridicarea standardului de salarizare. Pentru protejarea lucrătorilor din țară și din afară, având

în vedere mobilitatea muncii, PSD susține prevederile-cheie ale Pilonului European al Drepturilor Sociale. O altă
prioritate este întărirea colaborării la nivel UE cu scopul coordonării sistemelor de protecție socială.

6. O Românie deplin conectată cu Europa
Funcționând ca parte integrantă a pieței unice europene, conectarea României la rețelele Uniunii, pe diverse domenii
și reprezintă un potențial care trebuie explorat. PSD dorește dezvoltarea unei piețe comune pentru energie care
să promoveze și să ajute investițiile în energia curată, eficiența și independența energetica și asigurarea unei
conectivități mai mari în acest domeniu. Totodată, infrastructura digitală românească este, sub aspectul calității,
acoperirii şi al vitezei internetului, lider la nivel european. Prin eforturi conjugate la nivel public/privat, putem să
ne poziționăm în eșalonul întâi al dezvoltării digitale la nivel european.
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.

7. O protecție a consumatorului român și promovarea tradițiilor
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. Totodată,
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 agro-alimentare
prin indicatorii geografici, dar și a produselor non-agricole, sunt parte a proiectului nostru de valorificare a tradițiilor
românești în Europa.

8. O politică de migrație și azil, riguroasă și eficientă, respectând dimensiunea umanitară
În general, migrația legală a contribuit la accelerarea creșterii economice și poate conferi 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. PSD susține
formularea și promovarea unui răspuns european care să includă controlul eficient al frontierele precum și o
politică de azil și migrație comună, urmând principiul solidarității și unității europene.

9. O Uniune Europeană ca actor internațional relevant
PSD consideră că România are un interes primordial în continuarea politicii de extindere a Uniunii Europene
și confirmarea acesteia ca un proiect de succes, atât pe termen scurt, legat de sprijinirea statelor din zona
Balcanilor Occidentali în evoluția lor către un model de dezvoltare ce le va asigura stabilitate și prosperitate, cât și pe
termen lung, obiectivul fiind aderarea si al Republicii Moldova.
PSD susține o politică externă europeană coerentă care să contribuie la asigurarea stabilității la nivel global,
a promovării valorilor comune și a protejării intereselor noastre.
Totodată, ca partid ce a inițiat și finalizat procesul de aderare al României în structurile NATO, PSD ridică la un nivel
superior angajamentul asumat prin implementarea obligației de a aloca 2% din PIB pentru apărare. În același
timp, având în vedere natura provocărilor de securitate în epoca conflictelor de tip hibrid, considerăm că Uniunea
Europeană, prin mecanismele sale și evoluțiile din cadrul Politicii de Securitate si Apărare Comune oferă o
serie de instrumente care completează cadrul oferit de NATO.
Într-o lume globalizată, considerăm crucială menținerea și promovarea în continuare a cadrului oferit de
Organizația Mondială a Comerțului. PSD, în spiritul protejării intereselor comune și a valorilor modelului
european, va continua să susțină necesitatea încheierii de acorduri comerciale internaționale comprehensive
libere dar echitabile. Totodată lucrătorii trebuie ajutați să facă față schimbărilor provocate de progresul
tehnologic și globalizare.

10. O Uniune Europeană consolidată în slujba cetățenilor săi
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.

