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1. Introducere 

 

1.1 Atât pandemia, cât și războiul din Ucraina au demonstrat că este esențial ca UE să fie bine 

pregătită pentru a face față unor evoluții neprevăzute. Această situație evidențiază rolul 

activităților prospective în identificarea indiciilor, oricât de slabe, și în schițarea diferitelor 

scenarii, pregătind astfel terenul pentru ca factorii de decizie politică din UE, partenerii sociali și 

alți actori ai societății civile să poată să-și îmbunătățească reziliența, să abordeze riscurile și să 

valorifice oportunitățile. CESE solicită ca activitățile de analiză prospectivă strategică să acorde 

o importanță mult mai mare evoluțiilor geopolitice, nu numai în Europa, ci și dincolo de granițele 

acesteia1, inclusiv implicațiilor acestor evoluții asupra securității, comerțului, refugiaților și 

integrării acestora în societățile-gazdă. 

 

1.2 Pandemia și războiul au scos din nou în evidență puterea și importanța societății civile și a 

instituțiilor ei în combaterea consecințelor crizelor și în ajutorarea oamenilor. Prin urmare, CESE 

îndeamnă Comisia să recunoască într-o măsură mai mare importanța societății civile și a 

instituțiilor ei, oferindu-le un loc important în politica UE. 

 

1.3 Forța UE pe plan mondial decurge din valorile sale comune bazate pe democrație, pe respectarea 

statului de drept și pe modelul său social și economic. Șocurile succesive demonstrează 

importanța construirii unei economii europene mai reziliente și a amortizării efectelor secundare 

ale diverselor crize (inflația, creșterea prețurilor la energie și materii prime și deficitele de 

aprovizionare, perturbările lanțului de aprovizionare). Europa trebuie să-și reducă dependențele 

și expunerea la furnizori nefiabili, dar, totodată, să formeze și coaliții cu parteneri care împărtășesc 

aceeași viziune și să își diversifice sursele de aprovizionare. 

 

1.4 Pe lângă energie, Rusia și Ucraina au o pondere semnificativă în importurile UE de metale, care 

sunt esențiale pentru mai multe industrii strategice2. Ambele sunt importante țări exportatoare de 

mai multe produse agricole, cum ar fi cerealele și oleaginoasele. Perturbarea exporturilor din 

aceste țări a dus deja la creșteri uriașe, la nivel mondial, ale prețurilor produselor agricole. 

Consecințele se resimt în special în țările cele mai sărace ale lumii, iar persoanele cele mai sărace 

vor fi cele mai afectate. În acest sens, CESE își reiterează apelul de a accelera dezvoltarea unei 

autonomii strategice și tehnologice pentru Europa și necesitatea de a ne limita dependența în 

materie de energie, materii prime critice și alimente3. 

 

1.5 Pentru a evita o serie de consecințe economice și sociale drastice, politica energetică a UE trebuie 

să fie realistă și să contribuie la realizarea uniunii energetice și a obiectivelor climatice, fără a 

impune o sarcină suplimentară consumatorilor vulnerabili și lucrătorilor și fără a submina 

competitivitatea întreprinderilor europene. UE trebuie să depună eforturi pentru a-și atinge 

obiectivele ambițioase în materie de climă, asigurând în același timp stabilitatea și securitatea 

aprovizionării cu energie la un cost accesibil pentru întreprinderi și cetățeni. 

 

                                                      
1

 INT 958. 

2
 Rezoluția CESE „Războiul din Ucraina și impactul său economic, social și ecologic”. 

3 
 Ibid. 
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1.6 Societățile europene au fost deja grav afectate de pandemie, iar această criză este încă un șoc 

masiv, resimțit în cea mai mare parte de persoanele cele mai vulnerabile din societățile noastre. 

Solidaritatea și convergența socială trebuie să fie, de asemenea, liniile directoare ale viitoarelor 

politici ale UE: răspunsul la războiul din Ucraina ne va costa pe toți și trebuie să ne asigurăm că 

aceste sarcini sunt împărțite în mod echitabil. CE ar putea continua discuțiile cu statele membre 

cu privire la posibile instrumente pe termen lung, și anume la sisteme de reasigurare pentru 

indemnizațiile de șomaj, pentru a aborda problemele sistemice pe care criza actuală nu face decât 

să le agraveze. Ar trebui explorate și discutate și cu partenerii sociali efectele și posibila utilizare 

în continuare a mecanismului SURE. 

 

1.7 CESE invită CE să mențină obiectivul unei mai bune legiferări ca prioritate și îndeamnă Comisia, 

inclusiv toate serviciile sale, și legiuitorii UE să aprofundeze și să dezvolte în mod constant 

sistemul UE privind o mai bună legiferare în toate aspectele sale și să utilizeze în mod sistematic 

în activitatea lor instrumentele și orientările necesare pentru o mai bună legiferare. În acest scop, 

CESE încurajează Comisia să promoveze în continuare principiile și instrumentele unei mai bune 

reglementări în toate serviciile sale. 

 

1.8 Abordarea bazată pe dezvoltarea durabilă ar trebui adoptată ca obiectiv global și integral al tuturor 

politicilor, programelor și măsurilor. Pentru a stimula redresarea în urma crizelor, Comisia și 

statele membre ar trebui să identifice și să depună eforturi pentru elaborarea unor politici și 

inițiative care să aducă simultan beneficii economice, sociale și de mediu, și anume să consolideze 

mediul de afaceri, să îmbunătățească condițiile de muncă și de viață și să faciliteze tranziția către 

o economie neutră din punct de vedere climatic și circulară. 

