Rezoluție privind evoluțiile economice, monetare și fiscale din România
La opt ani de la aderarea la Uniunea Europeană și în cel de al doilea an din cadrul financiar multianual
al UE pentru perioada 2014-2020, situația economică a României și implicit a Transilvaniei prezintă o
imagine ambiguă. Indicatorii macroeconomici sunt stabili, îndeplinim criteriile de convergență de la
Maastricht, având o creștere economică de 3,8% - din acest punct de vedere situându-ne printre primele
state membre UE, inflația este în scădere, sistemul bancar este stabil și sănătos, Casa de Pensii, deși
înregistrează un deficit mare, totuși reușește să rămână între limite ce se pot controla. În concluzie,
măsurile de austeritate, dureroase dar necesare, luate în 2010, au creat stabilitate macroeconomică.
Cealaltă față a monedei este însă mult mai dureroasă, pentru că investițiile infrastructurale se realizează
mult prea lent, gradul de ocupare a forței de muncă nu s-a îmbunătățit semnificativ, emigrarea și
fenomenul ”brain drain” ating proporții alarmante, șomajul este prezent mai ales în rândul tinerilor, iar
pentru mulți dintre ei startul unei cariere începe cu părăsirea patriei, absorbția fondurilor europene
necesare dezvoltării abia a depășit jumătate din fondurile alocate pentru țara noastră în perioada 2007
– 2013, criza economică s-a adâncit transformându-se într-o criză socială profundă care pare a fi
instaurată pentru totdeauna. Am intrat într-o eră a volatilității și a neprevăzutului. Bineînțeles nu
suntem singuri în această situație, este la fel în toată Europa Centrală și de Est, întreaga Uniune
Europeană confruntându-se cu același tip de probleme.
Acum doi ani, UDMR, la Congresul de la Miercurea Ciuc, a adoptat un pachet de propuneri menite să
ducă la învigorarea economiei, intitulat ”Noi locuri de muncă pentru creștere sustenabilă”.
Documentul prezintă în 10 puncte propunerile noastre. După doi ani trebuie să constatăm cu regret că
aceste propuneri s-au realizat doar parțial și cu mare întârziere. Ne declarăm însă mulțumiți pentru
faptul că viziunea UDMR rezistă în timp, calea propusă de noi fiind realizabilă, în beneficiul
cetățenilor, această cale asigurând atât prosperitatea comunităților pe pământul natal, cât și creșterea
durabilă și stabilitatea macroeconomică a țării.
Salutăm faptul că, deși cu întârziere, în cele din urmă, Codul Fiscal a intrat în dezbaterea Parlamentului.
Încurajăm aplicarea principiilor transparenței, predictibilității și stabilității pe termen lung în procesul
de elaborare a noului Cod Fiscal. UDMR consideră că este necesar să se reducă povara fiscală în cazul
cetățenilor, întreprinzătorilor mici și fermierilor. Conform programului UDMR, sprijinim reducerea
imediată a taxei pe valoare adăugată (TVA) și menținerea pe termen mediu a cotei unice de impozitare
în domeniul impozitului pe venit și profit. Considerăm că este nevoie de o reformă urgentă a
administrației fiscale, prin definirea concretă și clară a competențelor autorităților privind controlul și
îndrumarea. O afacere mică amendată și cu activitate suspendată nu mai face greșeli, dar nici nu
contribuie la economia locală, nu plătește taxe și nu asigură locuri de muncă. România a rămas încă în
secolul 20 privind gradul de informatizare al autorităților fiscale, folosirea sistemului e-guvernare, ecommerce, dar și al plăților online. Trebuie să intrăm în noul mileniu, aliniindu-ne practicilor Uniunii

Europene!
Trebuie abordate în mod prioritar sectoarele-cheie pentru creșterea economică durabilă, în primul rând
dezvoltarea infrastructurii, agricultura și sectorul energetic. Încurajăm ca Parlamentul României să
dezbată și să adopte o lege privind strategia energetică națională și un cadru juridic modern, precum și
o strategie privind resursele minerale. Fondurile europene pentru dezvoltare joacă un rol important în
accelerarea creșterii economice și a ritmului modernizării. Încurajăm simplificarea regulilor achizițiilor
publice, debirocratizarea accesului la fondurile europene, un proces de evaluare mai clar, transparent
și mai rapid. Este nevoie de măsuri rapide și hotărâte pentru a atinge rezultate mai bune în perioada de
planificare 2014-2020 decât în ultimii șapte ani și pentru a realiza obiectivele planului de dezvoltare
"Transilvania 2020" elaborat de UDMR.
