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O viziune pentru o Europă post-COVID 
mai puternică și mai rezilientă 
 
Uniunea Europeană ar trebui să prospere din punct de vedere economic și să fie favorabilă 
incluziunii sociale și durabilă din perspectiva mediului. Ar trebui să ofere condiții optime 
pentru ca întreaga societate civilă să prospere și să trăiască în democrații deschise, bazate pe 
anumite valori. Comitetul Economic și Social European (CESE) se va concentra pe sprijinirea 
contribuției active a actorilor societății civile la această viziune globală asupra Europei,  
oferind o expertiză valoroasă factorilor de decizie politică, pentru o Europă mai participativă  
și pentru politici mai eficiente și mai adaptate la situațiile economice, sociale și civice de pe teren.

Acest mandat va fi marcat de pandemia COVID-19 și, din păcate, de nesiguranța și neajunsurile 
economice și sociale ale acestei perioade, în care întreprinderile luptă să poată supraviețui, iar 
lucrătorii își pierd locurile de muncă. Până când un vaccin va fi disponibil și acceptat pe scară largă, 
noua noastră „normalitate” va consta în continuare în distanțarea fizică, purtarea măștii, ședințele 
în format hibdrid sau la distanță și întreruperea unor activități economice. 

În contextul actual, mai mult ca oricând, 
trebuie să ne unim forțele, să dezvoltăm o 
viziune pentru o nouă Europă post-COVID și 
să facem totul astfel încât Comitetul nostru 
să poată aduce o contribuție importantă la 
redresarea Europei și la reziliența viitoare. 
Acest efort va fi însoțit de reconstruirea unui 
CESE mai unit, mai eficient și mult mai 
apreciat.
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O Europă prosperă 
din punct de 
vedere economic

O Europă durabilă 
din perspectiva 
mediului

O Europă 
favorabilă 
incluziunii sociale







O Europă care 
prosperă din punct 
de vedere economic

Pandemia actuală a cauzat cea mai gravă recesiune de la cel de-Al Doilea Război Mondial 
și a adâncit inegalitățile. Mai presus de toate, statele membre, întreprinderile, lucrătorii 
și societățile în ansamblu au nevoie de sprijin pentru a supraviețui, a se redresa și a-și 
reconstrui economiile. 

Instrumentul de redresare al Uniunii Europene, Next Generation EU, trebuie să pună la dispoziție 
mijloacele financiare necesare pentru contracararea efectelor economice și sociale negative ale 
pandemiei, însă trebuie să se ne asigurăm că ajutorul ajunge cu adevărat la cei care au nevoie de 
el, fie că e vorba de persoane aflate în șomaj sau întreprinderi, în special IMM-uri, care se luptă să 
supraviețuiască.   

Doar banii nu vor rezolva însă situația actuală: tranziția către o economie mai digitală și mai 
ecologică după pandemie trebuie să fie însoțită de redresarea socială. Este clar că obiectivul 
de a scoate 20 de milioane de persoane din starea de sărăcie și excluziune socială până în 2020 
nu a fost îndeplinit. Așadar, în prezent, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a-l atinge.  
Persoanele care sunt capabile să lucreze ar trebui să o poată face, iar cei care nu au această 
capacitate ar trebui să beneficieze de solidaritate din partea societății. Pilonul european al 
drepturilor sociale va avea rolul de a orienta convergența socială. 

Redresarea în urma pandemiei
Pe lângă investiții publice și private substanțiale, pentru a ieși rapid din criză avem nevoie de 
o piață unică funcțională. Obstacolele rămase trebuie înlăturate, și trebuie să se asigure 
fluxul transfrontalier neîntrerupt de bunuri, servicii, capitaluri, date și persoane. În același timp,  
este necesar să se asigure condiții echitabile pentru a face posibilă concurența loială în cadrul 
pieței unice. În timpul pandemiei, am observat reacții naționale care credeam că nu pot aparține 
decât trecutului, însă Comisia a intervenit rapid, instituind coridoare verzi pentru a înlesni fluxul 
de bunuri și persoane. În contextul actual, trebuie restabilită încrederea între statele membre.
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Avem nevoie de:

• un plan de redresare post-COVID eficace, pentru a garanta investițiile publice și private și 
sprijinul pentru solvabilitate, necesare pentru supraviețuirea întreprinderilor și menținerea 
locurilor de muncă și pentru a înlesni tranziția către 
o Europă competitivă, ecologică și digitală; 

