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Consultările CESE privind 
viitorul Europei

Ce este Cartea albă privind viitorul 
Europei?

După cum s-a anunțat în discursul privind 
starea Uniunii din 2016, Cartea albă privind 
viitorul Europei este o inițiativă a Comisiei 
Europene. Această carte albă reprezintă 
contribuția Comisiei Europene la Summitul 
de la Roma, din 25 martie 2017, care a marcat 
cea de-a șaizecea aniversare a Tratatelor de la 
Roma și în cadrul căruia Uniunea Europeană 
(UE) și-a făcut bilanțul realizărilor din ultimele 
șase decenii și a lansat un proces de reflecție 
cu privire la viitor.
 
Președintele Comisiei Europene descrie în 
acest document principalele provocări și 
oportunități cu care se va confrunta UE în 
următorii zece ani. Sunt prezentate cinci 
scenarii privind modul în care Uniunea ar 
putea evolua până în 2025, în funcție de felul 
în care va alege să răspundă la provocări și să 
profite de oportunități:

• scenariul 1:  „Continuând pe același drum”;
• scenariul 2:  „Accent exclusiv pe piața 

unică”;
• scenariul 3:  „Cei care doresc mai mult 

realizează mai mult”;
• scenariul 4:  „Mai puțin, dar mai eficient”;
• scenariul 5:  „Mult mai mult, împreună”.

Cartea albă este urmată de documente 
de reflecţie pe teme precum dimensiunea 
socială a Europei, globalizarea, aprofundarea 
uniunii economice și monetare, viitorul 
apărării Europei, viitorul finanțelor UE.

În urma dezbaterilor purtate la Bruxelles și 
în statele membre, ar trebui să fie elaborate 
în comun și propuse cetățenilor „un plan, 
o viziune și o cale de urmat”, în perspectiva 
alegerilor pentru Parlamentul European, care 
vor avea loc în iunie 2019. De fapt, Cartea albă 
marchează începutul unui proces care este 
relativ descentralizat și de masă și la capătul 
căruia cetățenii europeni își vor hotărî ei 

Cu ocazia sesiunii plenare din 21 septembrie 2017, președintele Comitetului Economic și Social European îi înmânează 
președintelui Comisiei Europene documentul de sinteză cu rezultatele consultărilor organizate la nivel național.
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înșiși viitorul. Într-adevăr, pentru a încuraja 
dezbaterea, Comisia Europeană propune 
organizarea unei serii de „dezbateri privind 
viitorul Europei” în parlamentele naționale, 
orașe și regiuni, pretutindeni în UE. Pentru 
aceasta, este imperios necesară participarea 
Comitetului Economic și Social European și a 
Comitetului European al Regiunilor.

Rolul Comitetului Economic și Social 
European (CESE)

La 4 aprilie 2017, dl Georges Dassis, preșe-
dintele Comitetului Economic și Social Euro-
pean, a primit o solicitare de elaborare a unui 
aviz exploratoriu din partea dlui Jean-Claude 
Juncker, președintele Comisiei Europene. El 
solicita CESE să prezinte ideile și prioritățile 
societății civile europene pentru dezvoltarea 
viitoare a Uniunii.

În acest scop, CESE a ales o metodă originală 
de consultare, care, în primul rând, vine în 
întâmpinarea nevoii de a mobiliza societatea 
civilă din statele membre, mai degrabă 
decât pe reprezentanții săi de la Bruxelles. 
În al doilea rând, CESE dorește să asigure 
o reprezentare echilibrată a diferitelor 
componente ale societății civile europene. În 
sfârșit, consultările conduse de trei membri 
ai CESE au scopul de a facilita participarea 
actorilor într-un format adaptat culturilor 
naționale (ateliere, conferințe).

Astfel, între 4 mai și 9 iunie 2017, au fost 
organizate în statele membre douăzeci 
și șapte de consultări naționale, în cadrul 
cărora au luat parte la dezbateri 1 003 
reprezentanți ai societății civile organizate. 
După aceea, rapoartele dezbaterilor purtate 
la nivel național au fost redactate, colectate 
și distribuite, în special președintelui Comisiei 
Europene și deputaților din Parlamentul 
European care au participat la reuniunea 
interparlamentară privind viitorul Europei, din 
11 octombrie 2017.