Exemplele pozitive înregistrate de unele state membre ale UE confirmă viziunea Uniunii noastre: este
o legătură directă între crearea de noi locuri de muncă și sprijinirea eficientă a IMM-urilor. Sprijinim
reducerea birocrației și a poverii fiscale, simplificarea proiectelor europene dedicate atât micilor
întreprinzători cât și microîntreprinderilor. Motorul economiei pe pământul natal sunt întreprinderile
mici și mijlocii, sprijinim revitalizarea sistemelor de ajutor de stat, o finanțare mai bună a programului
Kogălniceanu elaborat de UDMR, și a programelor de minimis. Propunem măsuri imediate și eficiente
privind sprijinul tinerilor șomeri, inclusiv eficientizarea și extinderea la nivel național a Sistemului
Garanțiilor pentru Tineret.
Trebuie să continuăm aprofundarea integrării europene prin dinamizarea convergenței și prin folosirea
mai eficientă a mijloacelor integrării economice. UDMR încurajează măsuri mai ferme în vederea
aderării la spațiul Schengen, obiectiv aflat într-o întârziere inacceptabilă. Susținem în mod consecvent
aderarea la zona euro, salutăm îndeplinirea criteriilor de convergență nominală și, în același timp,
subliniem că este nevoie de asigurarea condițiilor pentru o creștere economică anuală de 4-5% pentru
realizarea convergenței reale pe termen mediu.
Obiectivele principale din programul economic al UDMR sunt: creșterea nivelului de trai și asigurarea
prosperității pe pământul natal pentru maghiarii din România. Viziunea noastră poate fi realizată întro țară care se integrează mai rapid în Uniunea Europeană, care pune în aplicare în mod consecvent
reformele necesare, care are o creștere economică durabilă.
În data de 25 mai 2013, la cel de al 11-lea Congres al UDMR, am formulat în 10 puncte recomandările
noastre pentru stimularea economiei, iar punerea în practică a acestora este încă în desfășurare. În mod
consecvent, solidar și conștienți de responsabilitatea noastră, încurajăm realizarea viziunii noastre prin
care urmărim ca țara noastră să se integreze pe deplin în Europa și să intre în secolul 21.
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Năzuinţele noastre referitoare la strategia politica de protecție a
minorității maghiare
Menţinerea în stare cât mai completă a structurii instituţionale a învăţământului de limbă maghiară,
precum şi transferul competitiv, modern al cunoştinţelor sunt hotărâtoare în ceea ce priveşte
dezvoltarea culturii, respectiv păstrarea şi transmiterea identităţii noastre naţionale.
În opinia noastră, organizarea învăţământului primar în localitatea de reşedinţă a elevilor,
creşterea nivelului învăţământului liceal, precum şi crearea unei reţele de şcoli profesionale
corespunzătoare nevoilor pieţii forţei de muncă sunt deosebit de importante.
În domeniul culturii, obiectivul nostru principal este reunirea instituţiilor sub forma unor reţele
definite pe baza programelor concrete derulate, acordând o atenţie deosebită sprijinirii comunităţilor
din zonele de diasporă internă. Pornind de la exemplele de succes, dorim să acordăm o atenţie sporită
ofertei de programe a caselor de cultură comunale, care promovează anumite valori. Vom sprijini în
mod deosebit crearea unor opere artistice contemporane, obiectivul nostru fiind menţinerea
deschiderii către lume a culturii maghiare din Transilvania şi conectarea acesteia la diferitele curente
artistice.
În ceea ce priveşte utilizarea limbii maghiare, dorim să specificăm şi să consolidăm reglementările
legale, însă considerăm determinantă iniţierea şi sprijinirea unor ample mişcări societale care să
transpună în practică, în viaţa de zi cu zi, totalitatea drepturilor lingvistice. Acolo unde este necesar,
vom căuta dreptate pe cale juridică. Iar acest fapt poate deveni un instrument foarte valoros de care se
pot utiliza persoanele, care consideră că utilizarea limbii materne reprezintă o valoare şi care doresc să
şi întreprindă ceva în acest sens.
