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„…așa cum sistemul statelor-natiune din Europa 
secolelor XIX și XX nu a putut asigura pacea pe 
termen lung, Uniunea Europeană în stadiul său 
actual de integrare se va dovedi la fel de inca-
pabilă să gestioneze provocările demografice și 
cele generate de globalizare cu care Europa se 
confruntă în prezent. Europa trebuie să-și afirme 
angajamentul cu privire la modelul economiei 
sociale de piată. Viitorul popoarelor și natiunilor 
europene se bazează pe o comunitate construită 
pe principiile responsabilitătii și solidaritătii, 
reunite în cadrul economiei sociale de piată.”
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Partidul Popular European (Creștin-democratii):

– constatând că Uniunea Europeană nu este numai o piată unică, ci și o comunitate 
politică bazată pe valori,

– constatând că economia socială de piată își are rădăcinile în moștenirea filozofică și 
religioasă a Europei,

– constatând că obiectivul comun privind o economie socială de piată foarte compe-
titivă, vizând ocuparea integrală a fortei de muncă și progresul social, este formulat în 
Tratatul de la Lisabona,

– constatând că economia socială de piată reprezintă conceptia noastră pentru Europa, 
bazată pe alegerea personală, drepturi asupra proprietătii private și competitie loială, și 
sprijinită de o legislatie puternică în domeniul social și al mediului,

– constatând că tratatele prevăd obligatia ca Uniunea Europeană să „ia în considerare 
cerintele privind sustinerea unui nivel ridicat de ocupare a fortei de muncă, garantarea 
unei protectii sociale adecvate, lupta împotriva excluziunii sociale, precum și un nivel 
ridicat de educatie, instruire și protectie a sănătătii” atunci când se definesc și se pun în 
aplicare politicile și activitătile sale,

– constatând că conceptul de economie socială de piată necesită găsirea echilibrului 
între principiile libertătii și solidaritătii și, în special, nevoia de reconciliere a competitiei 
loiale între cetăteni responsabili cu cerintele binelui comun,

– constatând că securitatea juridică, subsidiaritatea și responsabilitatea personală 
sporesc încrederea și solidaritatea,

– constatând că conceptul de economie socială de piată situează economia în serviciul 
societătii și este, prin urmare, orientată nu numai către performantă, ci în principal către 
demnitatea umană eliberată de controlul nejustificat,
 
– constatând că monopolurile, cartelurile, trucarea preturilor și denaturarea concurentei 
prin abuzul de putere economică este în antiteză cu prevederile asupra cărora popoa-
rele Europei au convenit în Tratatul de la Lisabona,

– constatând că principiul negocierii colective și legislatia muncii asigură tratamentul 
egal al lucrătorilor în paralel cu respectarea liberei circulatii a persoanelor și serviciilor, și 
previn coborârea standardelor sociale, ceea ce ar submina coeziunea Uniunii Europene,

– constatând că sistemele de stimulare care separă riscul de responsabilitate contrazic 
principiul economiei sociale de piată,

– constatând că o economie de piată care servește exclusiv interese financiare nu se 
poate numi economie socială de piată,

– constatând că inegalităti prea mari în ceea ce privește distributia veniturilor submi-
nează coeziunea socială,

– constatând că, în vederea respectării demnitătii umane, lupta împotriva sărăciei și 
păstrarea nivelului de ocupare a fortei de muncă necesită o atentie sporită,
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– constatând că economia globală a crescut de 7 ori în primii 1800 de ani ai erei noastre, 
iar de atunci a crescut de 70 de ori, dovedind că economia socială de piată poate 
contribui în mod extraordinar la binele comun,

– constatând că succesul acesta a fost posibil datorită faptului că sistemul economic 
liber a fost constant revizuit pentru a face fată provocărilor curente,

– constatând rolul central și constructiv al parteneriatului social în reforma constantă a 
economiei noastre sociale de piată, prin împuternicirea, implicarea și participarea an-
gajatilor în gestionarea companiilor, de exemplu,

Reafirmă angajamentul său cu privire la economia socială de piată la nivel european și 
global pe baza principiilor enuntate și va căuta să influenteze și să informeze agenda 
internă și internatională a Uniunii Europene în vederea încorporării acestor principii ca 
valori pe care economia socială de piată trebuie să se bazeze.

Combaterea exploatării copiilor prin muncă
Implementarea unei agende pentru conditii de muncă decente

În intreaga lume, 215 milioane de copii sunt exploatati prin muncă. Dintre aceştia, 115 mi-
lioane muncesc în conditii periculoase. Copiii lucrează în gospodării private şi în agricul-
tură, în minerit şi industrie. Copiii luptă drept soldati minori şi sunt exploatati în scopuri 
de prostitutie. Copiii care muncesc merg la şcoală foarte putin sau deloc, iar munca îi 
traumatizează fizic şi emotional. Şi pierd de două ori. Nu numai că îşi pierd copilăria, dar 
şi şansele de viitor.

Răspândirea largă a exploatării copiilor se află în contrast puternic cu conventiile inter-
nationale, cum ar fi Conventia Natiunilor Unite privind Drepturile Copilului sau conven-
tiile Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la exploatarea prin muncă a copiilor, 
mai precis Conventia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă şi Conventia nr. 182 privind cele 
mai grave forme ale muncii copiilor.

Partidul Popular European recunoaşte demnitatea intangibilă a fiintelor umane. Din 
felul în care întelegem demnitatea umană, deducem notiunile fundamentale privind 
conditiile de muncă decente. Acestea reprezintă baza politicilor noastre. Eliminarea ex-
ploatării copiilor prin muncă şi a muncii fortate se numără printre obiectivele noastre şi 
reprezintă de asemenea unul dintre obiectivele strategice de pe agenda privind condi-
tiile de muncă decente (aşa-numita Agendă privind munca decentă) a OIM. Aceste 
obiective implică, pe lângă implementarea standardelor noastre de bază cu privire la 
muncă – cum ar fi libertatea de asociere, ne- discriminarea şi promovarea oportunită-
tilor de angajare pentru un venit rezonabil – şi consolidarea securitătii sociale şi a dia-
logului industrial.

Lupta împotriva exploatării prin muncă a copiilor şi împotriva conditiilor de muncă inu-
mane necesită o strategie dublă. Pe de o parte, trebuie eliminate cauzele, în special 
sărăcia acută din tările lumii a treia şi din tările în curs de dezvoltare. Pe lângă aceasta, 
niciun produs realizat în conditii inumane nu ar trebui lăsat să intre pe piată.

Coterea sărăciei, promovarea educatiei
Utilizarea instrumentelor politicii comerciale
Mai multă transparentă pentru productie în conditii decente şi consum durabil Pro-
movarea productiei în conditii decente şi a consumului durabil în sectoarele econo-
mice Intensificarea schimburilor din cadrul Uniunii Europene

Facem apel la PPE pentru a elabora mai amănuntit aceste probleme în cadrul Grupului 
de lucru 2, „Politica economică şi socială”.
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Combaterea şomajului în rândul tinerilor / Pregătirea căii spre o politică UE eficientă 
împotriva şomajului în rândul tinerilor

Recunoscând că:

• Uniunea Europeană se confruntă cu un nivel ridicat de şomaj în rândul tinerilor, cu o 
medie UE de 22,6% în martie 2012 şi valori de vârf de 51,1% în Spania şi 51,2% în Grecia. 
Mai mult, aproximativ două milioane de tineri din Europa au decis, descurajati fiind de 
nivelul ridicat al şomajului, să părăsească piata muncii, studiind pentru mai mult timp 
sau renuntând să-și mai caute un loc de muncă.

• Conform publicatiei recente a Organizatiei Internationale a Muncii (ILO), şomajul în 
rândul tinerilor în lume a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimele două decenii, şi este 
probabil ca acesta să continue să crească în 2012.

• În ianuarie 2012, Consiliul European a prezentat în concluziile sale o serie de măsuri 
care ar trebui luate de către statele membre pentru a reduce şomajul.

• În aprilie 2012, Comisia Europeană şi-a prezentat pachetul privind ocuparea fortei de 
muncă, stabilind liniile directoare pentru ca statele membre să stimuleze crearea de 
locuri de muncă.

• PPE a adoptat o rezolutie privind tinerii antreprenori, la Congresul din Marsilia din 2011.

• Statutul de şomer reprezintă un stigmat pe termen lung pentru generatiile tinere, 
amenintându-le serios perspectivele de viitor pe piata muncii.

• Şomajul în rândul tinerilor afectează grav viabilitatea economiei sociale de piată şi 
subminează sperantele unei reveniri economice rapide, încrederea în liderii politici ai 
UE şi sustinerea Uniunii Europene, lucru care conduce la mai multe şanse de extre-
mism politic şi populism.

Recunoscând că:

• Tinerii reprezintă pentru angajatori o fortă de muncă ambitioasă, inovatoare şi ener-
gică, care trebuie valorificată.

• Grupul NEET (persoane care nu sunt încadrate profesional și nu urmează niciun pro-
gram educational sau de formare) s-a mărit în ultimii câtiva ani.

• Multi tineri se confruntă acum cu obstacole specifice (de exemplu, un risc mai mare 
de a-şi pierde locul de muncă în timpul unei crize economice, contracte neperma-
nente, concurentă cu angajati care au mai multă experientă)

• Este nevoie de un angajament financiar comprehensiv pentru a reduce nivelul şoma-
jului în rândul tinerilor.

• Formarea educatională nu întâmpină întotdeauna nevoile pietei muncii. Este nevoie 
de o mai bună coordonare între ofertele educationale şi nevoile pietei muncii.

• Cererea de muncă calificată continuă să sporească în UE, iar rata şomajului în rândul 
tinerilor a rămas sub control acolo unde există structuri calitative de educatie şi for-
mare vocatională. În prezent, UE nu are coordonarea necesară între instrumentele sale 
dispersate. Are nevoie de o mai bună coordonare a politicilor economice, sociale şi 
educationale, pentru a elabora o strategie comprehensivă care va impune un angaja-
ment serios din partea firmelor private şi a sistemului public de educatie (sistem dual), 
precum şi implicarea totală a partenerilor sociali.
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• Stagiile de practică de înaltă calitate, care oferă o experientă de lucru autentică, repre-
zintă instrumente valoroase prin care tinerii pot fi familiarizati cu piata muncii. Totuşi, 
reglementarea stagiilor de practică este necorespunzătoare în majoritatea statelor 
membre, lucru care lasă loc de abuzuri.

• Diferentele dintre generatii cu privire la întelegerile contractuale conduc la perturbări 
în sistemul economic, deoarece tinerii devin o fortă de muncă ajustabilă, pe termen 
scurt, care poate fi înlăturată fără greutate oricând doreşte angajatorul.

• Piata muncii nu ar trebui să facă discriminări între generatii, iar flexibilitatea şi flexicu-
ritatea ar trebui promovate pentru toate generatiile.

• Şomajul are un efect profund în special asupra cuplurilor tinere, deoarece poate per-
turba viitoarea planificare familială, afectând şi mai mult perspectivele demografice 
ale Europei.

Partidul Popular European:

• Consideră esential ca UE să se angajeze financiar (prin următorul cadru multi-anual) 
şi politic, prin sporirea eforturilor de a reduce şomajul în rândul tinerilor. Fondurile UE 
deja existente ar trebui utilizate mai eficient, în vreme ce fondurile ce nu au fost încă 
utilizate ar trebui rezervate în scopul formării unui mediu adecvat de creare a locurilor 
de muncă, în special pentru tineri.

• Îndeamnă UE şi statele sale membre să îşi concentreze politica educatională pe capa-
citatea de insertie profesională a tinerilor. Sistemele de educatie ar trebui să-şi doteze 
elevii şi studentii cu abilitătile, competentele şi cunoştintele adecvate care să le per-
mită o mai bună adaptare la nevoile pietei muncii.

• Este de părere că ar trebui sporite oportunitătile de a acumula experientă practică 
pe parcursul învătământului secundar sau universitar. Combinatia de studiu și muncă 
practică ar trebui să devină principiul de bază pentru cât mai multe tipuri de formare.

• Subliniază nevoia pentru mai multe oportunităti de formare vocatională pentru tineri, 
lucru care favorizează o integrare mai uşoară şi o performantă mai ridicată în mediul 
de lucru.

• Face apel la UE să instituie mecanisme care să încurajeze şi să recunoască serviciile 
voluntare, educatia non formală şi activitătile extracuriculare ale tinerilor drept contri-
butii importante în societate prin consolidarea cetăteniei active.