Rezoluția CESE cu privire la Cartea albă a 
Comisiei privind viitorul Europei și alte 

aspecte a fost adoptată în cadrul sesiunii 
plenare din 6 iulie 2017.

Toate documentele se află la dispoziția 
societății civile și a cetățenilor (http://www.
eesc.europa.eu/fr/policies/in-focus/future-
europe///https://www.eesc.europa.eu/ro/
node/52229).

Cele douăzeci și șapte de consultări 
naționale    

CESE a organizat consultări în 27 de state 
membre: Austria (AT), Belgia (BE), Bulgaria 
(BG), Cipru (CY), Croația (HR), Danemarca 
(DK), Estonia (EE), Finlanda (FI), Franța (FR), 
Germania (DE), Grecia (EL), Irlanda (IE), Italia 
(IT), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg 
(LU), Malta (MT), Polonia (PL), Portugalia (PT), 
Republica Cehă (CZ), România (RO), Slovacia 
(SK), Slovenia (SI), Spania (ES), Suedia (SE), 
Ungaria (HU), Țările de Jos (NL).

Aceste consultări au oferit informații concrete, 
ca răspuns la întrebările pregătite de CESE.

1. Care din cele cinci scenarii prezentate în 
Cartea albă corespunde – din perspectiva 
dvs. – cel mai bine provocărilor interne și 
externe cu care se confruntă UE? De ce?

Societatea civilă europeană are cunoștințe em-
pirice legate de provocările cu care se confrun-
tă Uniunea Europeană. Toți actorii sunt, în ge-
neral, de acord cu faptul că metoda aleasă de 
Comisie constituie un răspuns la o provocare 
existențială, însă societatea civilă nu pare a fi a 
priori prea entuziasmată de cele cinci scenarii 
propuse. Circumspecția predomină în nume-
roase state membre (DE, CY, DK, EE, FI, HU, IE, 
IT, LV, LU, NL, SI, SE). Trei dintre scenarii stârnesc 
totuși interes și, în egală măsură, dezbateri: 
„Cei care doresc mai mult realizează mai mult” 
(scenariul 3), „Mai puțin, dar mai eficient” (sce-
nariul 4) și „Mult mai mult, împreună” (scenariul 
5). În schimb, scenariul „Continuând pe același 
drum” (scenariul 1) și „Accent exclusiv pe piața 
unică” (scenariul 2) nu suscită mare interes sau 
nu sunt considerate a fi de dorit (NL, PL). 
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Mai exact, scenariul 3 este bine-venit, 
deoarece este considerat realist sau necesar 
(CY, DK, ES, EE, FI). Scenariul 4 pare interesant 
(DK, CY, EE), dar, în general, nu suficient de 
coerent pentru a fi luat serios în considerare. 
Scenariul 5 este opțiunea cea mai discutată, 
chiar dacă nu este considerată întotdeauna 
drept realistă (BE, BG, CY, FI, PL). Totodată, acest 
scenariu stârnește și mai mult entuziasm (EL, 
ES, LV, LT, RO), căci propune să facă din UE o 
reuşită absolută.

2. Există un alt scenariu posibil, nemenționat 
în Cartea albă, care ar fi de preferat? În caz 
afirmativ, de ce? Cum considerați că poate 
fi consolidată încrederea la nivelul Uniunii?

Scenariile schițate de societatea civilă par să 
răspundă așteptărilor în materie de integrare 
europeană. Ele permit identificarea principiilor 
și, deopotrivă, a pârghiilor politice prin care 
să se poată structura un scenariu alternativ. 
Pe de o parte, valori precum justiția socială, 
dezvoltarea unui sentiment al identității 
europene, umanismul, reciprocitatea (CY, EL, 
FR, SE) sau durabilitatea (HR, HU) reamintesc 
principiile care stau la baza proiectului 
european. Pe de altă parte, pârghiile politice 
reprezentate de aprofundarea pieței interne 
(BG, NL, CZ), uniunea monetară (BG, RO, CZ) și 
dimensiunea socială (BG, ES, HU, IT, LV, LT, CZ, 
SK) schițează un nou scenariu.