• o politică industrială modernă, care să includă soluții 
digitale europene;

• condiții propice pentru inovare; 

• garanții pentru costuri energetice competitive;

• proiecte și investiții paneuropene pentru o logistică 
digitală și ecologică adecvată; 

• punerea în aplicare corectă și asigurarea eficace 
a respectării normelor existente, reducând,  
în același timp, birocrația, sarcina administrativă și 
complexitatea comerțului transfrontalier, care este 
deosebit de important pentru IMM-uri; 

• sprijin adecvat pentru zonele rurale și menținerea 
unei producții de alimente de calitate în Europa; 

• o uniune bancară și a piețelor de capital, cu respectarea caracteristicilor specifice și a rolului 
esențial al băncilor europene, garantarea de surse alternative de finanțare pentru întreprinderi, 
îndeosebi pentru IMM-uri, permițându-le gospodăriilor să-și valorifice la maximum economiile 
și înlesnind investițiile transfrontaliere.

Tranziția digitală și cea ecologică rămân subiecte extrem de relevante și ar trebui integrate 
în toate domeniile politice. Dezvoltarea durabilă ar trebui să se înscrie în mentalitatea tuturor 
și să constituie baza unei economii europene competitive, care nu lasă pe nimeni în urmă.  
Eforturile de redresare nu ar trebui să ne ducă doar la restabilirea stării anterioare: trebuie să 
îmbunătățim politicile și metodele de lucru, valorificând avantajele tranzițiilor în curs.

În ceea ce privește impozitarea, pandemia actuală ne arată că este mai important ca 
niciodată ca statele membre să dispună de venituri sigure din impozite și să poate investi în 
persoanele și întreprinderile care au cel mai mult nevoie de sprijin. În același timp, în zona euro,  
sarcina fiscală este deja ridicată. Încercarea de a obține un echilibru corect necesită reducerea 
sarcinii administrative care le revine cetățenilor și întreprinderilor, intensificarea eforturilor de 
combatere a abuzurilor fiscale și consolidarea cooperării cu țări terțe. Economia digitală s-a extins 
rapid și a generat noi provocări în materie de impozitare. Trebuie căutate soluții globale pentru a 
garanta că toate întreprinderile își plătesc impozitele într-o proporție echitabilă.
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Dimensiunea externă a UE
Pe scena mondială, UE îi revine un rol în ceea ce privește definirea standardelor internaționale, 
astfel încât acestea să reflecte valorile și interesele europene. 85% din creșterea economică viitoare 
la nivel global ar urma să aibă loc în afara UE. 35 de milioane de locuri de muncă din Europa 

depind de exporturi, iar 16 milioane de investiții străine. 

Pandemia a scos la iveală în mod clar vulnerabilitatea UE 
și dependența sa de furnizorii din afara UE. Întreprinderile 
europene și bunăstarea viitoare depind în largă măsură de 
capacitatea de a menține piețe deschise, susținute de un 
comerț liber și echitabil și de condiții previzibile pentru 
schimburile comerciale la nivel mondial. Un sistem comercial 
multilateral bazat pe reguli, precum și un mediu comercial 
internațional deschis, echitabil, favorabil incluziunii și 
previzibil trebuie să continue să fie principiile directoare 
ale Uniunii Europene.  Trebuie să garantăm o autonomie 
deschisă și strategică și siguranța aprovizionării UE, chiar și 
în perioade de criză, prin promovarea unei baze industriale 
puternice și a unor lanțuri de aprovizionare reziliente.  
Europa trebuie să protejeze normele privind comerțul 
mondial, să asigure condiții de concurență echitabile și să 

găsească un echilibru între autonomia strategică și deschiderea către comerțul internațional. 
Transportul maritim, de exemplu, reprezintă o piatră de temelie pentru comerțul internațional, 
întrucât face posibil importul și exportul de bunuri la prețuri accesibile, la un nivel care nu poate 
fi atins prin niciun alt mod de transport. Prin urmare, acesta reprezintă un activ strategic, întrucât 
îi permite UE să-și păstreze independența geopolitică și să-și mărească reziliența economică  
și industrială, precum și suveranitatea.

