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Reforma UE: mai multă eficiență, mai puțină politică
În Europa ultimilor ani, confruntată cu crize succesive - criza economică, criza
migrației, criza instituțională – mă refer la contestarea instituțiilor europene prin
Brexit –, am dezbătut nevoia schimbării arhitecturii instituționale a Uniunii Europene.
Cred că următorul mandat este crucial pentru viitorul instituțiilor europene și mai ales
pentru schimbarea percepției cetățenilor europeni față de Uniune, pe care acum, din
ce în ce mai mulți, o consideră o structură birocratică și hegemonică. Acest lucru este
pe deplin confirmat de prezența scăzută la alegerile pentru Parlamentul European
înregistrată în ultimele două scrutine.
Președintele actual al Comisiei Europene a prezentat, în acest context, o
viziune mai puțin personală și mai degrabă una în beneficiul unor state membre, mă
refer în special la Germania, dar soluțiile cu privire la viitoarea arhitectură
instituțională nu par să creeze mai multă coeziune și să dea șansa relansării unei
Uniuni confruntate cu din ce în ce mai multă contestare și ignorare. De aceea,
modificarea tratatelor va fi o preocupare pentru mandatul următor, mai ales că ultima
modificare s-a realizat prin Tratatul de la Lisabona din anul 2007, iar noile evoluții
reclamă o revizuire. Îmi doresc un loc în cadrul Comisiei de Afaceri Constituționale a
noului Parlament European pentru care am următoarele propuneri:
● Depolitizarea Colegiului Comisarilor, în condițiile în care avem deja două
instituții eminamente politice - Consiliul European și Parlamentul European.
Rolul Comisiei trebuie să redevină acela de a administra și defini politici, nu
de a face politică. Până în 1995, construcția europeană a fost una eficientă
și credibilă pentru că a funcționat ca un organ administrativ și nu ca un
organism care dă orientări politice statelor membre. Comisia are rolul de
gardian al tratatelor cu pârghii juridice, iar statele care nu le respectă
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trebuie sancționate juridic, exclusiv la nivelul Curții Europene de Justiție și
nu politic.
● Unitate între statele membre, nu rivalitate. Echitate și egalitate în ceea ce
privește obligațiile și drepturile prevăzute în tratate și în legislația adoptată,
încetarea blocajelor politice și economice ale unor state împotriva altora
pentru obținerea de beneficii, cum este cazul Schengen.
● Este absolut necesară clarificarea reprezentării externe a UE, întrucât în
acest moment avem o suprasaturare la acest nivel: președintele Comisiei
Europene,

președintele

Consiliului

European,

dublați

de

Înaltul

Reprezentant pentru Politica Externă, dar și președinția rotativă a statelor
membre.
● Rolul Parlamentului European trebuie întărit. Parlamentul este instituția cu
cea mai mare legitimitate democratică, fiind ales de cetățeni, dar această
legitimitate nu este evidențiată în puterea legislativă pe care acesta ar
trebui să o dețină, în numele cetățenilor. Dreptul aproape exclusiv de
inițiativă îl are acum Comisia Europeană, iar dacă un parlamentar european
este confruntat în circumscripția lui cu o temă care se regăsește și în alte
regiuni din alte state, el trebuie să urmărească un proces greoi de adoptare
a unui raport din proprie inițiativă și numai ulterior Comisia are ca opțiune
tratarea acelui subiect și legiferarea lui. Acest proces trebuie scurtat așa
încât și deputații europeni, în situații clar stabilite, să aibă dreptul de a aduce
în atenția Parlamentului propuneri de modificare sau de creare a legislației
europene. În același timp, inițiativa cetățenească trebuie să devină mai
accesibilă cetățenilor europeni, condițiile de depunere în acest moment
fiind prea restrictive.
● Revenirea la criteriul meritocrației în selectarea funcționarilor la nivel de
management superior în cadrul instituțiilor europene prin înființarea unei
Școli Europene de Administrație Publică pentru profesionalizare și
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perfecționare, iar numirile în poziții de top s-ar face prin competiții corecte
între aceștia, nu prin negocieri și decizii politice. Este cunoscut faptul că
secretarii generali ai patru dintre instituțiile importante ale UE au
naționalitate germană, iar problemele de legalitate și etică din jurul numirii
secretarului general al Comisiei Europene, Martin Selmayr, sunt de
notorietate.
● Obiectivul primordial al UE trebuie să fie reducerea decalajelor de
dezvoltare dintre Est și Vest, dintre Nord și Sud. Un prim pas poate fi făcut
prin reconsiderarea sumelor însemnate de bani pe care UE le alocă fostelor
colonii ale principalelor sale state membre pentru a plăti anumite ”răni”
istorice. Sume importante de bani sunt tăiate din bugetele de dezvoltare,
care ar putea avea o mai mare contribuție la reducerea decalajelor
menționate mai sus, pentru că aceste bugete sunt îndreptate către asistența
unor state terțe în curs de dezvoltare. UE este astfel al doilea mare
contribuitor mondial la politica de asistență, se confruntă cu un val
imigraționist scăpat de sub control, dar își pune în plan secundar propriii
cetățeni defavorizați economic și social.

