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ALEGERI EUROPENE 2009 
 
MANIFESTUL PARTIDULUI POPULAR 
 
 
COMPROMIŞI CU INTEGRAREA EUROPEANĂ ŞI CU 
APĂRAREA INTERESELOR SPANIOLE 
 
 
Spania suferă criza mai mult decât orice altă ţară din lumea dezvoltată. 
 
Pentru a înfrunta acestă situaţie şi a decide viitorul Europei alegătorii spanioli şi 
europeni vor putea să aleagă între două opţiuni contrare. 
 
Una, este cea postulată de către socialişti, care vor să dăm înapoi treizeci de ani şi 
să ne întoarcem la modelele economice şi sociale eşuate.  Acesta este modelul aplicat 
de către Rodriguez Zapatero în ţara noastră în ultimii cinci ani care a condus la cea mai 
profundă criză economică şi socială din democraţia noastră. 
 
În faţa acestor politici depăşite, partidele populare europene oferim o alternativă. 
Ne compromitem cu valorile libertăţii, dignităţii persoanei, economia socială de piaţă, 
meritul, efortul şi solidaritatea care au construit Europa prosperă, liberă şi coezionată pe 
care o cunoaştem. 
 
Spania poate să se găsească între fruntaşele Europei. Am mai demostrat-o deja. 
 
Astăzi, fără îndoială, am trecut de la fi admiraţi pentru ratele noastre de creştere 
economică şi creare de locuri de muncă la a fi priviţi ca şi o problemă pentru 
Europa. Suntem ţara cu cea mai mare rată a şomajului (în Februarie 2009 era de 15,5%, 
cea mai mare din Uniunea Europeană faţă de 7,9% cât este media europeană), cu cel 
mai mare deficit exterior şi care suferă, în plus, şi de un deficit public necontrolat şi o 
pierdere accelerată a competitivităţii. 
 
Această situaţie se poate schimba. Este nevoie de alte politici care să permită ca 
Spania să recupereze respectul partenerilor săi comunitari şi să asume un rol important 
în procesul de construcţie europeană. 
 
Partidul Socialist a dat greş deja atât în interiorul cât şi în exteriorul frontierelor noastre. 
 
Spania are nevoie de o nouă politică economică pentru a face faţă realităţii crizei şi 
pentru a se întoarce la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă. 
 
Ţara noastră are nevoie de noi reforme pentru a situa economia noastră între cele mai 
competitive din lume. 
 
Spania va conta în Europa dacă suntem capabili să punem ordine în propria 
noastră casă. În primul rând mai multă Spania şi apoi mai multă Europa. 
 
 



 2 

 
 
În următoarele alegeri europene avem o oportunitate la îndemâna noastră. 
Spaniolii vom putea demostra voinţa noastră pentru schimbare. Voinţa noastră de a nu 
ne mulţumi cu deriva ţării noastre nici cu rolul său nesatisfăcător în Europa. 
 
Proiectul nostru pentru a realiza o Europă mai competitivă, mai coezionată şi mai 
solidară implică asumarea următoarelor compromisuri: 
 

- Pariem pe integrarea europeană şi vom sprijini o dezvoltare ambiţioasă a 
Tratatului de la Lisabona. 

 
- Vom depăşi criza economică şi vom reveni la crearea de locuri de muncă cu 

ajutorul unei noi strategii economice pentru Europa care să asigure 
competitivitatea, integrarea pieţelor economice şi susţinerea sectorului financiar. 

 
- Vom înfrunta reformele necesare pentru a garantiza creşterea noastră 

economică şi progresul social dezvoltând în Spania şi în Uniunea Europeană 
politici ambiţioase pentru innovaţie, noile tehnologii şi dezvoltarea societăţii 
informaţiei. 

 
- Vom garanta viitorul noilor generaţii, promovând politici educative şi de 

formare care să asigure europenilor accesul la locuri de muncă de calitate. 
 

- Credem în persoane şi garantăm bunăstarea lor prin o politică socială 
modernă şi sustenibilă care să asigure bunăstarea tuturor generaţiilor de europeni 
şi pemite lupta împotriva excluderii sociale, discriminărilor şi a sărăciei.   

 
- Vom lupta în contra schimbării climatice, promovând o adevărată politică 

energetică comună care integrând toate sursele disponibile să garanteze 
concurenţa, autonomia furnizării şi sustenabilitatea mediului înconjurător. 

 
- Dorim o Spanie deplin integrată în Europa prin intermediul reţelelor de 

transporturi de ultimă generaţie în serviciul competitivităţii economice şi al 
dezvoltării întregului teritoriu. 

 
- Vom întări compromisul cu agricultorii noştrii, crescătorii de animale şi 

pescarii, dezvoltând politici comunitare care să garanteze competitivitatea şi 
viitorul său.  

 
- Vom apăra principiul solidarităţii în procesul de integrare europeană şi 

schimbările necesare în politica regională europeană pentru a lua în considerare 
noile realităţi ale muncii şi schimbărilor tehnologice, pentru a garanta coeziunea 
economică şi socială pe tot teritoriul Uniunii. 

 
- Vom impulsiona o noua politică bugetară care să doteze de suficiente 

resurse Uniunea pentru a face faţă provocărilor unei economii moderne şi 
competitive. 
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- Vom pune în aplicare politici de securitate, justiţie şi imigraţie în serviciul 
libertăţii şi a convieţuirii tuturor europenilor. 

- Vom sprijini o politică externă comună mai puternică care să permită 
Uniunii Europene să fie prezentă de o formă efectivă în forurile internaţionale. 

 
Spaniolii cu votul său pot face ca lucrurile să se schimbe în Spania şi în Europa. 
Partidul Popular vrea să lanseze cetăţenilor spanioli şi rezidenţilor comunitari în ţara 
noastră un mesaj de încredere şi de speranţă, convocându-i la participare pe 7 iunie. 
 
Sprijinind propunerile noastre, se poate face realitate mai multă Europa şi mai 
multă Spania. Partidul Popular oferă societăţii spaniole o schimbare plină de 
speranţă pentru a recupera rolul determinant pe care l-a jucat Spania în Uniunea 
Europeană şi pentru a impulsiona cu grupul majoritar din Parlamentul European, 
viitorul mai bun pe care şi-l doresc spaniolii. 
 