Prin urmare, avem nevoie de: 

• o politică comercială proactivă;

• o nouă relație cu Regatul-Unit; 

• un parteneriat strâns cu Balcanii de Vest;

• un parteneriat estic și un sprijin post-2020;

• capitole consacrate comerțului și sustenabilității în cadrul noilor acorduri de liber schimb cu 
Vietnam și Singapore, precum și de monitorizarea activă a acordurilor de liber schimb deja 
încheiate;

• un pact de stabilitate pentru Africa.

CESE, ca parte a societății civile la nivel mondial, va continua să se implice activ în politicile privind 
extinderea și vecinătatea. 
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Trebuie să ne asigurăm că fondurile planului  
de redresare „Next Generation EU” ajung la cei 
aflați în nevoie – fie șomeri, fie întreprinderi –, 
 și în special la IMM-urile care se luptă să 
supraviețuiască.

Christa Schweng, 
președinta CESE







Progresul economic, progresul social și cel societal sunt inseparabile. Cele 20 de principii ale 
Pilonului european al drepturilor sociale au rolul de a orienta convergența socială și redresarea 
echitabilă și durabilă. Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a acestui pilon, care urmează 
să fie publicat în 2021, va ghida eforturile statelor membre în acest domeniu. 

Pe măsură ce Europa se îndreaptă către o economie verde și digitală, trebuie să ne asigurăm că 
nimeni nu este lăsat în urmă și că politicile sociale răspund în mod corespunzător la impactul 
tranziției. Mai mult, pandemia a provocat perturbări grave și schimbări rapide la nivelul piețelor 
forței de muncă din UE. În pofida nivelului ridicat de ocupare a forței de muncă, care s-a accentuat 
de la declanșarea epidemiei de COVID-19, angajatorii din anumite state membre întâmpină 
încă greutăți în a găsi lucrători care dispun de competențele necesare. În același timp, numeroși 
tineri cu un nivel înalt de calificare se confruntă cu dificultăți în a intra pe piața forței de muncă. 
Corelarea sectorului educației și formării cu nevoile de pe piața forței de muncă reprezintă  
o provocare continuă.

Această situație poate fi îmbunătățită prin politici active adecvate în domeniul pieței 
forței de muncă și prin servicii publice de ocupare a forței de muncă bine dotate,  
în măsură să coreleze în mod eficient cererea și oferta de pe piața forței de muncă cu învățarea 
pe tot parcursul vieții. Trebuie să concepem politicile de astăzi printr-o abordare pe termen lung.  
Protejarea locurilor de muncă și a veniturilor pentru toți lucrătorii este o prioritate, 
acordând o atenție deosebită și oferind sprijin grupurilor vulnerabile, cum sunt lucrătorii atipici,  
copiii săraci, persoanele cu handicap, persoanele din zonele marginalizate și care provin din 
migrație sau aparțin unei minorități etnice.

O Europă favorabilă 
incluziunii sociale
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Formarea
Dotarea cetățenilor cu competențele necesare pentru a participa activ la societate și a se integra 
într-un mediu profesional în schimbare trebuie să constituie o 
prioritate. Avem nevoie de o educație și o formare de cea mai bună 
calitate, orientate către viitor și adecvate, inclusiv de sisteme de 
formare duală, astfel încât:

• să li se ofere tinerilor competențe de bază de calitate, care să le 
permită să dobândească competențe specifice suplimentare și 
să valorifice oportunitățile viitoare; să se promoveze învățarea pe 
tot parcursul vieții pentru toți, în special în contextul digitalizării 
și al ecologizării; 

• să se mențină competențele tradiționale, vechi, care capătă 
importanță pentru a păstra activele integrate și operaționale, 
precum și nivelul de bunăstare (relevante și pentru economia 
circulară), contribuind, în același timp, la o repartizare geografică 
adecvată a muncii și a locurilor de muncă;

• să se faciliteze (re)integrarea pe piața forței de muncă, spre 
exemplu, oferindu-le șomerilor oportunitatea de a beneficia de formare la locul de muncă și 
reducând, totodată, costurile salariale pentru angajatori.

