Bună ziua!   
Sunt Siegfried Mureșan, europarlamentar
din partea Partidului Național Liberal.
Când am fost ales în Parlamentul
European, am plecat la drum cu multe
planuri, proiecte și gânduri. Din prima
zi de mandat vreau să aduc Uniunea
Europeană mai aproape de voi. Vreau
să vă arăt că NOI suntem Uniunea
Europeană și că România are un loc și
un rol important de jucat în Europa. Asta
vreau să facem împreună și în viitor.
Sunt un român care se identifică cu
valorile europene, născut și crescut în
Hunedoara, educat în București și Berlin.
Încerc să adun idei bune de la toți oamenii
pe care îi întâlnesc și din toate locurile
prin care trec. Lucrez zilnic în Parlamentul European pentru ca România să fie reprezentată cât mai bine în Europa.
Dintotdeauna am crezut că politica se face pentru oameni, că rostul politicianului este să facă viața voastră mai bună.
Vreau ca toate legile pe care le adoptăm la nivel european să aducă beneficii pentru cetățenii români. Vreau școli care să
pregătească copiii noștri pentru viața de mâine, spitale care să trateze bolnavii în siguranță, administrație publică care să
folosească cetățeanului, justiție care să facă dreptate, un mediu competitiv în care sectorul privat să se poată dezvolta și
crea locuri de muncă.
Prin tot ceea ce fac vreau să aduc România în fruntea Europei. Vreau ca oamenii să trăiască tot mai bine. Vreau o țară
condusă de oameni cinstiți și competenți.
În paginile următoare veți găsi o scurtă prezentare a muncii mele de până acum. Sunt pregătit să continui împreună cu
voi pe acest drum!
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„Îl cunosc pe Siegfried Mureșan de când era consilier politic
al PPE și am avut plăcerea să-l văd evoluând în cariera sa. A
fost ales în Parlamentul European de către concetățenii săi și
a devenit mai târziu purtătorul de cuvânt al PPE. A demonstrat
întotdeauna dedicare, abilități puternice de comunicare și, mai
ales, un adevărat atașament față de valorile noastre comune
ale PPE. Aceleași valori pe care le-a promovat constant în
România, pentru a asigura un viitor mai bun pentru țara și
concetățenii săi și pentru a se asigura că democrația și statul
de drept nu mai sunt amenințate.”

Siegfried Mure[an

Günther Oettinger,
comisar european pentru Buget și Resurse Umane
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„Siegfried Mureșan a dobândit repede o reputație excelentă
în Parlamentul European și în afara acestuia prin modul său
de a fi, dedicat, obiectiv și pe care te poți baza.
Parlamentul și Comisia nu au întotdeauna aceleași interese,
dar el este întotdeauna un negociator de încredere și corect, cu
abilități diplomatice. Personal am reușit să experimentez acest
lucru în negocierile privind bugetul UE pentru anul 2018. Am
fost impresionat de maniera în care a pregătit discuțiile bugetare
în 2018 în calitate de raportor în Parlamentul European și
modul în care a reunit diferitele priorități ale deputaților și ale
grupurilor politice. Îl apreciez foarte mult!”

Manfred Weber, președinte al Grupului Partidului Popular
European din Parlamentul European
„Siegfried Mureșan este un membru activ și apreciat al
Grupului PPE. El a primit responsabilități din partea Grupului
PPE asupra câtorva dosare legislative importante din acest
mandat și a apărat cu succes interesele PPE în timpul multor
ore de negocieri cu alte grupuri politice, Comisia Europeană
și Consiliul European. În timpul muncii sale privind bugetul
UE 2018, a reușit să aducă Europa mai aproape de oameni. El
reprezintă cu succes valorile familiei noastre politice. Siegfried
este o voce puternică pentru poporul român în Parlamentul
European.”

Antonio López-Istúriz White,
secretar general al Partidului Popular European
“Îl cunosc pe Siegfried Mureșan deja de mulți ani. Am
lucrat îndeaproape cu el la PPE cu mult timp înainte de a fi
membru al Parlamentului European. Este un politician care
muncește din greu, este eficient și de încredere, mereu dornic să
schimbe actualele condiții spre bine. Lucrează constant pentru
îmbunătățirea vieții cetățenilor europeni în general și mai ales
a românilor. Siegfried este tipul de politician de care Uniunea
Europeană are nevoie.“

5 ani de activitate în Parlamentul European

Joseph Daul, președinte al Partidului Popular European
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Capitolul 1 - Tineri

30.000 de tineri în vârstă de 18 ani, dintre care 1.000
de tineri din România, au fost selectați pentru a călători
gratuit cu trenul în Uniunea Europeană (UE) în 2018 și
2019 până la 30 de zile prin Programul „DiscoverEU”.

Siegfried Mure[an

Programul a fost inclus în premieră de eurodeputatul
Siegfried Mureșan în Bugetul UE pentru anul 2018 și
beneficiază de o alocare financiară de 12 milioane de euro.
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Înscrierile pentru a beneficia de un permis de călătorie
prin Programul „DiscoverEU” au avut loc în iunie 2018 și,
respectiv, decembrie 2018 pe platforma online de înscrieri
http:// europa.eu/youth/discoverEU_ro.

1.000 de tineri din România au primit bilete gratuite prin
„DiscoverEU”
Cei 30.000 de câștigători au beneficiat sau urmează să beneficieze
de un bilet gratuit de tren de până la 30 de zile cu care să viziteze
Europa în 2018 și 2019.
Comisia Europeană a recunoscut potențialul acestui proiect și
a propus în noul buget multianual 2021 - 2027 alocarea a 700 de
milioane de euro pentru „DiscoverEU”.

S-au putut înscrie la Programul „DiscoverEU” tinerii
care aveau 18 ani la data înscrierii și care dețineau cetățenia
uneia dintre cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene.