• Este convins că firmele private ar trebui să ofere mai multe stagii de practică drept 
cale de a ajuta tinerii să ia contact cu viitorii angajatori şi să-şi consolideze pozitia pe 
piata muncii. În acelaşi timp, sunt necesare mecanisme mai eficiente de a monitoriza 
abuzurile în cadrul stagiilor de practică.

• Face apel la statele membre să identifice şi să elimine obstacolele care îngreunează 
initiativele angajatilor de a se stabili şi de a munci în alte state membre, stimulând ast-
fel mobilitatea în cadrul UE.

• Face apel la statele membre să promoveze formele flexibile de angajare pentru toate 
categoriile de vârstă de pe piata muncii.

• Încurajează o protectie mai puternică a segmentelor vulnerabile din cadrul generatiei 
tinere, reducerea categoriei NEET şi combaterea activă a discriminării (pe criterii de 
vârstă) în mediul de lucru.

• Accentuează că antreprenoriatul în rândul tinerilor reprezintă un instrument impor-
tant în reducerea şomajului în rândul tinerilor şi ar trebui stimulat în continuare prin 
reduceri de impozite, sprijin financiar, educatie practică şi reducerea birocratiei.
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• Consideră că este esential ca statele membre şi firmele să implementeze politici refe-
ritoare la forta de muncă într-o asemenea manieră încât cuplurile tinere să nu fie ne-
voite să aleagă între carieră şi întemeierea unei familii; acest lucru se poate realiza prin 
stimularea uzului serviciilor centrelor de îngrijire a copiilor şi îmbunătătirea mijloacelor 
financiare ale cuplurilor tinere.

• Femeile ar trebui sprijinite să se reintegreze pe piata muncii după naştere, prin inter-
mediul unor conditii de lucru flexibile.

• Partidul Popular European va sustine Proiectul pentru statutul de liber profesionist. 
Obiectivele principale ale proiectului vor fi de a furniza reglementări sistematice şi 
unificate cu privire la desfăşurarea de activităti independente în Uniunea Europeană, 
de a sustine îmbunătătirea drepturilor sociale şi de muncă pentru antreprenori şi de 
a lua măsurile necesare pentru sprijinirea firmelor noi, durabilitatea acestora, precum 
şi pentru sprijinirea firmelor deja existente. Reafirmă importanta antreprenorilor drept 
cea mai bună cale de a crea dezvoltare economică şi bunăstare pentru societatea 
noastră; ar trebui să minimizăm obstacolele pentru investitori şi să simplificăm cadrul 
legal, astfel încât antreprenorii şi cei care desfăşoară activităti independente să se 
poată concentra în primul rând pe dezvoltarea afacerii lor.

• Sustine recomandările detaliate de către Comisia Europeană în pachetul privind ocu-
parea fortei de muncă, de a reduce impozitele pe muncă şi de a căuta potentialele de 
creare a locurilor de muncă în sectoare cheie, cum ar fi economia verde, TIC (tehno-
logiile informatiei și comunicatiilor) şi serviciile medicale.

• Se angajează să prezinte rapoarte bi-anuale în Grupul de Lucru 2, „Politica Socială 
Europeană” al PPE, cu scopul de a monitoriza şomajul în rândul tinerilor şi de a iden-
tifica instrumentele legislative necesare pentru UE pentru a combate eficient şi pe 
scară largă şomajul în rândul tinerilor, făcând uz de expertiza partenerilor sociali eu-
ropeni. Grupul de lucru va identifica de asemenea cele mai bune practici şi un set de 
standarde minime de calitate pentru educatia vocatională, precum şi structurile de 
formare care ar trebui să constituie o prioritate pentru statele membre UE.

Nominalizarea unui candidat comun al PPE pentru președintia Comisiei Europene  

În contextul pregătirilor pentru alegerile europene din anul 2014, noua președintie a 
PPE ar trebui să convină asupra unei proceduri pentru a demara un proces intern de 
nominalizare a unui candidat comun pentru functia de președinte al următoarei Comisii 
Europene, în conformitate cu prevederile tratatelor europene, candidatul urmând a fi 
prezentat electoratului ca un lider al PPE în cadrul campaniei electorale.
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Mandat al UE pentru acordarea de asistentă pentru dezvoltare pe termen lung tărilor 
amenintate cu foametea

Noi, Uniunea EUROPEANĂ a persoanelor în vârstă, propunem ca Congresul Electoral 
din București care se apropie să se pronunte asupra celor expuse mai jos: 

„Uniunea Europeană se confruntă cu cea mai mare provocare a perioadei actuale – 
depășirea conflictului nord- sud iminent – ajutând tările afectate de foamete și șomaj 
nu doar prin acordarea de ajutoare bănești, ci și prin transmiterea de know-how în do-
meniul economic și industrial.” 

Solicităm PPE să analizeze aceste aspecte în cadrul unuia din grupurile sale de lucru.

Argumentare:

Adresându-se compatriotilor săi, președintele Statelor Unite John F. Kennedy afirma: 
„Vom păși pe Lună în acest deceniu și ne vom concentra energia, cunoștintele și toate 
resursele în acest scop.” Zece ani mai târziu, americanii aselenizau. Noi, UEPV, ne dorim 
o asemenea atitudine și în Europa. Imaginati-vă un mesaj unanim trimis de Consiliul 
de Miniștri, Comisia și Parlamentul Uniunii Europene cu privire la foamete și numărul 
crescând al refugiatilor din cauza foametei către statele din emisfera nordică: „Peste 
zece ani, nicio persoană nu va mai suferi din cauza înfometării!” O astfel de atitudine 
politică fundamentală rezonează cu mesajul central al Bibliei – îndemnul la iubire – care 
se regăsește în toate marile religii ale lumii. Având în vedere că combaterea foametei 
este și unul dintre obiectivele politicii de protectie a mediului, solicităm decidentilor 
din domeniul politic, economic și social din Europa să îmbine acest apel la actiune cu o 
politică de mediu care să aibă, pe lângă dimensiunea teoretică, și aplicare practică. A nu 
lua atitudine în acest context ar echivala cu cea mai dezastruoasă forma de participare 
la conflictul nord-sud.
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Combaterea „imaginilor ce înfătişează abuzuri asupra copiilor” printr-o actiune sus-
tinută, transversală şi coordonată la nivel international

1. „Imaginile ce înfătişează abuzuri asupra copiilor” sau „pornografia infantilă” nu repre-
zintă doar imagini. Ambele sintagme se referă la o serie de infractiuni, de la solicitarea, 
coruperea şi traficul de copii (sub 18 ani) în scopuri sexuale, până la distribuirea, colec-
tarea şi consultarea de imagini ce înfătişează abuzuri comise, precum şi diverse forme 
de abuzuri sexuale comise asupra copiilor care le pot cauza uneori chiar moartea.

2. În ciuda faptului că majoritatea imaginilor se găsesc în „spatiul virtual”, nu trebuie să 
uităm că în spatele fiecărei imagini ce înfătişează abuzuri asupra copiilor există cel putin 
un copil abuzat sexual în viata reală.

3. Imaginile ce înfătişează abuzuri asupra copiilor nu sunt doar rezultatul şi descrierea 
vizuală a abuzului, ci ar putea de asemenea incita la noi abuzuri, devenind astfel un 
factor multiplicator al abuzului sexual şi al exploatării copiilor. Din acest motiv, simpla vi-
zionare a imaginilor ce înfătişează abuzuri asupra copiilor ar trebui incriminată în toate 
statele membre ale Consiliului Europei.

4. În prezent, Conventia Consiliului Europei pentru protectia copiilor împotriva ex-
ploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (Conventia de la Lanzarote, CETS nr. 201) repre-
zintă cel mai înalt şi complet standard în acest domeniu, alături de Conventia privind 
criminalitatea informatică (Conventia de la Budapesta, ETS nr. 185). Acestea vor fi com-
pletate în curând de viitoarea directivă a Uniunii Europene privind combaterea abuzului 
sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile. Aceste 
texte constituie o bază legală solidă, dar trebuie consolidate în ceea ce priveşte anumite 
aspecte, cum ar fi incriminarea vizionării intentionate de imagini ce înfătişează abuzuri 
asupra copiilor (referitor la Conventia de la Lanzarote).

5. Multe state membre au început să trateze această problemă prin elaborarea de legi şi 
politici puternice în acest sens. Lupta de combatere a imaginilor ce înfătişează abuzuri 
asupra copiilor ar fi mai eficientă dacă ar exista la nivel european un puternic schimb de 
informatii şi de bune practici. Pentru a reflecta în mod adecvat complexitatea acestui 
subiect, notiunile de „imagini ce înfătişează abuzuri asupra copiilor” sau „materiale ce 
înfătişează abuzuri asupra copiilor” ar trebui să înlocuiască, pe termen lung, sintagma 
„pornografie infantilă” în toate documentele legale şi în toate dezbaterile politice.
6. Invităm, aşadar, partidele membre ale PPE:

6.1. în ceea ce priveşte Conventia de la Lanzarote şi Conventia de la Budapesta:

6.1.1. să încurajeze ratificarea acestor conventii cât mai curând posibil, în cazul în 
care nu au făcut deja acest lucru, iar statele membre ale Uniunii Europene să le im-
plementeze într-o manieră coordonată având în vedere directiva Uniunii Europene 
ce urmează a fi adoptată;

6.1.2. să îşi consolideze legislatia natională relevantă, în special prin crearea unei baze 
legale solide pentru interventiile organelor însărcinate cu aplicarea legii conform 
procedurilor, care trebuie să fie transparente şi să respecte pe deplin principiile de-
mocratiei şi ale drepturilor omului;

6.1.3. să sprijine consolidarea Conventiei de la Lanzarote printr-un protocol aditional 
menit să detalieze infractiunile referitoare la imaginile ce înfătişează abuzuri asupra 
copiilor;
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6.2. în ceea ce priveşte măsurile politice care trebuie adoptate:

6.2.1. să elaboreze politici nationale comprehensive care să trateze această pro-
blemă din toate unghiurile posibile, având o abordare concentrată pe victimă, abor-
dare ce urmăreşte identificarea cât mai rapidă a victimelor şi a agresorilor, oprirea 
abuzului şi asistarea victimelor, în contextul unor sisteme juridice adaptate copiilor.

6.2.2. să creeze mecanisme eficiente de a întrerupe distribuirea pe internet în scop 
comercial sau nu a imaginilor ce înfătişează abuzuri asupra copiilor, acordând prio-
ritate înlăturării rapide a materialelor ilicite acolo unde este posibil;

6.2.3. să dezvolte dialogul cu sectorul privat pentru ca acesta să-şi asume responsa-
bilitatea de a raporta imediat când identifică imagini ce înfătişează abuzuri asupra 
copiilor şi de a coopera cu organele însărcinate cu aplicarea legii;

6.2.4. să sprijine schimburile mai sistematice de informatii la nivel european şi in-
ternational, pe de o parte, şi să continue cercetările cu privire la imaginile ce înfă-
tişează abuzuri asupra copiilor şi la infractiunile aferente, pe de altă parte.
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Apărarea drepturilor omului în cazul detinutilor în statele membre ale Consiliului  
Europei

Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la rapoartele frecvente din mass-media din multe 
tări membre ale Consiliului Europei referitoare la conditiile aspre în care trăiesc detinutii 
în penitenciare. Ar trebui recunoscută nevoia urgentă de a aborda această problemă 
printr-o analiză comprehensivă care ar putea da naștere unor recomandări privind 
protejarea drepturilor detinutilor și stimularea schimbului de bune practici între tările 
membre. Cele mai recente rapoarte ale Comitetului european pentru prevenirea torturii 
subliniază că nivelul de supraaglomerare al penitenciarelor a crescut, că numărul deti-
nutilor tineri de origine străină și al detinutilor foarte tineri este în creștere, precum și că 
numărul detinutilor care-și așteaptă sentinta finală și a celor care se sinucid a crescut 
foarte mult. 

Având în vedere Declaratia universală a drepturilor omului (articolul 5), Pactul inter-
national cu privire la drepturile civile și politice (articolul 7), Conventia europeană îm-
potriva torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante 
(ETS nr. 126), Conventia europeană a drepturilor omului (articolul 3), și un număr de 
rezolutii adoptate de către Adunare în ultimii ani, care nu au fost încă puse în aplicare 
în întregime, ar trebui să reexaminăm de urgentă idea unei Carte europene în domeniul 
penitenciarelor (Doc. 10097(2004)). 