În același timp, numeroși actori ai societății 
civile anticipează propunerile Comisiei, 
propunând un al șaselea scenariu, care ar 
putea combina opțiunile formulate (scenariile 
4 și 5 în BG, 3 și 4 în HU și LU, scenariile 5 și 3 în 
Polonia). În cele din urmă – iar această opțiune 
este rareori menționată –, federalizarea UE ar 
trebui să fie însoțită de garanții (HR, SI).

În ceea ce privește consolidarea încrederii, 
este interesant de observat o similitudine 
de opinii între societățile civile germană și 
greacă, referitor la obstacolele actuale din 
calea negocierii colective în Grecia.

3. Este nevoie de o mai mare vizibilitate și 
o mai bună comunicare privind Uniunea 
Europeană? Dacă da, cum ar trebui ea 
realizată?

Societatea civilă constată că UE este prea 
adesea denigrată de liderii politici de la 
nivel național (EL, FI, LU, MT, CZ, PL, SK). 
Îmbunătățirea vizibilității depinde în primul 
rând de o mai bună prezentare. Astfel, o 
comunicare bazată pe o „narațiune pozitivă” 
(FR, IE) ar putea să se concretizeze, de 
exemplu, prin proiecte finanțate de UE (DE). 
Tot astfel, mesajul nu trebuie adresat doar 
câtorva grupuri interesate de UE: eforturile 
depuse trebuie canalizate către cetățeni (AT, 
FI, FR), diverse categorii de tineri (BG, CY) sau 
chiar elevi (LT, PL, PT) și cetățeni mai puţin 
entuziaşti (FR).
 
O mai bună comunicare va trebui să se bazeze 
nu doar pe o bună informare și pe un proces 
decizional transparent (HR, ES, NL) și pe mass-
media obiective (CZ), ci și pe o comunicare 
mai nuanțată, prin care UE să își recunoască 
deficiențele și lacunele (SE).

Citind printre rânduri, consultarea CESE 
îmbracă forma unei comunicări despre viitorul 
UE. Societatea civilă europeană ar trebui, 
de altfel, să își asume un rol mai important 
(EL, HU, IT, SI, SE), în special pentru a câștiga 
vizibilitate.

4. Domeniile de politică la care se face 
referire sunt suficient de cuprinzătoare și 
ilustrative? Cum le-ați ierarhiza în funcție 
de importanța lor? Există un domeniu 
politic major care nu a fost menționat 
sau nu a fost scos în evidență suficient de 
bine? În caz afirmativ, care este acesta și 
care din cele cinci scenarii s-ar potrivi cel 
mai bine pentru dezvoltarea lui?

Societatea civilă este aproape unanimă în 
privința a două aspecte. În primul rând, 
dimensiunea socială este absentă din cele 
cinci scenarii propuse (DE, AT, BG, CY, DK, EE, 



5

ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, CZ, RO, 
SI, SE). În al doilea rând, dezvoltarea durabilă 
este, de asemenea, inexistentă (HR, FR, SI, 
CZ, NL, LV, IE, HU), deși este vorba despre 
un angajament al UE față de populația și de 
partenerii săi internaționali.
 
Domeniile de acțiune amintite ilustrează 
preocupările predominante în statele 
membre. Astfel, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, 
Republica Cehă și România menționează 
politica externă și de securitate comună 
(PESC) și pacea. Societatea civilă din Bulgaria, 
Finlanda, Grecia, Lituania și România trimite 
la uniunea economică și monetară (UEM). 
Tot astfel, societatea civilă din Germania, 
Croația, Finlanda și Franța cunoaște foarte 
bine competențele UE în materie de politică 
comercială.

În sfârșit, societatea civilă așteaptă răspunsuri 
din partea factorilor de decizie din sfera 
politică la chestiuni menite să asigure o mai 
mare coerență între politicile europene, 
mai ales în domeniile economice (fiscalitate 
și competitivitate, în special industrială) și 
societale (tineret, investiții sociale).

5. În legăstură cu „calea de urmat”, 
cum ar trebui structurate „dezbaterile 
privind viitorul Europei” în parlamentele 
naţionale, orașe și regiuni, pretutindeni în 
Europa? Ce rol ar trebui să joace societatea 
civilă organizată referitor la „calea de 
urmat” și cum ar trebui să se concretizeze 
acesta?

