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Conferința privind Viitorul Europei reprezintă pentru 
România și pentru cetățenii români prima șansă de 
a contribui în mod direct la definirea direcțiilor de 
viitor ale Uniunii Europene. 

Uniunea Europeană a fost creată ca un proiect al 
prosperității, păcii și solidarității țărilor occidentale. 
Proiectul european a crescut în primul rând din nevoile 
Vestului. Din cauza izolării în spatele Cortinei de Fier, 
România și celelalte țări din centrul și estul continentului 
s-au putut alătura acestui proiect abia zeci de ani mai 
târziu, iar până acum nu au avut posibilitatea de a se 
exprima direct asupra direcțiilor majore de viitor.

Născută la propunerea familiei noastre politice, Renew 
Europe, Conferința va avea în centrul ei cetățeanul și 
va însemna în practică organizarea în următorii doi ani 
a mii de dezbateri la mai multe niveluri și pe mai multe 
teme care vor duce la un set de concluzii care vor fi apoi 
puse în practică. Fiecare cetățean român va avea șansa 
reală de a-și face vocea auzită. Fie prin platforma digitală 
pusă la dispoziție de Conferință, fie prin organizarea sau 
participarea la evenimente care să contribuie în mod 
constructiv la dezbaterea privind viitorul Europei.

Noi credem că Uniunea Europeană reprezintă cel mai 
de succes proiect politic al ultimului secol, dar suntem 
conștienți și că această construcție europeană nu este 

perfectă și de aceea ne vom implica 100% în eforturile de 
a o reînnoi. 

Noi credem într-o Europă renăscută și puternică, într-o 
Europă a tuturor cetățenilor ei, într-o Europă a prosperității 
și echității, într-o Europă a democrației, libertății și a statului 
de drept. O Uniune Europeană a tuturor cetățenilor săi. O 
Europă a inovării, competitivă la nivel global. O Europă 
care își protejează cetățenii.

Acest manifest reprezintă punctul de plecare al implicării 
noastre în Conferința privind Viitorul Europei. Structurat 
pe mai multe capitole tematice, Manifestul abordează 
problemele actuale, soluțiile propuse de noi pentru aceste 
probleme și modul în care viața cetățenilor europeni s-ar 
schimba dacă propunerile noastre ar deveni realitate. 

Pe 26 mai 2019, am cerut un vot pentru a putea reprezenta 
cetățenii români la nivel european. Astăzi vă cerem mai 
mult decât un vot, vă cerem implicare. Așteptăm să intrați 
în dialog cu noi, să ne spuneți părerea despre orice aspect 
care poate îmbunătăți Uniunea și locul României în UE. 

Odată cu acest manifest lansăm și o perioadă de consultări, 
perioadă în care dorim să vă auzim vocea. De aceea, 
concluziile acestui document, pe care le vom susține în 
cadrul Conferinței, sunt deschise și vor fi stabilite de noi, 
împreună.

Viziunea
USR PLUS
pentru Europa
de mâine
Dacian Cioloș

Începem
viitorul
împreună
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Instituții, 
democratizare, 
participare
cetățeni
Alin Mituța

1

Arhitectura instituțională a UE este stufoasă și greu 
de înțeles pentru cetățeanul de rând, chiar dacă a fost 
simplificată progresiv prin modificările de tratate succesive. 
Conferința privind Viitorul Europei este o oportunitate să 
discutăm despre instituțiile europene, despre coerența lor 
și a proceselor de decizie, precum și despre competențele 
de la nivel european, național sau local

Participarea cetățenilor
Ce nu merge bine?

Unul dintre motivele pentru care cetățenii se simt adesea 
deconectați de Uniunea Europeană ține de lipsa unui 
spațiu public european. Actualul cadru prin care liderii 
instituțiilor europene sunt aleși, un proces decizional 
încâlcit și greoi și mai ales felul în care cetățenii pot (sau 
mai degrabă nu pot) contribui la acest proces decizional 
reprezintă obstacole în calea creării unui veritabil spațiu 
de idei, care să atragă atenția și interesul cetățenilor. 
În acest moment, cetățenii participă foarte rar la luarea 
deciziilor la nivel european. Marea majoritate doar odată 
la 5 ani, atunci când aleg reprezentanții în Parlamentul 
European.  Între alegeri, există posibilitatea de a apela la 
inițiativa cetățenească europeană. Instrumentul este însă 
dificil de utilizat și nu a arătat că poate avea o finalitate 
concretă. Contribuțiile la consultările publice lansate 
de Comisie pe propunerile legislative aflate în pregătire 
reprezintă o altă metodă de implicare, dar impactul 

decizional al unor astfel de contribuții nu este ușor 
de cuantificat. În definitiv, participarea cetățenilor la 
procesul de luare a deciziilor la nivel european nu este 
suficient stimulată și facilitată. 

Care sunt soluțiile propuse de noi?

Declarația comună asupra Conferinței privind Viitorul 
Europei susține faptul că cetățenii europeni trebuie să 
obțină noi posibilități de exprimare pe scena europeană. 
Într-adevăr, pentru a crea un spațiu public european 
veritabil, trebuie să gândim modalități prin care cetățenii 
europeni să fie implicați direct în viața politică a Uniunii 
cât mai des, nu doar la fiecare 5 ani, când se exprimă 
prin vot. De aceea, propunem crearea unui mecanism de 
consultare structurată a cetățenilor europeni, cu scopul 
de a integra opiniile lor în programul anual de priorități ale 
Uniunii Europene. Adunarea Europeană, anuală, ar avea 
scopul de a stimula și facilita participarea cetățenilor la 
procesul decizional al UE precum și a construi un spațiu 
public european (vezi detalii mai jos).

Democrația europeană 
Ce nu merge bine?

Reprezentanții trimiși de cetățeni în Parlamentul European 
nu au putere de decizie egală cu Consiliul UE asupra unor 
subiecte foarte importante, precum relațiile externe, 

Începem
viitorul
împreună
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extinderea, taxarea sau măsuri în domeniul securității și 
protecției sociale. Deși Tratatul de la Lisabona consfințește 
în mare măsură egalitatea decizională dintre Parlamentul 
European și Consiliul UE, au rămas multe domenii în care 
Consiliul are întâietate, fără ca Parlamentul să aibă un 
rol activ. Există aici un deficit de democrație, puterea 
decizională este dezechilibrată în favoarea reprezentanților 
statelor, un rezultat al filosofiei fondatoare a UE, ca uniune 
a statelor componente, nu neapărat a cetățenilor.

Deficitul de democrație apare și în procesul de alegere al 
Președintelui Comisiei Europene. Acest proces ar trebui, 
potrivit logicii democrației reprezentative să se bazeze pe 
votul cetățenilor în alegerile europarlamentare, dar, așa 
cum s-a văzut și la ultimele alegeri, a fost mai tot timpul 
tranșat în negocieri din spatele ușilor închise. Această 
situație produce confuzie generală și scade încrederea 
cetățenilor și interesul lor pentru alegerile europene. Mai 
mult, există organisme foarte importante la nivelul Uniunii 
Europene, precum Eurogrupul, care funcționează după 
propriile reguli, nefiind integrat pe de-a-ntregul în cadrul 
instituțional comunitar. De cele mai multe ori aceste 
organisme reflectă o integrare diferențiată la nivelul UE. 
 
O reformă a modului cum sunt organizate alegerile 
europarlamentare în sine este necesară. În acest 
moment, alegerile, deși europene, au loc în cadrul unor 
sisteme naționale diferite și sunt controlate de partide 
naționale, de cele mai multe ori cetățenii fiind chemați 
la urne prin mesaje orientate mai degrabă pe dispute 
naționale. Acest mod de a organiza alegeri răpește șansa 
de a dezbate subiecte cu rezonanță europeană, de a 
conecta cetățenii la un spațiu public european și induce 
senzația de înstrăinare față de instituțiile de la Bruxelles în 
rândul electoratului. 

Care sunt soluțiile propuse de noi?

Vocea cetățenilor europeni ar trebui să se audă nu doar 
mai des, ci și mai apăsat. Alegerile europene trebuie 
să fie un moment definitoriu pentru viața Uniunii, iar 
votul cetățenilor trebuie să stea la baza alegerii șefului 
executivului european. Președintele Comisiei Europene 
trebuie desemnat în baza rezultatului alegerilor, reflectând 
propunerea unei majorități formate în Parlament. 
Candidații pentru poziția de președinte al executivului 
european ar putea candida pe liste transnaționale, astfel 
încât să obțină un mandat din partea tuturor cetățenilor. 
Introducerea listelor transnaționale ar reforma și procesul 
electoral, reducând influența disputelor naționale în 
campania electorală și conectând cetățenii la dezbaterile 
de la nivel european. Listele transnaționale ar trebui să 
reflecte echilibrul geografic european iar deputații aleși 
pe aceste liste s-ar adăuga celor aleși conform proporțiilor 

naționale, fără a afecta actuala repartizare a mandatelor. 
Pe lângă acest lucru, e necesar ca Parlamentul European, 
ales direct de cetățenii europeni, să obțină putere 
decizională egală cu reprezentanții statelor membre din 
Consiliu asupra tuturor politicilor europene pentru a ajunge 
la un echilibru între puterea de decizie a reprezentanților 
cetățenilor și puterea de decizie a reprezentanților 
statelor. Mai mult, asemeni oricărui Parlament național, 
și Parlamentul European ar trebui să dobândească 
puterea de inițiativă legislativă, în acest moment, doar 
Comisia Europeană având această prerogativă. 
 
Tot Parlamentul European trebuie să aibă autoritatea 
de a-și îndeplini una dintre cele mai importante atribuții 
parlamentare, anume capacitatea de control democratic 
al instituțiilor comunitare, inclusiv pentru zona euro. 
Moneda europeană este guvernată în acest moment la 
nivelul Eurogrupului, un organism informal care acționează 
după propriile reguli. Nu ne dorim un parlament separat 
pentru zona euro, ci Parlamentul European trebuie să fie 
instituția care, în virtutea mandatului democratic primit 
de la cetățenii europeni, să aibă putere de decizie și 
asupra euro.

Ilustrație de Dan Perjovschi
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Eficiență instituțională 
Ce nu merge bine?

În domenii sensibile precum taxarea, relațiile externe, 
extinderea, sediile instituțiilor europene etc. unanimitatea 
este necesară în Consiliu, ceea ce poate permite 
„sechestrarea” unor decizii importante. Este astfel necesar 
să analizăm dacă în unele din aceste domenii nu ar trebui 
introdusă decizia prin majoritate calificată.
 
Mai mult, actualul cadru instituțional crează confuzie 
atât pentru cetățenii europeni cât și pentru partenerii 
externi ai Uniunii Europene. Cine este de fapt liderul 
Uniunii Europene? Președintele executivului european, 
președintele Consiliului European, președintele 
Parlamentului European sau al Consiliului UE? Pe cine 
trebuie să sune Washingtonul dacă vrea să vorbească cu 
Europa? Toate acestea creează și probleme de eficiență 
instituțională.

Care sunt soluțiile propuse de noi?

Conferința privind Viitorul Europei este oportunitatea de a 
discuta despre eficiența instituțiilor europene. 
 
Consiliul UE este de numeroase ori blocat în a lua o decizie 
rapidă de regula unanimității. Avem astfel nevoie să 
analizăm dacă în anumite domenii în care avem nevoie de 
o capacitate de reacție rapidă a UE regula unanimității în 
Consiliu ar putea fi înlocuită de cea a majorității calificate.

Eficiența instituțiilor ține și de o funcționare simplificată. 
În acest sens, o opțiune potrivită este acea de a unifica 
Președinția Comisiei Europene cu Președinția 
Consiliului European. În acest moment, Președintele 
Comisiei participă la sesiunile Consiliului European, 
dar acestea sunt conduse de Președintele Consiliului 
European care are un rol de mediator între opiniile, uneori 
divergente, din Consiliu. Considerăm că această funcție 
poate fi asumată de Președintele Comisiei, care ar avea 
astfel un rol mai întărit în relație cu liderii statelor membre. 
O astfel de măsură ar eficientiza și simplifica funcționarea 
instituțiilor europene.

Cum funcționează 
votul prin majoritate 

calificată?

Deciziile în Consiliul UE pot 
fi luate cu votul a 

55% din statele membre 
(15 din 27) care reprezintă 

cel puțin 65% din cetățenii 
Uniunii Europene. 

Începem
viitorul
împreună
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Ce se va schimba pentru tine?

Pentru un cetățean european, un veritabil spațiu public 
european ar însemna că va putea participa constant 
la stabilirea priorităților UE. Spre exemplu, în fiecare an, 
în perioada ianuarie - aprilie, în fiecare stat membru ar 
avea loc adunări naționale, unde vor participa cetățeni, 
reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic, 

Cetățenii împlicați în deciziile Uniunii

Adunări naționale.
Dezbat și propun priorități ale UE pe anul următor. Participă cetățeni, reprezentanți ai societății civile, ai 
mediului de afaceri, ai guvernului și ai parlamentului.

Ianuarie-aprilie

Adunarea europeană.
Face o propunere de Program Anual al UE către Comisie; cetățenii participanți la Adunare pot 
stabili, de asemenea, lansarea unor inițiative cetățenești.

9 mai

Dezbateri instituții.
Propunerea Adunării Europene este parte integrantă a dezbaterilor asupra priorităților UE 
pentru anul următor care au loc în Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și 
Comitetul Economic și Social European.

Mai-Septembrie

Starea Uniunii.
Președintele Comisiei Europene, în discursul său despre starea Uniunii Europene, 
prezintă Programul UE pe anul următor, inclusiv în baza propunerilor Adunării 
Europene.

Septembrie

dar și reprezentanți ai guvernului sau ai parlamentului. 
Aceste adunări naționale vor propune priorități pentru 
a fi incluse într-un Program Anual European prezentat 
Comisiei, program pregătit de o Adunare Europeană 
formată din reprezentanți ai adunărilor naționale.
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Prin introducerea listelor transnaționale în alegerile 
europarlamentare s-ar schimba și modul în care cetățenii 
votează. Ar avea la dispoziție două voturi, unul ca și 
până acum, pentru un reprezentant în Parlamentul 
European ales la nivel național, iar al doilea vot pentru un 
reprezentant ales într-o singură circumscripție electorală 
europeană. Diversificarea opțiunilor ar fi benefică, 
cetățenii putând astfel să voteze pentru persoane care în 
mod normal nu ar fi pe buletinul de vot în actualul sistem. 
Listele transnaționale vor trebuie să respecte echilibrul 
dintre țările Uniunii Europene, iar europarlamentarii 
aleși pe aceste liste se vor adăuga la cotele actuale de 
reprezentanți desemnați pentru fiecare stat membru.

Mai mult, pe aceste liste transnaționale europenii l-ar 
putea găsi și pe viitorul Președinte al Comisiei Europene. 
Mulți dintre cetățeni sunt dezinteresați de alegerile 
europarlamentare pentru că le percep ca fiind un proces 
distant și fără miză imediată. Oferind o față acestui proces 

și o miză imediată precum desemnarea Președintelui 
executivului european, această reformă ar crește 
interesul pentru alegerile europarlamentare și încrederea 
în sistemul democratic european. Cu atât mai mult cu 
cât persoana pe care cetățenii pun direct votul ar putea 
deveni și Președintele Consiliului European.

