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Visul Europei de mâine

Filozoful Aristotel spunea că „speranța este visul celui treaz”. Europa a fost construită pe 
speranță și ar trebui să se reinventeze în permanență pe această premisă.

În cursul mandatului meu, mă voi strădui să mobilizez societatea civilă organizată să își asume 
un puternic angajament civic pentru un viitor european durabil. Nu avem timp de pierdut: 
trebuie să eliberăm energia acestui vis comun și să lucrăm pentru revigorarea Uniunii Europene.

Nu pretind că voi oferi soluții la toate problemele în următorii doi ani și jumătate, dar nu voi 
precupeți niciun efort pentru o UE unită, dinamică și care evoluează într-o nouă direcție.

Voi lupta împotriva polarizării societăților noastre, împotriva tendințelor populiste și naționaliste 
în creștere și a limitării spațiului civic, care reprezintă o amenințare la adresa valorilor noastre 
democratice.

Începând din 1950, integrarea europeană a înaintat cu mare succes. După decenii de 
neînțelegeri, războaie și de continuă deplasare a granițelor și a populațiilor, proiectul European 
a creat condițiile instaurării păcii, securității, prosperității și solidarității, deși rămân multe 
de făcut. În ultimii ani, s-a ajuns la un consens cu privire la principalele inițiative comune 
precum pilonul european al drepturilor sociale și pactul UE de cooperare în domeniul apărării.

Asta nu înseamnă că ar trebui să ne 
mulțumim cu atât. Orizontul este extrem 
de nesigur, atât în UE, cât și pe plan 
extern.
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UE trece, fără îndoială,
prin cinci transformări fundamentale

• În primul rând, o transformare economică: a patra revoluție industrială, care ridică probleme 
etice semnificative și provocări și oportunități de natură educativă, socială și economică;

• În al doilea rând, o transformare energetică și de mediu, către o economie circulară, cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, care respectă resursele naturale limitate ale planetei 
noastre și acordă un rol esențial cetățenilor și comunităților locale.

• În al treilea rând, o transformare socială profundă cu o piață a muncii în schimbare și un 
stat social, un rol mai important pentru noi actori și inovare socială și o nevoie crucială de 
consolidare a modelului social european pentru toate generațiile;

• În al patrulea rând, o transformare democratică și participativă. Reducerea spațiilor civice, 
prejudecățile generate de dezinformare, noile forme de iliberalism și provocările tot mai mari 
la adresa valorilor UE sunt clare amenințări la adresa democrațiilor noastre.

• În sfârșit, o tranziție geopolitică în relațiile internaționale, care se poate rezuma prin 
trecerea rapidă de la concurența bazată pe cooperare la confruntări perturbatoare, de la 
comerț la securitate, de la tensiuni crescânde la războaie reale la frontierele UE.

În ciuda acestor tranziții majore, nu ar trebui să fim spectatorii schimbării, ci să devenim actorii 
acestor transformări.

Trebuie să ne implicăm și să construim un nou discurs pozitiv despre Europa și să revigorăm 
implicarea civică destinată unui viitor european durabil.
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Îndrumați de umanism,
știință și progres   

Filozoful Immanuel Kant declara, în secolul al 18-lea, că „trebuie să avem îndrăzneala de a înțelege”.

În secolul 21, avem din nou nevoie de „îndrăzneala de a înțelege”. Îndrumați de umanism, știință și 
progres. Nu de prejudecăți, de frică, neîncredere sau ură.

Această raționalizare nu exclude emoția. Speranța, dragostea, frustrarea, teama, bucuria – aceste 
emoții ne unesc. Emoțiile ating însăși esența a ceea ce înseamnă să fii „viu”. Ignorarea emoțiilor 
înseamnă să ignori ceea ce este uman în noi, nevoia de a te conecta și... a visa.

Sunt din ce în ce mai convins că Europa de azi are nevoie de o nouă Renaștere.

Renașterea a fost o mare și puternică revoluție umanistă, care a restabilit 
dimensiunea reală a culturii în relațiile sale concrete cu știința, arta guvernării și 
organizarea vieții economice și sociale și care a pus bazele modernizării Europei.

Umanismul, ca reacție la învățătura rigidă și limitată a scolasticii medievale, 
care promova învățătura numai în rândul unei mici părți a populației, pentru a 
pregăti medici, avocați sau teologi.

Mișcarea umanistă a apărut ca o alternativă de educație și angajament civic. Ea a pus în evidență 
avantajele unei cetățenii dotate cu capacitatea de a comunica într-un mod inteligent și de a 
participa la viața civică pentru îmbunătățirea condiției umane.