Suntem conştienţi de faptul că autonomia culturală ce oferă soluţii pentru problemele existente în
zonele cu populaţie mixtă şi cele de diasporă internă, poate fi înfăptuită numai printr-o largă
cooperare socială, implicând organizaţiile profesionale şi cele ale sferei civile, precum şi bisericile
istorice maghiare. În acest sens, asumarea diferitelor roluri şi funcţii în sfera politică nu este suficientă,
singura soluţie fiind gândirea şi acţiunea comună.
Pe lângă soluţionarea problemelor cultural-educaţionale de o importanţă deosebită din punctul de
vedere al identităţii noastre naţionale sau creşterea prestigiului limbii maghiare în viaţa publică, în
Ţinutul Secuiesc există condiţii pentru crearea unei autonomii recunoscute în dreptul public, care
completată cu competenţe de politică economică şi socială ar putea asigura dezvoltarea durabilă a
regiunii.
În privinţa organizării societăţii, va trebui să ne bazăm într-o măsură mai mare pe autorităţile locale.
Propunerile noastre ce vizează atenuarea scăderii numărului populaţiei sau a sărăciei extreme pot fi
aplicate cu greu la nivelul adminstraţiei centrale. Din această cauză – pe baza exemplelor pozitive
existente –, proiectele politice care abordează aceste chestiuni trebuie puse în practică în primul rând
la nivelul autorităţilor locale.

Lipsa unei viziunii despre viitor, ce caracterizează autorităţile centrale, dificultăţile în dezvoltarea
profesională, şomajul sau veniturile mici determină tot mai mulţi membri ai comunităţii noastre să-şi
asigure un nivel de trai decent plecând pentru un termen mai scurt sau mai lung într-o altă ţară. Avem
convingerea că plecarea lor nu este definitivă; iar în consecinţă, sarcina noastră este crearea unor
condiţii economico-sociale de existenţă în care membrii comunităţii maghiare pot prospera şi în ţara
lor natală, şi pot duce o viaţă completă şi din punctul de vedere al demnităţii umane.
Trăim într-o lume a schimbărilor sociale accelerate. În această situaţie atât regiunile şi comunităţile cu
condiţii de viaţă diferite, cât şi anumite familii sau indivizi se confruntă cu un număr crescând de
provocări. Drept urmare, va trebui să preţuim şi mai mult poate cea mai importantă componentă a
coeziunii sociale: solidaritatea. Să fim solidari unii cu alţii: să fortificăm responsabilitatea reciprocă
dintre zonele de diasporă internă şi cele cu populaţie preponderent maghiară, dintre mediul urban şi
rural, precum şi cea dintre comunităţile cu posibilităţi materiale diferite, căci solidaritatea reprezintă
valoarea care poate garanta coeziunea şi dăinuirea comunităţii maghiare din Transilvania într-o
lume în permanentă schimbare.
În ceea ce priveşte înfăptuirea obiectivelor stabilite, pe lângă coeziunea socială contăm şi pe partenerii
noştri politici. Ultimii ani au demonstrat cine sunt partenerii noştri în probleme de politică naţională,
cine sunt aceia care pot să facă abstracţie de tensiunile şi insultele imaginare sau reale, canalizându-şi
energiile creatoare în scopul promovării binelui comun – cu ei dorim să ne unim forţele, căci împreună
contăm cu toţii mai mult.
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Sprijinirea familiilor maghiare: o prioritate maximă
UDMR sprijină acele politici familiale şi de natalitate care pot asigura dăinuirea şi creşterea numerică
a comunităţii noastre pe meleagurile natale. Familia constituie o valoare care trebuie susţinută în mod
prioritar, prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziţie. Acest pilon important al comunităţii
noastre trebuie consolidat în scopul garantării siguranţei copiilor şi protecţiei persoanelor în vârstă.