Extinderea votului prin majoritate calificată în Consiliul și 
transformarea Parlamentului European într-un partener 
egal al Consiliului în deciziile din toate domeniile ar duce 
în timp la întărirea democrației europene, la simplificare și 
eficientizarea modului de lucru al instituțiilor europene și 
deci la o mai bună înțelegere a mecanismului de decizie.
 
Credem că aceste propuneri trebuie să fie supuse 
dezbaterii în cadrul Conferinței privind Viitorul Europei. 
Deși sunt subiecte sensibile, care pot necesita modificări 
de Tratate pentru a fi implementate, este necesar să le 
punem în discuție.

Ilustrație de Dan Perjovschi
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Justiție,
Schengen,
drepturi
și libertăți
Ramona Strugariu

2

Justiție
Ce nu merge bine?

Sistemele de justiție care funcționează bine sunt o 
condiție structurală importantă pe care statele membre 
își bazează politicile de creștere durabilă și stabilitate 
socială. Pe baza Tabloului de bord al justiției, UE a încurajat 
statele membre să îmbunătățească eficacitatea sistemelor 
lor judiciare naționale în contextul Semestrului european, 
ciclul anual al UE de coordonare a politicilor economice. 
Potrivit unui sondaj Eurobarometru din iulie 2020, gradul 
de încredere al românilor în sistemul național de justiție a 
scăzut. 45% dintre români au o părere destul de proastă 
şi foarte proastă despre independența judecătorilor şi a 
instanțelor. Întărirea eficacității sistemelor naționale de 
justiție trebuie prin urmare să devină o prioritate. 

Criza COVID-19 a adus în prim plan necesitatea digitalizării 
justiției. Ea a avut, de asemenea, un impact considerabil 
asupra funcționării sistemelor de justiție ale statelor 
membre și a afectat negativ cooperarea judiciară 
transfrontalieră a UE. Acest lucru a dus în multe cazuri la 
obstacole substanțiale în calea accesului la justiție pentru 
cetățeni.

Presiunea asupra statului de drept ca instituție produce 
confuzie generală și scade încrederea statelor membre, a 
profesioniștilor din justiție și a cetățenilor. Profesioniștii 
din domeniul justiției observă că riscurile reprezentate 

de comportamentul autoritar, populist sau infracțional 
trebuie să fie combătute atât la nivel de comunitate 
europeană, cât și la nivel local, cu diferența că distribuirea 
de resurse, informații, legislație, cooperare instituțională 
nu este omogenă.

Începem
viitorul
împreună

Semestrul European
Este principalul instrument de 

coordonare a politicilor economice 
și fiscal-bugetare în UE. Anual, 

Comisia Europeană analizează în 
detaliu situația statelor membre în 
materie de reforme economice și 

structurale și le oferă recomandări 
specifice de țară pentru 
următoarele 12-18 luni.
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Care sunt soluțiile propuse de noi?

Accesul liber la justiție este un principiu esențial pentru 
orice societate democratică și trebuie garantat de statele 
membre în mod real și eficient. Pe lângă dreptul oricărui 
cetățean de a introduce o acțiune în instanță pentru 
apărarea unui drept, trebuie să asigurăm un cadru solid și 
coerent de ocrotire a victimelor. Victimele infracțiunilor, 
în special, persoanele care sunt adesea discriminate sau 
se află într-o situație vulnerabilă, precum și copiii trebuie 
să beneficieze de asistență juridică gratuită într-o manieră 
mult mai coerentă și mai adaptată nevoilor lor. Programul 
Justiție din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 pune 
la dispoziția statelor membre sume de bani dedicate 
facilitării accesului efectiv și nediscriminatoriu la 
justiție. Pasul mai departe către viitorul unei Europe a 
justiției este ca aceste fonduri să crească, să se diversifice 
și să fie substanțiate de angajamente ferme ale statelor 
membre pentru programe de asistență juridică special 
dedicate victimelor infracțiunilor, copiilor și persoanelor 
aflate în situații vulnerabile.

Prioritizarea colectării datelor relevante pentru justiție 
din surse credibile, diverse și obiective. Putem obține 
acest rezultat prin optimizarea funcțională și extinderea 
utilizării componentei de analiză a informațiilor la nivel 
operațional prin Tabloul de bord privind justiția 
în Uniunea Europeană. S-a constatat că sistemele 
de justiție eficace, care respectă statul de drept, au 
un impact economic pozitiv. Acolo unde sistemele 
judiciare garantează exercitarea drepturilor, creditorii 
sunt predispuși să acorde împrumuturi, comportamentul 
oportunist este descurajat, costurile tranzacțiilor se reduc 
și întreprinderile sunt mai dispuse să investească. 

Cadrul Financiar 
Multianual

sau bugetul pe termen lung al 
UE stabilește investițiile Uniunii 
Europene, pe o perioadă de cinci 

până la șapte ani, în proiecte 
și programe care consolidează 

prioritățile Uniunii.

Asigurarea unui cadru eficient de combatere a 
infracțiunilor de tip white collar, cât și a celor caracteristice 
grupurilor organizate reprezintă o direcție necesară. În 
domeniul white collar crime apar semne ale deficienței 
instituționale prin lipsa unui cadru de acțiune clar pentru 
instituții precum OLAF, EPPO și Curtea de conturi. 

• În acest moment OLAF are capacitatea de a 
realiza investigații complexe, dar nu poate să 
facă publice aceste rezultate în situația în care 
statul membru odată anunțat nu ia nicio măsură, 
drept urmare doar în aproximativ 45% din cazuri 
există o investigație sub toate aspectele. OLAF 
trebuie să dobândească această prerogativă. 
Mai mult, raportul OLAF ar trebui să fie probă 
suficientă pentru a determina sancțiuni asupra 
unui stat membru. 

• Parchetul European (EPPO) urmează să devină 
operațional de la 1 iunie 2021, dar calitatea 
activității de investigație și de urmărire penală 
va depinde de resursele puse la dispoziție, de 
colaborarea statelor membre, de competențele 
atribuite și de coordonarea cu celelalte instituții 
europene. 

• Curtea de Conturi are nevoie de un mandat de 
audit mai larg și mai clar care să includă toate 
instituțiile și organismele UE instituite prin tratate, 
dar și toate structurile interguvernamentale care 
au o relevanță esențială pentru funcționarea UE. 

Aceste instituții nu ar trebui doar operaționalizate la nivel 
de interoperabilitate, dar ar trebui să capete greutatea 
necesară pentru a determina procesul decizional prin datele 
pe care le colectează. Nu este suficient să funcționeze, ci 
este necesar să determine decizii informate. 

Extinderea rețelei privind schimbul securizat 
de informații ale Europol pentru toate structurile 
competente implicate în lupta împotriva criminalității 
organizate reprezintă un alt deziderat. Extinderea trebuie 
să fie însoțită de baze de date interoperabile, proceduri 
armonizate și termene care să promoveze celeritatea. 
Identificarea și destructurarea rețelelor infracționale 
precum și consolidarea capacității de combatere a 
criminalității transfrontaliere va înlătura o parte din 
presiunea pusă asupra statului de drept prin combaterea 
corupției, înlăturarea surselor de finanțare pentru 
mediul infracțional și creșterea gradului de siguranță 
a cetățeanului. Extinderea operațională și tehnică 
va trebui sincronizată cu o extindere a implicării 
instituțiilor europene pentru alinierea standardelor de 
legislație, cooperare interinstituțională, acces la date și 
pregătire profesională uniformă atât de necesare asigurării 
siguranței tuturor cetățenilor europeni. 



11viitoruleuropei.ro

Dacă integrarea transfrontalieră a acestor instituții 
reprezintă primul pas natural în direcția creșterii 
siguranței, cu siguranță a doua preocupare ar trebui să fie 
instituirea de garanții împotriva posibilelor situații de 
abuz prin folosirea infrastructurii europene. Un astfel 
de sistem integrat odată perfectat are capacitatea de a 
afecta iremediabil destinul persoanei implicate. 

În momentul actual, nivelul de digitalizare a actului de 
justiție este unul limitat, iar soluția este o digitalizare a 
instituțiilor astfel încât cetățeanului să îi fie garantată 
transparența. Este mai important ca oricând să avem 
un sistem modern și digitalizat de cooperare judiciară. 
Cetățeanul trebuie să poată împărtăși informații, cereri și 
primi feedback într-un mod facil pentru a garanta accesul 
la justiție. Dezvoltarea capacității instituționale de a 
consolida un climat de siguranță a cetățeanului se va realiza 
prin sisteme funcționale de sancțiuni și instrumente de 
confiscare, sechestru. Europa digitală va reprezenta un 
instrument de convergență între statele membre. Miza o 
reprezintă protejarea datelor personale prin garantarea 
confidențialității, soluționarea mai rapidă a cauzelor prin 
folosirea conferințelor video și a administrarea probelor 
online în prezența unui sistem informatic descentralizat 
electronic, compus din sisteme informatice naționale 
interconectate, pentru transmiterea documentelor și 
solicitărilor între statele membre fără intermediari.

Schengen 
Ce nu merge bine?

Spațiul Schengen este una dintre principalele realizări 
ale proiectului european, care permite deplasarea 
nerestricționată a peste 400 de milioane de persoane, având 
o valoare de neestimat atât pentru cetățeni, cât și pentru 
întreprinderi. Este un spațiu unic în istorie și în lume. Totuși, 
ca răspuns la pandemia de COVID-19, majoritatea statelor 
membre au reintrodus controale la frontierele interne sau 
au închis astfel de frontiere, parțial sau total, inclusiv pentru 

cetățenii europeni și membrii familiilor acestora. Aceste 
controale au afectat drepturile și libertățile cetățenilor 
consacrate de dreptul Uniunii Europene.

Un alt aspect ce face ca spațiul Schengen sa nu fie pe 
deplin funcțional este că la 14 ani de la aderarea la Uniunea 
Europeană, România, alături de alte 3 state membre, nu 
sunt încă parte a acestuia, deși toate condițiile necesare 
pentru aplicarea deplină a acquis-ului Schengen au fost 
îndeplinite de către România încă din 2011.

Care sunt soluțiile propuse de noi?

În primul rând, solicităm în mod constant Consiliului și 
statelor membre să finalizeze integrarea în Schengen 
a tuturor statelor membre UE. Consiliul trebuie să 
prezinte un nou proiect de decizie privind aplicarea 
integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria 
și România în cel mai scurt timp posibil. Doar prin 
solidaritate, responsabilitate și încredere reciprocă între 
statele membre, viitorul spațiului Schengen poate fi unul 
nefragmentat.

În al doilea rând, revenirea rapidă la o zonă Schengen 
pe deplin funcțională este esențială. Comisia trebuie 
să preia coordonarea acțiunilor la nivel european, având 
ca obiectiv abordarea unitară pe care criza COVID-19 
o prezintă pentru sănătatea cetățenilor europeni, 
menținând în același timp spațiul Schengen ca un spațiu 
fără controale la frontierele interne, mai ales în contextul 
apariției adeverinței electronice verzi.

În al treilea rând, solicităm Comisiei să elaboreze o 
propunere de reformare a guvernanței Schengen, 
adaptată noilor provocări, care să ducă la consolidarea 
încrederii reciproce între statele membre și la garantarea 
unor instrumente legislative eficiente, care ar permite un 
răspuns european coordonat și unitar la provocări cum 
ar fi pandemia de COVID-19, menținând în același timp 
dreptul la libera circulație, precum și absența controalelor 
la frontierele interne.
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Drepturi și libertăți 
Ce nu merge bine?

Protejarea valorilor europene este elementul central al 
cetățeniei europene și este înscrisă în ADNul identității 
europene. Democrația liberală este supusă actualmente 
unor atacuri puternice provenind atât din interiorul, 
cât și din exteriorul Uniunii Europene. Protejarea și 
promovarea drepturilor și libertăților cetățenilor europeni 
ar trebui să fie o prioritate politică majoră întrucât acest 
lucru este sinonim cu protejarea proiectului European însuși. 
Democrația, drepturile fundamentale și statul de drept nu 
sunt doar idealuri abstracte, ele sunt esențiale, în termeni 
foarte concreți, pentru funcționarea Uniunii.

Regresul în materie de stat de drept și libertăți 
fundamentale din anumite state membre, poate afecta 
în mod serios încrederea reciprocă atât de necesară 
cooperării la nivel european, mai cu seamă în Spațiul de 
libertate, securitate și justiție și pune în pericol realizarea 
obiectivelor Uniunii definite în articolul 3 al Tratatului. 
Respectarea drepturilor fundamentale este vitală pentru 
politicile comune privind migrația și azilul, ca și pentru 
cooperarea polițienească și judiciară. Iar statul de drept nu 
numai că reprezintă o garanție pentru respectarea drepturilor 
fiecărui cetățean european, ci este esențial și pentru realizarea 
pieței comune europene și încrederea investitorilor.  
Criza statului de drept din mai multe state membre 
reprezintă o amenințare existențială la adresa 
proiectului european și pune sub semnul întrebării 
garanțiile instituționale și procedurale existente la nivel 

european. Deși de-a lungul timpului Uniunea Europeană 
s-a dotat treptat cu o serie de instrumente menite să apere 
valorile europene (introducerea articolului 7, Mecanismul 
european privind statul de drept, Raportul anual privind 
statul de drept...) cetățenii europeni constată că distrugerea 
sistematică a statului de drept din unele state membre nu 
a fost adresată cu adevărat la nivelul Uniunii. Mulți dintre 
europeni au sentimentul că, de ani de zile, UE dezbate 
politicos modul în care evoluțiile antidemocratice din 
statele membre pot fi oprite, fără ca nimic concret să 
se întâmple. Atât Ungaria, cât și Polonia sunt în prezent 
supuse unor proceduri prelungite în temeiul articolului 7 în 
fața Consiliului pentru a determina existența unui risc clar 
de încălcare gravă a statului de drept de către autoritățile 
poloneze (sesizat de către Comisie în 2017) și un risc clar 
de încălcare gravă de către autoritățile ungare a multora 
dintre valorile fundamentale ale UE (trimisă Consiliului de 
către Parlament în 2018). Aceste proceduri rămân blocate 
în Consiliu, iar situația din aceste două țări nu face decât să 
se deterioreze. 

Așa cum ne arată experiența ultimilor ani, corupția cu 
fonduri europene și derapajele în materie de stat de 
drept sunt strâns legate. Acțiunea europeană pentru a 
proteja statul de drept și drepturile fundamentale trebuie 
deci să țintească acolo unde îi va durea cel mai tare pe 
politicienii corupți. Conform unui recent sondaj, aproape 
opt din zece europeni (77%) susțin ideea că UE ar trebui să 
furnizeze fonduri statelor membre numai dacă guvernul 
național pune în aplicare statul de drept și principiile 
democratice. Regulamentul din decembrie 2020 instituind 
un regim general de condiționalitate pentru protecția 
bugetului Uniunii trebuie să fie aplicat urgent și consecvent.

Începem
viitorul
împreună
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Care sunt soluțiile propuse de noi? 