 

1.9 Redresarea și reziliența UE în ceea ce privește crizele depind în mod intrinsec de creșterea 

durabilă, convergența socială, de un mediu de afaceri favorabil și de dezvoltarea pozitivă a 

ocupării forței de muncă și a condițiilor de încadrare în muncă, în concordanță cu Pactul verde 

european, Pilonul european al drepturilor sociale și planul său de acțiune și obiectivele de 

dezvoltare durabilă. Toate măsurile de politică adoptate trebuie să vizeze promovarea modelelor 

sustenabile de afaceri, a antreprenoriatului și a creării de locuri de muncă, precum și îmbunătățirea 

condițiilor de muncă și de viață. 

 

1.10 În ciuda problemelor urgente, este esențial să nu se piardă din vedere obiectivele fundamentale 

ale UE, precum punerea în aplicare efectivă a pieței unice, și nici nevoile pe termen lung, cum ar 

fi neutralitatea climatică până în 2050 și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale pentru a 

asigura un viitor prosper pentru cetățeni și întreprinderi. Prin urmare, Comisia ar trebui să 

continue să faciliteze și să încurajeze investițiile în cercetare și inovare, ținând seama în mod 

corespunzător de necesitatea tot mai mare de a găsi soluții și de a îmbunătăți reziliența împotriva 

riscurilor geoeconomice, societale, de sănătate și de mediu. 

 

1.11 Pe lângă consolidarea pieței interne și reducerea dependențelor critice, obținerea unei poziții mai 

puternice în lume necesită, de asemenea, ca activitățile de export să se desfășoare cu succes. 

Comisia ar trebui să analizeze modalitățile de a crește competitivitatea întreprinderilor europene 

în general și, în special, de a facilita consolidarea poziției întreprinderilor din UE pe piețele 

mondiale de tehnologii, produse și soluții care răspund megatendințelor și provocărilor globale, 

cum ar fi schimbările climatice. Ea trebuie, de asemenea, să consolideze capacitatea sectorului de 
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sănătate al UE, în ce privește îmbunătățirea cercetării și a metodologiilor de gestionare a cererii 

tot mai mari de îngrijire, precum și a eventualelor pandemii viitoare. Printre alte măsuri, trebuie 

să se sprijine dezvoltarea și promovarea pe plan internațional a standardelor de către 

întreprinderile și inovatorii europeni, deoarece standardele creează piețe. 

 

1.12 Asigurarea unui rol mai important pentru UE pe plan mondial necesită o unitate de neclintit și 

eforturi comune din partea statelor membre. Comisia ar trebui să se bazeze pe unitatea la care a 

ajuns în timpul crizelor și să găsească modalități de consolidare a redresării UE, a competitivității 

pe termen mai lung și a bunăstării cetățenilor într-un mod care să se bazeze din ce în ce mai mult 

mai curând pe inovare și competențe decât pe ajutoare de stat sau pe barierele din calea comerțului 

și a cooperării. În relațiile sale cu restul lumii, Uniunea ar trebui să contribuie în continuare la 

eradicarea sărăciei și la protecția drepturilor omului. 

 

2. Pactul verde european 

 

2.1 CESE a sprijinit punerea în aplicare a Pactului verde european și a subliniat că aceasta trebuie să 

se desfășoare într-un mod echitabil din punct de vedere social, și cu condiția asigurării securității 

alimentare europene și a securității aprovizionării cu energie la prețuri accesibile. Observația este 

valabilă, printre altele, pentru pachetul „Pregătiți pentru 55”, care va avea un impact inegal asupra 

sectoarelor, întreprinderilor, regiunilor, comunităților și persoanelor din întreaga Europă. CESE 

insistă asupra faptului că implicarea activă a partenerilor sociali și a organizațiilor relevante ale 

societății civile este importantă atât în etapa de planificare, cât și în cea de punere în aplicare. Este 

esențial să fie sprijinită mobilizarea cetățenilor și a grupurilor de părți interesate pentru a participa 

activ la tranziția către o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

 

2.2 CESE observă că inițiativele legate de Pactul verde european trebuie să fie complementare și să 

se consolideze reciproc în domeniile climei, energiei, transporturilor, clădirilor, industriei, 

silviculturii și sistemelor alimentare, pentru ca economia UE să poată deveni competitivă, 

echitabilă, neutră din punct de vedere climatic și circulară. CESE solicită, de asemenea, o mai 

mare complementaritate între tranziția verde și cea digitală. 

 

2.3 Pentru a monitoriza progresele înregistrate în tranziția către o creștere durabilă din punct de 

vedere economic, social și ecologic, în conformitate cu Pactul verde european, CESE solicită 

elaborarea unui set de indicatori adecvați „dincolo de PIB”. În tabloul de bord al Pactului verde 

european și în procesul de guvernanță economică europeană, ar trebui conceput și integrat un 

tablou de bord concis „Dincolo de PIB”. Acesta ar trebui, de asemenea, să stea la baza elaborării 

politicilor, să îmbunătățească comunicarea și să promoveze stabilirea de obiective. 