Sarcina noastră este crearea unor condiţii de viaţă care să asigure membrilor comunităţii noastre
posibilitatea de a trăi şi prospera pe meleagurile natale. Acest lucru ar contribui la reducerea sărăcirii,
cei cu venituri mici nefiind împinşi către periferia societăţii. Țelul nostru comun trebuie să fie alinierea
la standardele europene, extinderea și consolidarea casei de mijloc a societății. Cele enumerate
constituie obiectivele prioritare ale politicii sociale propuse de UDMR.
Uniunea acordă importanţă sporită îmbunătăţirii situaţiei familiilor, pensionarilor, tineretului,
precum şi a persoanelor şi grupurilor sever defavorizate.
Rata scăzută a natalităţii şi reducerea efectivului populaţiei constituie o problemă din ce în ce mai
gravă. Ca atare, ne propunem să stimulăm în primul rând creşterea natalităţii – implementând diverse
măsuri de protecţie socială – şi să acordăm o atenţie sporită aprecierii financiare şi sociale a tinerilor
care acceptă să aibă şi să crească copii.
De asemenea, considerăm extrem de importantă crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea
sistemului de pensii şi a asistenţei sociale, sporirea alocaţiei pentru creşterea copiilor, protecţia
socială a persoanelor cu handicap, integrarea socială a şomerilor, protecţia socială a persoanelor în
vârstă, subvenţionarea de către stat a construcţiei de locuinţe, creşterea diferenţei dintre
indemnizaţia de şomaj şi salariul minim pe economie.
Uniunea umăreşte reducerea impozitului pe venit al părinţilor, în funcţie de numărul de copii. În
acest sens propunem ca impozitul pe venit în cazul unuia dintre cei doi părinţi să fie de 14% în cazul
familiilor cu un singur copil, 12% pentru familiile cu doi copii, 10% în cazul familiilor cu trei copii şi
8% pentru familiile cu patru sau mai mulţi copii.
În acelaşi timp, considerăm deosebit de important ca statul să sprijine întreprinderile care angajează
cu normă redusă părinţi cu mai mulţi copii.
Un alt principiu important este cel potrivit căruia drepturile sociale sunt însoțite și de obligații. Părinții
au obligația de a se îngriji de viitorul copiilor lor și implicit de viitorul întregii societăți.
Astfel:
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În procesul de incluziune a familiilor defavorizate accentul trebuie pus pe participarea la procesul
educațional, iar abandonul școlar, respectiv neîndeplinirea obligației de a școlariza copiii trebuie
să aibă drept consecință retragerea drepturilor și îndemnizațiilor sociale.
Programul privind munca în folosul comunității trebuie modificat în așa fel încât statutul
persoanelor care au acest tip de activitate să fie însoțit de un contract de muncă, creându-se astfel
o diferență semnificativă între nivelul de venituri ale persoanelor care primesc asistență socială și
cei care participă la muncă în folosul comunității.
Finanțarea normativă a caselor de copii, centrelor de ingrijire a vârstnicilor, respectiv centrele
sociale să fie similară cu cele acordate instituțiilor de stat și bisericilor, fundațiilor și altor instituții
non-guvernamentale. Finanțarea trebuie să fie în sistem per capita.
Considerăm importantă și necesară punerea în aplicare a unei politici coerente de impozitare a
veniturilor familiilor. Sprijinim diminuarea nivelului de impozitare pentru părinți, în funcție de
numărul de copii minori aflați în întreținere.
De asemenea, considerăm deosebit de important ca în cazul întreprinderilor care au angajați părinți
cu mai mulți copii să beneficieze de subvenții de stat, în cadrul unui program bugetar, ce are ca
scop crearea de noi locuri de muncă.
Sprijinirea intreprinderilor familiale, asigurarea unor fonduri de creditare și de concurs speciale în
acest scop.

Propunem totodată creşterea venitului minim pe economie la 1500 RON până în anul 2018.
Obiectivul Uniunii este crearea unui mediu societal prietenos din punctul de vedere al familiilor. În
acest scop, trebuie să stimulăm disponibilitatea de a avea câţi mai mulţi copii şi să stabilizăm nivelul
de trai al familiilor cu mulţi copii. Prin urmare, propunem ca mamele să poată opta pentru trei durate
diferite ale concediului de maternitate, respectiv: 12, 24 sau 36 de luni. În acest ultim caz preconizăm
ca alocaţia financiară să reprezinte 50% din media venitului net, dar să nu fie mai puţin de 1000 RON
în cazul în care unul dintre părinţi a lucrat cel puţin un an cu carte de muncă cu doi ani înainte de
naştere.