Invităm PPE să examineze dacă există conditiile minime pentru ca sentinta să repre-
zinte, conform standardelor europene, un mijloc de salvare personală și dacă peniten-
ciarele și institutiile alternative sprijină reintegrarea detinutilor în societate.
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JUSTITIE PENTRU DEZVOLTARE: MOBILIZAREA POLITICILOR DIN DOMENIUL JUS-
TITIEI PENTRU A SPRIJINI PE DEPLIN DEZVOLTAREA ŞI STABILITATEA ÎN UE

1. Introducere

PPE a promovat întotdeauna politicile UE care vor contribui semnificativ la dezvoltare 
şi la crearea de locuri de muncă pe o piată internă functională. Având în vedere criza 
financiară şi economică din prezent, trebuie să ne asigurăm că sunt mobilizate toate 
politicile UE pentru a sprijini pe deplin dezvoltarea şi stabilitatea – şi că instrumenta-
rul legislatiei UE, precum şi politicile nationale, pot juca un rol important în atingerea 
acestui scop. Sisteme de justitie eficiente în toate statele membre şi un mediu normativ 
puternic ancorat în statul de drept pot aduce o contributie semnificativă la crearea unui 
climat care să atragă investitori şi a sigurantei juridice pentru companii şi consumatori.

În acelaşi timp, acestea pun bazele structurale ale creşterii economice durabile, de care 
este atâta nevoie. Măsurile la nivel european şi national care urmăresc consolidarea unui 
mediu legal sănătos şi sigur sunt astfel trăsătura centrală a reformelor structurale care 
au loc în prezent în toate statele membre.

2. PPE solicită sisteme de justitie eficiente în toate statele membre UE

Creşterea economică, eficienta institutională şi statul de drept se află în corelatie direc-
tă. Pentru PPE, curtile de justitie independente eficiente, care să pronunte şi să aplice 
justitia rapid şi fiabil, sunt cerinte esentiale pentru a mări încrederea, atât a firmelor cât 
şi a cetătenilor, şi pentru a asigura respectul pentru drepturile fundamentale, inclusiv 
cel la un proces corect şi drepturile de proprietate. Sistemele de justitie disfunctionale 
reprezintă un obstacol major în activitătile comerciale şi afectează siguranta drepturilor 
de proprietate şi încrederea. Procedurile greoaie şi neclare dintr-un sistem juridic care 
cauzează întârzieri mari afectează grav desfăşurarea eficientă a tuturor activitătilor 
economice. Acestea creează incertitudine juridică şi costuri suplimentare pentru apli-
carea legilor şi a contractelor. În plus, plătile întârziate şi durata de timp necesară pentru 
a obtine o hotărâre judecătorească limitează finantele şi măresc incertitudinea în aface-
ri. La rândul lor, întârzierile mari cauzează insolvente şi măresc rata şomajului. Acestea 
afectează şi creditele şi dobânzile pentru firme, colectarea de impozite, conflictele de 
muncă etc. Firmele mici şi mijlocii – care din punctul de vedere al PPE trebuie să se afle 
în centrul tuturor politicilor economice – sunt în special vulnerabile.

Măsurile la nivel national îndreptate spre mărirea eficientei sistemelor de justitie şi re-
ducerea întârzierilor favorizează un mediu de afaceri mai atrăgător pentru investitori. 
Eforturile continue în tările care fac parte din program (Irlanda, Portugalia şi Grecia) şi 
reformele generale din alte state din UE arată ce contributie importantă poate aduce 
creşterii economice un sistem juridic rapid şi eficient, de exemplu, prin crearea certi-
tudinii şi încrederii că investitiile sunt în sigurantă. La nivelul UE, politicile din domeniul 
justitiei orientate spre creştere vor stimula economiile europene să genereze activităti 
comerciale mai intense, mai multe locuri de muncă şi mai putină birocratie. De ase-
menea,în domeniul justitiei, Europa trebuie acum să-şi maximizeze oportunitătile de 
dezvoltare oferite de piata sa internă. Piata unică digitală, în particular, oferă poten-
tial de dezvoltare firmelor şi simplifică tranzactiile transfrontaliere. Odată perfectată, o 
piată unică digitală perfect functională poate mări PIB-ul în UE cu până la 110 miliarde 
de euro anual şi poate aduce nivelul bunăstării pentru consumatorii UE în jurul sumei 
de 204 miliarde de euro.
Totuşi, consumatorii şi firmele cumpără şi vând în continuare aproape de casă. Aceş-
tia manifestă o retinere cauzată de lipsa de încredere care la rândul ei izvorăşte din 
divergente reale sau percepute în legile nationale, în special în domeniul tranzactiilor 
transfrontaliere sau al tranzactiilor online. Noi considerăm că propunerile din domeniul 
justitiei vor contribui semnificativ la desăvârşirea pietei unice şi la furnizarea sigurantei 
juridice necesare pentru ca firmele şi cetătenii să se angajeze în tranzactii transfronta-
liere. Comisia Europeană, miniştrii de justitie din UE şi Parlamentul European ar trebui 
de asemenea să pună mai mult accent pe măsuri din domeniul justitiei care să favo-
rizeze dezvoltarea.
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3. Reducerea birocratiei în procedurile civile şi comerciale

a. Accesul facil la justitie

Pentru ca piata unică să functioneze optim, consumatorii şi firmele au nevoie de acces 
facil la justitie. Accesul la curtile de justitie din Europa ar trebui să fie previzibil şi trans-
parent. Pentru a mări gradul de încredere în sistemele juridice, pentru a asigura o bună 
colaborare între curtile de justitie din statele membre, precum şi libera circulatie a de-
ciziilor curtii în UE, este necesar să se simplifice şi să se fluidizeze recunoaşterea şi apli-
carea transfrontalieră a hotărârilor judecătorești în procedurile civile şi comerciale.

b. Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă

Un sistem mai bun de recuperare a creantelor comerciale poate contribui simtitor la 
îmbunătătirea mediului de afaceri. Înlăturarea paşilor inutili în executarea hotărârilor 
judecătorești în dispute transfrontaliere poate reduce birocratia şi costurile. S-au luat 
deja măsuri utile pentru a atinge aceste obiective, sub forma procedurilor europene 
privind cererile cu valoare redusă şi dispozitiilor de plată. PPE face apel la institutiile UE 
şi la autoritătile nationale pentru a-şi intensifica eforturile de a face procedura cu privire 
la cererile cu valoare redusă (în vigoare din 2009 pentru sume sub 2 000 de euro) mai 
bine cunoscută şi mai utilizată. Comisia Europeană ar trebui de asemenea să investi-
gheze urgent dacă această procedură ar trebui deschisă şi pentru cereri între 2 000 şi 
10 000 de euro.

c. Recunoaşterea şi executarea rapidă şi simplă a hotărârilor judecătorești transfronta-
liere

Într-o piată internă functională, o hotărâre în probleme civile şi comerciale pronuntată 
de o curte de justitie a unui stat membru ar trebui recunoscută şi executată rapid şi sim-
plu în toate celelalte state membre. PPE a solicitat astfel de mult timp abolirea procedu-
rii de „exequatur”, demodată şi costisitoare, în probleme civile şi comerciale. În medie, 
costul unei proceduri de „exequatur” pentru o firmă sau o persoană fizică se ridică la 
2 000 de euro într-un caz simplu şi la aproape 13 000 de euro în cazuri mai complexe. 
O procedură de „exequatur” implică de asemenea complicatia inutilă de a trece prin 
proceduri intermediare care durează uneori până la 12 luni. Acum este momentul ca 
institutiile UE să finalizeze reforma regulamentului Bruxelles I pentru a simplifica mediul 
juridic şi pentru a reduce costul tranzactiilor transfrontaliere. Acest lucru ar aduce struc-
tura juridică a UE mai aproape de cea a pietei interne din SUA, unde toate hotărârile 
curtilor dintr-un stat al SUA dobândesc automat „încredere deplină” pe tot teritoriul 
SUA.

d. Ordonanta asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Noile reglementări privind recuperarea transfrontalieră a creantelor ar ajuta firmele eu-
ropene să recupereze 63 % din datoriile transfrontaliere nerecuperate. Oferirea de mai 
multă sigurantă creditorilor cu privire la recuperarea datoriilor va mări încrederea în 
piata unică a UE, în special în momente de incertitudine economică. PPE face apel la 
institutiile UE să cadă urgent de acord asupra formulării unei Ordonante asiguratorii 
europene de indisponibilizare a conturilor bancare care să protejeze în mod eficient 
interesele creditorilor pe tot teritoriul pietei interne, oferind în acelaşi timp protectia 
adecvată debitorilor. Utilizarea acestei ordonante ar face posibilă recuperarea a până la 
600 de milioane de euro de datorii comerciale transfrontaliere în fiecare an.

e. Proceduri inteligente de insolventă

Procedurile inteligente de insolventă ar putea fi esentiale pentru asigurarea protectiei 
şi supravietuirii unor firme şi pentru a proteja locurile de muncă – care în loc să fie lichi-
date ar avea acces la fonduri pentru a supravietui. Modernizarea Regulamentului euro-
pean privind procedurile de insolventă în vederea consolidării pietei interne va stimula 
un regim de insolventă modern şi favorabil dezvoltării pe tot teritoriul Europei.
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PPE face apel la Comisia Europeană să propună urgent proiecte de simplificare a nor-
melor pentru recunoaşterea transfrontalieră a insolventelor; să înceapă elaborarea de 
propuneri pentru alinierea şi modernizarea normelor nationale privind insolventa pe 
baza unui sistem unde creditorii sunt protejati în mod corespunzător, în timp ce firmele 
legitime pot primi „o a doua şansă” realistă; şi de a investi în spiritul antreprenorial al 
europenilor.

4. Reforme ale legislatiei UE privind protectia datelor pentru a stimula piata unică di-
gitală

Norme europene moderne de protectie a datelor ar putea stimula puternic dezvoltarea 
economiei digitale în cadrul pietei unice a UE. Simplificarea mediului juridic printr-un 
set unic de norme va reduce povara administrativă a firmelor şi va înlătura piedicile din 
calea intrării pe piată, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici şi mijlo-
cii. În loc de a fi nevoite să se lupte cu un amalgam de 27 de seturi de norme diferite 
şi adesea contradictorii care stau în calea firmelor europene care doresc să opereze 
dincolo de granite, o legislatie privind protectia datelor modernizată şi uniformă va 
înlătura obstacolele din calea intrării pe piată şi va conduce la realizarea de economii 
de aproximativ 2,3 miliarde de euro pe an în ceea ce privește cheltuielile administrative. 
În acelaşi timp, un set consolidat de drepturi individuale poate răspunde îngrijorării 
consumatorilor cu privire la protectia datelor personale atunci când fac cumpărături pe 
internet şi poate spori încrederea în a cumpăra produse în mediul virtual. Astăzi, 70 % 
din cetătenii europeni sunt preocupati de modul în care firmele le gestionează datele 
cu caracter personal. Sporind încrederea consumatorilor în mediul digital, vom stimula 
comertul pe internet şi vom sprijini şi mai mult piata unică digitală. Astfel, PPE face apel 
la Institutiile UE să accelereze reforma normelor de protectie a datelor în UE.

5. O Legislatie comună în materie de vânzare pentru a stimula comertul transfrontalier 
pe internet

Pe măsură ce firmele încearcă să-şi revină din criza economică, UE ar trebui să ia mă-
suri specifice îndreptate în directia simplificării şi ieftinirii vânzărilor şi cumpărăturilor 
transfrontaliere în cadrul pietei unice, şi anume prin eliminarea obstacolelor din calea 
comertului. De aceea, PPE sprijină de câtiva ani crearea uneilegislatii optionale comune 
europene în materie de vânzare, care va sprijini comertul şi va mări încrederea consu-
matorilor în a cumpăra produse din afara granitelor, fără a leza însă traditiile juridice 
nationale. În prezent, există la nivel national norme diferite în cadrul dreptului contrac-
tual, care coexistă cu diferite norme nationale obligatorii în domeniul protectiei consu-
matorului. Comerciantii care doresc să opereze pe piata internă trebuie să-şi adapteze 
contractele la 27 de legislatii nationale diferite, ceea ce îi împiedică să profite de eco-
nomiile de scară. În mod curent, doar 6 % din cumpărăturile pe internet conduc la tran-
zactii transfrontaliere în UE; adesea comerciantii nu îşi livrează produsele în alte state 
membre, din cauza normelor contractuale diferite.