„Două treimi din angajatori consideră un atu experiența
internațională a viitorilor angajați.”
Siegfried Mureșan

5 ani de activitate în Parlamentul European

Programul „DiscoverEU” - bilete gratuite de tren cu care tinerii de 18 ani
să poată vizita Europa

„O călătorie prin Europa este o experiență unică ce va
schimba complet perspectiva tinerilor despre ce școli vor să
urmeze, ce abilități să dobândească pentru a avea succes în
carieră, ce limbi vor să studieze la universitate.”
Siegfried Mureșan
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Deputatul european Siegfried Mureșan a lansat, în
mai 2015, Programul de stagii de practică „Primul
pas în cariera europeană” în cadrul Biroului
parlamentar din București.
Programul se adresează tinerilor care doresc să
se familiarizeze cu activitățile Parlamentului
European și, totodată, să acumuleze experiență
profesională în domeniul politicilor europene și al
comunicării politice.

Siegfried Mure[an

Circa 250 de candidați s-au înscris în cele 6 ediții
ale programului de până acum, dintre care 30 de
tineri au participat la programul de stagii.
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Pe lângă șansa de a lucra efectiv într-un mediu
profesional european și de a vedea cum funcționează
biroul unui deputat european, tinerii stagiari au
ocazia, totodată, să efectueze o vizită de informare
la sediul Parlamentului European de la Bruxelles și
să participe periodic la acțiunile pe care Siegfried
Mureșan le organizează special pentru ei.

„Am lansat acest program pentru a veni în sprijinul tinerilor cu rezultate academice bune, cu spirit de inițiativă, care-și
doresc o carieră în instituțiile naționale și europene sau în politică. Consider că România are nevoie de o generație de tineri
bine pregătiți și, de aceea, am creat acest program special pentru ei.”
Siegfried Mureșan

Concurs pentru tineri:
„Cum ne pregătim de revoluție? / Piața muncii și a patra revoluție industrială”
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a organizat, în luna martie 2016, un concurs de idei dedicat tinerilor cu tema „Cum
ne pregătim de Revoluție? / Piața muncii și a patra revoluție industrială”, în urma căruia 30 de tineri au beneficiat de o
vizită la sediul Parlamentului European din Bruxelles. Acolo, tinerii au participat la un workshop despre piața muncii și
a patra revoluție industrială. Cele mai bune idei ale tinerilor care au participat
la workshop au fost trimise reprezentanților Comisiei Europene responsabili cu
elaborarea de politici privind accesul tinerilor pe piața muncii. Experții europeni
au analizat propunerile tinerilor în vederea integrării acestora în planurile privind
viitoarele politici în domeniu ale Uniunii Europene.
„Am organizat acest concurs și workshop în Parlamentul European pentru că
am vrut să aflu care este viziunea tinerilor despre a patra revoluție industrială.
În condițiile în care, sub influența evoluțiilor tehnologice fără precedent, multe
locuri de muncă sunt amenințate, trebuie să vedem cum ar trebui să pregătim
piața muncii la nivelul Uniunii Europene, dar și în România. Așa cum ne-au
avertizat specialiștii Forumului Economic Mondial de la Davos din 2016, o
proporție de 65% dintre copiii care încep acum școala primară vor profesa în
meserii care astăzi nici măcar nu există.”
Siegfried Mureșan

Propuneri în Parlamentul European pentru reducerea șomajului
în rândul tinerilor
Siegfried Mureșan a depus, în iulie 2014, alături de 11 eurodeputați, o propunere de rezoluție comună referitoare la locurile
de muncă pentru tineri. În rezoluție, eurodeputații au solicitat Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene,
printre altele, să accelereze punerea în aplicare a unor măsuri de reducere a șomajului în rândul tinerilor. Totodată, ei au cerut
să îmbunătățească sistemele de educație și formare profesională pentru a spori șansele tinerilor de a-și găsi un loc de muncă.
În cadrul rezoluției mai este solicitată consolidarea și reformarea agențiilor de pe piața forței de muncă.

5 ani de activitate în Parlamentul European

Programul de stagii de practică „Primul pas în cariera europeană”
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Capitolul 2 - Locuri de muncă

Sprijin de 3,5 milioane de euro pentru muncitorii disponibilizați
de la Combinatul Mechel din Câmpia Turzii
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De îndată ce a devenit membru al Parlamentului
European, în iulie 2014, Siegfried Mureșan a redactat
de urgență un raport prin care solicita sprijin pentru
muncitorii disponibilizați. Raportul a fost adoptat
în septembrie 2014 în plenul Parlamentului cu 614
voturi „pentru” și doar 71 „împotrivă”. Mai mult,
eurodeputatul român s-a întâlnit cu oamenii din
Câmpia Turzii pentru a vedea ce probleme sunt în
implementarea proiectului și dacă pot fi identificați
alți parteneri economici care să sprijine proiectul.
Fondurile europene au fost destinate implementării
unor măsuri de conversie profesională, mentorat la
locul de muncă sau stagii pentru 1.000 de angajați
care au rămas fără serviciu, precum și înființării unui
combinat social în zonă.

5 ani de activitate în Parlamentul European

Siegfried Mure[an

Deputatul european Siegfried Mureșan a obținut, în
septembrie 2014, alocarea a 3,5 milioane de euro din
Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru
muncitorii disponibilizați de la Combinatul Mechel
din Câmpia Turzii, după ce grupul siderurgic rus
Mechel a decis să își înceteze activitatea în România.

„Am făcut tot ce se putea pentru ca raportul să fie adoptat cât mai repede. Am vrut să transmit un mesaj clar că
nu am uitat de ce am fost trimis de către cetățenii români în Parlamentul European.”
Siegfried Mureșan
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Siegfried Mure[an

Studiul „It’s Our Job: Reforming
Europe’s Labour Markets / Datoria
noastră: reformarea pieței europene a
muncii” a fost lansat de către deputatul
european Siegfried Mureșan în luna
mai 2015, la Bruxelles. Lucrarea a
fost semnată împreună cu doctorul
în economie Eoin Drea, cercetător
în cadrul Centrului pentru Studii
Europene „Wilfried Martens”.
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La evenimentul de lansare a
studiului, în 5 mai 2015, a luat cuvântul
și vicepreședintele Comisiei Europene
și comisar european pentru locuri de
muncă, creștere economică, investiții
și competitivitate, Jyrki Katainen.