Declarația comună asupra Conferinței privind Viitorul 
Europei menționează explicit „drepturile și valorile europene, 
inclusiv statul de drept” printre tematicile ce vor fi abordate. 
Conferința privind Viitorul Europei este deci o oportunitate 
unică, lucrând împreună cu cetățenii europeni, de a găsi 
răspunsuri pentru criza statului de drept din Europa. 

RAȚIONALIZAREA PROCEDURII ARTICOLULUI 7

Inabilitatea Consiliului de a proteja valorile Uniunii este 
regretabilă și a facilitat nesocotirea lor de către statele 
membre supuse acestei proceduri. Ezitările Consiliului pot 
fi conturnate prin revizuirea următoarelor aspecte:

• Eliminarea exigenței votului în unanimitate 
și realinierea majorităților prevăzute în 
paragrafele 1 și 2 ale acestui articol 

Unanimitatea în Consiliul European este azi necesară pentru 
a determina existența unor încălcări grave și persistente 
ale valorilor Uniunii, în timp ce o majoritate de patru 
cincimi dintre membrii Consiliului și acordul Parlamentului 
European sunt necesare pentru a determina existența 
unui risc clar de încălcare gravă. Aceste praguri ridicate 
pentru activare fac azi mecanismul, denumit și „opțiunea 
nucleară”, greu de utilizat. Realinierea majorităților la patru 
cincimi pentru ambele ar oferi mai multă flexibilitate.   

• Introducerea de limite temporale clare pentru 
adoptarea sancțiunilor pentru a împiedica 
procedurile să treneze fără rezultate substanțiale.

ASIGURAREA COMPLEMENTARITĂȚII ȘI COERENȚEI: UN 
CADRU EUROPEAN PRIVIND PROTEJAREA DEMOCRAȚIEI, 
STATULUI DE DREPT ȘI A DREPTURILOR FUNDAMENTALE

Cadrul european privind protejarea statului de drept 
este astăzi asemenea unor piese de puzzle care nu se 
îmbină suficient de bine. Raportul anual privind statul 
de drept - ciclul de monitorizare aplicabil tuturor statelor 
membre lansat în septembrie 2020 - trebuie sa devină 
pilonul central al unei acțiuni coerente și decise pentru 
protejarea valorilor Uniunii. Pentru a preveni regresiuni în 
materie de stat de drept, dincolo de elemente descriptive, 
e esențial ca el să conțină o evaluare serioasă a situației 
și recomandări specifice fiecărei țări, cu obiective clare 
și termene de implementare. Raportul anual privind 
statul de drept ar putea fi astfel utilizat pentru a aplica 
concret condiționalitatea în materie bugetară. 

Conferința privind Viitorul Europei ar putea reprezenta 
un moment decisiv pentru Instituirea unui mecanism 

al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale, sub forma unui acord interinstituțional 
ce integrează tot arsenalul de instrumente actualmente 
disparate ale Uniunii. Parlamentul European a cerut acest 
lucru din 2016 și și-a clarificat poziția în 2020, lărgindu-l 
la democrație și drepturi fundamentale.   El ar urma să 
înlocuiască diversele instrumente, inclusiv MCV și 
mecanismul de protecție a statului de drept și să fie 
consolidat prin „recomandări clare specifice fiecărei țări, 
cu un calendar și obiective pentru punerea lor în aplicare”. 
Încălcările ar duce la măsurile prevăzute la articolul 7, 
proceduri de încălcare a dreptului comunitar sau punerea 
în aplicare a condiționalității bugetare. 

Acest mecanism coerent ar permite totodată implicarea 
Parlamentului European în audierile organizate în 
cadrul articolului 7. Parlamentul European este în 
prezent exclus din audierile organizate sub articolul 7, 
chiar și atunci când acesta este instituția ce a declanșat 
procedura, cum s-a întâmplat în cazul Ungariei. Presiunea 
politică suplimentară exercitată de Parlamentul European 
este un ingredient necesar accelerării procedurilor. 

Acordul interinstituțional ar consemna și angajamentul 
solemn al principalilor actori ai procedurii articolului 7 
de a o aplica cu seriozitate, respectând prerogativele 
fiecărei instituții și promovând cooperarea sinceră 
dintre ele.  Instituțiile europene ar trebui să se pună 
de acord asupra modalităților de a spori eficacitatea 
audierilor, inclusiv privind organizarea lor în mod regulat.

CONSOLIDAREA LIBERTĂȚII PRESEI ȘI A PLURALISMUL 
MEDIA LA NIVEL EUROPEAN

Pluralismul și libertatea presei sunt vectori esențiali 
ai statului de drept, ai responsabilității democratice și 
luptei împotriva corupției.  Comisia europeană analizează 
situația în ceea ce privește independența autorităților 
de reglementare, proprietatea mass-media, publicitatea 
publică, siguranța jurnaliștilor și accesul la informații. UE nu 
are însă prerogative proprii în această materie, iar Comisia 
se bazează pe regulile pieței interne pentru a promova 
și proteja pluralismul presei și pentru a sprijini sectorul 
media. În contextul multiplicării încălcărilor libertății 
presei și a atacurilor împotriva jurnaliștilor în Europa, 
această abordare fragmentară este insuficientă. Propunem 
prin urmarea extinderea competențelor partajate 
ale Uniunii, pentru a acoperi acest sector,  precum și 
crearea unui Observator European al libertății presei 
care să monitorizeze constant situația din statele membre. 
Totodată, susținem instituirea unui fond permanent 
dedicat sprijinirii jurnaliștilor de investigație și a unei 
platforme europene de alertă rapidă în cazul jurnaliștilor 
amenințați în Uniune.
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Schimbările propuse vor oferi atât garanții de 
încredere pentru cetățeni în actul de justiție, cât și 
garanții profesionale persoanelor care își dedică 
viața protejării valorilor europene comune precum 
libertatea, democrația, egalitatea, demnitatea umană, 
respectarea drepturilor omului și respectarea statului 
de drept. Uniunea Europeană trebuie să ofere în mod 
echitabil cetățenilor săi, siguranța, bunăstarea și calitatea 
vieții pe care aceștia le așteaptă, iar profesioniștilor din 
domeniu cadrul necesar pentru a-și putea exercita cu 
maximă eficiență rolul jucat în combaterea infracționalității 
transfrontaliere și a comportamentului extremist. 
Aderarea României și a celorlalte state la spațiul Schengen 
va aduce fără îndoială avantaje atât pentru turiști, cât 
și pentru transportatorii de mărfuri, prin înlăturarea 
controlului documentelor de călătorie. Drumurile cu 
avionul, trenul, autocarul sau mașina personală vor deveni 
automat mai scurte, iar în cazul transportatorilor, chiar mai 

ieftine. Economia va beneficia de aceste avantaje din plin. 
România va deveni frontiera Schengen cea mai importantă 
ca poziționare geo-strategică din întreaga Uniune. 

Potrivit sondajului Eurobarometru privind Viitorul 
Europei, 32% dintre europeni consideră că respectul 
pentru democrație, drepturile omului și statul de drept 
este principalul atu al Uniunii. În 14 state europene, el 
este considerat chiar cel mai important atu al Uniunii. 
Schimbările propuse vor contribui la menținerea Uniunii 
ca veritabil campion al libertății și dreptății în Europa și 
în lume. Un mecanism funcțional și eficient în materie de 
democrație, stat de drept și drepturi fundamentale, care 
va înlocui mecanismul MCV pentru România, o dată 
ce obligațiile în materie de justiție și stat de drept vor 
fi îndeplinite, sunt obiective esențiale de etapă în acest 
parcurs.

Ce se va schimba pentru tine?

Ilustrație de Dan Perjovschi

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2256
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2256
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Mediu
și sănătate
Nicu Ștefănuță

3

Pandemia de COVID-19 ne-a arătat ce efecte devastatoare 
poate avea o criză globală. Consecințele unei crize 
sanitare, prin efectul de domino asupra altor sectoare și, 
în cele din urmă, asupra fiecărui aspect al vieții de zi cu zi, 
ne pot fi lecție pentru a ne imagina consecințele unei crize 
climatice, în legătură cu care cercetătorii ne avertizează 
de mai multe decenii și ale cărei semne le vedem deja.
 
Lecția actualei crize este că trebuie să accelerăm tranziția 
către o economie verde în scurtul interval pe care îl 
mai avem la dispoziție pentru a opri sau măcar încetini 
încălzirea globală a atmosferei. Cifrele critice sunt 1.5 grade 
și 2030. Încălzirea atmosferei cu peste 1.5 grade Celsius 
peste media din perioada preindustrială este considerată 
unanim de comunitatea științifică drept punctul dincolo 
de care schimbările climatice vor fi ireversibile. 2030 este 
borna temporală până la care avem timp să acționăm. 
Suntem în stare de urgență climatică, de aceea Pactul 
Verde European este șansa noastră de a schimba integral 
un model economic consumator de resurse și poluant cu 
unul sustenabil. Apărut ca o consecință a crizei sanitare, 
Next Generation EU este o oportunitate pentru toate 
statele membre să facă acest pas nelăsând pe nimeni în 
urmă. 

Este nevoie să acționăm rapid pentru a combate 
schimbările climatice, pierderea biodiversității, poluarea 
cu plastic, amenințările transfrontaliere în privința sănătății 
publice.

Începem
viitorul
împreună

Pactul 
Verde European

Este foaia de parcurs a UE 
pentru a ajunge la o economie 
durabilă, o economie care să 

permită atingerea obiectivului 
ambițios de a deveni neutră 
din punct de vedere climatic 

până în 2050. 
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Mediu
Vocea oamenilor de știință se aude astăzi dincolo de cercul 
specialiștilor. Tot mai mulți cetățeni, în special tineri, au 
înțeles pericolul în care se află planeta, militează pentru 
un mediu curat, pentru comportamente prietenoase 
cu mediul, iar opiniile lor trebuie ascultate și integrate 
în politicile viitoare ale Uniunii și ale statelor membre. 
Viitorul este al lor, al copiilor și tinerilor. 

Când a fost lansat Pactul Verde European în decembrie 2019, 
sentimentul general a fost unul de revoluție. Obiectivele 
pactului sunt impresionante: zero emisii nete până în anul 
2050, obiective climatice mai stricte pentru 2030 și nu mai 
puțin de „poluare zero” în aer, apă și sol.

Dar acest plan Marshall îndrăzneț pentru natură și 
sănătate se poate realiza doar printr-un angajament 
clar al statelor membre. 

Dificultăți actuale

De la începutul anilor ‘70, legislația UE de mediu s-a 
dezvoltat constant și astăzi dispune de măsuri și 
instrumente diferite.
Domeniul de aplicare extins al legislației de mediu a UE a 
dus la o acoperire relativ cuprinzătoare în ceea ce privește 
cerințele de protecție a mediului, deși cât se protejează 
efectiv este discutabil. 

În general, una dintre problemele fundamentale ale 
dreptului mediului este modul în care se poate obține 
un nivel adecvat de protecție la nivel european, având, 
totuși, în vedere impactul economic și social. Diferențele 
economice între statele membre au implicații directe 
asupra capacității de a proteja mediul și asupra luptei 
împotriva schimbărilor climatice. Statele mai bogate își 
pot asuma mai ușor o tranziție verde, în schimb, statele 
mai sărace, cu capacitate investițională mai redusă, vor 
fi adesea reticente. De unde și nevoia, pe viitor, de o 
solidaritate mai puternică între statele membre.

Convenția de la Aarhus din 1998 a consolidat abordarea 
deja existentă în legislația UE, conform căreia publicul are 
nevoie de acces larg la informațiile de mediu. În același 
timp, a confruntat Uniunea cu provocarea de a oferi un 
acces adecvat la justiție pentru ONG-uri, cetățeni și alți 
actori, necesar pentru a atrage atenția asupra nerespectării 
legislației de mediu de către actorii privați și publici. 
Revizuirea transpunerii Convenției de la Aarhus în dreptul 
UE trebuie să asigure accesul la informație, respectarea 
procedurilor de participare publică a persoanelor interesate 
și recunoașterea capacității procesuale a ONG-urilor. 

Competențele UE ridică mai multe întrebări și prezintă 
limite uneori neclare cu privire la modul în care UE 
poate legifera în materie de mediu.  

Ce se poate schimba?

În dimensiunea orizontală, o întrebare importantă se referă 
la cât de mult ține seama UE în elaborarea politicilor sale 
generale de propria sa politică de mediu. Cu privire la acest 
aspect, ar fi important ca de fiecare dată când Comisia 
vine cu o inițiativă legislativă, aceasta să includă în mod 
necesar un studiu de impact asupra mediului, în spiritul art. 
11 TFUE. În dimensiunea verticală, un alt aspect de îmbunătățit 
este clarificarea delimitărilor între competențele UE și 
competențele statelor membre – desigur, respectând 
principiile proporționalității și subsidiarității. Acest aspect 
este important ori de câte ori UE dorește să rezolve o 
problemă structurală cu caracter transfrontalier, în urma 
căreia ar rezulta o plusvaloare pentru protejarea mediului. 
Pe viitor, dat fiind caracterul transfrontalier al schimbărilor 
climatice, UE ar trebui să poată interveni proactiv în 
domenii precum pădurile, biodiversitatea, ecosistemele, 
apele, cu acte normative coercitive. 

Exemplificând, un pas important și necesar este 
recunoașterea competențelor Uniunii cu privire la 
protecția pădurilor, care în prezent sunt privite drept 
o competență națională. În urma studiilor și anchetelor 
jurnalistice care au demonstrat dezastrul în care se află 
pădurile europene, cu un accent aparte pe România, 
a început să se pună problema importanței strategice 
a sectorului forestier pentru Uniunea Europeană în 
ansamblul ei și pentru obiectivele ei climatice asumate.

Este adevărat că în prezent nu există o politică forestieră 
comună echivalentă cu politica agricolă comună sau 
politica comună din domeniul pescuitului. Totuși, aceasta 
nu înseamnă că, în privința pădurilor, competența revine 
exclusiv statelor membre. Într-adevăr, protecția pădurilor și 
silvicultura intră într-o serie de competențe partajate între 
UE și statele sale membre – enumerate în prezent la articolul 
4 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

Însă UE și-a exercitat deja frecvent competența de 
mediu cu privire la păduri și silvicultură. Printr-o Strategie 
Pădurilor cu caracter legislativ s-ar putea solicita o 
protecție strictă a pădurilor primare și seculare din UE și 
o mai bună implementare a Directivelor Habitat și Păsări 
pentru protecția biodiversității. România, în particular, 
și-ar putea proteja fauna și flora extrem de prețioase, în 
contextul despăduririlor agresive și al tăierilor ilegale.

În plus, ar fi necesar un plan de acțiune prin care instituțiile 
cu autoritate legislativă să se angajeze la o îmbunătățire 
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a procesului și a calității legislative, astfel încât să se 
evite litigiile din cauza unor texte normative care nu 
sunt suficient de clare. 

Schimbările climatice și democrația

UE trebuie să se impună ca un actor global care încearcă 
să promoveze protecția mediului nu doar la nivelul 
Uniunii, ci și la nivel internațional. Acest efort merită făcut 
având în vedere interesul propriu al UE de a asigura în 
timp relevanța sa în guvernanța internațională de mediu, 
pentru a îmbunătăți starea planetei.