 

2.4 CESE sprijină obiectivul taxonomiei europene pentru activități durabile („taxonomia UE”) de a 

direcționa investițiile către proiecte și activități durabile. În acest scop, Comisia a elaborat un set 

de norme pentru a stabili ce investiții pot fi numite ecologice (verzi). CESE solicită elaborarea 

taxonomiei într-un mod care să țină seama și de nevoile societale, cum ar fi securitatea 

aprovizionării cu energie și cu materii prime și bunuri esențiale, și care să fie axat, totodată, într-

o măsură mai mare pe aspectele legate de sustenabilitatea socială, cum ar fi drepturile lucrătorilor 

și drepturile omului, respectând, în același timp, competențele statelor membre și diferitele 

sisteme de relații de muncă, precum și pe fezabilitatea unei evaluări obiective în contextul 
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accesului la finanțare. Încă de la început, CESE a susținut că Pactul verde poate avea și va avea 

succes numai dacă este și un pact social. În ceea ce privește aspectele sociale ale taxonomiei, 

CESE lucrează în prezent la un aviz din proprie inițiativă pe tema „Taxonomia socială – provocări 

și oportunități”. Taxonomia ar trebui utilizată, de asemenea, în contextul standardului UE privind 

obligațiunile verzi. CESE consideră că este important să se alinieze taxonomiile la nivel 

internațional în cadrul Platformei internaționale privind finanțarea durabilă. 

 

2.5 Pentru a aborda preocupările sociale și în materie de muncă ale Pactului verde european, CESE 

solicită Comisiei să propună măsuri de politică suplimentare pentru a consolida dimensiunea 

socială și de muncă a Pactului verde european, corelând-o cu obiective sociale ambițioase, în 

conformitate cu Declarația de la Porto, cu Pilonul european al drepturilor sociale și cu orientările 

OIM pentru o tranziție justă. CESE solicită în special instituțiilor UE să realizeze o cartografiere 

și o analiză granulară a impactului pe care îl va avea tranziția verde asupra ocupării forței de 

muncă și a competențelor în diferite țări, regiuni și sectoare, inclusiv asupra subcontractanților și 

lanțurilor valorice din aval. CESE solicită, de asemenea, să se garanteze că planurile naționale 

privind energia și clima conțin strategii privind o tranziție justă. În plus, este important să se 

anticipeze și să se gestioneze schimbările de pe piața muncii, inclusiv printr-un sprijin specific, 

de exemplu prin îmbunătățirea competențelor necesare, prin asigurarea protecției sociale și prin 

implicarea tuturor categoriilor vizate ale societății în modelarea tranziției, precum și prin 

propuneri suplimentare de mobilizare a unor investiții publice și private masive pentru a sprijini 

tranzițiile și a crește în mod semnificativ dimensiunea și domeniul de aplicare al Fondului pentru 

o tranziție justă, pentru a fi pe măsura provocărilor. 

 

2.6 CESE solicită să se garanteze că cadrul de reglementare al UE va permite întreprinderilor din UE, 

inclusiv IMM-urilor, să devină lideri în domeniul întreprinderilor ecologice, prevenind, în același 

timp, riscul de deplasare a producției și protejând împotriva importurilor cu un impact negativ 

mai mare asupra mediului. Acest lucru este valabil în special pentru industriile mari consumatoare 

de energie. CESE solicită, de asemenea, sprijinirea IMM-urilor pentru a înțelege și a gestiona mai 

bine cerințele climatice și de mediu din ce în ce mai ridicate care le vizează în mod direct și 

indirect. 

 

2.7 CESE solicită să se acorde industriilor un sprijin puternic pentru inovare, pentru a dezvolta și a 

implementa tehnologii, materiale, produse, procese de producție și modele de afaceri ecologice, 

facilitând, de exemplu, programe privind hidrogenul, bateriile, semiconductorii, captarea și 

utilizarea dioxidului de carbon și practicile economiei circulare în diverse domenii, cum ar fi 

ambalarea. 

 

2.8 Pentru a-și mări impactul global în materie de atenuare a schimbărilor climatice, UE ar trebui să 

ofere industriilor din UE condiții competitive pentru a valorifica oportunitățile de export generate 

de cererea globală de tehnologii și soluții în domeniul climei și, astfel, să sporească impactul 

pozitiv al UE în materie de carbon.  

 

2.9 Alianțele industriale se dovedesc a fi o metodă de succes pentru elaborarea de proiecte industriale 

la scară largă și la nivel transfrontalier în domenii strategice. Aceste alianțe industriale și 

proiectele importante de interes european comun (PIIEC) sunt esențiale pentru redresare și pentru 
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promovarea standardelor europene și a tehnologiilor-cheie, în special în domeniile în care piața 

nu le poate realiza singură sau când este denaturată. 

 

2.10 Evoluția către o reală uniune energetică ar trebui consolidată, pentru a asigura tranziția energetică 

către un sistem energetic accesibil din punct de vedere financiar, sigur, competitiv, securizat și 

durabil. Având în vedere provocările actuale cauzate de războiul ruso-ucrainean, Comisia ar 

trebui să se concentreze asupra măsurilor care aduc cele mai mari beneficii în ceea ce privește 

toate obiectivele uniunii energetice și contribuie simultan la soluționarea provocărilor acute și la 

obiectivele pe termen mai lung. 