„Este necesar să adaptăm sistemul
de educație la nevoile angajatorilor,
iar universitățile să colaboreze
cât mai strâns cu antreprenorii, cu
sectorul privat.”
Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan a cerut și a primit asigurări de la Comisia Europeană că
ArcelorMittal Galați nu se închide
Deputatul european Siegfried Mureșan a obținut asigurări din partea Comisiei Europene că nu va accepta nicio vânzare a
Combinatului ArcelorMittal Galați către un cumpărător care vrea să închidă fabrica.
La începutul lunii aprilie 2018, Compania ArcelorMittal a anunțat că vrea să vândă combinatul siderurgic de la Galați, unitate
cu 6.000 de angajați și care generează indirect alte mii de locuri de muncă în județ. În lipsa unor reacții din partea Guvernului,
Siegfried Mureșan a trimis o scrisoare deschisă prim-ministrului Viorica Dăncilă. În scrisoare, eurodeputatul a solicitat primministrului informarea cetățenilor cu privire la
existența unui plan strategic al Guvernului referitor
la eventuala vânzare a combinatului, astfel încât
aceasta să aibă efecte minime asupra economiei
României și a zecilor de mii de persoane ale căror
venituri depind de funcționarea fabricii.
După ce nu a primit niciun răspuns din partea
Guvernului, Siegfried Mureșan a adresat pe 17
mai 2018 o interpelare scrisă Comisiei Europene,
preocupat fiind de posibilele restructurări ale
activității combinatului care ar fi dus la pierderi de
locuri de muncă sau chiar la închiderea fabricii.
Comisia a răspuns interpelării spunând că se va
asigura că noul cumpărător al ArcelorMittal este
capabil să continue funcționarea combinatului pe
termen lung și că vânzarea către un cumpărător
care ar avea în vedere închiderea fabricii nu este o
soluție acceptabilă.

5 ani de activitate în Parlamentul European

Studiul „It’s Our Job: Reforming Europe’s Labour Markets /
Datoria noastră: reformarea pieței europene a muncii”
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Reducerea costurilor cu politicile europene
Laboratorul de Inovare pentru Politici Publice este un proiect-pilot inițiat de eurodeputatul Siegfried Mureșan în anul 2016
pentru reducerea costurilor și eficientizarea politicilor publice europene. Proiectul-pilot a fost lansat în data de 17 octombrie
2016 și a beneficiat de o finanțare pentru primul an în valoare de 500.000 de euro, bani alocați în totalitate din Bugetul Uniunii
Europene. Laboratorul are rolul, în primul rând, de a crea cadrul în care specialiștii în politici publice să facă schimb de
experiență pentru ca, apoi, să se poată elabora politici publice mult mai eficiente și mai puțin costisitoare.

„Pentru a putea îndeplini toate obiectivele Uniunii Europene de creștere economică și sporire a securității
fără a crește cheltuielile bugetare, avem nevoie să elaborăm politici publice europene mai eficiente și mai puțin
costisitoare.”
Siegfried Mureșan, inițiatorul Laboratorului de Inovare pentru Politici Publice

Siegfried Mure[an

Costurile fiecărui euro din bugetul UE
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Studiul „Costurile fiecărui euro din bugetul UE pentru implementarea politicilor UE în diferite
state membre: controlul costurilor de implementare a granturilor UE”, a fost realizat în 2016 de
compania de audit Deloitte, sub coordonarea deputatului european Siegfried Mureșan. Studiul
arăta că legislația nearmonizată, nivelul scăzut de digitalizare a sectorului public și birocrația
excesivă sunt printre factorii care generează costuri suplimentare, poveri administrative și
confuzie în rândul beneficiarilor. Astfel, se recomanda simplificarea și o mai bună armonizare
a regulilor în rândul tuturor programelor de finanțare europene, stabilirea unui cadru legal robust și previzibil, precum și
extinderea gradului de digitalizare în sectorul public prin introducerea instrumentelor de e-guvernare.

„Este treaba noastră, a factorilor de decizie politică și din administrație, să ne asigurăm că fondurile europene
ajung într-o proporție cât mai mare la beneficiari și că sunt cheltuite cât mai eficient cu putință.”
Siegfried Mureșan, coordonatorul studiului

7,9 milioane de euro pentru combaterea dezinformării și a propagandei
antieuropene

Siegfried Mureșan a obținut alocarea a 7,9 milioane de euro din Bugetul UE 2018 și Bugetul UE 2019 pentru combaterea
dezinformării și a propagandei antieuropene. Astfel, din Bugetul UE 2018, 1,1 milioane de euro au fost alocați unei acțiuni
pregătitoare privind combaterea propagandei și dezinformării venite dinspre Federația Rusă, 3 milioane de euro Comisiei
Europene pentru comunicare în relațiile externe, în special în Vecinătatea estică și Balcanii de Vest, iar Serviciului European
pentru Acțiune Externă i-au fost alocați 800.000 de euro pentru instrumente de comunicare strategică. Acțiunea pregătitoare
înaintată de Siegfried Mureșan este menită să combată propaganda și acțiunile de dezinformare ale Federației Ruse prin presă și
prin rețelele sociale în statele membre și în cele din Vecinătatea Estică. Proiectul urmărește pregătirea personalului de specialitate
din aceste țări care să monitorizeze propaganda rusă și știrile false (fake news), precum și instruirea acestuia în vederea combaterii
fenomenului de propagandă.
Din Bugetul UE 2019, Siegfried Mureșan a obținut o alocare suplimentară de 3 milioane de euro pentru combaterea
dezinformării.

„Erasmus” pentru tineri jurnaliști și specialiști
în comunicare, marketing și IT
Deputatul european Siegfried Mureșan a obținut alocarea în premieră a 1,2
milioane de euro din Bugetul Uniunii Europene din 2018 plus alte 2,1 milioane
de euro din Bugetul UE 2019 pentru finanțarea proiectului-pilot Stars4Media,
„Erasmus” pentru tineri jurnaliști și specialiști în comunicare, marketing și IT.
Prin acest proiect, tinerii jurnaliști au ocazia să participe la schimburi de experiență
pe perioade între 1 și 3 luni în organizații de presă europene, să-și dezvolte
competențele profesionale și lingvistice, dar și să trăiască în medii culturale și
socio-profesionale diferite.