Astfel, instituțiile UE au căzut de comun acord în ceea 
ce privește importanța mediului în raport cu valorile 
democratice ale unui stat. Schimbările climatice au 
consecințe ce afectează aspecte elementare ale vieții 
cetățenilor, iar amploarea acestor schimbări poate pune în 
pericol democrația și respectarea drepturilor fundamentale 
ale omului. Important este cum UE poate preveni, evalua 
și modifica consecințele unei clime în schimbare, fără a 
slăbi statul de drept sau a îngrădi drepturile fundamentale 
ale oamenilor afectați de aceasta, precum dreptul la 
viață,  apă potabilă și servicii de salubritate, alimentație, 
sănătate, locuință, autodeterminare, cultură și dezvoltare.  
Parlamentul European a făcut demersuri în această 
perspectivă și a invitat deja Comisia să se asigure că 
angajamentele concrete privind drepturile omului, 
mediului și schimbările climatice deja stabilite în „Planul 
de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația 
2020-2024” sunt puse efectiv în aplicare și monitorizate și 
că implementarea planului include și o perspectivă de gen.

Mai mult de atât, pandemia de COVID-19 continuă să 
ilustreze impactul degradării mediului, cu consecințe 
grave asupra sănătății, societății, economiei și politicii. 
Așadar, este nevoie ca statele membre să se angajeze 
să includă, în mod prioritar, drepturile de mediu în 
planul lor post-pandemic de redresare și să-i apere 
pe cei care le protejează. De asemenea, UE trebuie să 
încurajeze eforturile statelor membre pentru consolidarea 
participării democratice a apărătorilor drepturilor de 
mediu la procesele decizionale, inclusiv la cele legate de 
diplomația internațională în domeniul climei.

În contextul în care este dovedit că schimbările climatice 
reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale 
secolului XXI, trebuie punctat faptul că ele pot 
intensifica conflictele existente de orice tip sau chiar 
genera altele noi și crea migrații în masă. UE trebuie 
să devină mai vigilentă cu privire la faptul că acestea 
pot reprezenta o amenințare la adresa securității la 
nivel mondial, în special în regiunile în care statele sunt 
vulnerabile și nu sunt guvernate democratic. Schimbările 
climatice pot provoca, de asemenea, conflicte legate 
de terenuri sau resurse, care la rândul lor pot duce la 
strămutarea populației. În fiecare an, milioane de oameni 
sunt nevoiți să se stabilească într-un loc diferit decât acela 
pe care îl numesc „acasă” din cauza efectelor acestora. 
Situația refugiaților climatici devine din ce în ce mai 
severă și dificil de combătut, și din nefericire, persoanele 
cele mai vulnerabile sunt cele expuse întotdeauna la risc. 
Spre exemplu, femeile și fetele sunt adesea victime ale 
traficului de persoane și ale exploatării sexuale ca urmare 
a migrației impuse de schimbările climatice.

Provocările actuale de mediu au consecințe cu adevărat 
dramatice, atât la nivel european, cât și la nivel global. 
Însă democrația, ca protectoare a drepturilor omului 
și libertăților fundamentale și ca luptătoare împotriva 
corupției și a lipsei de transparență, este singura formă 
de guvernare compatibilă cu dezvoltarea durabilă și cu 
protecția eficientă a mediului și a climei. 
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Sănătate
Răspunsul european la criza COVID-19 ne-a arătat un 
adevăr incomod. Atunci când oamenii au criticat lipsa 
răspunsului UE, a trebuit să reamintim puterile limitate 
acordate Uniunii în acest domeniu.

Deși are preocupări integrate de sănătate publică în toate 
politicile sale – fie că este vorba de agricultură, protecția 
consumatorilor sau securitate –, Uniunea nu poate acționa 
direct pentru a salva viețile oamenilor. Doar instituțiile 
medicale din statele membre au dreptul să facă acest 
lucru. Însă atunci când statele membre au adoptat măsuri 
unilaterale pentru a contracara răspândirea virusului, acestea 
s-au dovedit nu numai ineficiente, ci și perturbatoare pentru 
lanțurile de aprovizionare vitale și mobilitatea a milioane de 
cetățeni, dereglând în cele din urmă fluxul de bunuri esențiale 
și de persoane în întreaga Uniune. Aceste eforturi fragmentate 
în abordarea amenințărilor transfrontaliere asupra sănătății 
fac statele membre în mod colectiv mai vulnerabile.

Singura modalitate prin care UE poate proteja în 
prezent sănătatea publică – prin adoptarea legislației 
obligatorii – este bazându-se pe competențe care nu 
sunt legate de sănătate, care sunt dispersate în tratate. 
Așa a făcut Uniunea de-a lungul deceniilor, reglementând 
introducerea pe piață a medicamentelor, produselor 
alimentare, furajelor, produselor biotehnologice, sângelui, 
organelor umane, tutunului și alcoolului, precum și 
prin recunoașterea calificărilor medicale și a drepturilor 
pacienților de a fi tratați în întreaga Uniune. Atât a fost până 
acum politica de sănătate publică a UE: o compilație de 
moduri de reglementare împrăștiate, care au apărut de-a 
lungul timpului pentru a permite Uniunii să funcționeze ca 
o piață internă pentru bunuri, servicii și lucrători.

Dificultăți actuale

Deși cetățenii europeni se bucură de aceleași drepturi și 
libertăți, ei nu se bucură de același grad de sănătate și 
acces la servicii medicale. În materie de stare a sănătății, 
vedem că există o falie mare între țările cu economii 
puternice din Vest și țările din Est.

Rata mortalității premature și cea a mortalității evitabile 
sunt de regulă peste media Uniunii pentru țările estice, 
unde și investițiile în sistemul de sănătate sunt mai scăzute.
La nivel european, este asigurat un pachet general 
de beneficii medicale pentru toți cetățenii, iar nevoile 
medicale nesatisfăcute la nivelul Uniunii sunt relativ 
scăzute. Chiar și așa, putem observa o disproporție între 
grupuri populaționale cu un venit scăzut și care locuiesc în 
zone rurale izolate, mult mai afectate de lipsa unui acces 

regulat la servicii medicale, și categoriile de populație cu 
venituri medii și peste medie.

Educația sanitară este diferită de la stat la stat, cu un nivel 
mai crescut de cunoștințe sanitare în țările din Vest față de 
cele din Est. Acestea din urmă au și o rată mult scăzută de 
adeziune la programe generale de screening și de prevenție.

Pentru a fi cu adevărat o Uniune a Sănătății, disparitățile 
dintre sistemele de sănătate ale statelor membre trebuie 
să fie reduse, iar Uniunea Europeană ar trebui să își asume 
rolul de garant al accesului egal la tratamente medicale de 
înaltă calitate pentru toți cetățenii.

Ce se poate schimba?

Pentru a oferi o bază solidă pentru orice extindere a 
acțiunilor Uniunii Europene în domeniul sănătății, trebuie 
aduse modificări Tratatului și pentru acest domeniu. 
Uniunea trebuie să pună sănătatea în centrul tuturor 
deciziilor politice, având ca direcție principală de acțiune 
prevenirea deceselor premature și a invalidității, asigurând 
accesul egal și echitabil pentru toți cetățenii.

SOLIDARITATE ÎN FAȚA PROVOCĂRILOR SANITARE 
TRANSFRONTALIERE

Pandemia COVID-19 ne-a arătat nevoia unei Uniuni care 
să aibă la dispoziție cadrul legislativ care să îi permită 
să acționeze direct, decisiv și în timp util pentru a 
combate diferite pericole sanitare transfrontaliere 
cu care se poate confrunta, precum bolile contagioase, 
răspândirea rezistenței antimicrobiene sau chiar atacuri cu 
arme bio-chimice sau nucleare.

Comisia Europeană, prin agențiile ei, Agenția Europeană 
a Medicamentelor și Centrul European pentru Prevenirea 
și Controlul Bolilor, trebuie să poată inspecta, cu ajutorul 
echipelor de teren, capacitățile statelor membre de a 
răspunde diferitelor crize sanitare, precum și să le ofere 
acestora sprijin pentru a îmbunătăți gradul de reziliență al 
sistemelor naționale de sănătate.

Înființarea unei rețele proprii de laboratoare de cercetare 
care să asigure colectarea și prelucrarea de date medicale 
în regim propriu, sub auspiciul Centrului Centrul European 
pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, este un pas necesar 
pentru a avea siguranța unui răspuns comunitar cu privire 
la pericole sanitare transfrontaliere.

NEVOIA UNEI COMPETENȚE AUTONOME PE SĂNĂTATE 
LA NIVEL EUROPEAN

Una din lecțiile pandemiei este că Uniunea Europeană 
trebuie să fie echipată cu o competență autonomă pe 
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sănătate care să nu depindă de articolul 114 TFUE și cu 
un buget mai consistent, pentru ca acțiunile europene să 
aibă cu adevărat impact. Vulnerabilitatea unui sistem de 
sănătate poate să devină vulnerabilitatea întregii Uniunii 
Europene în caz de criză. Revizuirea tratatelor, care să 
transforme obiectivul Uniunii Europene de a proteja 
sănătatea umană într-o competență UE în acest domeniu, 
ar îmbunătăți claritatea și legitimitatea acțiunii UE și ar 
face ca obiectivele politicii sănătate publică să fie atinse.
 
Este nevoie de noi competențe partajate, care să permită 
luarea unor decizii mai rapid și care să asigure un standard 
minim de sănătate și de respectare a protocoalelor sanitare 
în toate statele membre. Putem să vorbim de o putere de 
inspecție pe teren a agențiilor pentru a verifica dificultățile 
cu care se confruntă sistemele naționale de sănătate, care 
să ajute statele membre să facă reforme necesare și pentru 
reducerea corupției din spitale. Este necesar un program 
european solid, așa cum este EU4Health, cu un buget 
adecvat, dar care trebuie să vină și cu putere normativă, 
cu condiții și măsuri pe care Uniunea Europeană să le 
poată lua în cazul inacțiunii statelor membre.

Programul EU4Health este răspunsul UE la criza COVID-19. 
Prin investirea a 5.1 miliarde de euro programul „UE pentru 
sănătate” va oferi finanțare țărilor UE, organizațiilor din 
domeniul sănătății și ONG-urilor pentru a spori gradul de 
pregătire a UE în fața amenințărilor transfrontaliere majore 
la adresa sănătății și a consolida sistemele de sănătate 
naționale. 

SISTEME DE SĂNĂTATE INTERCONECTATE

Noile tehnologii trebuie utilizate pentru a crește nivelul 
de digitalizare și de interconectare a sistemelor publice de 
sănătate naționale, facilitând transferul de date medicale 
interschimbabile între diferite state membre, precum și 

dreptul cetățenilor europeni de a beneficia de tratamente 
de cea mai înaltă calitate în oricare stat membru.
Standardizarea și simplificarea procedurilor de autorizare 
a medicamentelor inovatoare, evaluarea tehnologiilor 
sanitare, centralizat la nivel european (HTA), precum și 
stimularea unei industrii farmaceutice autohtone, sunt 
măsuri necesare pentru a ușura procesul de punerea pe 
piață a noilor medicamente și tehnologii medicale la 
nivelul tuturor statelor membre.

UNIUNEA SĂNĂTĂȚII ÎMPOTRIVA BOLILOR CRONICE

O adevărată Uniune a Sănătății trebuie să aibă ca principal 
obiectiv protejarea vieților tuturor cetățenilor Uniunii, prin 
asigurarea unui standard ridicat de servicii de sănătate în 
toate statele membre, precum și prin întărirea programelor 
europene și a agențiilor cu competențe în sănătate publică.
Uniunea Europeană are nevoie de competențe să poată 
sprijini în mod direct statele membre în dezvoltarea 
unor sisteme naționale de sănătate reziliente, prin 
programe europene de combatere a poverii financiare 
reprezentate de bolile cronice, precum cancerul sau 
bolile cardiovasculare.

Trebuie să asigurăm accesul egal la tratamente de înaltă 
calitate pentru toți bolnavii cronici, iar Uniunea trebuie 
să aibă posibilitatea de a interveni în mod direct în 
dezvoltarea infrastructurii medicale în statele membre 
care au rămas în urmă.

Combaterea penuriilor medicamentoase recurente, 
precum și lipsa de acces la tratamente inovatoare, 
reprezintă alte provocări majore, ale căror soluții se pot 
găsi la nivel european, prin programe de achiziții comune 
de medicamente inovatoare, asigurând în acest fel accesul 
egal și echitabil pentru toate statele membre la terapii 
medicamentoase noi.

Începem
viitorul
împreună
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Pe cetățean nu îl ajută o legislație bine scrisă, dacă ea nu este 
și judicios aplicată. Implementarea corectă a Convenției de 
la Aarhus presupune mai mult control cetățenesc asupra 
intervențiilor de orice fel asupra mediului. Avem, de 
exemplu, o legislație consistentă care protejează pădurile. 
Totuși, în realitate acestea sunt defrișate ilegal de ani buni 
sub ochii neputincioși sau nepăsători ai autorităților. De 
aceea este important ca rolul ONG-urilor să fie consolidat, 
în special prin recunoașterea capacității lor procesuale în 
fața CJUE.

Încurajarea și asigurarea participării publice înseamnă 
mai multă democrație și mai multă putere în mâna 
fiecărui cetățean cu privire la aerul pe care îl respiră, 
apa pe care o bea, pădurile care îi înconjoară localitatea 
în care trăiește.

O Uniune Europeană proactivă, care se preocupă de 
legislație, dar și de implementarea ei, în domenii ca păduri, 

ape, biodiversitate, ecosisteme, deșeuri, înseamnă ca 
fiecare dintre noi să trăiască într-un mediu mai sănătos.

În domeniul sănătății, vedem astăzi un decalaj injust între 
tratamentul medical de care beneficiază un cetățean ce 
trăiește în vestul Uniunii față de unul din Est. O competență 
autonomă pe sănătate a UE și un buget consistent pentru 
acest capitol vor permite să ajungem mai devreme la un 
standard comun de sănătate în Europa, astfel încât 
dacă te îmbolnăvești la Lyon sau la Iași să ai șanse 
comparabile de a te vindeca.

Când a izbucnit pandemia, cetățenii europeni din toate 
colțurile Uniunii s-au uitat către Bruxelles, întrebând ce 
face UE pentru a-i ajuta.

Este clar că cetățenii își doresc mai multe competențe pentru 
Uniune, pentru că atunci când puterile statelor se dovedesc 
depăşite, aşteptările se îndreaptă spre răspunsul european. 

Ce se va schimba pentru tine?

Începem
viitorul
împreună
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Coeziune, 
agricultura,
justiție socială, 
piața internă
Vlad Botoș

4

Politica de coeziune 
Ce nu merge bine? 

Din păcate, la ora actuală există mari diferențe atât 
economice cât și sociale între statele membre, la nivel 
regional sau chiar local. Lipsa de experiență, nevoia 
de asistență tehnică pentru a ridica nivelul de trai din 
numeroase comunități, nu doar din statele din estul 
Europei, fac politicile de coeziune și chiar o strategie la 
nivelul Uniunii Europene să fie imperios necesare. 