În acest context, PPE salută initiativa Comisiei actuale de a propune în sfârşit un instru-
ment optional sub forma Regulamentului privind Legislatia europeană comună în ma-
terie de vânzare. Un instrument optional are avantajul de a uni trei obiective importante, 
toate având o importantă majoră pentru PPE:

– obiectivul pietei unice ca instrument optional ar permite comerciantilor să livreze pro-
duse în toate statele membre pe baza unui regim unic al dreptului contractelor;

– libertatea contractului ca aplicare a normelor instrumentului optional depinde întot-
deauna de alegerea comerciantilor şi a consumatorilor;

– principiul subsidiaritătii ca instrument optional nu interferează cu diferitele traditii ju-
ridice ale statelor membre, ci lasă neatinse codurile civile nationale şi legislatia privi-
toare la dreptul contractelor.
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Europa este în căutare de noi oportunităti de dezvoltare, iar propunerea Comisiei Eu-
ropene este astfel oportună. S-a demonstrat că, în cazul tărilor care au un sistem juridic 
bazat pe origini comune (cum ar fi dreptul comun sau traditia juridică nordică), co-
mertul bilateral este cu 40% mai dezvoltat decât comertul între două state care nu au 
această bază comună. Se poate presupune că un regim european comun şi optional al 
dreptului contractelor ar avea efecte similare asupra comertului şi dezvoltării în Europa. 
Astăzi, doar 7 % din consumatorii europeni cumpără pe internet din alt stat membru 
şi doar 9,3 % din companii vând peste granită în interiorul UE. Firmele care doresc 
să opereze tranzactii transfrontaliere trebuie să se adapteze la până la 26 de legislatii 
nationale diferite privind contractele, să le traducă şi să angajeze avocati cu un cost 
suplimentar de 10 000 de euro în medie pentru fiecare piată de export adăugată. Co-
merciantii europeni renuntă la tranzactii transfrontaliere în valoare de 26 de miliarde de 
euro în fiecare an, deoarece sunt descurajati de obstacolele reprezentate de legislatia 
în materie de contracte. Trebuie să continuăm să înlăturăm barierele din calea firmelor 
şi să maximizăm posibilitatea alegerii pentru consumatori. Acest lucru este cu atât mai 
important în ziua de azi cu cât ne confruntăm cu provocarea de a crea dezvoltare eco-
nomică şi locuri de muncă.

Din acest considerent, PPE solicită din partea tuturor institutiilor UE eforturi eficiente, 
depuse la timp, în sensul acestei propuneri. Punctul central al eforturilor viitoare ar tre-
bui să fie garantarea că reglementările optionale sunt uşor de utilizat şi elaborate într-o 
manieră simplă şi clară care să stimuleze asimilarea rapidă de către cei care le vor apli-
ca. Pentru prima dată, Comisia Europeană nu a propus înlocuirea legislatiei nationale 
existente cu o lege UE, ci crearea unui instrument suplimentar, armonizat, disponibil 
comerciantilor, transformând acest instrument într-un punct de cotitură în legislatia 
europeană.

Acest instrument furnizează o oportunitate binevenită din punctul de vedere al 
dezvoltării domeniului justitiei în zona europeană, ceea ce aduce o contributie esentială 
la libera circulatie. În plus, functionarea pietei interne şi dezvoltarea economiei digitale, 
respectând diversele sisteme şi traditii juridice ale statelor membre, precum şi princi-
piul subsidiaritătii, vor beneficia de instrumentul propus. Astfel, se face apel la miniştrii 
de justitie din UE şi la Parlamentul European pentru a se implica activ în dezvoltarea 
acestui prim instrument optional. PPE ar considera de asemenea benefic dacă Consiliul 
European ar discuta până în iulie 2013 experientele practice înregistrate cu privire la 
acest prim instrument optional. Ar trebui luată în considerare şi o discutie mai generală 
asupra valorii adăugate a instrumentelor optionale în procesul de elaborare a legislatiei 
UE şi în alte zone specifice unde există un potential clar de dezvoltare, cum ar fi dome-
niul legislatiei contractelor de asigurare.

6. Combaterea desfăşurării ilicite de activităti comerciale

Firmele functionează într-un mediu în care numeroase norme le asigură functionarea 
echilibrată. Încălcarea acestor norme ar trebui pedepsită corespunzător pentru a crea 
un climat sigur pentru investitii şi antreprenoriat. Totuşi, firmele nu ar trebui supuse 
amenintării permanente a prevederilor neclare şi numeroase, care ar putea conduce la 
crearea necesitătii de a-şi asuma riscul activitătilor economice. În acelaşi timp, ar trebui 
reflectat asupra nevoii de a recunoaşte interdictiile transfrontaliere asupra initierii de 
activităti comerciale, atunci când acestea reprezintă hotărâri judecătoreşti. Altfel, func-
tionarea pietei interne va fi subminată de firme frauduloase.

7. Protejarea banilor contribuabililor europeni

PPE consideră că bugetul UE ar trebui în continuare reorientat către investitiile în ini-
tiative de stimulare a creşterii economice. Pentru a se asigura că valoarea adăugată a 
fiecărui euro din bugetul UE este maximizată, frauda în detrimentul bugetului UE ar 
trebui combătută cu aceeaşi fermitate în toate statele membre. Acest lucru implică pe-
depsirea fraudei împotriva bugetului UE în toate statele membre prin sanctiuni penale 
la fel de descurajante. 
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O mai bună coordonare între autoritătile nationale şi organismele UE, inclusiv OLAF 
şi Eurojust, ar trebui să eficientizeze lupta comună, pentru a garanta că infractiunile 
împotriva intereselor financiare ale UE nu trec nepedepsite, iar înfiintarea Parchetului 
European, în concordantă cu ambitiile Tratatului de la Lisabona, va garanta că aceste 
infractiuni sunt investigate eficient pe tot continentul. PPE face apel la Comisie pentru 
a utiliza în sfârşit prevederea relevantă din Tratat (articolul 86 TFUE) de a fonda, pe 
baza unui Eurojust consolidat, un Parchet European dedicat acestei sarcini importante. 
În vremuri de consolidare fiscală, este mai important ca niciodată ca niciun euro din 
bugetul UE să nu fie pierdut în favoarea infractorilor.
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SECURITATEA CETĂTENILOR UE

1. Introducere

Securitatea cetătenilor europeni este o prioritate-cheie pentru Partidul Popular Euro-
pean. Aproape niciun alt subiect politic nu delimitează atât de clar formatiunea noastră 
de alte mişcări politice. Conform sondajului Eurobarometru din noiembrie 2011, prin-
cipalele amenintări la adresa securitătii cetătenilor europeni sunt criza economică şi 
financiară (34 %), urmată de terorism (33%) şi de crima organizată (21%). Securitatea şi 
stabilitatea sunt, prin urmare, de o importantă capitală pentru cetătenii UE. 

PPE îşi propune să protejeze integritatea fizică, economică, socială şi de mediu (în sen-
sul cel mai larg al termenului) a cetătenilor europeni. În viziunea familiei noastre politice, 
nu există libertate fără securitate, iar securitatea este o conditie initială importantă a li-
bertătii. Cetătenii europeni pot fi liberi şi pot trăi în pace doar dacă sunt eliberati de frica 
de atacuri teroriste, de crima organizată şi de infractiunile grave care includ coruptia, 
infractiunile pe motive religioase, radicalizarea şi extremismul, precum şi criminalitatea 
economico- financiară, aşa-numita „criminalitate a gulerelor albe”. În acest sens, infrac-
tiunile minore, mai ales atunci când sunt săvârşite în mod repetat şi în număr mare, au 
de asemenea un impact important şi subminează ideea de securitate a cetătenilor. 

Securitatea cetătenilor europeni poate fi obtinută doar cu respectarea integrală a drep-
turilor fundamentale, a principiilor legii şi subsidiaritătii şi a normelor privind protectia 
datelor şi a vietii private.

2. Crima organizată, coruptia, contrafacerea şi spălarea de bani

În domeniul liberei circulatii a persoanelor, este crucial să se asigure un grad înalt de 
sprijin şi protectie victimelor criminalitătii. În principiu, un cetătean UE care este victima 
unei infractiuni ar trebui să beneficieze de acelaşi nivel de sprijin şi de protectie indife-
rent de statul membru în care a fost săvârşită infractiunea. Există, de asemenea, cetăte-
ni care cad victime unor forme nemiloase de criminalitate, cum ar fi, de pildă, traficul de 
persoane. Combaterea traficului de persoane ar trebui aşadar să reprezinte un obiectiv 
primordial. Toate aspectele legate de Justitie şi Afaceri Interne (JAI) sunt implicate: 
ca activitate economică ilegală, traficul de persoane reprezintă una dintre principalele 
surse de venit ale crimei organizate, iar ca ofensă adusă demnitătii umane, reprezintă o 
încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului, pe care UE nu o poate tolera; în 
plus, fiind o activitate ilegală transfrontalieră, este un domeniu important de cooperare 
în cadrul UE şi de parteneriat între UE şi tările terte. Totodată, natura şi complexitatea 
acestei activităti necesită, pentru o abordare eficientă, să se ia măsuri într-o gamă ex-
tinsă de domenii politice. Directiva privind traficul de persoane adoptată în 2011, pre-
cum şi Strategia UE vizând eradicarea traficului de persoane (2012-2016) adoptată de 
Comisia Europeană în cursul acestui an asigură o bază adecvată pentru combaterea 
traficului de persoane.

Mai mult, protectia copiilor şi a drepturilor acestora trebuie să reprezinte o preocupare 
majoră pentru Uniune. Abuzurile sexuale la care sunt supuşi copiii şi pornografia infan-
tilă pe internet sunt o plagă a societătilor noastre şi trebuie combătute în mod eficient. 
În perioadele de criză economică şi financiară, prevenirea şi combaterea infractiunilor 
grave şi a actelor de crimă organizată, în special a coruptiei şi a spălării de bani, au o 
prioritate şi mai mare în interiorul UE, deoarece aceste acte subminează suprematia le-
gii, drepturile fundamentale şi buna guvernare şi astfel pot duce la utilizarea inadecvată 
a resurselor UE, pot dăuna sectorului privat şi pot denatura piata internă. Acest lucru a 
fost subliniat în Concluziile Consiliului privind stabilirea prioritătilor UE pentru combate-
rea crimei organizate în perioada 2011-2013 (ciclul legislativ al UE). Una dintre prioritătile 
PPE este aşadar salvgardarea economiei licite şi a securitătii cetătenilor. Prin urmare, ne 
angajăm să promovăm aplicarea legii şi cooperarea judiciară între statele membre şi cu 
tările terte, pentru a găsi instrumente legislative şi operationale comune pentru abor-
darea eficientă a fenomenului criminalitătii. Încrederea reciprocă între statele membre 
ar putea fi consolidată prin aprofundarea schimbului de bune practici.
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Infractiunile nu ar trebui să fie profitabile. Prin urmare, este important ca statele membre 
să coopereze în lupta împotriva crimei organizate şi a criminalitătii ascunse şi să des-
curajeze infractiunile, dându-le la iveală. Infractiunile care duc la alte infractiuni nu vor 
fi tolerate şi ar trebui reduse la minim. Mai mult, spălarea de bani, fraudele comise în 
legătură cu conturile bancare şi cardurile de credit şi alte acte ale crimei organizate şi 
ale criminalitătii financiare au un element în comun: sunt organizate la scară europeană 
şi au caracter transnational. Considerăm, prin urmare, că solutiile ar trebui găsite tot la 
nivel european. 

Contrafacerea, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală şi piratarea produselor 
sunt tot mai răspândite şi pun în pericol sănătatea şi siguranta cetătenilor şi consuma-
torilor europeni; acelaşi lucru este valabil şi pentru lupta împotriva traficului de drogu-
ri, din care grupurile de crimă organizată câştigă până la 230 de miliarde EUR anual. 
Având în vedere caracterul extrem de profitabil al criminalitătii legate de droguri, care 
are consecinte grave şi este răspândită nu doar la nivel local, ci dispune de o retea cri-
minală vastă, este extrem de important să ne concentrăm atentia şi să ne îndreptăm 
actiunile la nivel national înspre identificarea grupurilor de crimă organizată.

Cooperarea internatională şi actiunile comune sunt cuvintele- cheie în această privintă. 
PPE este implicat în Comitetul special al Parlamentului European privind crima orga-
nizată, care îşi propune să emită recomandări legate de o combatere mai eficientă a 
crimei organizate în cadrul UE. Unele acte legislative au fost deja adoptate cu succes, 
cum ar fi Directiva privind combaterea spălării banilor.