 

2.11 Situația din Ucraina a inspirat 4 REPpowerEU, urmată, la solicitarea Consiliului European, de 

Planul REPowerEU5 și de o serie de propuneri, care, dacă sunt puse în aplicare în mod 

corespunzător, pot accelera în mod semnificativ atât independența energetică, cât și 

sustenabilitatea Uniunii Europene. Obiectivul de a dobândi independența față de gazul rusesc și 

de alți combustibili fosili necesită atât diversificarea urgentă a furnizorilor și a surselor de energie 

și consolidarea solidarității, cât și măsuri pe termen lung care să promoveze tranziția către 

neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon, ținând seama de caracteristicile diferitelor state 

membre și regiuni și de sursele alternative disponibile. Cu toate acestea, pentru a asigura succesul 

procesului, trebuie mobilizate suficiente investiții private și publice, utilizând pe deplin, printre 

altele, fondurile MRR și ale politicii de coeziune. După cum s-a subliniat deja6, reducerea cererii 

de gaze din Rusia cu două treimi până la sfârșitul anului 2022 este o sarcină dificilă, care ar 

necesita, pe de o parte, o diversificare, în primul rând și pe termen scurt, prin recurgerea la GNL 

și la biometan și, pe de altă parte, prin eficiență energetică și extinderea surselor regenerabile de 

energie. Ar trebui evitate blocajele de infrastructură care, pe viitor, riscă să creeze limitări în ce 

privește soluțiile alternative realiste, iar investițiile ar trebui să se concentreze cât mai mult pe 

sursele regenerabile de energie și pe infrastructurile de sprijin. Partenerii sociali și societatea 

civilă trebuie să fie implicați îndeaproape în aceste propuneri de politici, pentru a le asigura 

acceptarea socială, durabilitatea și succesul. În plus, pentru a îmbunătăți răspunsul la crizele 

externe, ar fi necesară o structură permanentă de coordonare în cadrul Consiliului Uniunii 

Europene. 

 

2.12 Integrarea în continuare a pieței energetice a UE va juca un rol important în îmbunătățirea 

accesibilității din perspectiva prețurilor și a securității aprovizionării cu energie. În acest scop, 

este necesară o capacitate de interconectare7 suficientă și trebuie implementată infrastructura 

corespunzătoare, în special în „insulele” energetice (cum ar fi Peninsula Iberică8). Pentru a 

promova un avantaj competitiv al UE în domeniul energiei din surse regenerabile și pentru a 

garanta că utilizarea surselor regenerabile de energie nu pune în pericol securitatea aprovizionării, 

ar trebui elaborată o foaie de parcurs realistă pentru dezvoltarea și implementarea unei 

                                                      
4 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_1511. 

5 
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_en. 

6
  TEN/778 – REPowerEU: acțiuni europene comune pentru o energie mai accesibilă ca preț, sigură și durabilă 

7
  Interconectarea este deja un obiectiv al UE (cel puțin 15 % până în 2030, dar unele țări au rămas cu mult în urmă): 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en. 

8
 Documentul Comisiei privind „Insulele energetice”: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_18_4622. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_18_4622
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infrastructuri eficiente de energie din surse regenerabile, inclusiv a capacității de stocare și a 

interconectării rețelelor de transport într-o măsură care să permită exportul producției excedentare 

către alte state membre. Pentru a implementa rapid infrastructura pentru energia curată, statele 

membre trebuie să accelereze acordarea autorizațiilor. 

 

2.13 Pentru a consolida condițiile de concurență echitabile, UE ar trebui să promoveze stabilirea 

prețului dioxidului de carbon la nivel mondial. Ar trebui să se dezvolte și să se raționalizeze 

impozitarea emisiilor de dioxid de carbon în așa fel încât să reflecte impactul climatic într-un mod 

simetric și să țină seama de măsurile de sechestrare a carbonului din atmosferă. În plus, CESE ar 

trebui să își urmărească obiectivul privind eliminarea treptată a subvențiilor pentru sursele de 

energie dăunătoare climei și mediului, garantându-se, totodată, că tranziția către o economie 

neutră din punct de vedere climatic se desfășoară în mod echitabil. 

 

2.14 Creșterea actuală a prețurilor la energie reprezintă o amenințare majoră, atât de creștere a sărăciei 

energetice, cât și de pierdere a competitivității întreprinderilor consumatoare de energie. CESE 

solicită acțiuni care să atenueze în mod real impactul creșterii prețurilor la energie și să prevină 

apariția sărăciei energetice, inclusiv în rândul gospodăriilor din UE. De asemenea, pentru a ajuta 

IMM-urile și industriile mari consumatoare de energie să supraviețuiască crizei, sunt necesare 

măsuri temporare și bine orientate pentru ca impactul creșterii prețurilor la energie să fie limitat. 

 

2.15 O analiză pe termen lung a modului în care piața energiei răspunde la șocuri trebuie să abordeze 

și cauzele profunde ale creșterii prețurilor la energie (în prezent, prețul gazelor), astfel cum a 

sugerat Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei 

(ACER), pe baza evaluării sale recente9 a structurii actuale a pieței energiei electrice și a 

sistemului de stabilire a prețurilor. În plus, ar putea fi luată în considerare o reexaminare în ceea 

ce privește piețele în care concentrarea aprovizionării cu energie este ridicată și, prin urmare, 

funcționarea normală poate fi denaturată. 

 

2.16 Cetățenii și consumatorii ar trebui să se afle în centrul tranziției energetice, prin sprijinirea 

sistemelor energetice comunitare și a asumării responsabilității la nivel local și prin transformarea 

consumatorilor de energie în prosumatori. CESE solicită campanii transparente de informare, 

consultare și educare pentru a încuraja angajamentul cetățenilor față de tranziția energetică. 