Migrația
Cauzele profunde ale migrației, cum ar fi conflictele, inegalitățile și schimbările climatice,  
nu vor dispărea peste noapte. Prin urmare, Europa are nevoie de o strategie transparentă  
și bine gestionată în domeniul migrației și al azilului. Noul pact privind migrația și azilul cuprinde  
10 inițiative legislative și nelegislative specifice. Protejarea celor care caută refugiu în UE, 

respectarea legislației internaționale și 
garantarea drepturilor acestor persoane, 
a perspectivelor lor de viață și a celor ale 
familiilor lor ar trebui să constituie principiile 
directoare. Organizațiile societății civile joacă 
un rol esențial în integrarea migranților, 
însă ele trebuie să beneficieze de sprijin și 
de finanțare adecvată. Schimburile de bune 
practici la nivelul UE, care pot fi înlesnite de 
CESE, facilitează învățarea reciprocă între 
statele membre. 

13



O uniune europeană a sănătății
Unul din principalele învățăminte pe care le putem desprinde din criza provocată de coronavirus 
este că sistemele de sănătate din practic toate țările europene trebuie consolidate, insistând în 
primul rând asupra prevenției. Cooperarea practică în materie de sănătate între statele membre, 

coordonată de Comisie, este un aspect important al solidarității și 
al rezilienței viitoare. Această cooperare a inclus măsuri precum 
achiziționarea și furnizarea de echipamente și servicii medicale 
pentru protecție, salvare, tratamente și îngrijire, de exemplu 
în cadrul programului RescUE de protecție civilă. La nivelul UE,  
ar trebui încurajate dezvoltarea de tratamente eficiente și 
producerea unui vaccin împotriva COVID-19, precum și standarde 
comune și sisteme coordonate de testare. Instituțiile UE ar trebui 
să aibă competența și autoritatea necesare pentru a coordona 
aprovizionarea și distribuția echipamentelor medicale și de 
protecție esențiale în interiorul pieței unice.

Drepturile fundamentale  
și statul de drept
Uniunea Europeană se bazează pe valori europene comune care nu sunt, în niciun caz, 
negociabile: respectarea demnității umane și a drepturilor omului, libertatea, democrația, 
egalitatea și statul de drept. Chiar și în perioade de criză, când se impun anumite măsuri 
temporare excepționale, acestea nu pot contraveni statului de drept și nu pot pune în pericol 
democrația, separarea puterilor în stat sau drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni.  
De asemenea, nu este acceptabilă restrângerea capacității de acțiune a organizațiilor societății 
civile în anumite state membre. Statul de drept reprezintă 
piatra de temelie a funcționării UE, dar nu numai: împreună 
cu drepturile fundamentale, trebuie apărată imaginea UE 
ca model pentru o economie socială de piață. 

Respectarea diversității este unul dintre principiile 
fundamentale ale UE. El se aplică diversității culturilor și 
caracteristicilor naturale ale statelor membre. Respectarea 
diversității se aplică, de asemenea, în chestiunile legate 
de gen, handicap, rasă, orientare sexuală, vârstă, religie, 
credință și alte caracteristici personale. 
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Cred cu adevărat că progresul economic,  
cel social și cel societal sunt unul și același lucru.  
Pe măsură ce Europa trece la o economie verde  
și digitală, trebuie să ne asigurăm că nimeni nu  
este lăsat în urmă.

Christa Schweng, 
președinta CESE







Alături de digitalizare, transformarea ecologică va constitui forța motrice a planului de redresare 
pentru Europa. Tranziția ecologică va ajuta la modernizarea industriei și va determina crearea de 
noi locuri de muncă de calitate și apariția mai multor oportunități de angajare. 

Cu toate acestea, măsurile ambițioase de combatere a schimbărilor climatice reprezintă, adesea, 
provocări importante pentru întreprinderi. Prin urmare, în contextul actual de încetinire a creșterii 
economice, este esențial să se asigure cel mai bun sprijin cu putință pentru redresare, creând, 
în același timp, condiții favorabile pentru inovare și investiții în protecția climei și a mediului.  
Pentru a rămâne competitive și a oferi locuri de muncă, atunci când se adoptă măsuri de 
combatere a schimbărilor climatice, întreprinderile au nevoie de obiective realiste, de planificare, 
siguranță și flexibilitate.  

În eforturile de a realiza o economie mai ecologică, întreprinderile trebuie considerate o parte 
integrantă a soluției și trebuie încurajate să joace un rol activ în conturarea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiente din punctul de vedere al resurselor. 
Conceptul călăuzitor al întreprinderilor ar trebui să fie acela de „tranziție justă”. O întreprindere 
durabilă, care ține seama de părerea lucrătorilor și în care sunt garantate drepturile de informare 
și consultare, reprezintă un actor politic esențial. Posibilitatea ca angajații și consiliile de 
întreprindere să se implice activ în implementarea politicilor întreprinderilor ghidate de conceptul 
de „întreprindere durabilă pentru o tranziție justă” asigură perspective pozitive pentru locuri și 
condiții de muncă decente, într-un mediu sănătos și în regiuni propice unui trai decent. 

