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Europa îi ascultă pe cetățeni pentru a fi o Europă durabilă
Viitorul Europei
Trăsătura durabilă a creșterii
înseamnă că ea nu ar trebui să
se bazeze doar pe cantitate, ci și
– într-o mai mare măsură chiar –
pe calitate, ceea ce înseamnă:
(a) absența exploatării mediului înconjurător sau a forței de
muncă, (b) condiții de viață
echitabile, (c) creștere economică măsurată nu numai prin
fluxuri anuale, ci și din perspectiva avuției acumulate și a distribuției ei, (d) satisfacerea nevoilor tuturor în limitele resurselor
planetei, (e) dezvoltarea unor
economii care să ne permită să
progresăm, indiferent dacă ele
în sine cresc sau nu și (f) un flux
închis de venituri care circulă
între gospodării, întreprinderi,
bănci, autorități publice și sectorul comercial, care să funcționeze într-o manieră socială
și ecologică. Energia, materiile
prime, resursele naturale, societatea umană, energia electrică
și bogăția pe care le deținem în
comun sunt parametri care lipsesc din modelul actual. Munca neplătită a îngrijitorilor – în
principal femei – este trecută
cu vederea, deși nicio economie
nu ar putea funcționa în absența ei.

CESE reprezintă o punte între UE și
cetățenii ei și, în acest rol, ar dori să își
prezinte viziunea pentru un viitor în
care Europa ar putea deveni liderul
mondial al dezvoltării durabile. În
acest scop este necesară o nouă strategie, bazată pe o abordare globală,
intersectorială, care să se concentreze
pe nevoile cetățenilor, punând accentul, în principal, pe caracterul durabil,
pentru a se asigura că provocările
economice, sociale și de mediu sunt
abordate împreună.

În ceea ce privește competitivitatea durabilă, pe de altă
parte, este vorba despre un
model care asigură un echilibru
între prosperitatea economică,
aspectele de mediu și incluziunea socială. În acest context,
indicele competitivității globale
ajustat în funcție de durabilitate trebuie să ia în considerare
două noi dimensiuni: pe cea de
mediu și pe cea socială.

CESE solicită o strategie cuprinzătoare privind durabilitatea în
punerea în aplicare a Agendei 2030,
garantată printr-un buget ambițios
al UE.

de vedere social și durabil din punct
de vedere ecologic, capabil să încurajeze și să asigure convergența tranzițiilor digitale și ecologice în țările și
societățile noastre.

Competitivitatea și durabilitatea nu
se exclud reciproc, fiindcă aspectele
sociale și de mediu fac parte integrantă din definiția competitivității. Competitivitatea nu trebuie definită doar
în termeni de cantitate și preț, ci și, de
preferință, în raport cu valorile europene, de calitate și de durabilitate.

Investițiile durabile reprezintă un
instrument esențial pentru coordonarea și promovarea procesului de consolidare a poziției de lider a Europei
în direcția unei societăți durabile. Ele
trebuie să stimuleze crearea de locuri
de muncă de calitate, energia din surse regenerabile, transportul în comun
ecologic, accesibil și la prețuri convenabile, tehnologia digitală proiectată
ecologic, precum și cercetarea și inovarea. Acest aspect este deosebit de
important pentru tinerii și regiunile

Strategia trebuie să garanteze că
competitivitatea, creșterea economică, investițiile și întreprinderile, în general, devin durabile
și contribuie la bunăstarea tuturor
cetățenilor. Economia trebuie să
fie catalizatorul reînnoirii sociale,
economice și culturale a UE.
Piața unică, cu toate dimensiunile
sale economice, sociale și de mediu,

se află în centrul integrării europene. Ea ar trebui să genereze creștere
durabilă și inovare, să poată atrage
investiții și să poată stimula competitivitatea durabilă a societăților sale
comerciale.
Cu toate acestea, viitorul Europei
poate fi conceput și concretizat
doar dacă valorile care au stat la
baza proiectului european încă
de la început rămân în centrul
dezvoltării UE și al viitoarelor sale
politici. În mod similar, dimensiunea

culturală a proiectului european
trebuie recunoscută, afirmată și
integrată în toate politicile UE.
Agenda 2030 a Națiunilor Unite trebuie să încurajeze sectorul privat să
contribuie la realizarea obiectivelor
durabile economice, sociale și de mediu, stimulând astfel creșterea echitabilă și durabilă a bunăstării pentru
toți și protecția drepturilor sociale, a
drepturilor omului și a drepturilor din
domeniul muncii.