Pentru numeroase organizații, calea de 
urmat este aceea de a continua consultările, 
extinzându-le la nivel local, regional, național 
și european (FR, EL, IE, MT, RO, SU). În plus, 
dezbaterile ar fi mult mai relevante dacă ar 
fi sistematic implicați partenerii sociali (BE, 
HU, SK), sectoarele și ramurile economice și 
dacă ar fi mai mediatizate (EL). Parlamentele 
naționale au un rol foarte important de jucat 
(BG), ca, de altfel, și consiliile economice și 
sociale din statele membre (FR, PT), după 

cum relevă lucrările dedicate deja viitorului 
Europei ale consiliilor francez și portughez, 
care au condus la luările de poziție din lunile 
iulie și septembrie 2017.

Societatea civilă organizată din Europa 
consideră că își asumă deja un rol de 
deschizător de drumuri. Ca atare, ar trebui să 
fie implicată sistematic în cele mai importante 
dezbateri privind viitorul UE (AT, FI, SI). Unele 
organizații pledează, de asemenea, pentru 
desfășurarea unor lucrări pe teme specifice 
(FR). În sfârșit, ele insistă pe o mai bună 
coordonare între diferitele componente ale 
societății civile și o mai bună comunicare, 
pentru a elimina deficitul de informare 
denunțat de cetățeni (AT, EL).

6. Care sunt așteptările dumneavoastră 
specifice cu privire la rezultatul consultării?

Societatea civilă europeană se așteaptă 
ca recomandările sale să fie preluate de 
către CE, de exemplu, nu numai în discursul 
privind starea Uniunii (septembrie 2017), 
ci și în dezbaterile purtate ulterior la nivel 
național. Anumiți respondenți își exprimă 
totuși îndoielile cu privire la impactul pe care 
îl vor avea consultările societății civile asupra 
deciziilor UE (EL). Pentru a înlătura aceste 
dubii, Comisia este încurajată să explice 
„clar” ce acțiuni intenționează să întreprindă 
pornind de la rezultatele consultării lansate 
de CESE (IE).
 
Pretutindeni există mari așteptări cu privire la 
deciziile și acțiunile concrete (DK, FR, LU), care 
trebuie să fie bazate pe obiective realiste și 
realizabile (BE, LU, MT) și formulate cu ajutorul 
unor politici minuțios concepute (NL) printre 
care se numără, în primul rând, uniunea 
economică și monetară, pilonul drepturilor 
sociale și ocuparea forței de muncă (LT, PL, PT). 
În alte țări, reafirmarea proiectului european 
ține de bunăstarea popoarelor (EL) și de o 
comunicare simplificată.
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7. Cum se poate obține o mai mare asumare 
a răspunderii din partea cetățenilor pentru 
modelarea viitorului Europei?

Cetățenii pot fi mai implicați decât sunt în 
prezent. În majoritatea țărilor (DE, HR, CY, FI, 
FR, EL, LV, MT, CZ), implicarea în mai mare 
măsură a cetățenilor este considerată de 
o importanță fundamentală. Implicarea 
tineretului pare să fie deosebit de necesară. 
În plus, participarea cetățenilor ar trebui să 
fie organizată de către societatea civilă, căreia 
ar urma să i se încredințeze organizarea unor 
dezbateri publice la nivel național, regional 
sau local (BE, FR, LT, LU, PL).
 
Recomandările se referă, de asemenea, la 
faptul că articolul 11 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) ar trebui 
pus în aplicare pe deplin1. Pe termen lung, ar fi 
de dorit să se organizeze o acțiune educativă 
pe tema UE.
 
În cele din urmă, se face trimitere la 
dimensiunea instituțională a UE. Pe lângă 
necesara transparență, care este percepută 
ca o garanție democratică de către cetățeni, 
întrebările se referă adesea la capacitatea 
UE de a desfășura acțiuni descentralizate, 
pentru a prezenta concluziile unor dezbateri 
importante, cum este cea privind viitorul 
Europei.