Pentru familiile cu trei sau mai mulți copii trebuie elaborată o politică specifică de sprijin din partea
statului, în domenii precum cel cultural, sportiv, transportul public și serviciile de tip agrement.
Propunem ca familiile să beneficieze de ajutoare sub formă de bonuri de masă în funcţie de
numărul de copii; în plus, familiile în cazul cărora părinţii sunt angajaţi la stat să primească bilete de
odihnă şi reduceri la cazarea în hoteluri utilizabile în turismul intern; iar angajatorii privaţi să poată
deduce din impozitul pe profit aceste cheltuieli.
De asemenea, Uniunea propune elaborarea unui program prin care familiile cu trei sau mai mulți copii
să beneficieze o finanțare nerambursabilă, acordată o singură dată, pentru achiziţionarea unui prim
autoturism familial nou. Cuatumul finanțării să fie direct proporțional cu numărul de copii al familiei.

Susţinem în mod accentuat înfiinţarea parcurilor industriale, crearea de noi locuri de muncă fiind o
condiţie esenţială a menţinerii efectivului populaţiei, a reducerii emigrării şi a stopării sărăcirii. De
asemenea, propunem utilizarea mai eficientă a subvențiilor UE destinate creșterii competitivității,
respectiv cursurilor de formare profesională și dobândirea de noi competențe profesionale. Sprijinim
totodată ideea elaborării unor programe de avantajare a părinților cu mai mulți copii, respectiv a IMMurilor care angajează cu persoane din aparținând acestei categorii.
Totodată, sprijinim cu precădere reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru serviciile de
utilitate publică la un nivel similar celei pentru alimente (9%).
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Securitate juridică de nivel european pentru comunitatea noastră
Rezoluție privind politica externă
Dăinuirea pe meleagurile natale şi garantarea drepturilor comunităţii maghiare din Transilvania
constituie principiile de bază ale programului şi planului de acţiune adoptate de Uniunea Democrată
Maghiară din România. În consecinţă, prezenţa noastră la nivel internaţional şi în special în instituţiile
europene urmăreşte respectarea deplină a drepturilor individuale existente, extinderea drepturilor
comunitar-colective şi propăşirea economico-socială a comunităţii maghiare din România.
Scopul nostru strategic este ca Uniunea Europeană să adopte nişte norme juridice care să
reglementeze drepturile comunităţilor naţionale autohtone, şi să devină gardianul diversităţii etnice
şi lingvistice europene. Avem convingerea că Uniunea Europeană nu înseamnă doar o Europă a statelor
membre, ci şi o comunitate de valori ce reuneşte toate grupurile etnice de pe teritoriul vechiului
continent, fiecare dintre acestea contribuind la consolidarea şi îmbogăţirea comunităţii în sine.
În perioada care a trecut de la cel de-al X-lea Congres al UDMR, Uniunea a fost prezentă în politica
externă şi şi-a configurat relaţiile externe astfel încât să poată promova – în primul rând – interesele
minorităţilor naţionale. Menţionăm, că în virtutea rezoluţiei intitulate „O comunitate maghiară
ardeleană de succes într-o Europă puternică”, activitatea proactivă de politică externă a UDMR şi
alianţele încheiate de acesta au contribuit într-o măsură semnificativă la popularizarea năzuinţelor
noastre la nivel european şi constituie un pas înainte în crearea unui cadru legislativ european de
protecţie a minorităţilor.
1. Un rezultat important este faptul că, în anul trecut, cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul
European, comunitatea maghiară din Transilvania şi-a păstrat europarlamentarii.
Europarlamentarii delegaţi de UDMR reprezintă interesele comunităţii maghiare din
Transilvania la Bruxelles şi Strasbourg, concentrându-se pe problemele acesteia. De asemenea,
considerăm importantă activitatea şi intervenţiile reprezentanţilor noştri din cadrul Consiliului
Europei, Comitetului European al Regiunilor, precum şi din cadrul celorlalte organisme
europene.