„Este o bună oportunitate ca tinerii jurnaliști, dar și specialiștii în comunicare, marketing și IT să contribuie,
alături de Uniunea Europeană, la îmbunătățirea mobilității și a inovării în sectorul mass-media.”
Siegfried Mureșan

5 ani de activitate în Parlamentul European

Capitolul 3 - Politicile UE
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Siegfried Mureșan a obținut includerea României în Fondul Monetar
European

Vot decisiv în Parlamentul European pentru susținerea candidatului român la
funcția de procuror-șef al Uniunii Europene

Siegfried Mure[an

Raportul cuprinde și amendamentul deputatului european Siegfried Mureșan prin care cere ca la FME să poată participa
și statele membre ale Uniunii Europene care încă nu fac parte din zona euro, dar și-au asumat aderarea la zona euro în tratatul de
aderare, cum este cazul României.
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„Rolul FME este de a aproba
împrumuturi de urgență, dar, în schimb,
statele trebuie să adopte programe
de reformă economică pentru a evita
intrarea în criză și pentru a reveni la
creșterea economică. Cu toate acestea,
nici Uniunea Europeană, niciun alt
instrument fiscal sau bugetar nu poate
înlocui responsabilitatea pe care o
au statelor membre la nivel național
asupra disciplinei fiscal-bugetare.”
Deputatul european Siegfried Mureșan

Deputatul european Siegfried Mureșan împreună
cu colegii europarlamentari din Partidul Național
Liberal au acordat voturile decisive pentru
desemnarea, din partea Parlamentului European, a
Laurei-Codruța Kövesi pentru funcția de procurorșef al Uniunii Europene.
Candidatul român a obținut 26 de voturi în Comisia
pentru libertăți civile a Parlamentului (comisie
decidentă), cu 4 voturi mai mult decât candidatul
de pe locul doi, francezul Jean-François Bohnert.
Astfel, cele 5 voturi ale europarlamentarilor PNL au
contribuit decisiv la rezultatul final.
În plus, Siegfried Mureșan și PNL au negociat
și au obținut sprijinul Grupului PPE și al altor
colegi europarlamentari din Comisia LIBE pentru
desemnarea candidatului român.

5 ani de activitate în Parlamentul European

Plenul Parlamentului European a votat, în martie 2019, Raportul preliminar privind înființarea Fondului Monetar
European (FME), cu rolul de a proteja Uniunea Europeană de o eventuală criză economică și financiară.

19

Despăgubiri de 8,5 milioane de euro pentru inundațiile din România,
în urma unui raport realizat de Siegfried Mureșan

Siegfried Mure[an

Parlamentul European a aprobat, în data de 7 iulie 2015, raportul deputatului european Siegfried Mureșan care prevedea
alocarea a 8,5 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru compensarea inundațiilor care au afectat
România în 2014. Fondurile obținute prin raportul eurodeputatului român au fost destinate pentru cheltuieli ale autorităților
române cu operațiunile de urgență, pentru sprijinea reconstrucției infrastructurii rutiere sau energetice afectate de viituri,
dar și pentru consolidarea celei de prevenție. Pe lângă cele 8,5 milioane de euro acordate României, raportul aprobat de
Parlamentul European mai prevedea și acordarea a 2 milioane de euro pentru Bulgaria, respectiv, a 56 de milioane de euro
pentru Italia, pentru inundațiile pe care le-au suferit aceste țări în anul 2014.
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„Țara noastră a fost lovită de
două valuri majore de viituri în anul
2014 soldate inclusiv cu pierderi de
vieți omenești. Uniunea Europeană
contribuie în mod solidar la suportarea
unei părți din costurile materiale
provocate de inundații. Este un semnal
clar că, indiferent de situație, Uniunea
Europeană are la dispoziție instrumente
prin care să atenueze efectele unor
catastrofe naturale asupra oamenilor.”
Siegfried Mureșan după votul
din plenul Parlamentului European.

Deputatul european Siegfried Mureșan a obținut în data de 17 septembrie 2014 votul Parlamentului European pe raportul
său privind alocarea în avans a unei sume de până la 50 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
pentru regiunile europene afectate de catastrofe naturale majore. Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene a fost creat ca un
răspuns la catastrofele naturale majore care afectează Uniunea Europeană și statele candidate la aderare în spațiul UE. Anual,
Uniunea poate sprijini aceste țări cu
maximum 500 de milioane de euro. În
urma adoptării raportului realizat de
eurodeputatul Siegfried Mureșan, UE
poate acorda acum plăți în avans din
acest fond pentru regiunile afectate
de catastrofe naturale, dar care nu pot
depăși 10% din contribuția anticipată.

„Europenii
afectați
de
catastrofe naturale vor putea
fi ajutați mai repede în urma
votului de astăzi al Parlamentului
European.”
Siegfried Mureșan după
adoptarea raportului său de către
plenul Parlamentului European.

5 ani de activitate în Parlamentul European

Ajutoare europene în avans pentru regiunile afectate de catastrofe naturale

Capitolul 4 - Europa solidară
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Negociator-șef pentru Bugetul UE 2018 în valoare de 160,1 miliarde de euro

Parlamentul European a adoptat, la 30 noiembrie 2017, Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2018, în valoare de 160,1 de
miliarde de euro. A fost primul buget european negociat de un eurodeputat român, Siegfried Mureșan. Forma finală a bugetului
a cuprins creșteri de alocări pentru domeniile-cheie ale UE: locurile de muncă, investițiile, cercetarea și siguranța oamenilor.

Siegfried Mure[an

Siegfried Mureșan, primul eurodeputat român ales negociator-șef pentru bugetul Uniunii Europene
La 26 noiembrie 2016, eurodeputatul Siegfried Mureșan era desemnat negociator-șef al Parlamentului European pentru
Bugetul UE 2018. Era pentru prima dată când un eurodeputat român fusese desemnat să negocieze unul dintre cele mai
importante dosare la nivel european: întregul buget al Uniunii Europene. La momentul desemnării, Mureșan a anunțat că
prioritățile sale vor fi creșterea economică, locurile de muncă și siguranța cetățeanului.
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10 luni de negocieri
Negocierile bugetare au început, de facto,
în februarie 2017, când Siegfried Mureșan a
prezentat colegilor din Parlament prioritățile
sale bugetare. Apoi, după peste 10 luni de
negociere, plenul Parlamentului European a
adoptat raportul „Mureșan” privind noul buget
al UE pentru anul 2018. Negocierile au fost
un succes. După sute de întâlniri și discuții
cu cele 28 de guverne ale UE, cu delegațiile
Comisiei Europene și cu sute de colegi din
Parlamentul European, Bugetul UE adoptat
a primit alocări suplimentare pe domeniile
prioritare anunțate de Siegfried Mureșan.