Concluziile consultărilor

Consultările naționale au fost luate în 
considerare în cadrul dezbaterilor și la 
elaborarea unei rezoluții a CESE. În plus, 
consultările au scos la iveală o serie de 
elemente deosebit de interesante:

• Nu se poate trasa o hartă care să reflecte 
poziții opuse ale statelor membre din nord, 
sud, est sau vest, în funcție de interesul 
manifestat față de diversele scenarii sau de 
respingerea lor.

• Pretutindeni în UE, rețelele organizațiilor 
au preluat acest subiect de dialog, 
propunând chiar un al șaselea scenariu.

• Printre rânduri se prefigurează un al 
șaselea scenariu, în special în răspunsurile 
la întrebările 4 și 6.

 

 1 Articolul 11 alineatul (2): „Instituțiile Uniunii mențin un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile 
reprezentative și cu societatea civilă”.
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REZOLUȚIE    
Cartea albă a Comisiei privind viitorul Europei și alte aspecte

_____________

 
Către asumarea unui scop comun

O perspectivă a CESE privind viitorul Europei2

1. Societatea europeană și cetățenii săi doresc o UE credibilă, legitimă și rezilientă. De mai mult 
de un deceniu, UE a trebuit să facă față unor șocuri politice, economice și sociale, întreținând o 
stare de nemulțumire și de nesiguranță în rândul cetățenilor. UE are nevoie de strategii globale 
pentru a promova bunăstarea cetățenilor săi, investiții solide și durabile, creativitatea și spiritul 
antreprenorial și a remedia accentuarea decalajului dintre bogați și săraci, sărăcia și creșterea 
inegalităților în ceea ce privește nivelul de bunăstare. Actuala redresare economică nu ar trebui 
în niciun caz să fie o scuză pentru pasivitate. Dimpotrivă, CESE insistă să se găsească o abordare 
adecvată și coerentă, pentru a consolida și restaura încrederea, pentru a se concentra pe 
rezultate concrete pentru cetățenii Europei și pe potențialul imens al Europei.

 
2. Trebuie evitate așteptările neîntemeiate. Mai presus de toate, obiectivul ar trebui să fie o UE 

în măsură să le ofere tuturor șanse cu adevărat egale. Factorii economici, sociali și ecologici se 
întrepătrund. Continentul european trebuie să se poată adapta la transformările profunde și la 
concurența acerbă la nivel mondial și să dea o formă globalizării în funcție de valorile UE, acest 
lucru fiind esențial.

3. Trebuie să înceteze jocul de blamare a Bruxelles-ului, de care s-a abuzat și care încă este folosit. 
Este absolut necesar un angajament comun din partea instituțiilor europene și a unui larg 
spectru de părți interesate, inclusiv a partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile, atât 
la nivel național, cât și la cel al UE. CESE subliniază că legitimitatea deciziilor Uniunii depinde la 
urma urmei de calitatea procesului democratic.

4. Se poate progresa cu adevărat pe calea aleasă doar dacă există conștiința aceleiași finalități 
comune, care exprima convingerea părinților fondatori și care s-a concretizat apoi în fiecare din 
izbânzile majore. UE ar trebui să mobilizeze instrumentele legislative, mecanismele orientative, 
de finanțare și cooperare aflate la dispoziția sa, pentru a putea progresa în toate dimensiunile 
dorite. Tratatul de la Lisabona arată calea de urmat.

2 Prezenta rezoluție, pe care Comitetul Economic şi Social European a adoptat-o în sesiunea sa plenară din 5 iulie 
2017, reprezintă răspunsul la o solicitare din 4 aprilie 2017 a președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, 
care a cerut CESE să indice ideile și prioritățile societății civile organizate europene privind dezvoltarea viitoare a 
Uniunii Europene, pe baza Cărții albe privind viitorul UE.
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Scenariile Cărții albe

5. CESE nu crede că alegerea unuia dintre scenarii3 este o metodă inspirată de promovare a asumării 
unui scop comun sau de definire a viitoarei căi de urmat. Europa nu pleacă de la zero. Ca atare, 
Comisia ar trebui să-și întemeieze propunerile pe o analiză aprofundată a istoriei Uniunii – cu 
reușite și neajunsuri – care reprezintă o sursă prețioasă pentru viitor. Angajamentele asumate 
de statele membre în Declarația de la Roma reprezintă o premisă pozitivă și sănătoasă4. Pe 
de altă parte, cele cinci scenarii se adresează statelor membre, punând accentul pe schimbări 
instituționale, și nu au relevanță directă pentru cetățenii europeni. De asemenea, scenariile par 
artificiale.