Există în UE regiuni întregi cu un imens potențial economic 
în diferite domenii, dar acest potențial nu doar că nu 
este valorificat, dar nici nu este cunoscut și recunoscut 
atât de  autorități cât și de locuitorii din zonă, făcând ca 
economia locală și regională să se îndrepte spre domenii 
mult mai greu accesibile, cu costuri mai mari determinând 
un progres economic mult prea lent, ducând la sărăcie 
generalizată, la depopulare a zonelor și la ineficiența 
politicilor de coeziune.

Ce soluții propunem noi? 

Disparitățile economice și sociale pot fi semnificativ 
reduse printr-o politică de coeziune aplicată la nevoile 
regionale și locale. Implicarea Uniunii Europene în aceste 
politici trebuie să fie mai intensă în regiunile mai puțin 
dezvoltate economic și social, prin asistență tehnică,  

Începem
viitorul
împreună

prin evaluare și prin sugestii în ce privește realizarea și 
adaptarea strategiilor de dezvoltare, chiar la nivel regional 
și local.

O colaborare între Comisia Europeană, instituțiile și ONG-
urile de la nivel regional direct implicate în programarea și 
implementarea fondurilor europene ar duce la o creștere a 
eficienței repartizării și absorbției fondurilor europene, 
creând totodată rezultate cu impact economic și social 
imediat în comunitățile locale.

Politicile de coeziune vor trebui să se adapteze la realitățile 
specifice ale zonelor respective combinând strategiile și 
politicile sectoriale cu strategii și politici regionale și locale 
specifice, dând dovadă de flexibilitate în alocarea fondurilor 
și asigurând sinergia între programele de finanțare.

Pe termen lung, politicile de coeziune vor trebui să 
asigure adaptarea tuturor statelor membre și regiunilor la 
dezvoltarea tehnologică, economică și socială asigurând 
un echilibru la nivelul Uniunii Europene.

Agricultură
Ce nu merge bine? 

În domeniul agricol constatăm aceleași mari diferențe 
între regiuni provenite nu atât din modul tradițional 
diferit de a face agricultură, cât, mai ales, din diferențe 
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în dotarea fermelor mici și mijlocii din diferite regiuni, 
în cunoștințele și informațiile la care au acces fermierii. 
Una dintre problemele majore o reprezintă, în multe 
regiuni europene, mai ales din vestul Uniunii, solul sărăcit 
de agricultura intensivă și de o utilizare accentuată a 
substanțelor chimice. 

Uniunea Europeană se îndreaptă spre o agricultură 
echilibrată din punct de vedere ecologic urmărind 
stimularea culturilor diversificate și a biodiversității și, 
totodată a agriculturii bio, care folosește tehnologii agricole 
moderne, digitale, cât mai puțin poluante. În același timp 
politicile europene în acest domeniu abordează și aspecte 
referitoare la dezvoltarea rurală sustenabilă.

Ce soluții propunem noi? 

Una dintre măsurile principale pe termen scurt în domeniul 
agricol va trebui să fie implicarea Uniunii Europene 
în diseminarea informațiilor cu privire la metodele și 
beneficiile unei agriculturi sustenabile care să țină cont de 
mediu, de reducerea eliberării dioxidului de carbon prin 
tehnicile tradiționale de cultivare a solurilor. 

Pe termen mediu este important ca programele de 
finanțare destinate agriculturii să se axeze pe schimbarea 
modului de a face agricultură și, mai ales, pe finanțarea 
proiectelor care ajută la crearea de ferme profitabile 
economic așa încât cei implicați în agricultură să devină 
o clasă cel puțin de mijloc, fără să mai aibă nevoie de 
măsuri de subzistență și asistență socială.

Fermierul, indiferent de statul european în care își 
desfășoară activitatea, trebuie să devină o verigă 
importantă a lanțului alimentar de-a lungul căruia 
veniturile se împart echitabil. Agricultura este un sector 
economic vital, iar statutul fermierului trebuie să fie o 
ilustrare a acestui fapt. 

Aici intervine rolul major al Uniunii Europene, care trebuie 
să analizeze, împreună cu statele membre situația 
agriculturii și a fermierilor din fiecare stat membru și să 
intervină acolo unde strategiile și politicile naționale, 
regionale și locale nu dau rezultatele așteptate. Ca urmare 
ne dorim o mai mare implicare de la nivel european acolo 
unde este nevoie. 

Pe termen lung, întreaga agricultură europeană va trebui 
să fie sustenabilă, să se bazeze pe culturi mixte care 
asigură atât un venit stabil pentru fermier, indiferent de 
calamitățile care pot surveni, cât și un sol foarte fertil care 
absoarbe și reține o cantitate extrem de mare de dioxid 
de carbon, contribuind astfel la reducerea modificărilor 
climatice.

Justiție socială  
Ce nu merge bine? 

O dezvoltare armonioasă a tuturor tipurilor de localități 
duce la o creștere a șanselor cetățenilor europeni la 
o pregătire care să le asigure o viață decentă. Justiția 
socială în acest moment se axează, mai degrabă, pe un 
sprijin financiar de scurtă durată și nu se concentrează 
spre acele aspecte care țin de pregătirea oamenilor din 
toate categoriile de vârstă și din toate categoriile sociale 
pentru o bună adaptare la o viață profesională și socială în 
permanentă transformare. 

Deși Uniunea Europeană are foarte puține atribuții în 
acest domeniu, la momentul actual, considerăm că este 
importantă implicarea mai amplă în domeniul social, 
educațional și cultural pentru a se asigura un minim 
de pregătire a tuturor cetățenilor europeni care să le 
permită accesul la piața unică a muncii, popularizarea 
europenismului și a culturii europene.

Ce soluții propunem noi?

Uniunea Europeană la acest moment nu are atribuții în 
domeniul justiției sociale, însă, ținând cont de faptul 
că la nivel european există posibilitatea de a analiza 
diferite sisteme sociale cu diferite grade de eficiență, ar fi 
importantă implicarea europeană în acele sisteme care au 
nevoie de îmbunătățiri majore. 

Implicarea se poate realiza în două modalități: prin sprijin 
în elaborarea, evaluarea și adaptarea reformelor 
sistemelor sociale nefuncționale sau/ și prin finanțarea 
reformelor în domeniile sociale care prezintă probleme, 
vorbim aici în principal despre educația de bază în ce 
privește profesionalizarea și adaptarea la mediul economic, 
la asigurarea serviciilor de sănătate și la asigurarea unui 
trai decent pentru pensionari.

Pe termen lung, Uniunea Europeană ar trebui să devină 
un supervizor al justiției sociale și să aibă dreptul să 
intervină prin colaborare în modificarea strategiilor atunci 
când este nevoie. 
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Piața internă  
Ce nu merge bine? 

Piața unică europeană asigură la ora actuală o piață unică 
a muncii și o piață unică de desfacere cu aproximativ 
450 milioane de consumatori. Problemele majore în 
acest domeniu vin din faptul că avem o serie de legi 
nearmonizate, legislația specifică fiecărui stat duce la 
îngreunarea comerțului și serviciilor la nivel european, 
punând bariere în calea unei reale piețe comune în toate 
domeniile de activitate. 

Una dintre provocările majore ale pieței comune este 
adaptarea legislativă la noile tehnologii, în special la 
serviciile și la piața digitală afectând atât piața comună, 
cât și protecția consumatorului. Suntem în momentul în 
care companiile care participă fizic la această piață se văd 
nevoite să respecte o legislație mai strictă decât în multe 
alte medii economice internaționale, în timp ce companii 
din state terțe au acces pe piață fără respectarea legislației 
din domeniul protecției consumatorului.

Ce soluții propunem noi? 

Pentru îmbunătățirea pieței interne este nevoie 
de armonizarea legislativă în câteva domenii de 
bază: serviciile, achizițiile publice și autoritățile de 
supraveghere, inclusiv serviciile vamale. 

Provocările pieței și serviciilor digitale atrag după sine 
necesitatea unei armonizări legislative la nivel european 
în aceste două domenii, care s-au dovedit a fi extrem 
de utile, dar, în același timp, prezintă pericole majore 
cu efecte negative atât asupra societății și democrației 
europene, cât și asupra protecției consumatorilor. 

Domeniul serviciilor digitale prezintă pericolul răspândirii 
știrilor false, fiind parte a algoritmilor care duc la creșterea 
economică a marilor platforme de socializare. Uniunea 
Europeană trebuie să abordeze unitar această problemă, 
a creșterii economice pe baza proliferării fenomenului de 
știri false, pentru a crește siguranța navigării în mediul 
on-line la nivel european, dar și la nivelul tuturor 
statelor membre. Actul privind serviciile digitale, 
propus de Comisia Europeană și dezbătut de Parlamentul 
și Consiliul European în acest moment va avea efecte pe 
termen scurt și mediu, dar trebuie asigurată o evaluare 
permanentă a algoritmilor utilizați de platformele on-line. 

Una dintre măsurile pe termen scurt pentru asigurarea unei 
piețe unice funcționale este reglementarea domeniului 
pieței digitale prin asigurarea unui sistem al concurenței 
loiale între companiile din interiorul Uniunii Europene, 
care trebuie să respecte numeroase reglementări privind 
siguranța, protecția mediului și justiția socială, și companii 
din țările terțe care au de respectat reglementări mai 
puțin drastice. De asemenea fenomenul de generare click-
uri on-line trebuie eliminat din piața digitală, fiind bazat 
pe știri false, pe articole menite să șocheze și să divizeze 
societatea, chiar dacă nu au la bază informații reale.

Actul privind 
serviciile digitale

își propune să impună un 
set comun de norme la nivel 

european privind obligațiile și 
responsabilitatea intermediarilor 

de pe întreaga piața unică și  
va deschide noi oportunități 
de a furniza servicii digitale 

dincolo de frontiere, asigurând 
în același timp un nivel ridicat 

de protecție pentru absolut toți 
utilizatorii din UE. 
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Prin adaptarea la realitățile regionale și locale ale 
strategiilor și finanțărilor provenite din politicile de 
coeziune, îmbunătățirile se vor resimți în comunitățile locale, 
fie că vorbim despre infrastructura de drumuri adaptată noilor 
cerințe de mediu având piste pentru mobilitate alternativă și 
perdele verzi, fie că vorbim despre susținerea unor investiții 
private în domenii absolut necesare zonei respective sau de 
îmbunătățirea condițiilor din spitale. 
Adaptarea la noile politici europene prin intermediul 
fondurilor de coeziune bine utilizate, realizând o 
infrastructură modernă, duce la creșterea nivelului de 
trai prin înmulțirea oportunităților economice și locurilor 
de muncă, îmbunătățirea aerului respirat și automat a 
sănătății tuturor locuitorilor, înfrumusețarea localităților.

Măsurile pentru modificarea modului de realizare a 
agriculturii și de împărțire echitabilă a profitului pe un 
lanț alimentar cât mai scurt vor duce la un nivel de trai 
mult ridicat al agricultorilor europeni, făcând ca acest 
domeniu economic să devină unul profitabil și atractiv 
având efect și asupra dezvoltării rurale per ansamblu.
Culturile mixte vor avea repercusiuni directe asupra 
siguranței economice a fermierului, dar și asupra reducerii 
schimbărilor climatice diminuând intensitatea și frecvența 
calamităților naturale.

Punere în practică a măsurilor adaptate la necesitățile zonale 
și locale de educație profesională de bază vor diminua 
numărul persoanelor care au nevoie de asistență socială, 
vor contribui la integrarea pe piața muncii a unui număr 
mare de locuitori și vor crește șansele de dezvoltare 
armonioasă a copiilor din zonele defavorizate. 
Strategiile adaptate în domeniul sănătății vor asigura un 
sistem medical care poate face față provocărilor locale 
fie că vorbim despre zone cu numeroase boli profesionale 
sau despre zone puternic afectate de poluare. Un sistem 
medical bine pus la punct la care au acces toți cetățenii 
crește siguranța și dorința oamenilor de a rămâne în 
orașele sau satele lor. 
Un sistem de pensii care poate asigura un trai decent 
pentru cei care au muncit o viață întreagă este nu doar 
o necesitate, ci și o obligație a statului. Tocmai de aceea 
implicarea Uniunii Europene acolo unde este nevoie, unde 
sunt probleme majore, prin colaborare și transmiterea 
informațiilor privind bunele practici, ar aduce cu sine 
îmbunătățiri majore care s-ar resimți la nivelul tuturor 
cetățenilor, indiferent că sunt sau vor fi beneficiari ai 
pensiilor, creând o siguranță pe termen scurt, mediu și 
lung.

O piață internă în care serviciile și achizițiile publice sunt 
armonizate legislativ va permite tuturor cetățenilor să 
beneficieze de servicii de înaltă calitate de la cele mai 
bune companii, indiferent de locul unde se află sediul 
principal al acestora. Achizițiile publice la care au acces 
toți cei care pot oferi servicii sau produse de pe întregul 
teritoriu al Uniunii Europene vor avea efecte directe asupra 
calității serviciilor, infrastructurii, a produselor pe care 
administrația publică și alte instituții trebuie să le ofere 
cetățeanului. Concurența dată de o deschidere reală a 
pieței va duce la beneficii asupra tuturor cetățenilor. 

O modalitate de asigurare a protecției consumatorilor 
prin realizarea de proceduri similare la nivelul întregii 
Uniuni Europene, inclusiv în ce privește serviciile vamale, 
va face că piața unică europeană să fie deschisă tuturor 
produselor și serviciilor indiferent de proveniența lor 
creând cu adevărat o piață de aproximativ 450 de milioane 
de consumatori. Protecția acestor consumatori va fi 
asigurată în mod egal, indiferent de statul membru 
în care sau din care ei și-au achiziționat produsele și, 
totodată vor avea efecte benefice asupra producătorilor 
europeni, limitând accesul produselor și serviciilor care pun 
în pericol siguranța consumatorilor pe piața europeană.

Ce se va schimba pentru tine?

Ilustrație de Dan Perjovschi
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Buget și 
Infrastructură
Vlad Gheorghe

5

Evoluțiile recente la nivelul statelor membre relevă faptul 
că puțini cetățeni europeni înțeleg cum Uniunea Europeană 
le influențează zilnic viața în cel mai pragmatic mod. 
Apartenența la UE a crescut nivelul de trai după aderare 
în toate statele membre, iar bugetul Uniunii a contribuit 
și contribuie major la îmbunătățirea calității vieții celor 
care locuiesc, studiază și muncesc pe teritoriul țărilor 
europene. Însă cu siguranță există în continuare diferențe 
majore ce se reflectă în toate statisticile europene, ceea 
ce face cu atât mai dificil procesul de conștientizare 
privind împărțirea banilor europeni și contribuția la 
nivel economic și financiar a Uniunii ca întreg. Iar dincolo 
de alocarea efectivă a bugetului, această conștientizare 
publică la nivel european este un obiectiv esențial în 
contextul crizei sanitare, economice și sociale cu care 
ne confruntăm. Conferința privind Viitorul Europei 
constituie prilejul perfect pentru această conștientizare.
 

Ce nu merge bine? 
 