O Europă durabilă 
din perspectiva 
mediului 
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Plasarea factorului uman în centrul 
digitalizării  
Digitalizarea și inteligența artificială (IA) au un impact enorm asupra modului în care trăim, 
muncim, învățăm și interacționăm. Tranziția digitală trebuie să fie justă, durabilă și acceptabilă 
din punct de vedere social. Avem nevoie de o abordare europeană, centrată pe factorul 
uman a digitalizării și trebuie să valorificăm 
oportunitățile pe care aceasta ni le oferă.  
În același timp, ar trebui să construim un veritabil 
Spațiu european al datelor, protejându-ne datele 
și asigurând respectarea dreptului la viața privată 
și la autodeterminare. Suveranitatea tehnologică 
europeană nu ar trebui definită într-un mod care 
să-i excludă pe ceilalți sau să genereze conflicte, 
întrucât cooperarea mondială ne este necesară și 
utilă. Legislația europeană trebuie să țină pasul cu 
progresele tehnologice, iar investițiile în viitoarele 
competențe și tehnologii este de maximă 
importanță. 

Întreprinderile trebuie privite ca o parte a soluției  
în tranziția către o economie verde. Este esențial să  
se ofere cel mai bun sprijin posibil pentru redresarea UE,  
creând totodată condiții pentru inovare și investiții  
în domeniile climei și protecției mediului.

Christa Schweng, 
președinta CESE



Conferința privind viitorul Europei reprezintă o șansă unică pentru societate, în Uniunea Europeană. 
Întreprinderile, lucrătorii, agricultorii, consumatorii și ONG-urile vor putea avea un cuvânt de spus 
în definirea viitoarelor politici ale UE, ceea ce le va face să simtă că Uniunea Europeană este a lor. 
Cetățeni proveniți din medii diverse și din toate categoriile sociale vor putea purta o dezbatere 
mai bine structurată, cu scopul de a îmbunătăți funcționarea UE.

Angajat în favoarea democrației participative încă de la înființarea sa în 1958, CESE are ocazia de 
a-și demonstra valoarea adăugată și de a acționa ca facilitator, întrucât membrii noștri provin din 
organizații care reprezintă toate păturile societății și sunt activi pe teren în toate statele membre.

Conferința ar trebui folosită pentru a dezvolta diferitele căi de a stabili punți între:

• actorii societății civile;
• societatea civilă și factorii de decizie;
• actorii și organizațiile din viața reală ;
• actorii de la nivel național și cei de la nivelul UE.

Subiectele principale ar trebui să acopere în special: o viziune asupra Europei pe care sperăm să  
o realizăm, dilema suveranității naționale în raport cu necesitatea de a găsi soluții comune la nivel 
european, identitatea națională și diversitatea culturală.
  
În 2017, Comitetul a adoptat o rezoluție privind viitorul Europei. Aceasta constituia un răspuns la 
Cartea albă a Comisiei din acel an, care prezenta cinci scenarii posibile pentru modul în care UE27 
ar putea evolua până în 2025. Ne-am mândrit cu faptul că rezoluția CESE a fost „prima contribuție 
a CESE la dezbaterea paneuropeană cu privire la viitorul Europei”. Suntem hotărâți să aducem  
o contribuție substanțială și valoroasă la Conferința privind viitorul Europei.  
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CESE s-a aflat în slujba democrației participative 
încă de la crearea sa, în 1958, iar acum va avea din 
nou șansa de a-și demonstra valoarea adăugată 
și de a acționa ca facilitator, având în vedere 
că membrii noștri provin din organizații care 
reprezintă toate segmentele societății și sunt 
adânc înrădăcinate în toate statele membre.

Christa Schweng, 
președinta CESE



Este extrem de important  ca CESE să-și restabilească imaginea și să recâștige încredere și 
credibilitate, atât la nivel extern, în ochii celorlalte instituții ale UE și ai publicului, cât și la nivel 
intern, în rândul membrilor săi și al personalului. Un CESE unit, care respectă cele mai înalte 
standarde etice și profesionale și care se bucură de o excelentă reputație în exterior, va face 
ca membrii săi și personalul să se mândrească că lucrează în această instituție.
 