 
6. Pentru CESE, scenariul 1 este o soluție de compromis și nu reprezintă o opțiune. Scenariul 5 

pare atractiv pentru unii, dar nu este realist la această oră. Scenariul 2, cu concentrarea atenției 
doar asupra pieței comune, este mult prea limitat. Scenariul 4 necesită un acord între cele 27 
de state membre, ceea ce ar putea provoca paralizia UE și ar favoriza tendințele centrifuge, 
punând în pericol obiectivele și valorile Uniunii. Mecanismele de integrare diferențiată – între 
care cooperarea consolidată – prevăzute la scenariul 3 ar putea fi instrumente utile de depășire a 
blocajelor din sectoare specifice și de stimulare a unei dinamici pozitive în procesul de integrare 
a UE. Cu toate acestea, este vorba mai curând de instrumente de realizare a unor obiective 
politice, decât de un obiectiv în sine. Deși apelul la aceste instrumente este recomandat ca 
mod de depășire a situațiilor de paralizie sau a obstacolelor din calea adoptării unor măsuri 
legislative de dorit la nivelul UE, CESE subliniază și necesitatea de promovare a convergenței în 
interiorul Uniunii și de combatere a fragmentării și diviziunii. În consecință, un acord între țările 
din prima linie sau cu rol catalizator ar trebui să rămână totdeauna deschis celor care doresc să 
participe, iar viziunea comună ar trebui să prevaleze.

Perspectiva CESE asupra viitorului

A. Metoda

7. Temele strategice ar trebui integrate într-o perspectivă comună, pentru a evita riscurile unei 
Europe „à la carte” sau tendințele centrifuge. CESE recomandă un tip de evoluție în care sunt 
stabilite condiții pentru îmbunătățirea distribuției puterii politice în toate domeniile. Această 
ambiție depinde, în primul rând, de voința politică și, ca atare, ar trebui să devină esențială în 
cadrul unei dezbateri veritabile despre viitor.

 
8. Distincția tradițională dintre nivelul național și cel al UE ar trebui să dispară. Mizele comune 

și întrepătrunderea realităților la nivelul continentului subliniază nevoia definirii unei misiuni 
comune și impun, de asemenea, recunoașterea cetățeniei europene, alături de cea națională. 
Elaborarea politicilor trebuie să includă și să implice toate straturile societății. Obiectivele trebuie 
să devină comune, iar impactul deciziilor și politicilor la nivel național, regional și local trebuie 
evaluat sistematic, pentru a obține sprijinul cetățenilor.

3 Cf. Cartea albă privind viitorul Europei, martie 2017.
4 Declarația liderilor a 27 de state membre și a Consiliului European, a Parlamentului European și a Comisiei 
Europene, 25 martie 2017: http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
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9. Parlamentul European (PE) trebuie să joace un rol central în stabilirea viitoarei direcții a 
Europei. În plus, este absolută nevoie de promovarea participării parlamentelor naționale și de 
interacțiunea lor cu PE.

10. Obiectivele centrale trebuie să fie însoțite de un acord între statele membre cu privire la:

• obiective, instrumente și termene comune, elementul cel mai necesar fiind o narațiune 
comună, bazată pe coerență, transparență, vizibilitate și, mai ales, comunicare partajată;

 
• reformarea optimă a Consiliului, care să asigure eficiența și transparența, și o Comisie 

independentă, atât în materiile ce țin de competența sa exclusivă, cât și în cele pentru care 
competențele sunt partajate, punând un accent puternic pe metoda comunitară;

• necesitatea unor mecanisme bine reglementate de consultare cu toate părțile interesate, 
alături de o punere în aplicare corectă și de respectarea statului de drept.

B. Politici

11. Oricare ar fi alegerea făcută pentru viitorul Europei, CESE aspiră la o Uniune Europeană coezivă 
și coerentă. Multe politici actuale sunt parte a procesului de aprofundare a integrării, un proces 
pe termen lung sprijinit pe deplin de CESE. CESE a formulat recent observații cu privire la 
aproape toate aceste politici, alături de propuneri pentru viitor.