46,5 miliarde de euro pentru plăți în Politica de Coeziune
Astfel, Politica de Coeziune, principala politică de investiții
a Uniunii Europene, a beneficiat în anul 2018 de o creștere de
55% a alocărilor pentru creditele de plată: de la 30 de miliarde
de euro, în 2017, la 46,5 miliarde de euro. În felul acesta, UE
s-a asigurat că sunt suficienți bani în buget pentru decontarea
facturilor cu proiecte de finanțare europeană. Este o veste
bună pentru România, pentru că țara noastră este unul dintre
cei mai mari beneficiari ai Politicii de Coeziune din Europa.
11,2 miliarde de euro pentru cercetare
Bugetul UE 2018 a cuprins o alocare de 11,2 miliarde de
euro pentru Programul de cercetare și inovare „Orizont 2020”,
cu 866 milioane de euro în plus față de Bugetul UE 2017.
2,3 miliarde de euro pentru Erasmus+
Totodată, au crescut cu 250 de milioane de euro alocările
pentru Programul de mobilitate universitară „Erasmus+” și a
ajuns la o alocare totală de 2,3 miliarde de euro. Prin această
creștere, Uniunea Europeană a putut aloca în anul 2018 zeci
de mii de burse în plus pentru tinerii europeni.

5 ani de activitate în Parlamentul European

Capitolul 5 - Negocierea bugetului UE
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Peste 600 de milioane de
euro pentru Vecinătatea estică,
inclusiv Republica Moldova
În Bugetul UE din 2018 au
fost alocate, totodată, 602,5
milioane de euro pentru statele
din Vecinătatea estică, inclusiv
Republica Moldova (+58,5
milioane de euro față de alocarea
din 2017). În același timp, au fost
acordate 4,9 milioane de euro
pentru combaterea dezinformării
și a propagandei venite dinspre
Federația Rusă.

Fonduri pentru combaterea propagandei antieuropene
Astfel, a fost prevăzută finanțarea în premieră cu 1,1 milioane de euro a unei acțiuni pregătitoare privind combaterea
propagandei și dezinformării venite dinspre Federația Rusă, precum și alocarea a 3 milioane de euro Comisiei Europene
pentru comunicare în relațiile externe, în special în Vecinătatea estică și Balcanii de Vest. Totodată, Serviciul European pentru
Acțiune Externă a primit o finanțare de 800.000 de euro pentru instrumente de comunicare strategică.
30.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani
O propunere la care Siegfried Mureșan a ținut foarte mult și pentru care a insistat să fie cuprinsă în Bugetul UE din 2018 a fost
Programul „DiscoverEU” de acordare a unui bilet gratuit de tren valabil timp de o lună în 28 de țări europene pentru fiecare
tânăr care împlinește 18 ani și care vrea
să viziteze Europa. Programul a primit o
finanțare inițială de 12 milioane de euro.
Astfel, prin acest program, peste 30.000
de tineri europeni au fost selectați pentru
a călători gratuit prin Europa. 1.000 din
aceștia sunt din România.

„Mi-am îndeplinit obiectivul ca
cele trei mari priorități - creșterea
economică, locurile de muncă și
siguranța cetățeanului - să primească
mai mulți bani. Uniunea Europeană a
avut în 2018 un buget care corespunde
nevoilor și așteptărilor oamenilor.”
Siegfried Mureșan, negociator-șef
al Parlamentului European pentru
Bugetul UE din 2018

5 ani de activitate în Parlamentul European

Siegfried Mure[an

Bani pentru fermierii europeni și pentru locuri de muncă în rândul tinerilor
Bugetul UE din 2018 a mai cuprins 59 de miliarde de euro pentru fermierii europeni, 354 de milioane de euro alocate
Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și pentru IMM-uri „COSME” (+4,8 milioane de euro față de Bugetul UE
2017) și 350 de milioane de euro pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.
În ceea ce privește siguranța și combaterea crizei migrației, au crescut cu 76 milioane de euro alocările pentru agențiile de
specialitate. De asemenea, au fost alocate 2,7 miliarde de euro pentru infrastructură prin Mecanismul „Conectarea Europei”.
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Siegfried Mure[an

Înainte de a fi negociator-șef al Parlamentului European
pe întreg bugetul Uniunii Europene, Siegfried Mureșan a
lucrat la bugetele europene din anii 2015 și 2017.
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Raportor pe rectificările bugetare, după doar câteva
luni de mandat
Deși era membru al Parlamentului European de doar
câteva luni, Mureșan a fost desemnat raportor al Grupului
Partidului Popular European (PPE) pentru toate cele 8
proiecte rectificative ale Bugetului Uniunii Europene
aferente anului 2015. În această calitate a depus mai multe
amendamente prin care s-a asigurat că politicile majore de
care beneficiază România - Politica de Coeziune și Politica
Agricolă Comună, nu vor suferi tăieri de fonduri.

„Programe europene cu o rată
de implementare foarte bună,
precum COSME, Erasmus+,
Orizont
2020,
Mecanismul
de Conectare a Europei, care
sprijină IMM-urile, studenții,
investițiile în cercetare, inovare și
infrastructură au primit, în total,
cu 200 de milioane de euro mai
mult în 2017, față de propunerea
inițială de buget datorită
eforturilor noastre în Parlamentul
European.”
Siegfried Mureșan

5 ani de activitate în Parlamentul European

Rol-cheie în negocierile
bugetelor UE din 2015 și 2017

Raportor al Grupului PPE pentru Bugetul UE 2017
În anul următor, 2016, Mureșan a negociat, în numele Grupului PPE, Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2017. În
calitate de raportor al Grupului PPE, Mureșan a obținut creșterea alocărilor către prioritățile politice ale Grupului privind
creșterea economică, crearea de locuri de muncă și sprijin pentru IMM-uri, cercetare, inovare și infrastructură.
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28 de milioane de euro pentru fermierii afectați de pesta porcină africană și
gripa aviară

500 de milioane de euro în Bugetul UE post-2020 pentru apărarea statului de
drept

Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2019,
adoptat în decembrie 2018 de Parlamentul European,
cuprinde solicitarea deputatului european Siegfried
Mureșan de a aloca 28 de milioane de euro pentru
fermierii afectați de pesta porcină africană (PPA) și
gripa aviară.