Ceea ce s-a dorit inițial să fie o cheie de control a Uniunii 
Europene - multiplele organisme decidente cu mecanisme 
diferite prin care se iau deciziile la nivelul UE prin Consiliu, 
Comisia Europeană și, în fine, Parlamentul European - a generat 
numeroase dezbateri privind excesiva birocratizare, lipsa 
de reprezentare, delegitimarea sau reacțiile întârziate, 
lipsite de urmări practice etc. De fapt, toate aceste aspecte 
criticate mai mult sau mai puțin întemeiat au contribuit major 
la scăderea interesului public pentru procesul decizional 
comun, dublată de o criză de încredere în instituțiile și liderii 

Începem
viitorul
împreună

Europei. În multe dintre statele membre, alegerile pentru 
Parlamentul European au cea mai scăzută prezență dintre 
toate tipurile de scrutin - acesta a fost și cazul României până în 
2019. Brexitul, ascensiunea partidelor extremiste, consolidarea 
unor guvernări iliberale și, finalmente, anul 2020, când lumea 
întreagă a fost paralizată de pandemia de COVID-19 reprezintă 
separat și împreună semnalele că UE trebuie reformată în 
așa fel încât să fie credibilă și să conteze la nivelul percepției 
publice în toate țările din familia europeană.

Din punctul de vedere al bugetului Uniunii, relevant 
în această direcție este rolul redus pe care îl au 
europarlamentarii în lanțul decizional, deși membrii 
Parlamentului European sunt singurii aleși prin vot direct 
de către cetățeni. Mai mult, conturarea priorităților 
financiar-economice a fost până acum prea mult un 
rezultat al negocierilor politice închise publicului, iar 
implicarea efectivă a cetățenilor în alocarea de fonduri 
pentru o direcție sau alta a lipsit cu desăvârșire. Totodată, 
consultarea publică, în forma existentă actualmente la 
nivelul UE nu este una proactivă, de aceea, participarea 
societății civile, a mediului academic, a asociațiilor 
profesionale, a micilor întreprinzători la stabilirea 
priorităților bugetare nu este una substanțială, ceea ce 
face ca unele nevoi de finanțare să nu fie identificate sau 
suficient adresate în proiectul de buget. 

Autoritățile locale sunt și ele prea puțin consultate în 
etapa de planificare la nivel european - ceea ce pune 
serioase probleme în faza de implementare, întrucât cei 
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din administrația locală cunosc cel mai bine atât nevoile, 
cât și resursele de care dispun pentru a putea accesa și 
apoi implementa proiectele finanțate din bani europeni. 
Mai mult, pregătirea și informarea funcționarilor 
publici și al personalului administrativ implicat în 
gestionarea fondurilor europene constituie un element-
cheie în garantarea unei absorbții corecte și complete, 
cu respectarea standardelor de etică și de performanță 
ale Uniunii. Or nici la acest capitol mecanismele actuale 
nu sunt suficiente și nici pe departe proactive, ceea ce 
face ca anumite administrații locale să aibă rată de succes 
scăzută în folosirea banilor europeni în interesul și folosul 
comunității respective. Iar urmările nu rămân exclusiv la 
nivel local, ci se răsfrâng asupra statului membru respectiv 
și al Uniunii ca întreg. 

Lipsa unei abordări integrate a politicii de finanțare 
la nivelul Uniunii Europene a făcut ca mare parte din 
fondurile alocate să fie deturnate sau risipite prin 
corupție. Prin toate formele ei, corupția împiedică sau 
încetinește creșterea economică. Costurile corupției 
pentru economia UE sunt estimate la 120 de miliarde Euro 
anual - o sumă enormă, care explică poate cel mai bine 
de ce sunt deseori puțin vizibile progresele investițiilor 
din bani europeni în infrastructura statelor membre - în 
toate direcțiile finanțate prin fonduri accesate la nivelul 
Uniunii. Mai mult, când analizăm impactul corupției asupra 
proiectelor majore, a investițiilor în lucrări de anvergură 
(autostrăzi, spitale etc.) nu poate fi omis riscul crescut 
la adresa siguranței obiectivelor respective pe care îl 
presupune corupția în lanțul de accesare, implementare, 
control al accesării fondurilor europene - un risc care 
poate duce chiar la pierderea de vieți omenești ca 
urmare a slabei calități a lucrărilor. Mai mult, corupția 
nu are doar urmări la nivel economic, ci alimentează și 
adâncește inegalitățile sociale, erodează încrederea în 
administrația publică, alimentează populismul, discursul 
urii, manifestările extremiste. Așadar, adevăratul cost al 
corupției este cu mult mai ridicat decât cifrele seci din 
statistici, iar impactul asupra societății este multilateral și 
cu ramificații periculoase mai ales pe termen mediu și lung. 
Unii cetățeni europeni - în general, cei din statele membre 
care au aderat cel mai recent la Uniune - resimt urmările 
corupției într-o măsură mai mare, iar asta generează noi 
disparități la nivel economic și social între aceste țări și 
restul UE. Acest întreg lanț de efecte nocive ale corupției 
este de natură să sublinieze necesitatea intervenției la 
nivelul politicilor Uniunii 1. pentru prevenție în ceea ce 
privește toate infracțiunile asociate corupției ce vizează 
fondurile UE, de la fraude și până la grupuri de crimă 
organizată care acționează transfrontalier (ca în cazul 
deșeurilor sau al tăierilor ilegale, de exemplu) 2. pentru 
pedepsirea celor dovediți ca fiind corupți și recuperarea 
prejudiciului.  

 Care sunt soluțiile propuse de noi?
 
La finalul lui 2020, după îndelungate negocieri, Parlamentul 
a aprobat bugetul UE pentru perioada 2021-2027 și 
pachetul de redresare NextGenerationEU, ambele 
totalizând suma record de peste 1800 de miliarde de 
Euro. Delegația USRPLUS în Parlamentul European și 
Grupul Renew Europe au contribuit decisiv la schimbarea 
în bine a sistemului de alocare a banilor europeni începând 
cu actualul exercițiu bugetar, aflat sub semnul pandemiei 
de coronavirus. 

Viziunea noastră este aceea că banii europenilor trebuie 
să meargă către liniile de finanțare congruente cu nevoile 
cetățenilor, nu ale partidelor, guvernelor, alianțelor 
politice naționale sau regionale. Situația pe hârtie, din 
planurile birocratice nu reflectă cu fidelitate sau / și în 
timp real ceea ce oamenii din statele membre se așteaptă 
să se întâmple cu banii lor, gestionați de cei pe care i-au 
votat să-i reprezinte - fie la nivel european , fie național. 
În consecință, am obținut ca pentru anii următori să nu 
alocăm doar resurse financiare, ci să investim cu adevărat 
în viitor, într-o deplină consonanță cu preocupările și 
nevoile europenilor, precum și cu principiile și valorile care 
fundamentează Uniunea Europeană. Iar acesta ar trebui 
să fie un principiu constant în stabilirea priorităților 
bugetare, fără a depinde de componența politică a 
organismelor europene dintr-o legislatură sau alta.

Banii europeni - indiferent de sursa de proveniență sau 
programul de finanțare - trebuie să facă o diferență 
vizibilă în viața oamenilor, de aceea susținem că orice 
politică bugetară și proiect major trebuie să vizeze 

NextGenerationEU

Este un instrument temporar 
de redresare al UE în valoare 

de 750 de miliarde EUR, menit 
să contribuie la repararea 

daunelor economice și sociale 
imediate provocate de 

pandemia de coronavirus. 



27viitoruleuropei.ro

următoarele: cercetare și inovare, digitalizare, sănătate 
și educație incluzivă, apărare și securitate, industrie și 
tranziție ecologică, coeziune economică, suveranitatea 
alimentară a Uniunii și să țină cont de diversitate, 
de egalitate de șanse și de gen, cu accent asupra 
problematicii migrației și a generației tinere (inclusiv 
situația NEETs). 

Susținem o Europă verde și considerăm că orice 
cheltuială bugetară și orice proiect major de infrastructură 
trebuie să aibă în vedere obiectivele UE privind clima și 
biodiversitatea. 

Mai mult, prioritățile bugetare europene nu pot ignora 
ceea ce pandemia Covid19 a subliniat în mod dureros - este 
nevoie de o Uniune a Sănătății, iar banii alocați acestui 
domeniu, inclusiv sumele pentru atragerea și pregătirea 
profesioniștilor din sănătate, cât și fondurile care să 
sprijine cercetarea și inovarea trebuie să fie o constantă a 
finanțării la nivel european.  

Implicarea reală a Parlamentului prin exercitarea atribuțiilor 
de control parlamentar, precum și operaționalizarea 
instituțiilor europene și a mecanismelor care să 
condiționeze finanțarea de respectarea principiilor 
statului de drept constituie noi măsuri care previn și  
combat risipirea banilor cetățenilor europeni. Parchetul 
European reprezintă o piedică importantă în fața 
corupției care vulnerabilizează statele membre și Uniunea 
în ansamblul său, de aceea susținem începerea activității 
acestei instituții noi cât mai rapid posibil. Cooperarea 
între EPPO, OLAF, EUROPOL, Curtea Europeană de Conturi 
și alte instituții de resort este esențială pentru protejarea 
cetățenilor europeni și garantarea folosirii fondurilor UE 
cu rezultate nealterate de activitatea infracțională de pe 
teritoriul unui stat membru și cea transfrontalieră. 

Introducerea de noi surse proprii pentru colectarea de 
venituri la bugetul Uniunii reprezintă o reală reformare 
a UE, iar primul pas a fost deja făcut - noua contribuție 
pentru materiale plastice, urmând ajustarea la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, o taxă digitală și sistemul 
european de comercializare a certificatelor de emisii. 
Toate aceste modificări vor genera sume considerabile în 
bugetul european, mai independent, autonom față de 
veniturile provenite de la statele membre.
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Pandemia de coronavirus reprezintă o cumpănă dezastruoasă 
în istoria comună a Europei, dar este și oportunitatea de a 
reconstrui o Uniune mai puternică la nivel economic, 
politic, social. Redresarea post-Covid19 ne oferă șansa 
pentru o schimbare majoră, este momentul cel mai bun 
pentru acele reforme îndelung discutate și dezbătute pe care 
acum le putem pune în practică. Și suntem forțati să o facem 
dacă vrem să nu repetăm haosul generat de pandemie la 
următoarea provocare similară. 

Avantajele fiecărui cetățean în urma acestei ambițioase 
reforme bugetare europene ce se va reflecta major în 
investițiile destinate infrastructurii se referă la mult-
așteptatele și necesarele tranziții: cea verde și cea 
digitală. Unele dintre cerințele-cheie pentru viitoarele 
alocări de fonduri vizează obiectivele ecologice și digitale ale 
UE - cel puțin 37% din planul de redresare a statelor membre 
trebuie să sprijine tranziția verde, iar cel puțin 20% trebuie să 
sprijine transformarea digitală. 

Economiile statelor membre vor fi mai sustenabile și 
mai reziliente - pe scurt, vor fi mai bine pregătite să facă 
față unor perioade de restricții și lipsuri precum anul 2020, 
care a pus la pământ industrii întregi și a adâncit riscul de 
sărăcie și excluziune socială peste tot în lume, iar Europa nu 
face excepție. De reținut că economiile nu sunt mecanisme 
abstracte sau cifre în eter - ele se traduc în nivelul de trai, 
în locuri de muncă, în generații mai competente și mai 
bine adaptate la și cu noile tehnologii, la un mediu care 
favorizează inițiativele private și antreprenoriatul și într-un 
climat sănătos, fără costurile asociate poluării. 

Lupta împotriva corupției prin noi structuri la nivel 
european și mecanismul condiționării alocării resurselor pe 
baza respectării principiilor statului de drept garantează 
că banii pe care cetățenii îi plătesc în taxe și impozite și 
care ajung să fie redistribuiți prin finanțare europeană sunt 
protejați în fața activității infracționale și nu vor fi risipiți 
sau deturnați de lideri politici iresponsabili, de grupuri de 
interese sau de crima organizată. Iar asta înseamnă progres 
rapid și prosperitate ridicată, în conformitate cu nivelul 
record al investițiilor din acest nou exercițiu bugetar și, cel 
mai probabil, cu următoarele planuri de buget ale Uniunii. 
Mai mult, eliminarea corupției, a criminalității și implicit 
a punctelor nevralgice de pe teritoriul statelor membre 
constituie fără echivoc consolidarea poziției strategice a UE 
la nivel regional și global, ceea ce se traduce într-o mai mare 
siguranță și securitate a fiecărui cetățean european.
 

Toate aceste aspecte trebuie să-și găsească locul în cadrul 
dezbaterilor Conferinței privind Viitorul Europei, iar scopul 
să fie definitivarea soluțiilor identificate în urma consultărilor 
ca principii-ghid permanente. Dincolo de reformele propuse 
de un grup parlamentar sau altul, trebuie să înțelegem odată 
pentru totdeauna că informarea și comunicarea coerentă, 
susținută, reală care să promoveze implicarea activă și 
participarea cetățenilor europeni constituie singura soluție 
viabilă pentru creșterea încrederii în Uniunea Europeană și 
într-un viitor sigur și prosper împreună.

Ce se va schimba pentru tine?
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Economie,
muncă,
transformare
digitală
Dragoș Pîslaru
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Începem
viitorul
împreună

Economie
Anul 2020 a avut consecințe economice majore ce vor lăsa 
cicatrici profunde în societatea europeană, reflectate în 
pierderi de locuri de muncă, faliment, șomaj pe termen lung 
și scăderi considerabile de venituri pentru toți cetățenii 
europeni. Previziunile economice realizate de Comisia 
Europeană în februarie 2021 estimează că economia 
europeană va atinge nivelul de producție dinaintea crizei 
mai devreme decât se anticipase în previziunile din toamnă, 
însă viteza de redresare va varia semnificativ pe teritoriul 
Uniunii. Diferențele se datorează dependenței economice 
de sectoare puternic afectate de pandemie, dar sunt și 
cauza unor probleme sistemice și decizii politice care au 
dus la o zonă euro a 19 state membre în loc de 27 și la lipsa 
unei Uniuni Bancare și a Uniuni a Piețelor de Capital. Este 
limpede că nu mai putem continua ca până acum. Nu mai 
putem trecem peste aceste fapte fără a lua măsuri.

Guvernanță și ambiție economică

Piețele de capital rămân fragmentate, iar acest lucru 
îngreunează accesul cetățenilor europeni și al companiilor 
la sursele de finanțare și investiții care asigură competiție 
pe piața europeană. În special în contextul redresării 
economice după pandemie, o Uniune a Piețelor de Capital 
este esențială pentru a asigura reziliența economică 
necesară pentru a fi pregătiți pentru provocări viitoare. 
Sectorul bancar a fost pus la încercare încă de la începutul 
pandemiei, iar pentru a îl susține la fel de puternic precum 

ne-a susținut pe noi, este nevoie de un sistem comun 
de protecție a depozitelor bancare, ultimul pas necesar 
pentru a realiza cu adevărat o Uniune Bancară. 

Dar ambițiile nu se pot concretiza dacă vom rămâne 
ancorați în același proces de luări de decizie european. 
Sistemul de vot în unanimitate al Consiliului UE, a dus 
la întârzierea progresului în multe sectoare economice, 
cu precădere cele fiscale, iar rolul extrem de limitat sau 
chiar absent pe alocuri al Parlamentului European a pus 
la îndoială legitimitatea și transparența unor decizii cheie 
pentru cetățenii europeni. Este nevoie de regândirea 
guvernanței economice, care poate deveni mai flexibilă 
și capabilă de a lua decizii rapide și corespunzătoare 
pentru cetățenii europeni. Astfel, propunem trecerea la 
un sistem de vot bazat pe majoritate calificată, pentru 
ca politicile fiscale și de taxare să poată fi mai adaptate 
tranziției verde și transformării digitale. 