 
12. Piața unică, cu toate aspectele sale economice și sociale și în cadrul unui model de dezvoltare 

durabilă, reprezintă cimentul necesar integrării europene. Ea ar trebui să asigure condiții de 
concurență cu adevărat echitabile. În aceeași ordine de idei, UEM a fost considerată un decisiv 
pas înainte. Cu toate acestea, în ciuda unor progrese impresionante, arhitectura sa rămâne 
fragilă. UEM se află în centrul viitoarelor evoluții ale UE, iar aprofundarea acestui proces este, 
ca atare, crucială. CESE se pronunță în favoarea unei evoluții treptate spre o uniune politică 
însoțită de o serie de măsuri și de dispoziții de ordin macroeconomic și microeconomic și de o 
puternică dimensiune socială. Finalizarea UEM presupune o veritabilă guvernanță economică, 
inclusiv gestionarea la nivelul UE a sectorului financiar, reforme duse la bun sfârșit în statele 
membre interesate și abordări comune cu privire la politicile pieței muncii. Prin îmbunătățirea 
guvernanței vor fi consolidate bazele unei mai mari convergențe, ca și solidaritatea în cadrul 
zonei euro. Serviciile publice foarte competente din UE pot fi utile în acest sens. Zona euro ar 
putea demara o cooperare mai strânsă în alte domenii.

13. De asemenea, CESE subliniază necesitatea unei guvernanțe mai coezive, a unei integrări mai 
aprofundate, alături de angajamentul fără rezerve al statelor membre în următoarele domenii:

• o politică industrială europeană coordonată, bazată pe concurență echitabilă, care descurajează 
și evaziunea fiscală, trebuie să garanteze abordările comune, mai degrabă decât pe cele 
naționale, îmbunătățind condițiile la nivel european pentru consolidarea competitivității în 
cadrul unei economii sociale de piață, în care toate părțile interesate sunt angajate și participă 
la dialoguri consensuale, facilitând investițiile (prin programe) și sprijinind IMM-urile;

• încurajarea unei convergențe sociale ascendente – coerentă cu convergența economică – 
în materie de ocupare a forței de muncă și de rezultate sociale, mulțumită implementării 
pilonului european al drepturilor sociale, respectând totodată competențele naționale;



• o uniune energetică cu o guvernanță adecvată, indispensabilă pentru o autentică piață 
comună și pentru securitatea energetică;

• o strategie și un cadru legislativ european pe termen lung pentru combaterea schimbărilor 
climatice, pe baza Acordului de la Paris și ca o contribuție la acordurile internaționale privind 
clima, precum și promovarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în cadrul tuturor 
politicilor UE;

• o piață unică digitală, ca element important al competitivității viitoare și care promovează 
crearea de locuri de muncă de calitate, anticipând totodată impactul transformării digitale 
asupra ocupării forței de muncă și a piețelor muncii;

• o strategie europeană consolidată în materie de tehnologie, cercetare și inovare;
• o politică comercială (multilaterală) care ar trebui, în cadrul unor negocieri transparente, să 

asigure existența piețelor deschise și sustenabilitatea socială și ecologică, punând accentul 
și pe egalitate în schimburile comerciale, pentru a proteja interesele europene într-o lume 
confruntată cu o recrudescență a tendințelor protecționiste;

• o politică europeană în materie de protecție a consumatorilor, văzută ca politică în domeniul 
cetățeniei.

14. Tot astfel, CESE consideră că aspectele sociale și educația ar trebui abordate la nivelul UE mai 
sistematic, pentru a găsi soluții convingătoare. Principiul subsidiarității se aplică cel mai adesea 
domeniilor securității sociale și educației, care cad astfel sub incidența proceselor legislative și 
decizionale ale statelor membre, prevăzând adesea participarea activă a partenerilor sociali. 
Partajarea competențelor între UE și statele membre ar trebui să fie mai bine aplicată în 
domeniul afacerilor sociale. Date fiind tensiunile tot mai mari de pe piața forței de muncă, 
legate de revoluția digitală, de vulnerabilitatea structurală a piețelor muncii și de globalizare, 
CESE solicită un angajament european vizibil, pentru a favoriza o mai mare convergență în 
privința anumitor condiții sociale și de muncă, contribuind totodată la înlesnirea creării unor 
locuri de muncă de calitate, la o mobilitate echitabilă și la angajamentul pozitiv al cetățenilor. 
Este nevoie să se acorde o atenție specială tinerilor și șomajului în rândul tinerilor. Partenerii 
sociali și societatea civilă în sens larg joacă un rol capital, iar dialogul social este primordial.