 

2.17 De asemenea, CESE solicită să se acorde mai multă atenție problemelor privind tranziția către o 

societate neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, în special în ceea ce 

privește industriile care, din diverse motive tehnice și/sau financiare, au nevoie de timp pentru a 

se adapta și a-și menține competitivitatea pe piață. 
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2.18 CESE a salutat actualizarea Regulamentului TEN-T pentru a răspunde mai bine obiectivelor și 

necesităților la ordinea zilei. Trebuie acordată o atenție deosebită identificării priorităților și 

definirii unei rețele care să conecteze toate capitalele, marile orașe, porturile, aeroporturile și 

terminalele statelor membre, pe baza coridoarelor europene. Coridoarele ar trebui să includă, după 

caz, „poduri marine” sau legături maritime regulate, cu densitate ridicată, de tip ro-ro, între 

porturile coridoarelor. În ceea ce privește coeziunea teritorială, CESE consideră că trebuie să 

existe o mai bună legătură între coridoarele rețelei centrale și dimensiunile regională, urbană și 

locală. De asemenea, trebuie identificate discrepanțele dintre cerințele tehnice TEN-T și cele 

privind mobilitatea militară, pentru a pune în aplicare o dublă utilizare a infrastructurii de 

transport. 

 

2.19 Având în vedere timpul destul de îndelungat de execuție a proiectelor TEN-T, CESE sprijină 

instituirea unui cadru european de reglementare și finanțare care să asigure stabilitate pe termen 

mediu și lung în ceea ce privește coridoarele și proiectele, până la finalizarea rețelei europene. 

CESE solicită adoptarea de planuri naționale urgente pentru finanțarea ordinară și extraordinară 

a intervențiilor de întreținere a infrastructurilor TEN-T și a unui plan de monitorizare a rețelei 

centrale la nivel european. 

 

2.20 Având în vedere rolul esențial al aviației pentru UE, CESE solicită o abordare cuprinzătoare și 

eficace pentru a promova redresarea și creșterea aviației durabile. 

 

2.21 Pentru a contribui la eforturile de reducere a emisiilor generate de transportul rutier, CESE solicită 

condiții de reglementare favorabile pentru utilizarea vehiculelor de transport de mărfuri mai mari 

și mai grele și a ansamblurilor de vehicule pe teritoriul statelor membre în cauză și între ele. 

Comisia Europeană ar trebui să ia în considerare provocările viitoare și specifice ale transportului 

de mărfuri, precum și penuria de șoferi de camion anunțată pentru anii următori, atât din 

perspectiva faptului că reînnoirea generațiilor este absentă în acest sector, cât și a condițiilor de 

muncă dificile. În acest context, dezvoltarea transportului multimodal de marfă este importantă 

pentru a spori atractivitatea transportului feroviar de marfă ca parte a unui lanț logistic complet, 

alături de îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor din transporturi. 

 

2.22 CESE salută dezvoltarea cadrului UE privind mobilitatea urbană și solicită ca transportul urban, 

în special transportul public, să devină mai incluziv, promovând astfel egalitatea de șanse pentru 

cetățeni. 

 

2.23 Pentru a spori mobilitatea durabilă și inteligentă, CESE pledează pentru o inițiativă puternică a 

Comisiei de a lansa proiecte digitale la scară largă în domeniul transporturilor, care sunt esențiale, 

de exemplu, pentru o multimodalitate eficientă și pentru optimizarea utilizării capacităților. 

 

2.24 Pe măsură ce energia, transporturile și sistemele digitale devin din ce în ce mai conectate, este 

nevoie de rețele de transport, rețele digitale și rețele integrate în domeniul energiei. Pentru a spori 

sinergiile și reziliența infrastructurilor generale, CESE solicită o revizuire a principalelor blocaje 

și vulnerabilități în ceea ce privește interconexiunile acestor sisteme, atât din perspectiva actuală, 

cât și din cea pe termen lung. 
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2.25 CESE solicită, de asemenea, creșterea rezilienței rețelelor energetice, de transport și digitale în 

raport cu schimbările climatice, pericolele naturale și dezastrele provocate de om, pentru a genera 

și a menține o valoare durabilă a infrastructurii. În esență, CESE solicită măsuri de îmbunătățire 

a adaptării la schimbările climatice și la impactul acestora. 

 

2.26 Pentru a proteja durabilitatea sistemelor alimentare și competitivitatea producătorilor europeni, 

CESE solicită promovarea unei autonomii strategice deschise, inclusiv îmbunătățirea autonomiei 

proteice, asigurarea reciprocității standardelor comerciale (economice, sociale, de mediu), 

promovarea cercetării, consolidarea digitalizării, dezvoltarea de tehnologii și semințe inovatoare 

și promovarea unor prețuri echitabile, care să includă costuri mai ridicate ale factorilor de 

producție și costuri pentru o durabilitate sporită. 

 

2.27 Politica agricolă comună și politicile comune în domeniul pescuitului ar trebui să aducă o 

contribuție semnificativă la sisteme alimentare mai durabile și mai reziliente. Trebuie asigurată o 

participare structurată și amplă a societății civile la punerea în aplicare a strategiei „De la fermă 

la consumator”. Propunerea de cadru legislativ pentru sisteme alimentare durabile ar trebui să 

includă obiective și indicatori clari, precum și un mecanism solid de monitorizare și un tablou de 

bord solid. 

 

3. O Europă pregătită pentru era digitală 

 

3.1 Pandemia și războiul din Ucraina au evidențiat importanța critică a tehnologiilor digitale și 

necesitatea ca UE să își sporească suveranitatea digitală. CESE a salutat Busola pentru 

dimensiunea digitală și programul de politică „Calea către deceniul digital” și solicită 

introducerea eficientă a mecanismului de guvernanță și facilitarea punerii rapide în aplicare a 

obiectivelor. Pandemia a evidențiat, de asemenea, provocările pe care le poate genera tranziția 

digitală, iar CESE solicită consolidarea dialogului social la nivel european, național și industrial, 

pentru a garanta că această tranziție este, totodată, o tranziție justă. 