În 2019, întreaga lume îl va omagia pe Leonardo Da Vinci, la 500 de ani de la moartea sa. Viața 
și activitatea lui Leonardo au reflectat idealurile umaniste care au modelat epoca Renașterii. Din 
multe puncte de vedere, el reflectă dimensiunile fundamentale ale Renașterii, manifestându-se 
cu pasiune în domeniile artei, arhitecturii, muzicii, științei, matematicii, anatomiei, geologiei și 
botanicii.

Unul din cele mai faimoase desene ale lui da Vinci, „Omul vitruvian”, reflectă preocupările sale, în 
care arta și știința se împletesc.

„Homo faber ipsius fortunae” – Omul este artizanul propriului destin. Astăzi, avem nevoie de un 
proces analog.

CESE reprezintă miile de întruchipări ale acestei Europe care acționează. Haideți să mobilizăm 
această forță reală și să devenim – împreună – arhitecții noii rEUnaissance.
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Trei priorități pentru o agendă 
unificatoare care să ofere Europei de 

mâine și tineretului nostru o șansă reală.

CURAJUL DE A CONSTRUI O EUROPĂ DURABILĂ
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Dezvoltarea
durabilă

Pentru ca această rEUnaissance să aibă o șansă reală, trebuie să accelerăm ritmul 
reformei pentru a trece la o Uniune Europeană a dezvoltării durabile.

Dezvoltarea durabilă poate oferi răspunsurile necesare 
la toate cele cinci transformări menționate mai sus.

Europa trebuie să fie durabilă – sau nu va fi deloc. 
Agenda 2030 este o strategie cuprinzătoare favora-
bilă tuturor părților: angajatori, lucrători și întrea-
ga planetă. Este un adevărat proiect politic, benefic 
pentru creșterea economică și competitivitate, pentru 
justiția socială și pentru schimbările climatice și, desi-
gur, pentru dezvoltarea durabilă.

CESE a elaborat numeroase avize inovatoare în acest 
domeniu. În prezent, este necesar să depunem toate 
eforturile pentru punerea lor în aplicare: agenda re-
prezintă oportunități extraordinare pentru investiții, în 
valoare de mii de miliarde de dolari, și totuși, în ciuda 
avântului investițiilor în dezvoltarea durabilă, există 
încă un decalaj semnificativ în materie de finanțare.

CESE se află în prima linie a acestei strategii, colaborând 
foarte strâns cu Comisia Europeană. În ceea ce priveș-
te economia circulară, expertiza și angajamentul CESE 
sunt de necontestat.

Răspunzând nevoilor prezentului, nu ar trebui să com-
promitem capacitatea generațiilor viitoare de a răspun-
de propriilor nevoi și nu trebuie să neglijăm necesitatea 
de a respecta planeta și de a ne asigura că nimeni nu 
este uitat.

Acum este momentul să ne regândim modelele de 
creștere economică și să creăm un echilibru între pros-
peritatea economică, durabilitatea mediului, incluziune 

și coeziunea socială, calitatea locurilor de muncă și par-
ticiparea democratică. UE trebuie să își mențină dinami-
ca și să adere la schimbare.

Un lucru e sigur: această transformare poate fi realizată 
doar prin inițiative ascendente lansate de către autori-
tățile locale și regionale, în care societatea civilă și cetă-
țenii să joace un rol esențial.

Mediul de afaceri are un rol central în această agendă 
pentru schimbare. Însă fără o implicare puternică a sin-
dicatelor și a tuturor celorlalte organizații ale societății 
civile, nu vom fi în măsură să abordăm inegalitățile și să 
asigurăm ceea ce considerăm a fi noul Contract econo-
mic și social pentru secolul 21!

Acțiuni strategice:
• Popularizarea dezvoltării durabile: să ne asigurăm că 

societatea civilă înțelege urgența punerii în aplicare a 
Agendei 2030;

• Eforturi pentru integrarea dezvoltării durabile în toa-
te domeniile de politică;

• Transformarea CESE într-un punct focal de informare 
și acțiune privind dezvoltarea durabilă în UE;

• Difuzarea mesajului privind abordările inovatoare ale 
CESE, care implică completarea indicatorilor cantita-
tivi furnizați de Comisia Europeană cu indicatori cali-
tativi elaborați de societatea civilă;

• Menținerea dezvoltării durabile ca o prioritate pe 
agenda politică în cursul campaniei pentru alegerile 
europene și în următoarea legislatură.
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Pacea
Cum tocmai comemorăm 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial, nu 
ar trebui să considerăm pacea ca pe ceva de la sine înțeles.

Reconcilierea și pacea sunt cele mai mari realizări ale 
Uniunii Europene. Prin interconectarea economiilor și 
popoarelor noastre și prin perfecționarea artei com-
promisului, am creat cel mai eficace sistem de asigura-
re a păcii pe termen lung din întreaga lume.

Însă amenințarea unui conflict global se face din nou 
simțită, în contextul schimbărilor geopolitice recente.