MEDIU

UN MEDIU NATURAL VIABIL
UN MEDIU NATURAL
ȘI CONSTRUIT
SUSTENABIL

DEZVOLTARE
ECONOMICĂ
SUSTENABILĂ

DEZVOLTARE
DURABILĂ

SOCIAL

COMUNITATE
STIMULATOARE

MEDIU SOCIAL
ECHITABIL

ECONOMIC
ECONOMIE
SUFICIENTĂ

O strategie cuprinzătoare privind durabilitatea

Europa are nevoie de un nou model de creștere, care să difere din
punct de vedere calitativ față de cel
prezent, care să fie incluziv din punct

care au un nivel ridicat al șomajului
sau care se confruntă cu schimbări
structurale.
În momentul în care durabilitatea
economică și competitivitatea sistemului nostru european sunt redefinite în raport cu planeta noastră, întreprinderile europene trebuie să
își asume rolul și responsabilitățile și
să acționeze ca lideri în fața restului
lumii.

Europa socială
Europa cetățenilor și politica în
domeniul comunicării
Punerea în aplicare cu succes a strategiei
propuse de CESE necesită implicarea semnificativă a publicului și o politică de comunicare eficientă, care să se bazeze pe un dialog
real și să evite abordarea descendentă.
Este indispensabilă sporirea participării cetățenilor la definirea politicilor UE, pentru a
le recâștiga sprijinul și a restabili, în special
în cazul tinerilor, încrederea în integrarea
europeană.
Dialogul civil structurat și cetățenia activă
trebuie să devină veritabile instrumente ale
democrației participative.
Ar trebui luate măsuri pentru a asigura o
mai mare responsabilitate și transparență a
procesului decizional al instituțiilor UE și al
guvernelor naționale.

Migrația
Migrația nu ar trebui privită ca o amenințare, ci ca o oportunitate pentru modelul
economic și social al Europei, existând o
nevoie urgentă de a modifica discursul și
politicile din acest domeniu. Integrarea este
bidirecțională – drepturi și îndatoriri au atât
comunitatea-gazdă, cât și migranții.
Europa are nevoie de o abordare cuprinzătoare a politicii privind migrația.

Guvernanța
Punerea în aplicare a agendei de dezvoltare
durabilă necesită o nouă viziune globală și
intersectorială în materie de guvernanță,
pentru a garanta că provocările economice,
sociale și de mediu sunt abordate împreună
și că toate politicile interne și externe ale UE
sunt coerente și aliniate la ODD.

Este indispensabil un nou „pact social” care să le ofere tuturor cetățenilor o societate mai echitabilă și mai
egală. Este nevoie de un program de
acțiuni sociale, pentru transpunerea
Agendei 2030 a ONU la toate nivelurile.
Îmbunătățirea generală a sistemului de învățământ și creșterea investițiilor în acest domeniu, precum
și susținerea dreptului universal la
învățarea pe tot parcursul vieții,
care să le permită oamenilor să dobândească competențe și să se recalifice și să își îmbunătățească competențele, sunt esențiale.