3

Proiect politic, Parlamentul European 2019-2024

Produse românești de la producători locali
Ca activitate economică, pescuitul în ape dulci aduce o serie de beneficii financiare
atât pentru oamenii care își câștigă pâinea din această ocupație, dar și pentru cei care
consumă produsele piscicole comercializate, mult mai sănătoase și mai gustoase decât cele
importate, provenite din oceane. În plus, industria instrumentelor, accesoriilor de pescuit, în
continuă expansiune, este o ramură economică ce creează locuri de muncă și susține
cercetarea în acest domeniu. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care am
acceptat provocarea de a activa în cadrul Comisiei de Pescuit a Parlamentului European, unde
recent am obținut o serie de compensații financiare pentru pescari și piscicultori în perioadele
de iarnă. Am reușit de asemenea, prin mai multe amendamente depuse și adoptate de
Parlamentul European să obțin compensații de până la 60 la sută pentru cei care suferă
pierderi cauzate de cormorani și alte păsări aflate sub protecția legislației europene, am
obținut fonduri pentru un studiu care să ne ofere date despre numărul și impactul acestor
păsări migratoare asupra mediului înconjurător și asupra stocurilor de pește.
Comisia de Pescuit a Parlamentului European este competentă să decidă legislativ
în toate aspectele ce privesc conservarea și gestionarea resurselor de pescuit, fondurile
destinate pisciculturii, acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului durabil și alte aspecte
ale acestui domeniu. Îmi propun să continui munca în această comisie, pentru a urmări și
contribui la mai multe proiecte:
●

Creșterea bugetului alocat României și încurajarea inițiativelor prin care pescarii și
lucrătorii din domeniul pisciculturii să își dezvolte afacerile, să își modernizeze
instrumentele de captură și stocare, accesând fonduri europene.

●

Declanșarea unei campanii de sprijin a pisciculturii românești. Preocuparea de a
consuma produse de calitate a devenit primordială și pentru români, dar pe piața din
România produsele piscicole sunt în cea mai mare parte importate, iar calitatea lor nu
este mereu cea mai bună. De aceea, trebuie să susținem dezvoltarea piscicolă, să îi
sprijinim pe producători să acceseze fonduri europene, să își dezvolte crescătoriile și
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să își poată vinde produsele pe piața românească și cea europeană. Astfel, contribuim
indirect la sănătatea românilor oferindu-le produse locale, cu un standard de calitate
superior.
●

Susținerea zonelor defavorizate prin simplificarea instrumentelor de accesare a
finanțărilor europene de către autorități și de către antreprenori, cu intenția de a
încerca să dăm un impuls zonei Deltei Dunării și oamenilor ce trăiesc în această
regiune a țării noastre, și nu numai.