  

3.2 CESE consideră că cooperarea dintre Comisie și statele membre este esențială pentru evaluarea 

progreselor înregistrate și pentru evaluarea măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor, 

inclusiv prin proiecte multinaționale. De asemenea, CESE solicită ca raportul privind stadiul 

evoluției deceniului digital să contribuie la schimbul de cunoștințe și de bune practici între statele 

membre. 

 

3.3 CESE a subliniat necesitatea ca transformarea digitală să aibă loc într-un mod durabil, centrat pe 

factorul uman și favorabil incluziunii, în beneficiul tuturor cetățenilor, fără a adânci și mai mult 

decalajul digital existent sau a crea noi inegalități, asigurând condițiile de muncă, echilibrul dintre 

viața profesională și cea privată și sănătatea și siguranța lucrătorilor. În acest scop, este, de 

asemenea, important să se anticipeze și să se gestioneze schimbările din lumea muncii, utilizând 

dialogul social la diferite niveluri și îmbunătățind competențele necesare și condițiile de muncă 

adecvate, inclusiv în ceea ce privește munca la distanță și munca pe platforme online, evaluând 

în continuare la nivelul UE așa-numitul „drept de a se deconecta”. 
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3.4 Investițiile în infrastructura digitală care asigură o mai bună accesibilitate și dezvoltarea pieței 

unice a datelor sunt factori esențiali ai unei dezvoltări digitale adecvate în toate regiunile UE. 

CESE solicită punerea în aplicare eficientă a măsurilor de consolidare a liberei circulații a datelor, 

asigurând, în același timp, protecția adecvată a datelor, a vieții private și a proprietății intelectuale. 

 

3.5 UE ar trebui să continue să înregistreze progrese în direcția instituirii unui sistem de conectivitate 

spațială securizat și autonom pentru furnizarea de servicii de comunicații prin satelit garantate și 

reziliente, ceea ce va spori disponibilitatea benzii largi de mare viteză și conectivitatea 

neîntreruptă în întreaga Europă. 

 

3.6 CESE consideră că este important să se continue dezvoltarea sistemelor de transport inteligente 

în vederea creării unui spațiu european comun al datelor privind mobilitatea, ceea ce înseamnă 

îmbunătățirea eficienței și un teren favorabil pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru în sectorul 

transporturilor, precum și pentru o multimodalitate fără sincope. 

 

3.7 CESE consideră că este rezonabil să se mizeze pe actori puternici de pe piața europeană pentru a 

pune în aplicare serviciile financiare digitale. CESE consideră că sunt necesare măsuri urgente 

pentru a asigura transparența sectorului criptografic și pentru protejarea utilizatorilor finali ai 

finanțelor digitale, asigurarea stabilității financiare, protejarea integrității sectorului financiar al 

UE și asigurarea unor condiții de concurență echitabile între diverșii actori din sistemul economic 

și financiar, precum și pentru a orienta sectorul criptografic către mecanisme de operare mai 

durabile și mai puțin consumatoare de energie. 

 

3.8 Întrucât aptitudinile și competențele sunt catalizatori esențiali ai transformării digitale, CESE 

solicită dezvoltarea continuă a unor modalități de dezvoltare a talentelor de nivel înalt și de 

îmbunătățire a aptitudinilor și competențelor cetățenilor și lucrătorilor, pentru a valorifica mai 

bine oportunitățile oferite de digitalizare și pentru a gestiona riscurile generate de aceasta. 

 

3.9 Pentru a consolida excelența UE în domeniul digitalizării, întreprinderile europene au nevoie de 

condiții favorabile pentru inovare, investiții și desfășurarea activității, comparativ cu concurenții 

străini. Având în vedere că cooperativele sunt deosebit de adecvate pentru a sprijini participarea 

incluzivă la guvernanța platformelor digitale, CESE îndeamnă la elaborarea de inițiative care să 

promoveze dezvoltarea platformelor digitale cooperative. 

 

3.10 Deși se vor promova întreprinderile inovatoare, trebuie să se garanteze că toate întreprinderile, 

inclusiv microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile din economia 

socială, pot participa la progrese și pot beneficia de pe urma acestora. CESE consideră important 

să se îmbunătățească implementarea IA și a altor tehnologii avansate, dar trebuie să se recunoască 

și faptul că o mare parte dintre IMM-uri se confruntă cu provocări semnificative în a adopta chiar 

și tehnologii digitale de bază.  

 

3.11 Este din ce în ce mai important pentru toți actorii, inclusiv de-a lungul lanțurilor valorice în 

ansamblul lor, să se acorde atenția cuvenită securității cibernetice, iar crizele au subliniat și mai 

mult importanța acesteia pentru a asigura buna funcționare a economiei și a societății și pentru a 

menține conexiunile internaționale. Acest lucru necesită o acțiune consolidată din partea statelor 

membre, inclusiv o cooperare facilitată de Comisie. De asemenea, este din ce în ce mai important 
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să se combată dezinformarea, garantându-se, în același timp, că aceasta nu este utilizată ca pretext 

pentru limitarea libertăților publice, în special a libertății de exprimare. 