2. Uniunea Federativă a Naţionalităţilor Europene (FUEN) este partenerul nostru principal.
UDMR planifică şi întreprinde diverse acţiuni de promovare a intereselor minorităţilor din
Europa împreună cu FUEN. Preferăm dialogul cu statele membre, cu instituţiile Uniunii
Europene, cu Consiliul Europei precum şi cu alţi parteneri europeni şi internaţionali, punând
accent pe deliberarea comună şi căutarea în comun a soluţiilor la problemele minorităţilor.
3. Susţinem împreună cu minorităţile din Europa ideea că garantarea la nivelul Uniunii Europene
a securităţii juridice şi a aplicării legislaţiei referitoare la comunităţile naţionale autohtone nu

mai poate suferi nici o amânare. Conflictele şi crizele continue din Europa nu pot servi drept
scuză pentru amânarea implementării protecţiei juridice a minorităţilor europene.
4. Prin aplicarea măsurilor cuprinse în iniţiativa civică europeană denumită Minority SafePack,
Uniunea Europeană ar trebui să sublinieze faptul că nu acordă atenţie doar problemelor etnice
care periclitează pacea societală şi socială sau gruprurilor care ameninţă securitatea statelor
membre, ci şi comunităţilor etnice şi lingvistice care reprezintă aproximativ 10% din populaţia
Uniunii. Conţinutul iniţiativei noastre comune şi solidaritatea minorităţilor generată de
iniţiativa în sine continuă să reprezinte baza strădaniei comune a minorităţilor europene,
UDMR fiind iniţiatorul şi susţinătorul acestui proces.
5. UDMR este membru activ al Partidului Popular European. Europarlamentarii noştri îşi
desfăţoară activitatea în diferitele organisme europene şi în cadrul grupului parlamentar al
Partidului Popular European. Prezenţa noastră în Europa este consolidată de Mişcarea CreştinDemocrată Maghiară din România, Conferinţa Tineretului Maghiar din România şi
Organizaţia de Femei a UDMR – ca organizaţii asociate Partidului Popular European. Un
rezultat important al ultimilor ani îl constituie faptul că cea mai mare formaţiune politică din
cadrul Uniunii Europene a inclus în programul său fundamental – la iniţiativa UDMR-ului –
necesitatea adoptării cadrului legislativ european de protecţie a minorităţilor.
6. Vom continua informarea partenerilor noştri şi a opiniei publice internaţionale cu privire la
încălcările drepturilor şi la nedreptăţile suferite de maghiarii din Transilvania. În acelaşi
timp, vom folosi toate forumurile şi ocaziile pentru a include pe ordinea de zi a instituţiilor
Uniunii Europene problematica minorităţilor naţionale autohtone.
7. Insistăm ca drepturile minorităţilor naţionale prevăzute în legislaţia română, precum şi
acele instrumente de drept internaţional, care privesc protecţia minorităţilor naţionale şi pe care
România le-a ratificat, să fie aplicate pe deplin şi cu stricteţe. Considerăm inacceptabil faptul
că guvernul României nu a oferit informaţii despre aplicarea Cartei Europene a Limbilor
Regionale sau Minoritare adoptată de către Consiliul Europei. Considerăm că România nu a
îndeplinit deloc sau a îndeplinit doar parţial anumite angajamente cuprinse în Cartă, iar din
această cauză cerem un control mai eficient şi un sistem de monitorizare mai riguros din
partea Consiliului European.
8. UDMR se angajează să susţină orice măsură care contribuie la convieţuirea paşnică a
majorităţii şi a minorităţii. Avem convingerea că experienţele pozitive relevante ale statelor
membre ale Uniunii Europene pot fi valorificate şi în România, deoarece în fiecare caz relaţiile
bune au garantat pacea socială, stabilitatea, precum şi satisfacţia ambelor părţi.
9. Autonomia comunităţilor maghiare din Bazinul Carpatic; păstrarea identităţii lor; respectarea
drepturilor acestora; dezvoltarea lor economică, socială şi culturală; precum şi bunăstarea lor,
alinierea lor la standardele economice europene şi integrarea transfrontalieră a naţiunii culturale

maghiare constituie obiective comune ale tuturor maghiarilor de pretutindeni şi necesită o
activitate concertată. Prin urmare, UDMR va continua să acorde o importanţă deosebită
cooperării şi acţiunilor concertate cu comunităţile maghiare din afara graniţelor Ungariei,
participând şi în viitor în mod activ la forumurile de politică naţională organizate în patriamamă.