Pentru prima dată de la crearea sa, UE se confruntă cu 
situația despărțirii de unul dintre statele sale membre 
(Brexit) și cu tensiuni crescânde în vecinătatea sa – în 
Balcani, în țările din sudul Mediteranei și la frontierele 
estice.

Unii nu respectă, în propria țară, drepturile funda-
mentale și valorile libertății, solidarității, demo-
crației și statului de drept. Suntem profund afectați 
de creșterea antisemitismului, rasismului, terorismului 
și protecționismului. Încălcarea drepturilor societății 
civile de a se întâlni și a se organiza a încetat să fie in-
corectă din punct de vedere politic.

Întrucât valorile noastre fundamentale sunt puse sub 
semnul întrebării, ar trebui să rămânem strâns uniți, 
pentru a ne proteja societatea deschisă, deoarece ea 
definește cine suntem și cine vrem să fim în viitor.

Trebuie să arătăm că suntem în măsură să rezistăm is-
pitei puternice a „suveraniștilor”, care oferă răspunsuri 
simpliste și periculoase la unele întrebări esențiale ale 
concetățenilor noștri, ale lucrătorilor, întreprinderilor 
și comunităților.

Trebuie să consolidăm o Uniune a valorilor: demo-
crația, statul de drept, drepturile fundamentale, 
demnitatea ființei umane și libertatea nu sunt ne-
gociabile.

Este îngrijorător că lumea și Europa nu sunt pregătite. 
Dar fără pace și toleranță, nu există nici creștere, nici 
locuri de muncă decente și nici coeziune. Fără pace, nu 
există o Europă durabilă.

Acțiuni strategice:
• Lansarea de inițiative în Africa și vecinătatea 

mediteraneeană pentru consolidarea democrației, 
reangajarea și stabilizarea proceselor de pace și 
sprijinirea societății civile în țările care se străduiesc 
să facă față fluxurilor de migrație.

• Consolidarea forțelor care depun eforturi pentru 
reconciliere în Balcanii de Vest.

• Apărarea și promovarea acquis-ului Uniunii Europene 
în domeniul acordurilor comerciale și al piețelor 
deschise bazate pe normele multilaterale convenite, 
care sunt în continuare principala sursă de progres și 
relații pașnice.
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Cultura
Cea de-a treia prioritate a mea este consolidarea rolului culturii în cadrul discursului 
politic european.

Europa este un spațiu de o extraordinară bogăție și 
vitalitate culturală și artistică, precum și spațiul unui 
patrimoniu cultural și al unei diversități lingvistice și 
culturale incomensurabile. Cu toate acestea, în mod 
surprinzător, cultura a lipsit, până în prezent, din discur-
sul politic dominant.

Multora dintre provocările cu care ne confruntăm în 
prezent – printre care schimbările ecologice provoca-
te de om, tensiunile sociale de la nivelul comunităților 
noastre locale până la nivelul relațiilor internaționale și 
incapacitatea noastră de a ne adapta sistemele politice 
într-un mod proactiv și etic la schimbările din ce în ce 
mai rapide aduse de revoluția digitală de la nivel mon-
dial – li se poate răspunde constructiv numai dacă ne 
hotărâm să aducem cultura în ceea ce facem.

Se știe că cultura, artele și industriile creative constituie 
un avantaj economic enorm. În prezent, ele reprezin-
tă 4,2% din PIB-ul european și oferă locuri de muncă 
pentru 8,4 milioane de persoane în Europa. Dezvolta-
rea continuă a acestui sector este, fără îndoială, o mo-
dalitate de a asigura o creștere economică durabilă în 
UE. Investițiile în infrastructura culturală au un impact 
pozitiv impresionant în domeniile asociate, stimulând 
creșterea economică și în sectoarele adiacente.

Experții au demonstrat că cultura și practicile culturale au 
o legătură pozitivă cu democrația, permițând o schimba-
re de perspectivă, implicare activă și emancipare.

Adesea mișcările izolaționiste și naționaliste abuzează 
de conceptele de cultură și identitate, utilizându˗le în-
tr-un sens restrâns, static și speculând încărcătura lor 
emoțională.

Trebuie să ne asigurăm că aceste tendințe antidemo-
cratice nu câștigă teren. Cultura este ceea ce ne face 

umani: prin ea înțelegem că ne înscriem într-o continu-
itate cu civilizațiile care ne-au precedat și cu moștenirea 
noastră culturală și, prin asta, ne întărește sentimentul 
de apartenență. Relația cu artele ne permite să ne ru-
pem de ritmul frenetic și de obligațiile pe care ni le im-
pune viața de zi cu zi, permițându˗ne să interacționăm 
în mod liber și să înțelegem sensul existenței noastre 
dincolo de simpla nevoie de supraviețuire.