 

3.12 CESE solicită mobilizarea atât a finanțării publice, cât și a celei private, pentru a facilita 

investițiile în cercetare și inovare, educație și formare, precum și în infrastructura tehnică. Cadrul 

de reglementare este un alt factor general care modelează dezvoltarea digitală. CESE consideră 

că este important să se garanteze că evoluția reglementării încurajează inovarea și investițiile, 

precum și asigurarea unor condiții de concurență echitabilă, în acord cu drepturile omului și cu 

obiectivele climatice și de mediu.  

 

3.13 Întrucât digitalizarea continuă să fie un factor determinant important al creșterii economice de la 

nivel mondial, CESE consideră că politicile privind impozitarea economiei digitale ar trebui să-

și propună să promoveze, nu să împiedice creșterea economică și comerțul și investițiile 

transfrontaliere. 

 

3.14 Existența unor condiții de concurență echitabile și bazate pe norme pentru activitățile digitale este, 

de asemenea, importantă la nivel internațional, iar piața unică reprezintă o piatră de temelie pentru 

ca UE să devină un actor influent și puternic la nivel mondial. CESE solicită utilizarea unei game 

largi de instrumente, de la acțiunea diplomatică la cooperarea în domeniul inovării și acordurile 

comerciale, pentru a promova abordarea centrată pe factorul uman și fiabilitatea tehnologiilor 

digitale. Rolul de organism de standardizare la nivel global necesită, de asemenea, competitivitate 

la nivel mondial și se bazează pe o cooperare solidă între statele membre.  

 

4. O economie în serviciul cetățenilor 

 

4.1 Dezvoltarea socioeconomică actuală este însoțită de un nivel ridicat de incertitudine asociat cu 

pandemia de COVID-19 încă în curs și exacerbat de războiul din Ucraina și de tensiunile 

geopolitice din ce în ce mai mari cu Rusia. Este esențial ca statele membre să își consolideze și 

să își coordoneze în mod eficient politicile economice, sanitare și sociale, să abordeze în mod 

eficace dezechilibrele macroeconomice și să asigure finanțe publice solide. În același timp, ele 

trebuie să îmbunătățească calitatea și structura investițiilor lor publice pentru a pune la dispoziție 

resursele financiare necesare, inclusiv prin încurajarea investițiilor private, care să sprijine 

transformarea socio-ecologică a economiei, cu scopul de a promova un nivel ridicat de ocupare a 

forței de muncă, locuri de muncă de înaltă calitate, bunăstare, precum și de a asigura un nivel 

adecvat de venituri, garantând totodată că oamenii rămân motivați să fie activi pe piața forței de 

muncă. 

 

4.2 UE ar trebui să se concentreze pe un avantaj competitiv pentru industria și locurile de muncă din 

UE, ca elemente-cheie ale prosperității, precum și pe combaterea inegalității și a sărăciei în 

procesul de redresare. Pilonul european al drepturilor sociale (PEDS), care este instrumentul de 

coordonare a politicii sociale a UE, ar trebui să se afle, de asemenea, în centrul strategiei de 

redresare, pentru a se garanta că redresarea economică și cea socială vor merge mână în mână. 

UE ar trebui să acorde o atenție deosebită sprijinirii grupurilor vulnerabile prin politici active și 

favorabile incluziunii, însoțite de servicii sociale esențiale și cu rol de capacitare.  

 



 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 11/20 

4.2.1 Pe baza succesului lor conjunctural, atât instrumentul Next Generation EU, cât și Mecanismul de 

redresare și reziliență trebuie evaluate ca instrumente eficace de răspuns la criza declanșată în 

prezent de război, care va avea, probabil, consecințe dramatice asupra economiei europene. 

Aceste instrumente completează mecanismele structurale existente pentru a stimula creșterea 

economică și convergența ascendentă, pentru a proteja condițiile de viață și pentru a asigura pacea 

și stabilitatea socială în cadrul UE. 

 

4.3 UE și guvernele naționale ar trebui să ia măsuri pentru a atenua impactul războiului din Ucraina, 

atât pentru a reduce la minimum creșterea prețurilor și a costurilor energiei pentru familii și 

întreprinderi, cât și pentru a sprijini economia și ocuparea forței de muncă prin ajustarea măsurilor 

de urgență existente. Pentru a ajuta întreprinderile să facă față crizelor și să fie în măsură să creeze 

locuri de muncă și să le mențină, Comisia ar trebui să monitorizeze în permanență impactul 

pandemiei și al războiului asupra întreprinderilor de toate dimensiunile din UE și să fie pregătită 

pentru măsurile de sprijin temporare necesare, asigurând în același timp condiții echitabile de 

concurență. 

 

4.4 CESE sprijină în mod explicit obiectivul de a redirecționa investițiile în așa fel încât acestea să 

contribuie la tranziția UE către o economie durabilă. În acest cadru, trebuie să se dea dovadă de 

vigilență cu privire la „dezinformarea ecologică sau în materie de durabilitate”. Comitetul se 

așteaptă ca Comisia să implice în mod activ partenerii sociali și societatea civilă în conceperea și 

implementarea finanțării durabile. 

 

4.5 Statele membre ale UE trebuie să dispună de o marjă de manevră bugetară adecvată pentru a 

contracara impactul economic și social negativ al războiului din Ucraina. Acest lucru întărește și 

mai mult necesitatea revizuirii cadrului de guvernanță economică al UE. Cu toate acestea, statele 

membre trebuie să își consolideze finanțele publice în perioadele de creștere economică 

favorabilă, ceea ce permite un răspuns în perioadele de recesiune. De asemenea, în acest context, 

CESE își reiterează avertismentul cu privire la dezactivarea prematură a clauzei derogatorii 

generale. 

