PLATFORMELE PRINCIPALELOR PARTIDE
cu privire la

ALEGERI
PARLAMENTARE
2016

Îndrăznește să crezi în România
Alocarea a 2% din PIB pentru
apărare.

RELAȚII EXTERNE

Reclădire națională
Alocarea a 2% din PIB pentru apărare.

În sfârşit ai cu cine
Consolidarea capacităților de apărare
ale României.

Accesul deplin la spațiul Schengen.
Revitalizarea industriei de
apărare și a cercetării, adecvarea
industriei naționale la cerințele
NATO, asigurarea nivelului optim
de armament.
Susținerea parteneriatelor
strategice cu SUA, NATO, UE.

Continuarea și întărirea Parteneriatului
cu SUA și cu alte țări UE.
Crearea unui Grup de Acțiune de Lobby
Internațional, la nivelul Primului Ministru,
care va coordona eforturile de lobby
internațional pentru România și
interesele românești.
Angajarea prin licitație publică
internațională a două firme de lobby,
recunoscute internațional, cu prezență la
Washington, Bruxelles, Berlin și Moscova,
pentru promovarea intereselor românești,
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Pregătirea din timp pentru președinția
Consiliului UE din 2019, stabilind
priorități precum păstrarea unității Europei
și poziționarea României alături de
nucleul UE, susținerea reformelor
politice și economice în statele vecine
(Republica Moldova, Ucraina),
împiedicarea renunțării la politica
agricolă și de coeziune și a pierderii
fondurilor de către România, și alocarea
mai multor resurse pentru Strategia UE
pentru Regiunea Dunării, inițiativă
lansată de România împreună cu Austria.
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în special a celor economice, zona de
diplomație clasică și de securitate
rămânând în competența MAE.
Constituirea unui Comitet Internațional
de Sprijin pentru interesele României,
compus din personalități economice,
diplomatice și politice internaționale care
simpatizează cu România, atât de
cetățenie română, cât și străină.
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PLATFORMELE PRINCIPALELOR PARTIDE
cu privire la RELAȚII EXTERNE
Menținerea Mecanismului de
Cooperare și Verificare.
Susținerea parcursului european al
Republicii Moldova.
Ucraina:
 dezvoltarea cooperării economice
bilaterale și a infrastructurii;
 susținerea europenizării Ucrainei prin
reforme politice, economice și
sociale;
 susținerea integrotății teritoriale și
suveranității;
 rezolvarea problemelor comunităților
românești în păstrarea și dezvoltarea
identității lor culturale, etnice,
lingvistice și religioase.