Pentru a consolida setul de instrumente de care dispune UE în lupta împotriva crimei 
organizate şi a coruptiei, PPE va continua să joace un rol major în sustinerea propunerii 
recent înaintate privind confiscarea şi recuperarea bunurilor provenite din săvârşirea de 
infractiuni şi va sustine propunerile înaintate de Comisia Europeană în iunie 2011 privind 
pachetul legislativ anticoruptie. Actiunile la nivel national şi european trebuie să se ex-
tindă de la prevenirea criminalitătii la aplicarea legii, deoarece combaterea şi prevenirea 
eficientă a crimei organizate necesită o abordare multidisciplinară.

3. Terorismul

Tinând cont de deschiderea tot mai largă a teritoriului Uniunii Europene, care permite 
libera circulatie a persoanelor, ideilor, tehnologiei şi resurselor, o actiune europeană 
coordonată este indispensabilă pentru combaterea terorismului. Uniunea Europeană 
s-a angajat să combată terorismul şi să asigure securitatea şi protectia cetătenilor săi. 

Printr-o bună cooperare între statele membre, la care se adaugă punerea în aplicare a 
unor documente strategice cum ar fi, de pildă, Strategia UE de combatere a terorismu-
lui şi Planul de actiune aferent, mai multe atacuri teroriste au fost deja împiedicate.

Activitătile teroriste, cum ar fi tentativa de atac terorist într-un zbor transatlantic (din 
Olanda şi din Franta), atacurile şi tentativele de atac asupra clădirilor şi cetătenilor SUA 
aflati pe teritoriul UE în care au fost implicati civili europeni (în Germania), uciderea unor 
cetăteni UE şi non-UE de către militanti islamişti (în Franta şi în Bulgaria), amenintările 
la adresa libertătii de exprimare (în Danemarca şi în Germania), terorismul de extremă 
dreaptă (în Germania, dar şi în Norvegia) şi diverse alte activităti de acest gen sunt din 
păcate o realitate în Europa.

Terorismul reprezintă o amenintare serioasă la adresa securitătii noastre, a valorilor so-
cietătilor noastre democratice şi a drepturilor şi libertătilor cetătenilor europeni.
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Terorismul este, prin urmare, un act criminal, care nu se justifică în nicio împrejurare. 
Acordul SWIFT şi acordul PNR cu Statele Unite, acordul PNR cu Australia şi negocierile 
care au loc în prezent cu Canada privind un acord PNR şi cu Statele Unite privind un 
acord-cadru referitor la protectia datelor demonstrează angajamentul PPE pentru com-
baterea terorismului international şi asigurarea în acelaşi timp a unui înalt nivel de pro-
tectie a datelor cu caracter personal ale cetătenilor UE. PPE va contribui la redactarea 
unei directive echilibrate privind utilizarea datelor PNR pentru prevenirea, depistarea, 
anchetarea şi condamnarea actelor de terorism şi a infractiunilor grave. În continuare, 
UE ar trebui să continue să acorde prioritate actiunilor care previn aparitia terorismului.

4. Securitatea la frontierele UE şi gestionarea frontierelor

400 de milioane de persoane trăiesc în prezent în spatiul Schengen, care cuprinde 22 
de state membre şi Norvegia, Islanda, Elvetia şi Lichtenstein. PPE consideră dreptul la 
libera circulatie pe teritoriul UE, prevăzut în articolele 20 şi 21 din Tratatul privind func-
tionarea Uniunii Europene şi în articolul 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, pentru lucrători, persoanele care desfăşoară activităti independente, studen-
ti şi pentru celelalte categorii de cetăteni UE o realizare-cheie a integrării europene care 
trebuie păstrată şi consolidată în beneficiul europenilor. Eforturile noastre de a-i proteja 
pe cetătenii UE nu se opresc la combaterea criminalitătii transfrontaliere. PPE îşi declară 
angajamentul fată de alte aspecte ale securitătii, cum sunt frontierele externe. Partidul 
Popular European a fost cel care a luptat pentru o mai bună guvernantă Schengen şi 
pentru înfiintarea şi dotarea financiară ulterioară a FRONTEX şi a altor agentii UE din 
domeniul securitătii.

Spatiul Schengen trebuie să se bazeze pe încrederea reciprocă între toate statele 
membre, iar principiul liberei circulatii şi al cooperării pentru securitatea la frontierele 
externe nu poate functiona decât dacă toate statele membre îşi iau responsabilitătile 
în serios. Tinând cont de complexitatea sarcinilor şi a provocărilor cu care se confruntă 
statele membre în domeniul gestionării frontierelor şi al combaterii criminalitătii trans-
frontaliere, PPE invită Comisia să înainteze cu rapiditate propuneri pentru instituirea 
sistemului UE de intrare-ieşire şi a programului de înregistrare a pasagerilor. Având în 
vedere că mai mult de jumătate dintre imigrantii ilegali de pe teritoriul UE sunt din rân-
dul persoanelor care au depăşit durata legală de şedere, punerea în aplicare a sistemu-
lui de intrare-ieşire, alături de o utilizare mai eficientă a tehnologiilor moderne în cadrul 
controalelor automate la frontiere, ar reprezenta măsuri importante de sporire a secu-
ritătii şi sigurantei în cadrul Uniunii Europene şi ar garanta, în acelaşi timp, controale la 
frontiere mai rapide şi mai confortabile pentru călătorii de bună-credintă. Sistemele re-
levante ar trebui, de asemenea, să tină cont de experientele, practicile şi sistemele deja 
aplicate în diversele state membre.

Securitatea internă a cetătenilor în acest context este garantată datorită existentei unor 
instrumente specifice care le permit autoritătilor să controleze şi să facă fată oricăror 
amenintări potentiale pe teritoriul spatiului Schengen. Guvernarea viitoare a spatiului 
Schengen este una dintre principalele noastre priorităti. Găsirea unui echilibru între asi-
gurarea unui spatiu fără controale la frontiere şi controalele adecvate la nivel national şi 
european reprezintă singura modalitate viabilă de a garanta succesul spatiului Schen-
gen în anii următori. PPE va continua să vizeze atingerea acestor obiective respectând 
în acelaşi timp pe deplin suveranitatea natională a statelor membre. În acest fel, ne 
propunem să ne asigurăm că sistemul este ferm ancorat în metodologia comunitară şi 
că beneficiază de toate legăturile necesare cu institutiile europene. Facem apel, în plus, 
la Comisie să continue explorarea optiunilor politice care ar putea consolida spatiul 
Schengen.

PPE solicită ca instrumentele existente menite să asiste statele membre în asigurarea 
unei securităti mai bune la frontierele externe să fie consolidate în mod substantial şi 
solicită capacităti operationale întărite pentru FRONTEX.
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5. Cooperarea politienească şi judiciară: Europol/Eurojust

Cooperarea politienească, judiciară şi vamală este menită să asigure un grad înalt de 
securitate cetătenilor UE. Mandatul european de arestare este unul dintre instrumentele 
cele mai eficiente în lupta împotriva criminalitătii şi în consolidarea cooperării judiciare. 
Cetătenii europeni trebuie să primească asigurări că dezmembrarea efectivă a retelelor 
infractionale este completată prin coordonarea unor proceduri de urmărire penală efi-
ciente şi corecte. Încrederea reciprocă între administratiile judiciare este esentială. Sta-
tele membre mai trebuie să ratifice şi să pună în aplicare o serie de instrumente pentru 
cooperarea judiciară şi aplicarea legii. PPE lucrează în continuare pentru instituirea unui 
ordin european de anchetă care ar elimina dificultătile actuale întâmpinate la obtinerea 
de informatii şi de probe în cauzele transfrontaliere. Acordurile de extrădare la nivelul 
UE cu tările terte şi acordurile mutuale de asistentă juridică subliniază angajamentul 
PPE de a lupta împotriva crimei organizate la nivel global. Ne-am luat de la bun început 
angajamentul de a pune în aplicare Strategia UE privind securitatea internă. Deoarece 
amenintările la adresa securitătii apar şi evoluează continuu, UE trebuie să fie pregă-
tită să reactioneze. Sunt necesare evaluări ale riscurilor şi ale amenintărilor regulate 
efectuate de către organizatii ale UE, de aceea PPE sprijină Europol, Eurojust, Frontex 
şi Centrul european pentru analiza informatiilor (IntCen). Aceste organizatii sunt nece-
sare şi activitatea lor o completează pe cea a autoritătilor judiciare şi politieneşti de la 
nivel national.

PPE consideră Europol un instrument foarte important pentru prevenirea şi comba-
terea infractiunilor grave şi a crimei organizate. Prin urmare, sprijinim cu tărie spori-
rea eficacitătii operationale şi eficientei Europol şi, în acelaşi timp, a responsabilitătii 
acestei institutii. PPE consideră că obligatia statelor membre de a furniza Europol, în 
mod proactiv, informatiile relevante pentru activitatea sa ar trebui consolidată. Capa-
citătile operationale ale Eurojust ar trebui, de asemenea, consolidate printr-o mai bună 
coordonare şi cooperare între autoritătile politieneşti şi de urmărire penală de la nivel 
national.

6. Protectia datelor şi securitatea cibernetică

a) Reformarea legislatiei UE privind protectia datelor

Evolutiile din ultimii 20 de ani ne arată că era digitală a ajuns să afecteze economia, 
strategiile de securitate, comunicatiile, răspunderile statului, precum şi toate aspectele 
vietii de zi cu zi. Indiferent unde ne aflăm, tehnologia ne permite să creăm, să stocăm şi 
să trimitem date. Indivizii nu se mai pot deplasa fără a lăsa urme în spatiul digital. PPE 
consideră în continuare internetul drept mijlocul de comunicare al viitorului, date fiind 
rapiditatea, flexibilitatea, lipsa de granite, eficienta din punct de vedere al costurilor şi 
caracterul international implicit. Chiar dacă oferă oportunităti imense, aceste evolutii 
ridică o serie de provocări în ceea ce priveşte protectia drepturilor fundamentale ale 
omului şi în special a dreptului la viată privată şi a datelor cu caracter personal. PPE 
crede cu tărie că viata privată este un drept fundamental al omului, care nu poate fi 
înstrăinat, deoarece oamenii au nevoie de un spatiu intim privat ca să se poată dezvolta.

Mai credem, în plus, că un pachet legislativ modern privind protectia datelor, adoptat 
la nivel european, va stimula în mod substantial dezvoltarea economiei digitale pe piata 
unică. Simplificarea mediului legislativ prin adoptarea unui set unic de norme va reduce 
sarcina administrativă pentru companii şi va înlătura barierele la intrarea pe piată. În loc 
să fie nevoite să rezolve un amalgam de 27 de legislatii diferite şi adeseori contradictorii, 
o legislatie modernă şi uniformă privind protectia datelor ar putea înlătura barierele din 
calea firmelor la intrarea pe piată, ceea ce ar duce la economii de circa 2,3 miliarde EUR 
pe an reprezentând sarcini administrative. În acelaşi timp, un set consolidat de dreptu-
ri ale persoanelor poate veni în întâmpinarea preocupărilor consumatorilor legate de 
protectia datelor cu caracter personal atunci când fac cumpărături pe internet şi poate 
contribui la sporirea încrederii la achizitionarea produselor în mediul digital. În prezent, 
70 % dintre cetătenii europeni sunt îngrijorati în legătură cu modul în care companiile le 
procesează datele personale. 
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Prin sporirea încrederii consumatorilor în mediul digital, stimulăm cumpărăturile pe in-
ternet şi favorizăm şi mai mult dezvoltarea pietei digitale unice. PPE le solicită, prin ur-
mare, institutiilor UE să asigure reformarea normelor europene privind protectia datelor 
prin introducerea fără întârziere a unui regulament UE care să fie elaborat tinându-se 
cont în egală măsură de nevoile IMM-urilor.

b) Securitatea cibernetică

Ca parte a unei lumi tot mai interconectate, statul, infrastructurile critice de informatii, 
companiile şi cetătenii depind de functionarea adecvată a tehnologiei informatiei şi 
comunicatiilor şi a internetului. Atacurile pe scară largă împotriva sistemelor informa-
tice şi alte forme diverse de criminalitate cibernetică, cum ar fi vulnerabilitatea tot mai 
mare a industriei, a infrastructurilor critice, a statului şi societătii, tendinta către atacuri 
cibernetice mai sofisticate şi utilizarea spatiului cibernetic de către infractori, spionajul 
cibernetic, terorismul şi posibilele obiective militare, furtul de identitate online sau abu-
zurile sexuale asupra copiilor săvârşite pe internet depind de dezvoltările rapide ale teh-
nologiei. Reactiile la acestea trebuie să fie la fel de inovatoare şi de flexibile, mergând de 
la sprijinirea anchetelor transfrontaliere în domeniul criminalitătii cibernetice şi formarea 
politiştilor până la măsuri legislative. Disponibilitatea spatiului cibernetic şi integritatea, 
autenticitatea şi confidentialitatea datelor în cadrul acestuia au devenit bunuri vitale în 
secolul 21. Asigurarea securitătii cibernetice reprezintă aşadar o provocare importantă 
pentru state, pentru mediul afacerilor şi pentru societate, atât la nivel national, cât şi 
international.