●

Susținerea pescuitului recreativ și a industriei specifice, prin asigurarea unui cadru
legislativ clar și unitar în întreaga Uniune.
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România, rol cheie în securitatea UE
Îmi doresc să continui munca depusă în legislaturile anterioare în cadrul Comisiei de
Afaceri Externe și a Subcomisiei de Securitate și Apărare, iar activitatea mea se va concentra
pe următoarele teme:
● Continuarea colaborării și monitorizării statelor din Parteneriatul Estic, încheierea
negocierilor și luarea unor eventuale decizii de aderare a celor mai dezvoltate
dintre ele, având în vedere criterii echitabile și evitând evaluările de ordin politic.
Securitatea regiunii Estice a Uniunii Europene este un subiect de actualitate, iar
România are interese strategice în a o proteja și consolida. Sunt în favoarea unei
abordări diplomatice bazată pe cunoașterea aprofundată a acestui spațiu.
● Un interes deosebit voi continua să îl ofer Republicii Moldova, întrucât consider că
relaționarea noastră cu acest stat trebuie să fie una de încurajare și sprijin, nu de
blamare. Din nou, complexitatea acestui spațiu impune ca persoane responsabile
și neinteresate politic să vegheze asupra drumului european al Republicii Moldova
să nu fie pus la îndoială, iar cetățenii moldoveni să nu fie pedepsiți pentru
comportamentul unora dintre liderii lor politici.
● Îmi propun să continui relațiile diplomatice dezvoltate în ultimii ani cu
reprezentanții Azerbaidjanului, din calitatea de raportor permanent al
Parlamentului European pe acest subiect. Uniunea are interese majore în regiunea
Caucazului, iar cel privind alimentarea cu energie energetică a spațiului european,
este cel mai relevant. În acest proiect, România poate fi un actor important care să
vegheze la securitatea și întreținerea infrastructurii conductelor de gaze ce vor fi
realizate. Acesta este un dosar de durată, dar a cărui reușită depinde enorm de
calitatea persoanelor ce vor fi implicate în negocierile din următorii ani.
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România, demnă în Europa
Președinția română la UE oferă o vizibilitate, o deschidere fără precedent pentru
promovarea țării noastre la nivel european. Acest exercițiu de maximă responsabilitate în care
România își demonstrează capacitatea de a gestiona politicile europene trebuie continuat cu
acțiuni prin care România să își reconstruiască imaginea unei țări mature democratic, ce are
capacitate de inovare și de dialog.
●

Așa cum am făcut și în trecut, voi continua să promovez istoria, cultura și
personalitățile românești în Parlamentul European. România are nevoie de mai multe
prietenii la Bruxelles, iar aceste relații nu se pot lega fără a ne face mai bine cunoscuți,
ca popor profund european.

●

Luptele interne din România trebuie să înceteze să ne creeze vulnerabilități la
Bruxelles: de aceea, voi organiza în continuare dezbateri, mese rotunde, reuniuni și
voi lua poziție în plen de fiecare dată când România va suferi de o judecată cu dublu
standard cauzată de faptul că mesajele de la București sunt interpretate înainte de a
fi înțelese. România este egală în obligații dar și în drepturi cu oricare alt stat membru
și este în „fișa postului” nostru de europarlamentari români să acționăm atunci când
acest deziderat de bun simț nu este respectat.

●

O Românie demnă se construiește pe o generație de tineri informați și educați; voi
continua programele de stagii pentru tineri în cadrul cabinetului parlamentar, voi
privilegia grupurile de elevi, studenți și profesori în cadrul vizitelor sponsorizate de
Parlamentul European, voi da în continuare curs invitațiilor programului „Școliambasador ale Parlamentului European”, care presupune interacțiunea elevilor din
diferite părți ale României cu europarlamentari, cu scopul creării unei culturi
fundamental europene.

●

Voi continua să promovez cât mai multe proiecte ce își propun susținerea cercetării în
domeniul medical, în domenii mai puțin vizibile precum hemofilia sau fertilitatea, dar
și accesul egal la tratamente medicale ale tuturor cetățenilor din statele membre.
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România, în ciuda profesionalismului corpului medical și a unei tradiții în ceea ce
privește cercetarea în acest domeniu, se confruntă cu un exod greu de oprit al
medicilor și pacienților, care și-au pierdut încrederea în sistemul de sănătate din țara
noastră. Pentru a crea punți între corpul medical din țările vestice și cele estice, pentru
a genera apropiere între organizațiile de pacienți din diverse state membre, astfel
încât să schimbăm nu doar aparatele din sistem, ci și mentalitățile, metodele de lucru,
voi continua să lucrez organizând conferințe și dezbateri pe diverse subiecte din acest
domeniu.
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