Siegfried Mure[an

Cele 28 de milioane de euro au fost alocate către
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)
pentru măsurile specifice destinate fermierilor
afectați de pesta porcină africană și gripa aviară din
România și din celelalte state membre ale UE.
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„Având în vedere că 80% din focarele de pestă porcină africană din UE se află pe teritoriul României, acești
bani vor ajunge, în mare parte, la fermierii români păgubiți”.
Siegfried Mureșan

„Vedem în România, în aceste zile mai mult
ca oricând, cum valorile fundamentale ale
Uniunii Europene, precum democrația, statul
de drept și independența justiției, sunt atacate
constant. Atacuri la adresa statului de drept
sunt, însă, întâlnite și în alte state membre.
Asistăm la campanii de dezinformare, știri
false și chiar declarații antieuropene ale
politicienilor populiști. De multe ori, aceste
atacuri vin din afara Uniunii Europene, de la
adversarii democrației europene. De aceea,
prin acest program, vrem să apărăm valorile
Uniunii și să dotăm cetățenii și societatea
civilă cu instrumentele necesare de a se apăra
de aceste atacuri”.
Deputatul european Siegfried Mureșan

5 ani de activitate în Parlamentul European

Raportul interimar privind Bugetul multianual al Uniunii Europene post-2020, adoptat de Parlamentul European în
noiembrie 2018, cuprinde alocarea a 500 de milioane de euro pentru proiecte și acțiuni privind consolidarea și apărarea
statului de drept în Uniunea Europeană (UE). Această alocare a fost inclusă în raport de deputatul european Siegfried Mureșan.

29

Capitolul 6 - Mediul de afaceri și investiții

Turul investitorilor din România

30

Prima ediție a proiectului a fost lansată în luna august 2015, în
cadrul căreia eurodeputatul român a vizitat 9 mari afaceri private
din 6 județe din România. Pe parcursul a 5 zile, eurodeputatul
s-a întâlnit cu mari investitori din județele Brașov, Mureș,
Alba, Cluj, Hunedoara și Timiș care își desfășoară activitatea în
sectoare economice diverse, de la producția de componente auto
și țesătorii industriale, până la producția siderurgică și dezvoltarea
de proiecte IT.
Proiectul a continuat în noiembrie 2017 cu o nouă ediție în care
eurodeputatul a vizitat alte trei mari companii din Argeș, Dolj și Brașov. Siegfried Mureșan a avut aici întâlniri cu cei mai
mari investitori din România din sectorul industriei automobilistice, Ford România și Dacia - Groupe Renault, precum și al
industriei aeronautice, Airbus Helicopters România.

„M-am bucurat să văd din partea investitorilor o dorință în ansamblu de extindere a afacerilor din România. Au,
însă, nevoie și de un sprijin mai solid din partea autorităților. Marile probleme cu care se confruntă acești investitori
sunt lipsa infrastructurii de transport și a noilor generații de muncitori calificați. Mi-am luat angajamentul să-i
sprijin prin inițiativele mele în Parlamentul European și nu numai.”
Siegfried Mureșan

5 ani de activitate în Parlamentul European

Siegfried Mure[an

„Turul investitorilor din România” este un proiect inițiat în
2015 de către deputatul european Siegfried Mureșan. Scopul
proiectului este acela de a afla direct de la investitori care sunt
problemele cu care se confruntă pe piața din România și cum
poate fi îmbunătățită activitatea investițională de la noi din țară.
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Deputatul european Siegfried Mureșan a cerut, prin amendamentele depuse pe parcursul anului 2015 la Raportul privind
activitatea Băncii Europene de Investiții din anul 2013, o distribuție echitabilă a finanțărilor BEI pentru ca țări precum
România să aibă mai multe șanse de finanțare din partea instituției financiare. Deoarece distribuția geografică a finanțării
oferite de BEI a indicat discrepanțe semnificative privind creditarea acordată diferitelor state membre, eurodeputatul român
a solicitat ca banca să evalueze cauzele respectivelor discrepanțe și să se asigure că instituțiile financiare din toate statele
membre sunt pe deplin capabile să gestioneze și să pună în aplicare programele BEI.

Siegfried Mure[an

Raportor al Grupului PPE asupra activității Băncii Europene de Investiții
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Banca Europeană de Investiții trebuie să asigure o distribuție geografică și sectorială mai largă a împrumuturilor și să
mărească asistența tehnică în vederea creșterii finanțării proiectelor în regiunile cu niveluri scăzute de investiții, precum
România. Aceasta este una dintre principalele recomandări din Raportul Parlamentului European asupra Raportului
anual pentru 2016 al Băncii Europene de Investiții, document la care Siegfried Mureșan a lucrat în calitate de raportor
al Grupului PPE.
Mureșan a fost, de asemenea, raportor al Grupului PPE pe raportul privind mandatul Băncii Europene de Investiții
privind acordarea împrumuturilor externe, adoptat de plenul Parlamentului European în februarie 2018. În acest al
doilea document privind activitatea Băncii Europene de Investiții, Parlamentul European recomandă ca BEI să crească
finanțările în țările din Vecinătatea sudică și estică a Uniunii Europene, inclusiv Republica Moldova, Georgia și Ucraina,
pentru a reduce decalajul economic dintre acestea și Uniune.

Reprezentant al Parlamentului European la Reuniunea anuală
a FMI - BM de la Washington, SUA
Siegfried Mureșan a participat, în octombrie 2016,
la Reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional Banca Mondială de la Washington, SUA, ca reprezentat al
Parlamentului European alături de o delegație a Comisiei
pentru afaceri economice și monetare din Parlamentul
European. În cadrul reuniunii, eurodeputatul român a avut
întâlniri cu economistul-șef al FMI, Maurice Obstfeld, cu
directorul adjunct al FMI pentru Europa, Mahmood Pradhan,
și cu vicepreședintele Băncii Mondiale pentru Europa și Asia
Centrală, Cyril Muller. Totodată, Siegfied Mureșan a susținut
și un discurs la Institutul European de la Washington despre
viitorul Uniunii Economice și Monetare, în care a afirmat,
printre altele, că în Europa este nevoie de reforme structurale
pentru ca niciodată să nu mai avem o criză economică și
financiară care să lovească cetățenii europeni așa cum s-a
întâmplat în anii trecuți.