În opinia PPE, rezistenta retelelor în fata atacurilor şi o securitate cibernetică sporită 
depind de un nivel adecvat de pregătire şi preventie. În acest sens, credem cu tărie că 
schimbul de expertiză şi cooperarea între statele membre şi între sectoarele public şi 
privat, precum şi educarea publicului larg cu privire la provocările spatiului cibernetic 
contribuie în cea mai mare măsură la creşterea securitătii cibernetice. Solicităm, prin ur-
mare, o strategie cibernetică cuprinzătoare, adoptată la nivel european, care să includă 
actiuni cu caracter de reglementare sau fără caracter de reglementare şi să implice nu 
doar cetătenii, companiile şi autoritătile nationale, cât şi institutiile vitale de la nivelul 
Uniunii, cum ar fi ENISA şi Centrul european de combatere a criminalitătii cibernetice. 
Securitatea cibernetică şi criminalitatea cibernetică sunt doar două exemple care ilus-
trează gradul de interconectare între securitatea internă pe teritoriul UE şi dimensiunea 
externă a Uniunii. Este nevoie, prin urmare, de o integrare aprofundată a dimensiunii 
externe a politicilor UE în domeniul libertătii, securitătii şi justitiei, în politicile care tin de 
Justitie şi Afaceri Interne în cadrul UE.

7. Concluzie

Securitatea şi libertatea merg mână în mână şi sunt de fapt conditii instrumentale una 
pentru cealaltă. În cazul fiecărui dosar legat de securitate, PPE atinge echilibrul necesar 
între obiectivul care vizează apărarea libertătii şi măsurile adecvate pentru îndeplinirea 
acestuia. Viitorul Fond pentru securitatea internă ar trebui să contribuie, de asemenea, 
la atingerea acestui obiectiv. PPE este orientat totodată spre viitor: respectând prin-
cipiul subsidiaritătii, PPE recunoaşte în acelaşi timp că sunt necesari mai multi paşi la 
nivel european pentru a îmbunătăti securitatea cetătenilor UE. În acest sens, o discutie 
privind posibilele aspecte ale unei armonizări minime a dreptului penal în cadrul trata-
tului nu este de neconceput pentru PPE. Astfel, Partidul Popular European este forta 
motrice în ceea ce priveşte salvgardarea securitătii cetătenilor UE.

20

european people’s party

epp



Rezolutie adoptată de Congresul PPE, București, 17 – 18 octombrie 2012

Libertatea de religie în contextul actual

Partidul Popular European,

– recunoscând importanta libertătii de gândire, de conştiintă, de credintă şi de religie;

– amintindu-ne că Europa a aflat valoarea propriei libertăti plătind un pret foarte mare; 
că milioane de vieti umane s-au pierdut în conflicte cauzate de intoleranta religioasă;

– punctând că experienta istorică gravă a nazismului şi a comunismului a arătat întregii 
lumi că libertatea de conştiintă, de credintă şi de religie sunt inseparabile de demnita-
tea umană şi constituie chiar bazele democratiei;

– recunoscând fragilitatea libertătii de religie;

– reafirmându-şi strădaniile în lupta globală pentru libertatea de religie; reafirmând că 
nu există niciun motiv care să scuze uciderea, torturarea sau orice fel de persecutie a 
persoanelor inocente; de asemenea, nu există niciun motiv care să scuze acceptarea 
noastră tacită.

1. Condamnă cu tărie toate actele de violentă izvorând din intoleranta religioasă îm-
potriva membrilor oricăror comunităti religioase;

2. Subliniază din nou că dreptul la libertatea de gândire, de conştiintă, de credintă şi 
de religie reprezintă un drept uman fundamental; punctează că încălcările dreptului 
la libertatea de religie sunt aproape întotdeauna însotite de încălcarea altor drepturi şi 
libertăti fundamentale umane;

3. Este preocupat de siguranta creştinilor din diverse tări, în special în conditiile de-
gradării acesteia în ultimii ani;

4. Percepe exodul creştinilor din anumite tări, în special din Orientul Mijlociu, drept o 
avertizare serioasă; îndeamnă guvernele să ia toate măsurile necesare pentru a proteja 
aceşti oameni şi aceste familii împotriva violentei şi pentru a contribui la crearea unui 
climat de tolerantă;

5. Recunoaşte că problemele în materie de intolerantă religioasă şi discriminare sunt 
prezente nu doar în afara Europe În ultimii ani, s-a observat un număr crescând de 
diverse tipuri de acte inacceptabile cum ar fi ridiculizarea, obscenitatea legată de sim-
boluri creştine şi persoane sacre, profesori şi părinti pedepsiti deoarece şi-au exprimat 
dezacordul cu privire la etica sexuală definită de către stat, vandalism – în special îm-
potriva lăcaşurilor de cult şi a cimitirelor – insulte, defăimare şi stereotipizare negativă; 
deşi obiectia pe motive de conştiintă reprezintă un principiu acceptat, cu rădăcini în 
Carta europeană a drepturilor fundamentale, există tendinte în viata de zi cu zi de a 
neglija sau chiar de a refuza acest principiu.

6. Punctează că egalitatea în fata legii între religia dominantă, bisericile minoritare şi 
asociatiile de liber-cugetători rămâne problematică în multe tări ale lumii;

7. Îşi exprimă convingerea fermă că libertatea de gândire, de conştiintă, de credintă şi 
de religie se exercită cel mai bine atunci când există prevederile constitutionale nece-
sare care asigură toleranta şi respectul reciproc între toate grupurile religioase; totuşi, 
subliniază că aceste prevederi necesită o guvernare democratică şi o separare clară a 
puterilor în stat;

8. Subliniază importanta dialogului politic în promovarea libertătii de religie şi a libertătii 
de conştiintă ca drepturi umane fundamentale; totuşi, aminteşte că acest dialog trebuie 
să aducă rezultate concrete şi remarcă că o lume în care există spirit de dialog va fi una 
mai sigură şi mai umană;
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9. Face apel la Consiliu, Comisie şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri ex-
terne şi politica de securitate/Vicepreşedintele Comisiei Europene să monitorizeze în-
deaproape subiectul libertătii de religie, precum şi situatia comunitătilor religioase, in-
clusiv creştinii;

10. Îndeamnă reprezentantii Uniunii Europene, reprezentantii politici ai statelor membre 
UE şi ai altor state democratice din lume, precum şi reprezentantii regiunilor şi comu-
nitătilor locale, să pună problema libertătii de religie pe agenda contactelor bilaterale 
ori de câte ori este relevantă;

11. Face apel la Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de secu-
ritate/Vicepreşedintele Comisiei Europene să pună în aplicare măsuri împotriva statelor 
care în mod conştient neglijează protejarea vietii şi a drepturilor comunitătilor religioase;

12. Insistă ca îndeobşte accesul preferential la pietele europene să fie refuzat acelor tări 
care nu sunt capabile să îşi protejeze minoritătile religioase de violentă şi persecutie;

13. Face apel la Comisie să se asigure că ONG-urile care luptă pentru libertatea de re-
ligie şi de conştiintă în tări unde aceste libertăti sunt în pericol să primească sustinerea 
necesară, financiară şi politică, din partea Uniunii Europene.
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Piata unică europeană – cheia transformării Europei în principala economie a lumii

Introducere

Astăzi, Uniunea Europeană se află într-un moment definitoriu al istoriei sale. Autori-
tatea economică şi politică nedisputată, în care Europa şi societătile occidentale erau 
principala putere globală generatoare de noi idei, inovatii, creştere economică şi pros-
peritate, a ajuns într-un punct de stagnare. În timp ce alte economii emergente cresc 
cu o viteză fără precedent, Uniunea Europeană suferă din cauza economiei în declin şi 
a datoriilor excesive. Perspectiva economiei europene din ultimii ani a fost sumbră, iar 
criza recentă a avut repercusiuni în toate domeniile societătii noastre, cauzând pierderi 
de locuri de muncă şi deteriorarea nivelului de trai. Viziunea strategiei de la Lisabona de 
a transforma Europa în „cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaş-
tere din lume” până în anul 2010 nu s-a ridicat la nivelul promisiunii făcute. 

Totuşi, Uniunea Europeană este încă cea mai mare economie a lumii şi detine resurse 
economice unice şi de mare valoare. Astfel, are parte atât de cele mai mari oportu-
nităti, dar se confruntă şi cu cele mai mari provocări. Europa are toate motivele să fie 
optimistă în noul peisaj global, însă această atitudine trebuie sustinută de dorinta de 
schimbare, reformă şi inovare.

Nu se va putea depăși criza fără consolidări ale bugetului şi nu vor exista consolidări de 
buget fără reforme care să favorizeze creşterea economică. Statele membre UE care au 
luat măsuri rapide şi drastice de a reforma şi remodela cheltuielile publice au înregistrat 
creştere economică în ultimii doi ani. Acum este momentul unor reforme structurale 
profunde, care să permită crearea de noi locuri de muncă şi o creştere durabilă. În 
centrul acestor eforturi trebuie să se găsească o reformă comprehensivă a pietei unice.

Îndemnăm statele membre să dea dovadă de vointa politică de a implementa în regim 
prioritar deciziile luate la nivel european până acum. Reformele structurale ar trebui 
dezvoltate şi implementate în strânsă cooperare cu partenerii sociali, precum şi la nivel 
sectorial şi de companie. Având în vedere că peste 70% din PIB-ul European se bazează 
pe servicii, acum este momentul de a ne ridica la nivelul provocării şi de a face pasul 
hotărâtor în depășirea obstacolelor administrative şi remedierea aplicării defectuoase a 
legislatiei UE, în special cu privire la Directiva privind serviciile. 

Cum a fost cazul Actului Unic European din 1986, care a pregătit calea spre o piată 
unică mai deschisă, cu mai putine reguli şi poveri administrative, avem acum nevoie de 
un angajament politic puternic de a realiza reforme concrete care să creeze o libertate 
reală de circulatie a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului în Europa. În plus, 
solicităm reglementarea responsabilă a pietelor financiare. Trebuie să ne consolidăm 
băncile şi să descurajăm comportamentul iresponsabil, astfel încât plătitorii de impozite 
să nu trebuiască să sprijine băncile falimentare. 

Avem nevoie de un cadru legal european şi global pentru economia socială de piată. 
Pentru a utiliza la maximum piata unică, trebuie să ne informăm mai bine cetătenii cu 
privire la oportunitătile ce apar în acest domeniu, făcând apel la rolul lor de consuma-
tori. Doar niște cetăteni mai bine informati vor putea contribui la realizarea unei piete 
unice pe deplin functionale. Prin urmare, suntem de părere că următoarele măsuri ar 
trebui implementate rapid, în colaborare cu guvernele nationale şi cu institutiile interna-
tionale relevante:
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Alic area legislatiei privind piata unică

Se estimează că potentialele câştiguri economice rezultate din implementarea Direc-
tivei privind serviciile se situează între 102 şi 322 miliarde de euro, reprezentând un 
potential de creştere de 0,8 – 2,6% din PIB. Potentialul existent în acest sector şi în alte 
sectoare ale pietei unice este totuşi limitat, deoarece deși acquis-ul pietei unice în sine 
este bine definit, punerea sa în aplicare este nesatisfăcătoare. Astfel, ar trebui luate 
măsuri atât la nivel european cât şi la nivel national. Îndemnăm statele membre să îşi 
sporească eforturile de a se asigura că legislatia privitoare la piata unică este transpusă 
şi implementată integral, la timp şi în mod perseverent. Măsurile concrete luate în acest 
sens au de asemenea o importantă crucială pentru credibilitatea functionării Uniunii. 