Reforma Semestrului European

Pandemia COVID-19 a schimbat definitiv prioritățile la nivel 
european și a adus în prim plan vulnerabilitățile Uniunii 
Europene, rezultat al discrepanțelor între statele membre 
din punct de vedere economic, social și instituțional. 
Discrepanțe deja subliniate de Comisia Europeană în cadrul 
Semestrului European, principalul instrument european 
de coordonare a politicilor economice și fiscal-bugetare 
pe întregul continent. Anual, Comisia analizează în detaliu 
programele statelor membre în materie de reforme 
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economice și structurale și le oferă recomandări specifice 
de țară pentru următoarele 12-18 luni. Din păcate, numai 
jumătate din aceste recomandări au fost implementate 
în perioada 2012-2019, așa că nu trebuie să fim surprinși 
că sistemele medicale au fost doar parțial pregătite, că 
sistemele de protecție socială au fost parțial eficiente și că 
economia europeană a fost doar parțial solidă. 

Conferința privind Viitorul Europei este momentul de 
a admite că avem nevoie de o reformă a Semestrului 
European, pentru o monitorizare eficientă. Avem nevoie 
de un cadru funcțional de monitorizare, aliniat cu Pilonul 
European al Drepturilor Sociale și Pactul Ecologic European. 
Semestrul European nu trebuie eliminat, nu trebuie criticat, 
ci trebuie să îi redăm credibilitatea și să îl transformăm într-
un instrument de coordonare a agendei strategice europene. 

Mecanismul de Redresare și Reziliență

Cel mai ambițios instrument financiar creat de Uniunea 
Europeană a luat forma Mecanismului de Redresare 
și Reziliență, care poate servi ca model de redefinire 
a conceptului de cheltuieli a banilor europeni, dar și de 
monitorizare adecvată a unor proiecte masive de reforme 
și investiții în economia, societatea și industria statelor 
membre. Este esențial ca cele 27 de state membre să facă 
eforturi pentru a implementa bine acest instrument, pentru 
a câștiga încrederea cetățenilor europeni în soluțiile UE. 

Mecanismul de 
Redresare și Reziliență

Este elementul central al 
Instrumentului de redresare 

al Uniunii Europene 
NextGenerationEU. Prin 

acest instrument vor fi puse 
la dispoziția statelor membre 

împrumuturi și granturi în 
valoare de 672,5 miliarde EUR 

în sprijinul reformelor și al 
investițiilor pentru a ieși mai 
puternice din pandemia de 

COVID-19. 

Mecanismul poate servi ca model de stabilitate și 
flexibilitate în regulile Pactului de Stabilitate și 
Creștere, iar Conferința privind Viitorul Europei este 
ocazia de a discuta cum ne putem asigura că fondurile 
sunt gestionate corect și transparent și cum sancționăm 
fraudele. 

Extinderea zonei euro

Moneda euro a consolidat integrarea și progresul 
economic al economiei europene, dar și rolul UE pe plan 
internațional în relațiile sale cu celelalte puteri economice. 
Totuși, doar 19 din cele 27 de state membre fac parte 
din zona euro, ceea ce face ca nivelul de convergență 
economică așteptat din 1999 încoace să nu ajungă la 
obiectivele dorite. În contextul în care UE trece prin cea 
mai mare provocare economică și socială de la cel de-
al doilea Război Mondial încoace, dar și prin Conferința 
privind viitorul Europei este oportunitatea de a stabili 
pași concreți pentru atingerea convergenței economice și 
sociale a UE. Iar unul din aceștia este asumarea unei decizii 
politice și economice că ne dorim să cooptăm statele 
membre rămase în zona euro. Zona euro are nevoie de 
un mecanism flexibil prin care țările care și-ar dori să 
adopte moneda euro să poată avea acces și să testeze 
anumite politici monetare pentru a putea îndeplini 
criteriile de convergență și a experimenta în mod real 
beneficiile trecerii la moneda unică. 

Sistemul de taxare

Un sistem de taxare adaptat mediului digital și principiului 
sustenabilității trebuie să fie ambițios. Iar ambiția se va 
putea materializa atunci când votul prin unanimitate 
va fi transformat în vot prin majoritate calificată. Dar pe 
lângă guvernanță, trebuie să ne asigurăm că resursele 
deja existente pot fi îmbunătățite în materie de 
colectare prin uniformizarea regulilor. Un studiu 
recent al Parlamentului European arată că, dacă ar exista 
coordonare completă la nivel european a cheltuielilor 
publice, economia europeană ar putea câștiga peste 2 
trilioane de euro până în 2029. Astfel, dacă statele membre 
s-ar concentra pe reforme și investiții cu valoare adăugată 
pe piața unică, în economia digitală, în cercetare, mediu și 
energie, în politici de sănătate și politici sociale, UE și-ar 
putea procura de una singură resurse suficiente pentru a 
face față unor provocări majore.

Economie antreprenorială

IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei europene, 
este de datoria noastră să le asigurăm o infrastructură 
ușoară de acces la finanțare. Conferința privind Viitorul 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631745/EPRS_STU(2019)631745_EN.pdf
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Europei este ocazia de a institui mai multă flexibilitate 
în fondurile europene, care să nu mai presupună doar 
investiții publice, ci sinergii constante cu mediul privat, 
pentru a crea o economie sănătoasă.

Piața muncii
Din perspectivă socială, pandemia a stat la baza unui val 
de solidaritate nemaiîntâlnit, care ne obligă să înțelegem 
că această Conferință privind Viitorul Europei trebuie 
să fie un exercițiu al cetățenilor pentru cetățeni, și al 
politicienilor pentru următoarea  generație, adică tinerii și 
copiii europeni. Uniunea Europeană a acordat întotdeauna 
prioritate cetățenilor, iar Pilonul European al Drepturilor 
Sociale a fost creat tocmai pentru a ilustra angajamentul 
față de bunăstarea și prosperitatea membrilor UE. Însă 
atât Pilonul, cât și Planul de Acțiune recent lansat de 
Comisia Europeană vor rămâne doar vorbe dacă nu ne 
vom redefini modul de înțelegere al politicilor sociale.
De aceea, propunem redefinirea contractului social ca 
dezbatere principală a Conferinței pentru Viitorul Europei.

Pilonul European al 
Drepturilor Sociale

Este menit să ofere drepturi 
noi și mai eficiente pentru 

cetățeni, având la bază 
20 de principii esențiale, 

structurate în trei categorii: 
egalitatea de șanse și accesul 

la piața muncii; condiții de 
muncă echitabile; protecția 

socială și incluziunea socială.

De obicei, conceptul de politici sociale a fost întotdeauna 
asociat cu o perspectivă de stânga, cu ajutoare, beneficii, cu 
responsabilitatea națională a statelor membre de a oferi o 
plasă de siguranță pentru cei care au nevoie. Aceasta este 
prima greșeală care trebuie corectată: politicile sociale 
nu sunt de stânga sau de dreapta. Conferința privind 
Viitorul Europei trebuie să fie momentul cheie în care 
agenda socială devine o prioritate pentru toți decidenții 

politici, indiferent de culoarea politică. Altfel, frica, 
lipsurile și nesiguranța celor vulnerabili vor fi exploatate 
de politicienii care ne amenință valorile democratice, de 
populiști cu mesaje ce vor varia de la extrema stângă la 
extrema dreaptă. Dat fiind că avansarea agendei sociale 
este o chestiune de conservare a democrației, propunem 
să reflectăm dacă competențele UE în materie de 
politici sociale sunt suficiente sau dacă impulsul 
necesită mai multă Europă în ceea ce privește politicile 
sociale, educaționale și de sănătate.

Nu lăsăm pe nimeni în urmă

Dincolo de dezbaterea conceptuală, este nevoie de o mai 
bună coordonare. Incluziunea socială își are rădăcinile la 
nivelul individului, a unei comunități, în timp ce soluțiile 
vin de la nivel regional, național sau european. Lipsa de 
comunicare între aceste niveluri duce la discrepanțe între 
așteptări și realitate. O persoană, un copil, o familie sau 
o comunitate cu dizabilități, parte a unei minorități sau 
aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială are nevoie de 
un pachet întreg de măsuri ce privesc sănătatea, nutriția, 
asistența socială, educația, aptitudini pentru piața muncii. 
Dacă aceste măsuri sunt gestionate separat și individual, 
coeziunea socială va rămâne doar un mit. Din acest motiv, 
propunem un model solid de coordonare, axat pe nevoile 
unei categorii, nu pe domeniile de intervenție. Astfel, este 
nevoie de înființarea unei Autorități Europene pentru 
Copii, care să coordoneze și să monitorizeze eforturile 
statelor membre de implementare a Garanției pentru 
Copii și de combatere a sărăciei în rândul copiilor.

Viitorul pieței muncii

Mulți dintre cei care și-au pierdut locurile de muncă vor 
trebui să revină pe o piață cu competitivitate crescută și să 
obțină locuri noi de muncă ce necesită noi competențe. De 
asemenea, pandemia a demonstrat că abilitățile digitale 
nu reprezintă doar atu-uri profesionale, ci sunt necesare 
pentru a putea continua lucrul în condiții de distanțare 
socială, de imposibilitate de deplasare geografică. Din 
păcate, conform Indicelui economiei și societății digitale 
(DESI), doar 58% din cetățenii europeni au competențe 
digitale de bază, iar într-o piață a muncii influențată de 
transformările digitale, lipsa competențelor limitează 
șansele la un trai decent și prosperitate. Din acest motiv, 
este timpul pentru o adevărată revoluție a competențelor 
în UE, care să ofere cetățenilor toate șansele pentru a-și 
asigura venitul și un trai decent.

Schimbarea rapidă către o Europă neutră din punct de 
vedere climatic și, în consecință, asigurarea unei tranziții 
juste, va transforma industrii, va duce la dispariția unor 
locuri de muncă și la crearea altora noi. În contextul 

https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en


32viitoruleuropei.ro

revoluției industriale 4.0, oamenii trebuie formați, calificați 
și recalificați pentru a putea avea un venit și siguranță pe 
termen lung.  

Pe lângă aceste provocări, trebuie rezolvate problemele 
stringente care ne arată cât de necesară este coordonarea 
politicilor sociale la nivel european. Încă de dinainte de 
pandemie, 1 din 10 persoane cu loc de muncă se aflau în 
risc de sărăcie, iar ei au fost cei mai afectați din cauza crizei 
provocate de pandemie. Platformele digitale creează noi 
oportunități pentru lucrători, lucrători independenți, clienți 
și companii, cu 11% din forța de muncă din UE declarând 
că a furnizat servicii prin intermediul unei platforme. Criza 
COVID-19 a accelerat transformarea digitală și extinderea 
modelelor de afaceri ale platformelor pe piața internă. 
Din acest motiv, avem nevoie de o legislație solidă 
pentru platforme și condiții mai bune de muncă pentru 
persoanele care lucrează prin intermediul platformelor. 

Acces și oportunitate pentru tineri

În particular, pandemia a avut consecințe severe pentru 
tineri, care oricum au dificultăți în a-și găsi locuri de 
muncă sigure. Pentru mulți tineri, intrarea pe piața forței 
de muncă va fi foarte dificilă, în contextul pandemiei și cu 
o perioadă de suspendare sau reluare parțială a cursurilor 
de educație sau de formare. Stagiile de practică, școli, 
universități, educația tehnică sau vocațională au fost 
suspendate sau derulate online, mediu în care, din păcate, 
mulți tineri din zone vulnerabile nu au reușit să pătrundă, 
din cauza situației precare în care se află, a zonelor private 
de infrastructură digitală sau lipsei de echipamente și 
competențe digitale. În 2018, 15 milioane de tineri din UE 
nu erau încadrați profesional și nu urmau niciun program 
educațional sau de formare (NEET). Adică 1 din 6 tineri avea 
un viitor incert, cifre sporite de pandemia COVID-19. Pentru 
ei, dar și pentru toți cei care formează noua generație, 
trebuie să le asigurăm acces la educație de calitate, care 
să îi pregătească pentru piața muncii. De aceea, trebuie ca 
Spațiul European al Educației să devină realitate și să fie 
piatra de temelie a formării competențelor, aptitudinilor și 
cunoștințelor tinerilor.

Economie socială 

Investirea unei sume de bani în ceva, fie că este vorba 
de scheme financiare, proprietăți sau acțiuni înseamnă 
că există dorința de a obține un profit. Dar prea des un 
guvern, o companie sau o persoană se gândește doar la 
rentabilitatea financiară, uitând că rentabilitatea socială 
devine din ce în ce mai relevantă în economia actuală. În 
contextul pandemiei, un pas important pentru redresarea 
noastră este revizuirea vechii noastre concepții despre 
investiții și cheltuieli. Transformările digitale ne obligă să 

investim în oameni, astfel că un adevărat buget european 
trebuie să permită flexibilitate și sinergii între investiții 
publice și private, deoarece investițiile private sunt cele 
care pot arăta valoarea adăugată a investițiilor cu impact 
social. Toate instrumentele financiare create pentru politici 
sociale, pentru copii și pentru tineri vor deveni resurse 
împrăștiate dacă nu sunt canalizate prin soluții inovatoare 
pentru investiții sociale. 

Complexitatea reformelor și a politicilor de scară largă, așa 
cum sunt politicile sociale, a determinat statele membre 
să prefere măsuri pe termen scurt, realizate prin cheltuieli 
în mod reactiv. Soluțiile pentru includerea grupurilor 
vulnerabile sunt concepute pentru a menține cetățenii pe 
linia de plutire și dependenți de beneficii și sprijin social. 
Acest comportament, deși este ușor de implementat pe 
termen scurt, are consecințe negative pe termen lung, 
împiedicând persoanele să iasă cu adevărat din sărăcie 
și excluziune. De aceea, este momentul de a schimba 
mentalitatea și a încuraja investiții de prevenție, care să 
înlocuiască aceste cheltuieli reactive și care să ofere soluții 
reale de piață pentru nevoile oamenilor. Prin investiții în 
educație, în competențe, formare, calificare și recalificare, 
persoanele primesc oportunitatea de a se integra pe piața 
muncii și vor avea astfel acces la o lume ce poate sparge 
cercul toxic al vulnerabilității.

Începem
viitorul

împreună
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Transformare digitală
Tehnologiile digitale sunt deja parte din viața noastră de zi 
cu zi, iar pe durata pandemiei acestea au reprezentat modul 
prin care ne-am putut continua activitățile profesionale, 
am putut să ne păstrăm interacțiunea socială. Telemunca a 
devenit în 2020 noul stil de lucru, iar unele state membre au 
avut dificultăți în a implementa această facilitate nu doar 
din prisma lipsei de infrastructură digitală în administrația 
publică, dar și din cauza lipsei de competențe digitale 
ale personalului din administrație.  La nivel european, 
integrarea tehnologiilor digitale în companii și IMM-uri 
rămâne în continuare la un nivel scăzut, de numai 40%.