10. Ne propunem să consolidăm cooperarea cu regiunile europene autonome şi celelalte instituţii
regionale, deoarece preluarea experienţelor economice, sociale şi culturale ale acestora, precum
şi ale celor care se referă la edificarea instituţiilor este în folosul comunităţii maghiare din
Transilvania. Încurajăm autorităţile locale din unităţile administrative cu populaţie
preponderent maghiară să stabilească relaţii cu diverşi actori europeni, precum şi
iniţiativele prin care cultura noastră devine cunoscută în Europa şi în lume.
Adoptată de cel de-al XII-lea Congres al UDMR
Cluj-Napoca, 18 aprilie 2015

Femeile şi cariera – sarcinile Organizaţiei de femei a UDMR
Rezoluție privind încurajarea participării femeilor în viaţa publică
Organizaţia de Femei constituie de un an şi jumătate parte integrantă a Uniunii noastre. Scopul acestei
organizaţii este să vină în întâmpinarea aşteptărilor formulate de către femeile de etnie maghiară din
România, contribuind astfel la dăinuirea şi prosperarea comunităţii noastre pe meleagurile natale.
Obiectivele noastre sunt reprezentarea intereselor specifice ale femeilor, intensificarea participării
lor în viaţa politică şi cea a comunităţii, precum şi facilitarea succesului lor în viaţa economică. Şi, în
fine, poate cel mai important obiectiv al organizaţiei noastre este crearea unui mediu societal
prietenos din punctul de vedere al familiilor, astfel încât ele să fie dispuse să aibă şi să crească
câţi mai mulţi copii.
Luând în considerare aşteptările comunităţii maghiare din România, precum şi diferitele particularităţi
regionale, organizaţia noastră de femei – alcătuită în prezent din 23 de organizaţii teritoriale/judeţene
şi 191 de organizaţii locale – îşi propune pentru viitorul apropiat implementarea următoarelor programe
concrete:
1. Obiectivul nostru pe termen mediu şi lung îl constituie intensificarea participării femeilor în viaţa
publică şi în luarea deciziilor. În acest scop, ne concentrăm pe organizarea de traininguri şi pe
lansarea unui program de mentorat. Eforturile noastre vizează înfăptuirea egalităţii în toate domeniile
vieţii politice, implicarea unor femei active, calificate din punct de vedere profesional, precum şi
consolidarea societăţii vocaţional-profesionale maghiare.
2. În scopul utilizării pe scară largă a limbii materne, a păstrării tradiţiilor şi a îmbogăţirii vieţii
comunităţii noastre ne propunem organizarea anuală a unor manifestări care să constituie parte
integrantă a vieţii noastre cotidiene, devenind în timp adevărate mişcări. Programele noastre denumite
Forfota de Paşti, Vă urăm un Crăciun radios! şi Şcoala femeilor de succes atrag mii de participanţi,
contribuind la consolidarea comunităţii noastre.
3. Creşterea competitivităţii reprezintă o prioritate. Acest obiectiv poate fi atins în viitor prin
asigurarea unui învăţământ de calitate în limba maternă. Luând în considerare faptul că 75% din
pedagogii maghiari din România sunt femei, sarcina noastră este aplicarea mai pragmatică ‒ împreună
cu ele ‒ a legii învăţământului. Totodată, ca entitate membră a Organizaţiei Femeilor din cadrul
Partidului Popular European, dorim să prezentăm anumite exemple europene demne de urmat şi să
facilităm adoptarea acestor practici menite să uşureze situaţia educatoarelor, învăţătoarelor şi
profesoarelor aflate într-o situaţie foarte grea.
4. Ca entitate membră a Organizaţiei Femeilor din cadrul Partidului Popular European şi parte
importantă a populaţiei maghiare din Bazinul Carpatic, considerăm necesare stabilirea unor relaţii
de colaborare strânse, precum şi elaborarea şi punerea în practică a unor strategii unice de
reprezentare a intereselor femeilor.