Statele membre ar trebui să transpună directivele în mod uniform şi să adopte toate 
prevederile noi în acelaşi timp, într-un pachet, pentru a se asigura că transpunerea re-
flectă solutia la care s-a ajuns la nivel european. Statele membre ar trebui de asemenea 
să accepte să elaboreze şi să furnizeze tabele de corelatie, pentru a mări transparenta în 
procesul de asigurare a aplicării legilor UE. Este necesară îmbunătătirea și reducerea vo-
lumului legislatiei la nivel european. Comisia ar trebui să aleagă ca instrument legislativ 
de reglementare a pietei unice regulamentul mai degrabă decât directiva, atunci când 
este cazul și în principal dacă nu este nevoie de alte măsuri în implementarea legisla-
tiei UE. Un argument favorabil este că regulamentul prezintă avantaje incontestabile în 
ceea ce privește eficacitatea și eficienta și garantează conditii echitabile de concurentă 
pentru cetăteni și întreprinderi, oferind mai multe posibilităti pentru aplicarea privată.

În plus, Comisia trebuie să fie mai severă în procesul de a asigura implementarea şi 
aplicarea în statele membre a tuturor reglementărilor adoptate. Procedurile curente 
privind încălcarea dreptului comunitar durează prea mult. Comisiei trebuie să i se dea 
posibilitatea de a „accelera procedurile privind încălcarea dreptului comunitar” pentru a 
aplica acquis-ul pietei unice. Sustinem şi încurajăm Comisia Europeană să îşi folosească 
pe deplin prerogativele şi să exploateze la maximum toate mecanismele de sanctionare 
aflate la dispozitia sa. Trebuie de asemenea să se asigure formarea unei retele de func-
tionari publici responsabili cu implementarea întregii noi legislatii UE, retea coordonată 
de către Comisie, şi aplicarea integrală în toate statele membre a Regulamentului pri-
vind sistemul de informare al pietei interne, pentru a îmbunătăti calitatea implementării.

Comisia ar trebui de asemenea să extindă mecanismele inovatoare, cum ar fi proce-
dura de evaluare reciprocă a Directivei privind serviciile, asupra mai multor domenii, 
pentru a asigura o mai bună aplicare a legislatiei UE. Institutiile ar trebui să se pună de 
acord asupra unui calendar cu titlu de obligatie şi asupra măsurilor concrete de a aplica 
legislatia privind piata unică. De asemenea, apreciem faptul că Comisia şi-a îndeplinit 
obligatia conform Directivei privind serviciile de a oferi rapoarte privind eforturile de a 
deschide piete de servicii. Aşteptăm recomandări pentru măsuri suplimentare de luat 
pentru realizarea pietei unice a serviciilor.

Este nevoie de un nou imbold puternic pentru a transforma libera circulatie în realitate

Implementarea completă a reglementărilor deja stabilite este un prim pas crucial, dar 
nu suficient. Ambitia Europei de a deveni o economie de top bazată pe cunoaştere 
este împiedicată serios în prezent de o piată a serviciilor fragmentată, precum şi de o 
lipsă de ambitie în implementare din partea statelor membre. Adevăratul potential al 
pietei unice a UE poate fi realizat numai dacă se încurajează libera circulatie în cadrul 
tuturor sectoarelor şi profesiilor. Astfel, facem un apel către Comisie şi statele membre 
să înlăture obstacolele din calea liberei circulatii a bunurilor, serviciilor, capitalului şi per-
soanelor. În cadrul revizuirii măsurilor prevăzute de Directiva privind serviciile, principiile 
esentiale ar trebui orientate către măsuri care maximizează creșterea economică, care 
înlătură piedicile, impun implementarea reglementărilor deja stabilite şi reduc costurile 
pentru IMM-uri.
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Fragmentarea sistemului comun european al taxei pe valoarea adăugată (TVA) în 27 
de sisteme TVA nationale este considerată a fi unul din principalele obstacole în calea 
comertului eficient intra-unional, împiedicând astfel cetătenii să simtă beneficiile unei 
reale piete unice. Sistemele diferite de colectare a TVA reprezintă o piedică în calea co-
mertului virtual transfrontalier şi astfel împiedică, printre altele, desăvârşirea unei piete 
digitale unice. Venitul din TVA ar trebui colectat la nivel national. Trebuie luat în conside-
rare faptul că proportiile TVA stabilite de către statele membre reprezintă un instrument 
bugetar important. În acest sens, ar trebui luate în considerare următoarele măsuri:

•crearea de către statele membre a unor ghișee unice eficiente. Acest lucru va contribui 
la reducerea birocratiei cu care se confruntă firmele

•introducerea unui model de factură europeană neutru din punct de vedere lingvistic şi

•crearea unui portal web pentru TVA european, cu colaborarea statelor membre, pentru 
a se asigura că firmele au acces facil la informatii precise şi sigure asupra legislatiei pri-
vind TVA în toate statele membre.

Libera circulatie a persoanelor

Dreptul cetătenilor de a circula şi de a se stabili în alt stat membru ar trebui simplificat 
cât mai mult posibil. Crearea unui card profesional european ar facilita mobilitatea. Tre-
buie să actionăm colectiv pentru a promova buna functionare a pietelor muncii, care 
oferă oportunităti de angajare şi, esential, să promovăm un nivel crescut de participare 
pe piata muncii în rândul tinerilor, vârstnicilor, femeilor, imigrantilor şi descendentilor 
acestora, precum şi a persoanelor cu dizabilităti. Ar trebui să stimulăm mobilitatea for-
tei de muncă pentru a crea o piată europeană a muncii mai integrată şi facem apel la 
statele membre să liberalizeze în vederea concurentei profesiile cu acces restrictionat 
atât la nivel national cât şi pentru salariati/profesionişti din alte state membre. Salaria-
tii care își încetează activitatea ar trebui să-şi poată transfera uşor în alt stat membru 
drepturile la pensie acumulate. Este esential să avem un sistem simplu şi operational de 
recunoaştere a calificărilor, pentru a sprijini mobilitatea profesioniştilor în Europa. Astfel, 
apreciem revizuirea făcută de Comisie asupra Directivei privind calificările profesionale 
şi facem apel la toate institutiile să încheie aceste negocieri cât mai curând posibil, cu 
scopul de a reduce diferentele şi piedicile. Totuşi, Comisia ar trebui să meargă mai de-
parte şi să profite de noile prevederi ale TFUE privind educatia, prevederi ce permit UE 
să ia măsuri care să încurajeze crearea unui sistem de recunoaştere a diplomelor acade-
mice pe întreg teritoriul european şi sporirea sprijinului pentru procesul de la Bologna.

Reducerea birocratiei

Normele ar trebui simplificate, iar IMM-urilor ar trebui să li se ofere șanse reale de 
dezvoltare prin comercializarea produselor şi serviciilor lor în mod liber pe piata unică 
europeană. Este important de asemenea să existe mai multă transparentă şi simpli-
ficare administrativă în raport cu dreptul la libera stabilire, deoarece oferă noi opor-
tunităti IMM-urilor. Trebuie luate măsuri decisive de îmbunătătire a oportunitătilor de 
investitie pentru firmele inovatoare nou- înfiintate, pentru companiile în creştere rapidă 
şi pentru firmele mici. Trebuie să ne asigurăm că IMM-urile pot functiona pe tot teritoriul 
Europei, acordându-le acces pe calea recunoaşterii reciproce, a reducerii birocratiei şi 
a stabilirii „ghișeului unic” pentru TVA, precum şi a îmbunătătirii accesului la finantare 
pentru IMM-uri. În special în interesul IMM-urilor, trebuie să ne asigurăm de crearea de 
conditii concurentiale echitabile prin implementarea eficientă a legilor UE în toate sta-
tele membre.

PPE a fost în linia întâi în procesul de atingere a obiectivului UE de a reduce birocra-
tia cu 25% până în 2012. Acum propunem un nou obiectiv ambitios, bazat pe indicatii 
precise, care va reduce birocratia cu încă 25% până în 2015. Ar trebui să ne punem de 
acord asupra obiectivelor sectoriale, exploatând astfel la maximum potentialul deose-
bit de a economisi suma estimativă de 40 miliarde de euro prin reducerea obligatiilor 
administrative.
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Piata unică digitală

Crearea unei piete unice digitale europene este esentială, deoarece aceasta poate de-
veni un stimulent al competitivitătii şi al creşterii economice, furnizând locuri de mu-
ncă cu calificare înaltă. Economia digitală se extinde rapid, dar comertul transfrontalier 
rămâne scăzut, iar creativitatea este sufocată de către o retea complexă de regimuri 
nationale diferite referitoare la copyright. Înlăturând barierele pentru firmele şi antre-
prenorii europeni, economia digitală poate deveni vârful de lance al realizării unei piete 
unice competitive. 

Economia bazată pe internet este un catalizator important al creşterii economice. Tre-
buie să accelerăm extinderea şi adoptarea internetului de mare viteză în bandă largă, 
precum şi crearea de conditii corespunzătoare pentru o prosperă economie a servicii-
lor bazată pe infrastructura cloud în Europa. Este nevoie de măsuri la nivel european 
pentru a oferi firmelor şi consumatorilor mijloacele şi încrederea de a face comert pe 
internet: simplificând procesul de acordare a licentelor, construind un cadru eficient 
pentru autorizarea şi gestiunea copyright-ului, stabilind un regim pan-european de 
acordare a licentelor şi oferind un sistem sigur şi accesibil din punct de vedere financiar 
pentru plăti transfrontaliere pe internet. Îndemnăm statele membre să încheie rapid 
negocierile asupra brevetului european, cum ar fi brevetul comunitar european.

Legând agenda digitală de dezvoltarea comertului electronic şi a noilor servicii, cum 
ar fi sănătate, comert, banking şi învătământ pe internet, infrastructura digitală poate 
deveni un factor esential al deschiderii pietei unice. Deşi s-au făcut progrese mari în 
directia liberei circulatii a bunurilor în Uniune, unele directive UE încă încalcă principiul 
liberei circulatii a bunurilor şi al recunoaşterii reciproce. Astfel, solicităm o legislatie uni-
ficată şi responsabilă în domeniul produselor, care să acopere toate produsele, inclusiv 
cele pe bază de tutun.

Sectorul energetic

Trebuie să ne respectăm angajamentul de a crea o piată unică autentică, eficientă şi 
operativă în domeniul energiei până în 2014. Toate statele membre ar trebui să imple-
menteze integral cel de-al treilea pachet privind energia, rapid şi respectând termenele 
limită stabilite. 

Interconectarea energetică ar trebui stimulată pentru a sprijini siguranta aprovizionării. 
Sunt necesare de asemenea măsuri urgente pentru înlăturarea obstacolelor în mate-
rie de sistematizare şi reglementare din domeniul investitiilor în infrastructură, pentru 
valorificarea potentialului pietei unice şi pentru sustinerea creşterii durabile. Așteptăm 
comunicarea Comisiei cu privire la functionarea pietei unice, comunicare ce ar trebui să 
includă o evaluare a gradului de liberalizare şi deschidere a pietei energetice în statele 
membre. Realizarea pietei unice energetice ar trebui însotită de implementarea inte-
grală a celui de-al treilea pachet privind energia şi a reglementărilor comunitare privind 
concurenta asupra tuturor companiilor străine şi filialelor acestora care functionează în 
UE, contribuind astfel la siguranta energetică a UE. 

Statele membre ale UE au făcut progrese semnificative în directia atingerii obiectivelor 
de energie regenerabilă, dar această dezvoltare trebuie sprijinită de proiectarea unei 
infrastructuri cu adevărat europene, care să includă facilităti de retea şi stocare, precum 
şi aprovizionare cu gaze şi coridoare (care vor juca un rol şi mai important ca sursă de 
echilibrare). 

Multi dintre vecinii cei mai apropiati ai statelor membre au capacitatea şi abilitatea de a 
furniza energie cu emisii scăzute de carbon retelei europene. Ar trebui promovat efor-
tul comun de a face posibil transferul eficient de electricitate între aceşti vecini şi statele 
membre.dukte, einschließlich Tabakwaren.
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Spatiul european de cercetare

Trebuie să ne reafirmăm angajamentul fată de inovare prin realizarea Spatiului euro-
pean de cercetare, crearea mediului optim pentru antreprenori şi inovatori pentru a-şi 
comercializa ideile şi a crea locuri de muncă, prin plasarea inovării bazate pe cerere în 
centrul cercetării europene şi al strategiei de dezvoltare. Un spatiu european de cerce-
tare perfect functional depinde de mobilitatea atât a persoanelor cât şi a ideilor. Progra-
mele de promovare a mobilitătii academice trebuie consolidate, iar infrastructura eu-
ropeană de cercetare ar trebui perfectionată. Politicile de promovare a inovării trebuie 
proiectate nu doar pentru a sprijini companii existente, ci şi pentru a oferi sprijin multor 
„firme nenăscute”. Potentialul european de creştere economică poate fi valorificat pe 
deplin numai dacă noile firme pot să concureze în conditii de egalitate.