„Pentru a avea o uniune economică și monetară solidă
în viitor, este esențial să ne uităm care au fost cauzele
crizelor ce au lovit Europa în ultimii ani: datorii prea
mari, prea puțină competitivitate, un sistem bancar
instabil și, parțial, guvernanța zonei euro.”
Siegfried Mureșan, discurs despre viitorul Uniunii
Economice și Monetare

5 ani de activitate în Parlamentul European

Siegfried Mureșan a cerut distribuția echitabilă a finanțărilor
Băncii Europene de Investiții
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58.5 de milioane de euro în plus pentru Vecinătatea estică,
inclusiv Republica Moldova

Siegfried Mure[an

În calitatea sa de negociator-șef al Parlamentului
European pentru Bugetul Uniunii Europene din 2018,
Siegfried Mureșan a obținut creșterea alocărilor financiare
din anul 2018 pentru statele din Vecinătatea estică, inclusiv
Republica Moldova, cu 10 milioane de euro, până la 602,5
milioane de euro.
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Creșterea a fost una suplimentară față de cea inclusă deja
de Comisia Europeană în proiectul de buget pentru 2018,
de circa 48 milioane de euro, ca urmare tot a solicitării
eurodeputatului Siegfried Mureșan. Astfel, față de anul
2017, UE a alocat în anul 2018 Vecinătății estice fonduri
suplimentare în valoare de 58,5 milioane de euro. Spre
deosebire de asistența macrofinanciară, acești bani au fost
prevăzuți pentru proiecte cu finanțare europeană și nu
destinați Guvernului Republicii Moldova.

„UE își reafirmă angajamentul ferm de a ajuta statele din Vecinătatea estică ce au acorduri de asociere cu UE
să realizeze reformele de care au nevoie pentru a-și întări economia și instituțiile. Pentru Republica Moldova, acest
sprijin este esențial și o ajută să devină mai competitivă economic. Totuși, trebuie să vedem progrese concrete și din
partea autorităților moldovenești pentru consolidarea justiției, a statului de drept și a sistemului bancar.”
Siegfried Mureșan

Sprijin suplimentar pentru implementarea Acordului de Asociere
UE - Republica Moldova
Deputatul european Siegfried Mureșan a depus, în ianuarie 2016, alături de 23 de eurodeputați, o propunere de rezoluție
comună referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere și comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu
Republica Moldova, Georgia și Ucraina. În cadrul rezoluției, s-a solicitat Comisiei Europene și statelor membre să sprijine
Republica Moldova atât financiar, dar și cu asistență tehnică în vederea implementării reformelor prevăzute în Acordul de
Asociere. Totodată, eurodeputații au solicitat o monitorizare periodică și detaliată a implementării acordurilor și au subliniat
că sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană este condiționat de măsuri concrete de reformă. De asemenea, autorităților
din Republica Moldova li s-a cerut realizarea unei anchete exhaustive în cazul fraudei bancare de 1 miliard de dolari, aducerea
vinovaților în fața justiției și recuperarea fondurilor furate, precum și realizarea unei reforme cuprinzătoare a sectorului massmedia.

Șeful delegației PPE în vizita de documentare
din Republica Moldova
Siegfried Mureșan a condus, în luna mai 2016, o delegație a Partidului Popular
European în cadrul unei vizite de documentare în Republica Moldova. Pe parcursul
vizitei, delegația a avut întrevederi cu președintele de atunci al Republicii Moldova,
Nicolae Timofti, și cu alți reprezentanți ai autorităților, ai societății civile, precum și ai
partidelor politice de dreapta. În cadrul întâlnirilor, au fost discutate aspecte legate de
procesul de implementare a reformelor asumate de Republica Moldova în Acordul de
Asociere cu Uniunea Europeană, de importanța recuperării banilor dispăruți din sistemul
bancar, precum și aspecte legate de alegerile prezidențiale din octombrie 2016.

„Acordul de Asociere existent semnat și ratificat între Uniunea Europeană şi
Republica Moldova este cel mai important mijloc de apropiere al Moldovei de
UE, de aceea, prioritatea absolută a Guvernului trebuie să fie implementarea
acestui acord.”
Siegfried Mureșan

5 ani de activitate în Parlamentul European

Capitolul 7 - UE și Republica Moldova
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Deputatul european Siegfried Mureșan a participat, în calitate de observator al Parlamentului European, la misiunile de
observare ale celor două tururi de scrutin ale alegerii președintelui Republicii Moldova, desfășurate în data de 30 octombrie
2016, respectiv 13 noiembrie 2016.
În cadrul celor două misiuni, pe lângă participarea la observarea procesului de votare și de numărare a voturilor, eurodeputatul
român și ceilalți membri ai delegațiilor Parlamentului European au avut întâlniri cu președintele de atunci al Republicii
Moldova, Nicolae Timofti, și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, dar și cu reprezentanți ai altor
instituții internaționale precum Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei.

„În Republica Moldova s-au observat alegeri bine organizate, alegeri corecte, care respectă standardele
internaţionale în materie de democraţie. Nu am constatat nicio ilegalitate, nu am constatat fraudă. Am fost chiar şi
în apropierea regiunii transnistrene. Pe de altă parte, au fost probleme, în al doilea tur de scrutin, cu voturile din
diasporă. Sute de persoane nu au putut să voteze pentru că secțiile de votare din străinătate nu au fost pregătite
corespunzător.”
Siegfried Mureșan la finalul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova

Șeful delegației Comisiei pentru bugete în vizita din Republica Moldova
În perioada 3 - 6 aprilie 2018, Siegfried Mureșan a condus o delegație în Republica Moldova a Comisiei pentru bugete din
Parlamentul European pentru verificarea modului în care Republica Moldova utilizează sprijinul financiar din partea Uniunii
Europene.
Delegația Comisiei pentru bugete a avut pe parcursul vizitei și un program comun cu delegația Comisiei pentru afaceri
externe a Parlamentului European, prezentă în Republica Moldova, cu scopul de a evalua implementarea Acordului de
Asociere UE - Republica Moldova. Astfel, membrii delegațiilor s-au întâlnit cu președintele Republicii Moldova, membrii
Guvernului,
președinții
comisiilor
parlamentare relevante, reprezentanții
opoziției, dar și cu societatea civilă, pentru
a discuta despre progresele înregistrate în
realizarea reformelor, precum și despre
evaluarea modului în care lupta împotriva
corupției poate fi promovată și mai eficient
cu ajutorul sprijinului financiar oferit de
UE.