15. Este necesară mai multă convergență economică și socială în UE. Trebuie să se țină seama 
însă de divergențele care apar între economiile naționale, între culturile și tradițiile în materie 
de sisteme sociale. CESE subliniază că UE nu ar trebui să se țină deoparte, ci să-și asume o 
responsabilitate clar definită. Trebuie să aibă loc discuții adecvate între partenerii sociali (și alte 
părți interesate), înainte de a stabili care este calea comună de urmat. În plus, CESE subliniază 
importanța implementării eficiente de către statele membre a directivelor europene din 
domeniul social.

16. Subsidiaritatea se aplică și domeniului educației. Cu toate acestea, nu se poate nega că viitorul 
social și economic al Europei și angajamentul cetățenesc sunt strâns legate de actualizarea 
sistemelor educative și de formare la toate nivelurile. Viitorul generațiilor mai tinere depinde 
în mare măsură de educație. Competențele sunt esențiale atât pentru tineri, cât și pentru 
generațiile mai în vârstă. Ca atare, UE trebuie să participe activ la procesul de modernizare în 
curs. De asemenea, educația are un rol important de jucat în ceea ce privește comunicarea 
privind Europa: CESE subliniază că, în școlile primare și secundare trebuie introduse informații 
și conținuturi adecvate despre UE, inclusiv în legătură cu cetățenia și valorile europene.

 
17. Trebuie restabilită libera circulație a persoanelor în cadrul spațiului Schengen. Prin definiție, 

aceasta înseamnă că frontierele comune trebuie controlate mai eficient. În același timp, trebuie 
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combătută creșterea regretabilă a terorismului internațional, atât sub forma asasinatelor, cât și 
a criminalității informatice, o cauză gravă a sentimentului de incertitudine între cetățeni. Mai 
mult ca oricând, este nevoie de cooperare între forțele de poliție și autoritățile judiciare.

18. Aceste domenii sunt legate direct de politica externă și de problema acută reprezentată 
de statele eșuate și de războaiele civile din vecinătatea Europei, ca și de fluxurile migratorii 
rezultate, care pun în umbră toate celelalte chestiuni europene. CESE se pronunță răspicat în 
favoarea unei politici comune în materie de migrație care le garantează refugiaților protecția 
în conformitate cu dreptul internațional, a unui sistem european comun de azil, a unei acțiuni 
de combatere a migrației ilegale și a traficului de persoane, precum și în favoarea promovării 
unor căi legale de acces în UE. În același context, UE trebuie să instituie parteneriate cu țările 
învecinate, fiind necesar să fie relansată o veritabilă politică euro-mediteraneeană.

19. Mai mult ca oricând după 1945, Europa se confruntă cu provocarea de a-și lua propria soartă 
în mâini. Relațiile din cadrul NATO și cu Statele Unite și gestionarea comună eficientă la nivel 
european a problemelor survenite în vecinătatea Uniunii Europene reprezintă aspecte care 
impun neîntârziat aprofundarea politicii europene externe și de securitate comune, de care va 
depinde neapărat reușita securității interne și externe.

_____________

11



 

Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

Responsabil de editare: Unitatea Vizite şi publicaţii
EESC-2018-10-RO

www.eesc.europa.eu

© Uniunea Europeană, 2018
Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.

Pentru utilizarea sau reproducerea în orice fel a fotografiilor,  
trebuie să se solicite acordul direct de la deţinătorul (deţinătorii)  

drepturilor de autor.

RO
REG.NO. BE - BXL - 27 

Print:
QE-02-18-051-RO-C

ISBN 978-92-830-4085-9
doi:10.2864/53085

Online:
QE-02-18-051-RO-N

ISBN 978-92-830-4071-2
doi:10.2864/37766

Comitetul Economic şi Social European