Reforme structurale în toate statele membre

Reformele structurale sunt necesare pentru a crea locuri de muncă şi pentru a sustine 
sistemele noastre de asistentă socială. Reformele structurale pot reinstaura atât de ne-
cesara credibilitate fiscală şi pot oferi o bază pentru dezvoltare şi pentru crearea de 
locuri de muncă. Pe termen scurt, trebuie să reducem rata şomajului în rândul femeilor 
şi astfel trebuie să creăm structuri sociale cum ar fi facilitătile de îngrijire a copiilor şi 
şcolile pregătitoare. Reformele, concentrate pe termen mediu și lung, trebuie să se asi-
gure că salariile nu vor creşte mai mult decât productivitatea.

Concluzie

Asigurarea liberei circulatii a persoanelor, capitalului, produselor şi serviciilor în Euro-
pa reprezintă cea mai importantă reformă pentru a stimula creşterea economică fără 
a agrava mai mult povara datoriilor. Trebuie să actionăm rapid, atât la nivelul statelor 
membre cât şi la nivel european, pentru a înlătura restrictiile care împiedică accesul şi 
concurenta. Însotită de o consolidare oportună şi eficientă a bugetului, reforma pietei 
interne a UE reprezintă cea mai bună cale a Europei de a ridica nivelul competitivitătii şi 
de a se întoarce la creştere economică şi la o rată scăzută a şomajului.
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Politica de coeziune a UE – element esential pentru creșterea competitivitătii și rea-
lizarea convergentei la nivel european

Componentă indispensabilă a proiectului european, politica de coeziune a contribuit 
la creșterea competitivitătii, realizarea convergentei și la dezvoltarea statelor membre 
și a Uniunii Europe în ansamblu. Uniunea Europeană este recunoscută la nivel mondial 
pentru înaltele sale standarde economice, sociale și de dezvoltare culturală, precum și 
pentru nivelul ridicat de trai. În acest sens, Uniunea Europeană reprezintă un cadru de 
referintă și de stabilire a standardelor pentru locuitorii din afara Europei, și tocmai aceste 
standarde înalte fac UE atât de atractivă pentru cetătenii din afara spatiului european. 
În această perioadă de criză economică acută și competitie globală intensificată, când 
sunt necesare reforme curajoase și o vointă politică puternică, se pune problema cum 
putem păstra acest nivel ridicat de trai și cum ar putea cât mai multi europeni să se 
bucure de un nivel ridicat de trai.

Politica de coeziune a UE este o politică de investitii și de dezvoltare care favorizează 
creșterea și competitia și, prin urmare, pune bazele diminuării dezechilibrelor econo-
mice, sociale și regionale din Europa prin intermediul convergentei economice. Un 
obiectiv principal al utilizării fondurilor structurale UE ar trebui să rămână consolidarea 
capacitătilor. Uniunea europeană va reuși să fie competitivă în contextul competitiei 
globale crescânde și să depășească criza actuală, numai dacă potentialul de dezvoltare 
al tuturor regiunilor, zonelor urbane și orașelor poate fi exploatat, acestea putând găsi 
solutii regionale flexibile la provocările și blocajele identificate în cadrul Strategiei UE 
2020.

Considerăm că coeziunea teritorială pe termen lung se bazează pe o competitivitate 
crescută și o dezvoltare durabilă. Ne exprimăm dorinta de a crea conditiile propice 
pentru ca toate zonele Europei să facă parte din piata unică și de a depune eforturi 
comune pentru viitor. Investitiile publice nu pot fi decât benefice, creând bazele unei 
creșteri viitoare. Subliniem din nou faptul că granitele deschise, competitia, pietele di-
namice, infrastructura modernă, comunicarea și cercetarea sunt factori cruciali pentru 
competitivitate și dezvoltare. Prin urmare, solicităm ca politica de coeziune să se axeze 
în principal pe regiuni, acestea fiind cele insuficient dezvoltate, și să faciliteze schimbările 
structurale acolo unde este cazul. Recunoaștem efectul de pârghie al politicii de coe-
ziune, precum și capacitatea sa de a initia investitii private și publice.

Finantarea europeană contribuie, la nivel national, regional și local, la atingerea obiec-
tivelor europene în ansamblu. Politica de coeziune are impact și asupra celor care 
contribuie la finantarea sa. UE și statele membre trebuie să asigure o atribuire și o impli-
care adecvată a autoritătilor regionale și locale. Acestea, alături de guvernele centrale, 
se numără printre principalii co-finantatori și gestionari ai programelor finantate din 
fonduri structurale. Prin urmare, PPE consideră că obiectivele europene trebuie atinse 
folosind o abordare descentralizată, principiile guvernantei pe mai multe niveluri și ale 
gestionării partajate, pe baza criteriilor de promovare a creșterii, acestea fiind avan-
tajele majore ale politicii de coeziune. Datorită guvernantei pe mai multe niveluri, s-a 
îmbunătătit substantial punerea în aplicare a principiului subsidiaritătii, precum și recu-
noașterea importantei autoritătilor regionale. Principiul parteneriatului și sentimentul 
responsabilitătii actorilor implicati trebuie consolidate în continuare prin introducerea 
pactelor teritoriale și regionale în fiecare stat membru în vederea creșterii rolului re-
giunilor și orașelor.

Politica de coeziune trebuie să se axeze în continuare pe coeziunea teritorială. Trebuie 
subliniat faptul că Tratatul de la Lisabona a adăugat obiectivul coeziunii teritoriale la 
obiectivele economice și sociale. Acest obiectiv este strâns legat de provocările coe-
ziunii economice și sociale și ar trebui să consolideze valoarea adăugată la nivel euro-
pean a politicii de coeziune. Coeziunea teritorială este relevantă și la nivel sub-regional, 
în special în zonele urbane (cartiere confruntate cu dificultăti, dezvoltare urbană ne-
controlată), chiar și în cazul regiunilor considerate bogate. În ciuda tendintei de dimi-
nuare a dezechilibrelor inter-regionale, există încă dezechilibre majore, iar în anumite 
state membre dezechilibrele se intensifică datorită crizei economice și financiare.
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Politica de coeziune trebuie să se concentreze în continuare pe reducerea dezechilib-
relor și punerea în aplicare a unei dezvoltări armonioase și durabile pentru toate re-
giunile Uniunii, indiferent de statul membru în care se găsesc acestea. Este deosebit 
de important faptul că politica de coeziune încurajează și sustine creșterea economică 
durabilă. O creștere a fondurilor destinate programelor-cheie ale UE în domeniul cer-
cetării, dezvoltării și inovării (programul Orizont 2020) se va realiza în concordantă cu 
politica de coeziune. Este necesar să ne concentrăm pe coeziune și pe efectele sale, 
mai ales într-o perioadă de criză, coeziunea manifestându-se prin crearea de legături 
mai strânse între politica și reforma natională și programele de dezvoltare ale statelor 
membre. Politica de coeziune, prin abordarea sa multifond, trebuie să se axeze puter-
nic pe creștere și competitivitate, și să se conecteze într- un mod adecvat și flexibil 
la prevederile programului Orizont 2020 prin intermediul conceptului de „cale către 
excelentă”. În acest context, este necesară realizarea sinergiei între programul-cadru 
al UE pentru cercetare și dezvoltare (Orizont 2020) și finantarea din cadrul politicii de 
coeziune. Propunerile curente pentru investitii în proiecte de infrastructură trans-euro-
peană în materie de transport, energie și domeniu digital (cunoscute sub denumirea 
de initiativa privind „Mecanismul Conectarea Europei”) ar trebui să fie compatibile cu 
finantarea din cadrul politicii de coeziune în vederea asigurării de legături optime între 
diferitele tipuri de infrastructură la nivel european și la nivel regional și national. PPE 
sustine proiectele transfrontaliere și programele multifond, în special atunci când aces-
tea adaugă valoare mobilitătii cetătenilor europeni, contribuie la modernizarea căilor 
navigabile și a infrastructurii de drumuri și căi ferate, atunci când sprijină dezvoltarea 
în continuare a pietei interne a energiei și extinderea accesului, precum și flexibilizarea 
utilizării TIC.

Pentru a-și maximiza potentialul, politica de coeziune ar trebui să fie aplicabilă în conti-
nuare în toate regiunile Uniunii, însă ar trebui să se concentreze în mod special pe re-
giunile care sunt mai slab dezvoltate. Fondurile structurale și programele UE asociate 
trebuie folosite în primul rând pentru a sprijini oportunitătile noi, orientate spre viitor, și 
pentru a asigura dezvoltarea pe termen lung a regiunilor mai slab dezvoltate economic. 
Pentru aceasta, este important să ne asigurăm că finantarea cu tintă precisă a politicii 
de coeziune rămâne o prioritate în cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-
2020, PIB-ul rămânând principalul criteriu. O cotă importantă din mijloacele financiare 
alocate prin proiectele de coeziune ar trebui să fie directionată în continuare către in-
vestitiile în infrastructură și în învătământul superior.

Resursele bugetare alocate pentru politica agricolă comună prin următorul cadru fi-
nanciar multianual ar trebui să crească competitivitatea sectorului agricol și să sustină 
în mod constant procesul de transformare structurală prin restructurarea și moderni-
zarea zonelor rurale și transformarea lor în sectoare centrate pe cunoaștere. Alocatiile 
bugetare ar trebui să stimuleze transmiterea și dezvoltarea inovatiilor în zonele rurale.

Ca sprijin pentru IMM-uri, inovatie și eficientă energetică este esentială atingerea obiec-
tivelor politicii de coeziune, fondurile structurale ar trebui să aibă un caracter prioritar și 
ar trebui să se axeze pe finantarea competitivitătii, în special competitivitatea IMM-uri-
lor, și pe reducerea șomajului în rândul tinerilor. Fondurile UE disponibile, pentru că nu 
s-au cheltuit, în cadrul perspectivei financiare multianuale curente trebuie folosite rapid 
și eficient pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor și a facilita accesul IMM-urilor la 
finantare în vederea sprijinirii creării de locuri de muncă pentru tineri. Politica de coe-
ziune viitoare ar trebui să răspundă și provocărilor demografice atât din regiunile slab 
dezvoltate cât și din cele dezvoltate, deoarece este limpede că Europa se confruntă cu 
provocări demografice regionale fără precedent, iar populatiile din anumite zone geo-
grafice sunt afectate puternic de sărăcie, discriminare și excludere. 

Investitiile în infrastructura de bandă largă și alte tehnologii TIC au un important efect 
multiplicator asupra economiei. Prin urmare, conectarea tuturor locuintelor europene 
la internet ar trebui să constituie un criteriu important în programele de coeziune vii-
toare. Sunt necesare stimulente și programe specifice destinate persoanele în vârstă 
(de peste 65 de ani), deoarece acestea reprezintă grupul social care cel mai probabil 
nu este conectat la internet.
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Sistemele de control ale Uniunii nu ar trebui doar să evalueze legalitatea și regularitatea 
proiectelor finantate cu fonduri europene, ci ar trebui să le măsoare mai atent și efi-
cienta și să pună accentul pe conditionare și pe atingerea rezultatelor dorite. Această 
măsură este menită să prevină finantarea cu fonduri europene a proiectelor care nu 
generează creștere, deoarece astfel de proiecte ar putea conduce la diminuarea la 
nivel general a aprobării fondurilor UE. PPE sustine cu fermitate sporirea eficientei ad-
ministrării fondurilor UE, simplificând normele pentru beneficiarii finali ai fondurilor UE 
prin simplificarea structurilor administrative.

Politica de coeziune și politica structurală trebuie să fie flexibile, eficiente și de succes, 
mai ales în timpul unei puternice crize economice, subliniind nevoia stabilirii de criterii 
care să asigure atingerea scopurilor finantării. Prin urmare, politica de coeziune ar tre-
bui să joace un rol mai important în diminuarea efectelor negative ale cererii interne 
și externe în scădere. Politica de coeziune europeană reprezintă un instrument pentru 
punerea în aplicare a principiului solidaritătii. Aceasta conferă vizibilitate realizărilor 
din cadrul UE, fapt ce are o importantă deosebită pentru cetătenii europeni în contex-
tul crizei economice și financiare. Trebuie îmbunătătită mediatizarea politicii de coe-
ziune în orașele și regiunile europene. În calitate de fortă politică motrice a Europei, 
PPE consideră că explicarea valorii adăugate a resurselor și politicilor UE și impactul 
acestora asupra vietii cetătenilor este de o importantă politică strategică.
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