Politicile publice și măsurile legislative trebuie să garanteze că toți cetățenii și rezidenții europeni se bucură de
același nivel de protecție și își pot
exercita drepturile și libertățile fundamentale. UE trebuie să își îmbunătățească politicile și acțiunile pentru a
asigura egalitatea de gen și pentru
a garanta că toate persoanele care se
confruntă cu forme multiple de discriminare se bucură de șanse egale în
societate.

la atingerea unui nivel de trai decent
în toate țările, contribuind totodată la
sprijinirea creșterii și la îmbunătățirea
convergenței sau la evitarea divergențelor în interiorul UE.
Pentru o tranziție durabilă este nevoie de investiții în sisteme eficace și
integrate de protecție socială, care să
ofere servicii de calitate, iar dialogul
social joacă un rol esențial în anticiparea și gestionarea schimbărilor.

Unele măsuri prin care să se asigure
un salariu și un venit minim ar putea constitui un element important al
protecției sociale și ar putea contribui

Un mediu înconjurător durabil
Strategia promovată de CESE trebuie
să garanteze că cel puțin Acordul
de la Paris este pus în aplicare pe
deplin și imediat, prin intermediul
unor politici europene ambițioase
în domeniul climei, cu angajamentul
de a limita creșterea temperaturii la
maximum 1° C și prin politici ambițioase ale UE în domeniul climei.

UE ar trebui să accelereze tranziția
echitabilă și durabilă.
Este necesară o politică alimentară
globală.

trebui instituite standarde comune
pentru a asigura aer curat și apă curată și pentru a proteja oceanele.

UE trebuie să transforme economia liniară într-o economie circulară, fără
emisii de dioxid de carbon, și ar

Întreprinderile din UE și durabilitatea
ambițioase și să asigure propagarea
acestei mentalități durabile la nivelul
întregului lanț valoric, încurajând în
special IMM-urile.

loială și include în definiția sa aspectele sociale și de mediu, ceea ce asigură condiții de afaceri prielnice și
stimulatoare.

Întreprinderile europene trebuie să
rămână factori de inovare și creativitate și să respecte standarde ridicate în ceea ce privește forța de muncă,
consumatorii și mediul înconjurător
în Europa.

Europa are nevoie de o transformare digitală autentică pentru a-și
redobândi competitivitatea durabilă
globală și pentru a asigura o creștere
durabilă și locuri de muncă.

Noile modele economice de producție și consum reprezintă o oportunitate pentru UE de a deveni lider în
ceea ce privește creșterea economică
inovatoare și durabilă.

Resursele bugetare trebuie transferate către
statele membre în conformitate cu criteriile
unei distribuții juste, pentru a restabili traseul de convergență economică și socială.

Se remarcă deja câteva întreprinderi
din UE care au luat măsuri în acest
sens, însă ele trebuie să fie mai

Un mediu de afaceri care să contribuie la pregătirea viitorului se bazează
pe piețe deschise și pe concurență

Impozitarea echitabilă

Comerț liber și echitabil

Buget
Pentru a face față priorităților economice,
sociale și de mediu, viitoare și prezente, CESE
solicită ca resursele financiare ale UE să fie
stabilite la 1,3 % din VNB pentru următorul
cadru financiar multianual 2021-2027.

Un sistem de impozitare echitabil impune
persoanelor fizice și juridice să plătească
impozit proporțional pe venit și pe profit.
Lupta împotriva fraudei, a evaziunii fiscale,
a spălării banilor și a paradisurilor fiscale ar
trebui să includă măsuri împotriva erodării
bazei fiscale și a transferului profiturilor.

Sectorul afacerilor este un catalizator pentru dezvoltarea societății și
a mediului.

UE este lider mondial în materie de
durabilitate, iar politica sa comercială trebuie să reflecte și să respecte
propriile valori.

crea creștere economică și locuri de
muncă în UE, promovând o politică
comercială bazată pe norme la nivel
global.

O agendă ambițioasă pentru politica comercială la toate nivelurile va

UE ar trebui să continue să deschidă
noi piețe și să sporească oportunitățile

de afaceri și satisfacția consumatorilor,
asigurând, în același timp, standarde
sociale și de mediu ridicate, și ar
trebui să joace un rol de lider în
reforma OMC, pentru a se asigura că
aceasta din urmă aduce o contribuție
fundamentală la realizarea ODD.
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