Într-un mod pe deplin transparent și consecvent, se vor realiza imediat toate eforturile,  
măsurile și acțiunile necesare pentru:

• a revizui și consolida Regulamentul de procedură și Codul de conduită al CESE, ținând seama 
de recomandările Parlamentului European și de rapoartele OLAF și ale Ombudsmanului 
European, asigurând condițiile de muncă decente pentru personal și membri, inclusiv sub 
aspectul sănătății; 

• a restabili încrederea și coeziunea între cele trei grupuri, membri și personal, colaborând în 
spirit de echipă și consens.

Rolul principal al Comitetului este de a face auzită vocea societății civile organizate la nivel 
european. Pentru a ne îndeplini sarcinile, trebuie să reafirmăm importanța găsirii unui teren 
comun între cele trei grupuri ale CESE: nu suntem la CESE doar pentru a prezenta opiniile 
angajatorilor, ale lucrătorilor sau ale ONG-urilor. Valoarea noastră adăugată este numitorul 
comun pe care îl prezentăm instituțiilor europene și statelor membre, respectând în același timp 
limite peste care nu putem trece și care merită respectul reciproc din partea tuturor grupurilor. 
Nu interesul individual conferă legitimitate instituției noastre, ci înțelegerea comună a faptului 
că venim din țări diferite cu situații diferite, dar ne animă aceeași datorie și același angajament, 
binele comun la nivel european.

Restabilirea 
încrederii în CESE  
și a imaginii 
externe a 
Comitetului 

Comitetul Economic
şi Social European
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CESE este unica punte dintre autoritatea politică a UE și societatea civilă organizată. Implicarea 
îndeaproape a societății civile și a actorilor din viața reală în discuțiile la nivel atât național,  
cât și european aduce valoare adăugată procesului de elaborare a politicilor, conferindu-i un 
caracter mai democratic și făcându-l mai eficient și mai adaptat la nevoile cetățenilor.

Ne vom concentra pe principalul instrument de care dispunem, avizele, pentru a îmbunătăți 
modalitatea de a le elabora și de a le comunica instituțiilor europene. Cooperarea strânsă cu 
Comisia Europeană chiar înainte de publicarea de noi propuneri, precum și elaborarea rapidă 
a avizelor ne vor permite să ne facem auzite opiniile în timp util.  Toți membrii sunt invitați să 
adopte o abordare proactivă și sistematică în ceea ce privește monitorizarea avizelor noastre. Vom 
instaura un dialog structurat cu raportorii PE și cu Consiliul și vom comunica cu părțile interesate 
relevante. 

De asemenea, CESE poate demonstra, prin evaluările sale de politică, modul în care legislația 
și programele europene sunt puse în aplicare pe teren și cum sunt percepute de organizațiile 
societății civile din statele membre. Putem monitoriza punerea în aplicare a politicilor UE și arăta 
în ce măsură UE își îndeplinește promisiunile și putem atrage atenția asupra eventualelor politici 
și proceduri inadecvate, formulând totodată recomandări în vederea îmbunătățirii lor. 

Mai mult, CESE poate juca un rol important, ca un partener de încredere, în procesele semestrului 
european, în cadrul cărora pot fi canalizate vocile societății civile. Aceasta ar putea crește 
vizibilitatea CESE la nivel național.

Simplificarea procedurilor prin valorificarea la maximum a oportunităților oferite de digitalizare  
și creșterea nivelului de transparență trebuie să se afle, de asemenea, pe agenda noastră. 

Pe baza acestui program, următorul mandat ne va oferi ocazia de a contribui la o Europă prosperă 
din punct de vedere economic, favorabilă incluziunii sociale și durabilă din perspectiva mediului. 
Ne angajăm să răspundem acestei provocări.

Împreună, vom reuși.

Uniți pentru  
viitorul Europei! 
#United4FutureEU
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#United4FutureEU

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/instagram

www.eesc.europa.eu/youtube

www.eesc.europa.eu/linkedin

http://www.eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/facebook
http://www.eesc.europa.eu/twitter
http://www.eesc.europa.eu/facebook
http://www.eesc.europa.eu/youtube
http://www.eesc.europa.eu/facebook
http://www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee
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