Apariția unor noi revoluții tehnologice ne-a făcut să 
conștientizăm că trebuie să fim fermi în adoptarea unei 
abordări care plasează cetățenii în centrul procesului 
politic decizional și, prin urmare, al societăților noastre. 
Creșterea economică nu este suficientă. Veriga lipsă, ca-
talizatorul acestei schimbări, este cultura.

Cultura modelează modul în care interacționăm, comu-
nicăm, credem și visăm la prezentul și viitorul nostru. 
Cultura are un potențial imens de a deveni o forță 
de unificare și de mobilizare în Europa și de a gene-
ra un nou discurs european.

Acțiuni strategice:
• Promovarea culturii ca un al patrulea pilon al dezvol-

tării durabile
• Promovarea potențialului culturii ca motor al creș-

terii, al asigurării unor condiții decente de ocupare a 
forței de muncă și asigurare a bunăstării în orașele și 
teritoriile europene

• Asigurarea înțelegerii culturii ca instrument esențial 
de elaborare a unui discurs pozitiv pentru Europa

• Promovarea culturii ca instrument de promovare a 
unei societăți incluzive și tolerante

• Punerea în evidență a utilizării culturii ca instrument 
de „putere discretă” în relațiile externe ale UE
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Rolul CESE în această
rEUnaissance pozitivă

Centralizarea puterii la nivelul componentei executive, politizarea sistemului judiciar, atacurile la 
adresa independenței presei și lipsa de încredere în partidele politice tradiționale sunt doar câteva 
dintre simptomele crizei generalizate cu care se confruntă democrația.

Nu este o exagerare să afirmăm că asistăm la cel mai mare pas înapoi al democrației europene din 
anii 1930 până în prezent și că modelele tradiționale de participare par insuficient pregătite pentru 
a face față accelerării schimbărilor.

Considerate în mod tradițional drept coloana vertebrală a democrației participative, organizațiile 
societății civile sunt, de asemenea, în schimbare și trebuie să caute modalități inovatoare de 
îmbunătățire a dialogului civil, astfel încât să se adapteze mai bine la condițiile secolului 21. Acest 
lucru este esențial dacă ele doresc să influențeze în continuare în mod semnificativ procesele 
decizionale, atât la nivel național, cât și la nivel european.

Comitetul nostru a aniversat, de curând, 60 de ani de 
existență. Realizările noastre din ultimii 60 de ani constituie 
baza pentru viitorul unui CESE puternic și, prin urmare, a unei 
UE puternice.

Nu trebuie să ne culcăm pe lauri. Nu putem fi noi înșine decât 
dacă facem tot posibilul să ne îndeplinim datoria moștenită 
de la fondatorii UE: să fim vocea societății civile organizate 
și să sprijinim instituțiile UE în efortul lor crucial de a crea o 
Europă durabilă. 

Vom fi capabili să ne îndeplinim responsabilitățile dacă vom 
coopera și vom fi puternici și uniți: grupurile, secțiunile și administrația CESE.

Trebuie să ne îmbunătățim căile de comunicare și să ne consolidăm „competitivitatea” în sensul 
originar al cuvântului – petere cum – să acționăm mai țintit și mai strategic, adaptându-ne 
permanent acțiunile, metodele și instrumentele interne.

Acțiunile noastre trebuie să fie decisive și vizionare. Să ne lăsăm inspirați de spiritul 
momentului ’58 și să elaborăm un nou discurs al speranței. Să pornim împreună pe calea unei 
a doua renașteri europene, în care să credem, din nou, că suntem adevărații protagoniști ai 
prezentului și viitorului nostru.

Avem posibilitatea de a da un nou impuls implicării societății civile europene. Să ne punem 
pe treabă!
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S-a spus că „Logica ne duce de la A la B; imaginația ne duce peste tot. Numai 
imaginația permite acel salt de paradigmă necesar pentru a da formă viitorului”.

Pentru Europa de mâine, trebuie să dăm dovadă de curaj și să îndrăznim să ne 
imaginăm o lume nouă pentru noile generații, dându-le posibilitatea să 
participe.

Nu avem timp de pierdut; multe insuccese înregistrate de-a lungul istoriei pot fi 
rezumate în două cuvinte: prea târziu.

Trebuie să avem ambiția să punem înaintea problemelor oportunități și 
obiective.

Trebuie să avem creativitatea și hotărârea de a transforma o viziune într-un 
discurs european pozitiv. Un discurs profund uman. Cu tact, dintr-o perspectivă 
a ecologiei umane, invocând cuvântul uitat al Revoluției franceze: fraternitate.
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Visez la o Europă care să se îndepărteze 
de fragmentare și confruntare fără sens și 
care să aibă curajul să își fructifice imensa 
bogăție și diversitate, clădind o mai mare 
unitate și incluziune, generând creștere 
durabilă și reușind să se deschidă cu 
adevărat către restul lumii.  
Luca Jahier
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