„Obiectivul delegației pe care
am condus-o a fost să dea un semnal
clar cu privire la atașamentul Uniunii
Europene față de procesul de integrare
europeană al Republicii Moldova, însă
oficialii europeni așteaptă pași concreți
de reformă în perioada următoare
din partea autorităților Republicii
Moldova.”
Siegfried Mureșan

5 ani de activitate în Parlamentul European

Siegfried Mure[an

Observator al Parlamentului European la alegerile prezidențiale
din Republica Moldova
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Capitolul 8 - Expoziții în Parlamentul European
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Deputatul european Siegfried
Mureșan a organizat, în iunie
2018, o expoziție de fotografii la
sediul Parlamentului European din
Bruxelles intitulată „Minoritatea
Germană din România: un model
de multiculturalism în Uniunea
Europeană“. La vernisajul expoziției,
invitații au fost întâmpinați de
orchestra Ansamblului Folcloric
“Banater Rosmarein” din Timișoara,
au ascultat Corul Bach de la Biserica
Neagră din Brașov și au urmărit
dansurile
tradiționale
românogermane ale aceluiași Ansamblu
„Banater Rosmarein”.
Printre
invitați s-au numărat și președintele
Forumului German, Paul-Jurgen
Porr, ambasadorul Germaniei în
România, Cord Meyer-Klodt, precum
și liceeni de etnie română și germană
de la școlile de limbă germană din
România.

”România este un exemplu de urmat în Europa în
ceea ce privește buna conviețuire între comunitățile
etnice și respectarea drepturilor minorităților.
O conviețuire care datează de secole și cu care
noi, ca țară, avem de ce să ne mândrim.”
Siegfried Mureșan

5 ani de activitate în Parlamentul European

Siegfried Mure[an

„Minoritatea Germană din România:
un model de multiculturalism în Uniunea Europeană“
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Expoziția „Masacrul de la Fântâna Albă. 75 de ani - pagina ascunsă a istoriei”
organizată în Parlamentul European

Siegfried Mure[an

Siegfried Mureșan a organizat, în decembrie 2014, la
sediul Parlamentului European din Bruxelles, o expoziție
de artă moldovenească intitulată „Moldovan Art for Your
Heart”.
Operele de artă moldovenească au fost expuse timp de
cinci zile în incinta Parlamentului European, evenimentul
urmărind promovarea în Uniunea Europeană a valorilor
culturale și artistice din Republica Moldova, precum și
reafirmarea sprijinului oferit de către eurodeputatul român
Republicii Moldova în parcursul ei proeuropean.
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Expoziția de fotografii „Masacrul de la Fântâna Albă. 75
de ani - pagina ascunsă a istoriei”, organizată de Siegfried
Mureșan la Parlamentul European în aprilie 2016, a marcat
comemorarea uneia dintre cele mai negre pagini din istoria
poporului român. Masacrul de la Fântâna Albă din 1 aprilie
1941 a reprezentat uciderea de către soldații sovietici
a 3.000 de români din nordul Bucovinei și Basarabia,
teritorii cedate Uniunii Sovietice prin Pactul RibbentropMolotov, care încercau să se refugieze în România. Pentru
inaugurarea expoziției eurodeputatul Siegfried Mureșan a
invitat la Bruxelles un grup numeros de tineri din România
și Republica Moldova.

„Decenii întregi autoritățile sovietice și, apoi, cele
ruse au încercat să ascundă și să șteargă din memoria
publică masacrul de la Fântâna Albă. Expoziția a fost
modul în care am crezut că pot cel mai bine să-mi aduc
omagiul pentru victimele acestei negre pagini a istoriei
noastre. Liderii europeni și europenii de rând trebuie
să afle cât de scump a plătit poporul român prețul unor
decizii la care nu a luat parte. Istoria nu trebuie uitată.”
Siegfried Mureșan

5 ani de activitate în Parlamentul European

Expoziția de artă moldovenească „Moldovan Art for Your Heart“
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Capitolul 9 - Activitatea din Parlamentul European, în cifre

Siegfried Mure[an

Rapoarte în
calitate de raportor
al Parlamentului
European
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25

De întrebări
parlamentare

12

Propuneri
de rezoluție

30

Rapoarte în calitate
de raportor al Grupului
PPE din Parlamentul
European

3

79

Luări de
cuvânt în plenul
Parlamentului
European

95,5%

Prezență la sesiunile de
voturi din Parlamentul
European

Declarații
scrise

3

Avize în
calitate de raportor
pentru aviz

5 ani de activitate în Parlamentul European
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Cum poate fi contactat:

Echipă:

Adresă:

Bruxelles:

Bruxelles
Parlamentul European, clădirea Altiero Spinelli 07F158,
strada Wiertz / Wiertzstraat, nr. 60
Telefon: +32(0)2 28 45154
Fax: +32(0)2 28 49154
Email: siegfried.muresan@ep.europa.eu

Social media:
www.siegfriedmuresan.eu
@SiegfriedMEP
Siegfried Muresan
siegfriedmuresan
@SMuresan

Horia Alexandru CERCEL
Tel. +32 2 28 47 154
Email: horia.cercel@europarl.europa.eu
Reghina DIMITRIȘINA
Tel: +32 2 28 37 154
Email: reghina.dimitrisina@europarl.europa.eu

București:

Cristian Andrei JUJAN
Tel. +40 766 369 485
Email: andrei@siegfriedmuresan.eu
Cătălina Daniela BOCAI
Tel. +40 785 216 659
Email: catalina.bocai@siegfriedmuresan.eu
Elisaveta BRAGUȚA
Tel. +40 733 128 442
Email: elisaveta.braguta@siegfriedmuresan.eu