Organizaţia noastră îşi propune să-şi continue activitatea în cadrul UDMR ca o organizaţie apropiată
de oameni, atentă şi interesată de nevoile lor, şi dedicată deopotrivă fortificării comunităţii şi
transpunerii viselor în realitate!

Adoptată de cel de-al XII-lea Congres al UDMR
Cluj-Napoca, 18 aprilie 2015

O nouă generaţie: forţa noastră constructivă şi creativă
Rezoluție privind politica de tineret
Menţinerea interesului tinerei generaţii în ceea ce priveşte afacerile publice şi participarea la viaţa
publică a fost întotdeauna una dintre cele mai importante sarcini ale sferei politice. Politica trebuie să
se axeze pe viitor şi pe tineri.
Deşi în anii trecuţi tinerii şi-au pierdut interesul faţă de politică, trebuie remarcat faptul că la sfârşitul
anului 2014, rezultatul alegerilor a fost decis chiar prin votul acestei generaţii. Cu ocazia alegerilor
prezidenţiale, şi-au exprimat votul aproape 60% din tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 34 ani. Este
eronată deci ideea că tinerii sunt pasivi, nu sunt interesaţi de viitorul lor, şi nu pot fi mobilizaţi pentru
sprijinirea anumitor cauze şi atingerea unor obiective.
Unul dintre principalele noastre obiective îl constituie mai buna înţelegere a tinerilor maghiari din
România şi conturarea unei imagini cuprinzătoare a vieţii lor de zi cu zi în scopul identificării în
mod corect şi a remedierii problemelor lor specifice. Acest lucru necesită colectarea şi analiza
sistematică a informaţiilor reprezentative referitoare la situaţia actuală, la nevoile şi posibilităţile
tinerilor, precum şi la provocările la care trebuie să răspundă această generaţie. În plus, este necesară
şi evaluarea periodică a eficacităţii măsurilor din domeniul politicii de tineret.
Prin munca noastră dorim să susţinem tinerii în pregătirea lor corespunzătoare pentru o carieră în viaţa
publică sau în activitatea profesională, în acelaşi timp sprijinind integrarea lor pe piaţa muncii.
Considerăm necesară şi de aceea acordăm o atenţie sporită practicii profesionale a elevilor şi
studenţilor maghiari, căci aceasta contribuie la sporirea competitivităţii lor.
În acest scop, UDMR trebuie să îşi asume un rol activ în crearea unei platforme de comunicare menite
să stabilească o relaţie directă între agenţii economici maghiari din Transilvania şi studenţii care se
pregătesc pentru practică, furnizând în acelaşi timp informaţii periodice privind oportunităţile şi
aşteptările profesionale ale angajatorilor.

În acelaşi timp, Uniunea încurajează organizarea periodică a schimburilor de experienţă între tinerii
maghiari şi antreprenorii din Transilvania.
Sprijinim de asemenea crearea unui sistem de colegii profesionale care să contribuie la creşterea
competitivităţii tinerilor, şi susţinem în parteneriat cu reprezentanţii sferei economice înfiinţarea unor
colegii profesionale interdisciplinare care să funcţioneze în paralel cu colegiile profesionale existente.
În scopul asigurării egalităţii de şanse a tinerilor din localităţile mici şi din mediul rural, este
necesară elaborarea şi crearea unor servicii mobile de informare-consultare.
UDMR consideră deosebit de importantă stabilirea unor legături între tinerii din diferite regiuni. În
acest scop, preconizăm organizarea unor programe de schimb şi manifestări comune, acordând de
asemenea o atenţie sporită întăririi relaţiilor dintre tinerii care trăiesc în zonele de diasporă internă şi
cei din regiunile cu populaţie maghiară semnificativă.
Iniţiativele noastre din domeniul politicii de tineret vizează acceptarea şi recunoaşterea socială sporită
a tinerilor. Scopul nostru este ca noua generaţie să fie recunoscută ca o resursă constructivă şi
creativă în România, iar politicile publice şi deciziile adoptate în sprijinul tinerilor să fie considerate
de societatea noastră ca măsuri de care depinde viitorul comunităţii şi al României.
Adoptată de cel de-al XII-lea Congres al UDMR,
Cluj-Napoca, 18 aprilie 2015