Realizarea Pieței Unice Digitale

Uniunea Europeană încă nu a ajuns la nivelul tehnologic 
al altor actori de pe scena globală. Inovarea lipsește din 
modul de lucru european. Din acest motiv sunt necesare 
investiții masive în cercetare și brevete de noi 
tehnologii, în  proiecte europene în cloud computing 
și computing de înaltă performanță, deoarece acestea 
joacă un rol crucial în dezvoltarea învățării și cercetării 
aprofundate. 

Tehnologii centrate pe om

Inteligența artificială, tehnologiile blockchain și procesele 
de robotizare și automatizare sunt componente care își 
fac din ce în ce mai mult loc pe piața muncii, în industrii 
sau în sistemele publice la nivel european, oferind un grad 
sporit de eficiență și facilitând accesul la informații și la 
servicii pentru cetățeni. Cu toate acestea, ele pot deveni 
un factor de fractură socială, inegalitate și chiar excludere, 
dacă nu sunt reglementate. Conferința privind Viitorul 
Europei ne oferă ocazia de a defini noile tehnologii ca un 

concept etic, centrat pe om, iar utilizarea lor să fie bazată 
pe respectul drepturilor fundamentale, libertăți și valori 
ale tratatelor europene. 

Servicii și piețe digitale

Pandemia de COVID-19 a demonstrat cât de vulnerabili 
suntem la practici comerciale înșelătoare ale comercianților 
necinstiți care vând online produse ilegale, care nu respectă 
normele Uniunii în materie de siguranță. Din acest motiv, 
platformele și serviciile de intermediere online trebuie să-și 
îmbunătățească eforturile de depistare și eliminare rapidă 
a afirmațiilor false și de combatere a practicilor înșelătoare 
ale comercianților necinstiți. De aceea, modul în care ne 
asigurăm că protejăm consumatorii și oferim siguranță 
utilizatorilor este un punct de discuție necesar în cadrul 
Conferinței pentru Viitorul Europei, iar pentru asta o atenție 
sporită trebuie acordată marilor platforme, în special a celor 
care sunt controlori ai fluxului de informație. 

Politica Industrială, IMM-uri și Hub-uri 
de Inovare Digitală

Infrastructurile digitale, rețelele de mare capacitate care 
oferă conectivitate de înaltă calitate, rapidă și sigură 
sunt nevoi de bază pentru integrarea noilor tehnologii în 
economia și societatea europeană. și societățile noastre. 
Acestea se dovedesc esențiale pentru viitorul industrial al 
Europei, deja în drum rapid spre industria 4.0, mai ales dacă 
dorim să fim serioși în recuperarea autonomiei noastre 
strategice. Pe lângă investiții masive în infrastructură, este 
nevoie de abilități digitale avansate pentru ca acestea 
să își îndeplinească scopul. IMM-urile sunt cele care pot 
exploata foarte bine noile tehnologii pentru a dezvolta 
un mediu economic competitiv, iar rețeaua de Hub-uri și 
clustere de inovare digitală poate oferi inovarea lipsă de 
pe continentul european.

Începem
viitorul
împreună
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Eforturile la nivel european s-au concentrat, încă de dinaintea 
pandemiei, pe o economie în serviciul cetățenilor. Însă aceasta 
nu se poate realiza fără implicarea cetățenilor în deciziile care 
ne vor defini economia, societatea și piața muncii în următorii 
ani. Conferința privind Viitorul Europei vine într-un moment 
în care pandemia COVID-19 a lăsat răni profunde, peste care 
trebuie să trecem cu putere și rapiditate pentru a ne vindeca. 

Capacitatea ta de a contribui la proiectul european îți aduce 
beneficii directe, atât ție, cât și generațiilor următoare cărora 
le poți lăsa cu mândrie un viitor mai bun. O guvernanță 
economică deschisă și simplificată, împreună cu o colectare 
uniformă a cheltuielilor va duce la resurse suplimentare la 
nivel european, care pot aduce fonduri europene mai multe 
în statele membre. Astfel, multe dintre proiectele necesare 
care au rămas până acum în așteptare din lipsă de fonduri vor 
putea în sfârșit să se realizeze, de la autostrăzi la construcția 
de noi școli și spitale. Dacă reușim să folosim Mecanismul 
de Redresare și Reziliență ca un model de stabilitate și 
creștere al economiei europene, iar dacă zona euro renunță 
la rigiditate și primește în mod flexibil țările care încă nu au 
moneda euro pentru a vedea concret oportunitățile, vom 
putea declanșa cu adevărat potențialul Uniunii, iar țările 
din Europa de est vor avea aceleași oportunități ca cele din 
vest. Și ne vom asigura că acest lucru se întâmplă în practică 
printr-un Semestru European reformat, care va monitoriza 
bunăstarea economică, socială dar și calitatatea vieții 
cetățenilor europeni.

Antreprenorii nu se vor mai plânge de greutățile întâmpinate 
din punct de vedere birocratic, de lipsă de finanțare și 
susținere într-o lume care evoluează constant. Într-o Piață 
Unică Digitală, aceștia vor avea ocazia să fructifice cu 
adevărat cunoștințele și eforturile depuse în domeniul lor 
prin proiecte cu impact la nivel european. Transformarea 
digitală va oferi o răsplată financiară mai mare cercetătorilor, 
va oferi finanțare pentru utilizarea noilor tehnologii la scară 

largă doar în beneficiul omului, iar cei mai creativi dintre 
europeni își vor putea vedea realizările folosite pe întreg 
continentul european. 

Orice creștere economică aduce și creare de locuri de muncă, 
care aduce bunăstare și venituri familiale care ne pot asigura 
o viață fără griji. Dorim ca toți să putem beneficia de acces și 
oportunități care să ne ofere fericire și prosperitate. Nimeni 
nu va rămâne în urmă dacă le vom oferi tuturor persoanelor 
aflate într-o situație vulnerabilă servicii integrate, care să 
se ocupe de sănătatea, nutriție, un cămin sigur, educație și 
competențe. Astfel echipați, copii din medii defavorizate, 
persoanele cu dizabilități, minoritățile, cu toții vor avea toate 
șansele pe care le putem oferi pentru acces la piața muncii. Iar, 
indiferent de profesie, locul tău de muncă va veni cu condiții 
mult mai bune decât cele de acum, fie că ești muncitor pe 
piața europeană și vei avea un salariu just și conform pentru 
eforturile depuse, fie că lucrezi prin intermediul platformelor 
și vei beneficia de reguli mai clare. 

Conferința privind Viitorul Europei este momentul în care 
UE își va asuma că tinerii și copiii vor deveni o prioritate 
cu adevărat. Împreună, putem crea o adevărată revoluție 
a competențelor la nivel european, pe care tinerii să le 
dobândească și să își construiască singuri viitorul, și putem 
înființa o Autoritate Europeană care să se dedice 
complet prezentului și viitorului copiilor europeni.

Ce se va schimba pentru tine?

Începem
viitorul

împreună
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Securitate
și rolul UE
în lume
Dragoș Tudorache

7

Începem
viitorul
împreună

Uniunea Europeană este, conform tuturor indicatorilor 
economici, una dintre superputerile globale. Este cel 
mai mare exportator global și, în același timp, cel mai 
mare importator. Totuși, în termeni de politică externă, 
Uniunea este un actor global cu un rol minor. La masa 
marilor decizii globale, nu exista încă o voce puternică 
și distinctă a „Uniunii Europene” ci, mai degrabă, aceasta 
este reprezentată prin vocea statelor membre, atunci 
când interesele lor naționale sunt aliniate cu interesele 
Uniunii. 

Un mecanism de decizie mai eficient

Problema centrală a politicii externe a Uniunii este că 
deciziile de politică externă se iau prin unanimitate în 
Consiliul UE, ceea ce face ca multe decizii importante să 
fie deraiate sau frânate de interesele înguste și specifice 
ale unuia sau a mai multor state membre. În aceste cazuri, 
dincolo de blocajul birocratic și de lipsa de reacție a 
Uniunii pe scena globală, statele membre caută adesea 
consens în alte configurații globale, ceea ce reduce și mai 
mult relevanța Uniunii ca un for de decizie și coordonare în 
materie de politică externă. Nu în ultimul rând, mecanismul 
bazat pe unanimitate face Uniunea mai vulnerabilă la 
ingerințe externe prin intermediul statelor membre care 
au legături mai strânse cu puteri antagoniste Uniunii, 
precum Rusia și China.

Cerința de unanimitate în Consiliu pe probleme de politică 
externă nu este doar un simplu blocaj instituțional ci 

este un simptom instituționalizat al fragmentării Uniunii 
Europene. Pentru mai multă aderență pe scena globală 
și o politică de securitate mai eficientă, politicile de 
convergență a Uniunii sunt importante. Nu putem vorbi 
cu aceeași voce în plan global dacă situația economică și 
de securitate a statelor membre este diferită și prioritățile 
lor naționale sunt, în unele cazuri, divergente. Ambiția 
trebuie însă să fie ca Uniunea Europeană să devină un 
jucător global de talia unei superputeri și, pentru asta, un 
prim pas este introducerea unui mecanism de vot prin 
majoritate calificată în deciziile de politică externă ale 
Uniunii, în prima instanță în ceea ce privește respectarea 
drepturilor omului și implementarea sancțiunilor, cum, de 
altfel, și Președinta Comisiei Europene a cerut statelor 
membre în discursul anual privind Starea Uniunii din 2020.

Conferința privind Viitorul Europei este și un moment 
bun pentru a rearanja prioritățile de politică externă și 
securitate ale Uniunii pentru o mai bună coerență cu 
nevoile tuturor statelor membre, ceea ce ar facilita și 
reforma procesului decizional. 

O politică de extindere a Uniunii 
revitalizată si accelerată

Uniunea influențează statele membre învecinate prin 
politica de extindere, posibilitatea de a aparține familiei 
europene motivând aceste țări să implementeze reforme 
structurale care le aliniază la criteriile de aderare. Avem 
nevoie de o asumare politică, la nivelul Uniunii, a reluării 
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accelerate a procesului de extindere, de creșterea a 
capacității Uniunii de a primi noi membri și de intensificarea 
eforturilor diplomatice și a susținerii materiale față de 
statele candidate. După țările din Balcanii de Vest, care 
sunt primele pe lista de așteptare, următorul pas este 
extinderea către Parteneriatul Estic, din care face parte și 
Republica Moldova. Uniunea Europeană poate deveni mai 
puternică în plan global prin influența pe care o exercită 
asupra statelor candidate. O prioritizare strategică a 
politicii de extindere poate fi una din ajustările facilitate 
de Conferința privind Viitorul Europei. 

O politică externă strictă și coerentă la 
adresa Rusiei

În plan global, Uniunea Europeană are două atuuri: un set fix 
de valori la care toate statele membre aderă și capacitatea 
de reglementare conform acelor valori, care, datorită 
pieței europene de peste 450 milioane de consumatori cu 
putere de cumpărare ridicată, are un impact puternic în 
sistemul internațional. Aceasta influență, de reglementare 
conform valorilor europene, cel mai puternic instrument 
de politică externă al Uniunii, este slăbită de faptul că 
statele membre au abordări diferite la adresa Rusiei, 
un actor nedemocratic, care are ca obiectiv de politică 
externă sabotarea proiectului european, atat prin 
influențe bilaterale cât și prin campanii de dezinformare la 
nivel generalizat. Conferința privind Viitorul Europei este 
un moment bun pentru definirea unei strategii Europene 
coerente și unitare la adresa Rusiei. 

Parteneriatul Estic

Este o dimensiune estică 
specifică a politicii europene de 
vecinătate și are drept obiectiv 
consolidarea asocierii politice 

și a integrării economice a 
șase țări partenere din Europa 

de Est și Caucazul de Sud. 
Țările partenere sunt: Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 
Republica Moldova și Ucraina.

Consolidarea și armonizarea 
cooperării UE-NATO

Securitatea Uniunii Europene este asigurată de NATO; 
21 de state Europene fac parte atât din NATO, cât și 
din UE. Incertitudinea strategică dată de volatilitatea 
internațională, de noile amenințări hibride potențate de 
tehnologie, de schimbările climatice și crizele aferente, 
și de ascensiunea curentelor politice radicale este 
exacerbată de repoziționarea americană și de ambiția UE 
de a avea o „autonomie strategică”. 

Această terminologie are implicații care pot periclita 
buna colaborare cu Statele Unite și NATO și trebuie 
clarificată împreună cu Statele Unite și în contextul 
NATO. Dezvoltarea de capabilități militare și a unei 
doctrine militare proprii europene trebuie să aibă loc 
complementar NATO și să ducă la o împărțire echitabilă și 
agreată a responsabilităților globale cu Statele Unite, mai 
ales în contextul în care și Alianta Nord-Atlantică trebuie 
reinventată pentru a face față provocărilor curente. 
Conferința privind Viitorul Europei este un moment 
bun pentru a reafirma, clarifica și a consolida legătura 
transatlantică și colaborarea UE-NATO. 
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Geopolitica digitală 

Transformarea digitală este un factor geostrategic. Țările 
sau actorii globali care vor naviga cu succes tranziția 
la o era digitală vor fi noile superputeri globale. Criza 
COVID-19 a demonstrat doar într-o mică măsură rolul pe 
care tehnologia îl va juca în viitor. Iar în acest domeniu 
Uniunea are un avantaj ca reglementator dar și un mare 
dezavantaj în ceea ce privește competitivitatea la nivel 
global, unde SUA și China se luptă pentru supremația în 
spațiul digital. De la standarde tehnice, la infrastructură 
digitală, la educație, inovație și rolul tehnologiei în 
consolidarea democrației, Uniunea trebuie sa devină o 
superputere digitală. Actuala Comisie a început munca de 
reglementare în domeniul digital, însă acorda mult prea 
puțină atenție dimensiunii geopolitice. 

În noua configurație globală, nici UE și nici SUA nu vor 
putea oferi singure o alternativă viabilă la modelul chinez 
de transformare digitală. Pentru a ne asigura că viitorul 
digital este democratic și menține un sistem internațional 
bazat pe reguli, Conferința privind Viitorul Europei trebuie 
sa marcheze un punct de cotitură în relația transatlantică în 
ceea ce privește transformarea digitală. Lansarea unei alianțe 
globale a democrațiilor digitale, susținută în egală măsură 
de către UE și SUA, este o propunere care prinde contur pe 
ambele părți ale Atlanticului și ar putea fi un rezultat concret 
și direct al Conferinței privind Viitorul Europei.

O singură voce în organismele 
multilaterale 

Într-o lume în care statele membre UE au, luate individual, 
tot mai puțină influență pe plan extern, este necesară o 
coordonare extinsă la nivelul organismelor multilaterale. 
Interesele statelor membre ar putea fi reprezentate cu mai 
mare greutate în aceste organisme, dacă ar fi exprimată 
cu o unică voce, cea a Uniunii Europene. Un angajament 
consolidat la nivelul statelor membre pentru a acorda 
Uniunii un rol mai proeminent în politica externă ar duce 
la rezultate mai bune pentru fiecare stat în parte.

Ilustrație de Dan Perjovschi



38viitoruleuropei.ro

Concluzii Concluziile acestui Manifest rămân deschise și vor fi scrise împreună cu voi, prin 
dezbaterile pe care le vom avea în perioada de funcționare a Conferinței privind 
Viitorul Europei.
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