 

4.5.1 În plus, CESE solicită un cadru de guvernanță economică revizuit și reechilibrat, orientat spre 

prosperitate, care să acorde o pondere egală unei game de obiective politice cheie, cum ar fi o 

creștere sustenabilă și favorabilă incluziunii, ocuparea integrală a forței de muncă și munca 

decentă, o economie socială de piață competitivă și finanțe publice stabile. O economie europeană 

competitivă, care să fie, de asemenea, durabilă din punct de vedere social și ecologic, este o 

condiție prealabilă pentru creșterea prosperității tuturor europenilor. 

 

4.5.2 În plus, economiile în care politicile bugetare naționale recunosc necesitatea de a constitui rezerve 

de venituri în perioadele de creștere, asigurând în același timp investițiile necesare pentru 

prosperitatea viitoare, vor fi mai reziliente în momentul combaterii efectelor negative ale 

încetinirii creșterii economice. 

 

4.5.3 Punerea în aplicare adecvată a Pactului de stabilitate și de creștere, ajustată ca urmare a încheierii 

revizuirii în curs, de preferință cu norme simplificate și cu o prociclicitate redusă și reflectând 

contextul post-pandemie, va fi esențială pentru a ajuta statele membre să își plaseze finanțele 

publice pe o bază sustenabilă și să consolideze încrederea în materie de investiții. Orice viitor 
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cadru bugetar trebuie a) să promoveze finanțe publice sustenabile care să permită creșterea 

investițiilor publice b) să permită o politică cu un caracter anticiclic mai marcat și c) să permită o 

mai mare flexibilitate și o diferențiere specifică fiecărei țări în ceea ce privește traiectoriile de 

ajustare a datoriei, garantând totodată sustenabilitatea finanțelor publice. Mai precis, una dintre 

principalele propuneri ale CESE de revizuire a cadrului bugetar este de a introduce o regulă de 

aur pentru investițiile publice, fără a pune în pericol stabilitatea fiscală și financiară pe termen 

mediu și valoarea monezii euro, în combinație cu o regulă privind cheltuielile. 

 

4.5.4 Atât parlamentele naționale, cât și Parlamentul European trebuie să-și mențină rolul important în 

viitorul cadru de guvernanță economică al UE, pentru a consolida responsabilitatea democratică 

a Uniunii. CESE a luat notă de ideea instituirii unui sistem de șomaj, inclusă inițial în prioritățile 

politice ale Comisiei Europene. Având în vedere efectele crizei provocate de pandemia de 

COVID-19 și războiul actual din Ucraina, CE ar putea continua discuțiile cu statele membre și cu 

partenerii sociali cu privire la posibile instrumente pe termen lung, și anume sistemele de 

reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj, pentru a aborda problemele sistemice.  

 

4.6 Mecanismul SURE10 a jucat un rol fundamental în atenuarea șocului pandemiei și s-a dovedit un 

instrument eficace. Pe baza acestei constatări, CESE solicită să se evalueze posibilitatea de a 

utiliza în continuare acest mecanism. 

 

4.7 Aprofundarea uniunii economice și monetare merge mână în mână cu consolidarea guvernanței 

economice, printre altele prin finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital și prin 

consolidarea rolului semestrului european în ceea ce privește creșterea economică, coeziunea, 

incluziunea, competitivitatea și convergența. 

 

4.8 CESE consideră că, având în vedere provocările generate de război și, în special, nevoia tot mai 

mare de cheltuieli atât în domeniul apărării, cât și al energiei, Uniunea Europeană ar putea institui 

noi mecanisme de resurse proprii. 

 

4.9 Fragmentarea piețelor de capital din statele membre îngreunează accesul întreprinderilor la 

resurse financiare pe piața unică de capital. Ca atare, este nevoie de progrese suplimentare pentru 

a finaliza uniunea piețelor de capital. Aprofundarea uniunii piețelor de capital și a uniunii bancare 

ar trebui să se concentreze pe consolidarea canalelor de finanțare și pe promovarea contribuției 

sectorului privat la eforturile de investiții. Astfel, CESE solicită găsirea unui echilibru adecvat 

între partajarea riscurilor și reducerea riscurilor și, mai ales, salută eforturile de consolidare a 

monitorizării riscurilor sistemice generate de criza climatică. În plus, este oportun să se acorde 

atenția cuvenită riscurilor legate de sustenabilitatea socială, care pun în pericol coeziunea socială 

ca urmare a amplificării diferențelor de distribuție. De asemenea, reglementarea piețelor 

financiare ar trebui să acorde prioritate eficienței în detrimentul complexității și să ofere un nivel 

ridicat de protecție a consumatorilor. 

 

4.10 Toate părțile interesate ar trebui să fie implicate în elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor 

de îmbunătățire a alfabetizării financiare, a eficienței normelor de protecție și a reducerii 

asimetriilor informaționale dintre furnizorii de servicii financiare și cetățeni. 

                                                      
10

 Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE). 
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4.11 Piața unică europeană ar trebui să își valorifice pe deplin potențialul. Câștigurile economice ar 

putea fi obținute printr-o mai bună și mai eficientă aplicare și asigurare a respectării legislației 

existente și prin aprofundarea acesteia. Eliminarea în continuare a barierelor din calea liberei 

circulații a bunurilor și serviciilor aduce beneficii tuturor – clienți, lucrători și întreprinderi. Buna 

funcționare a pieței unice depinde, de asemenea, de siguranța și calitatea bunurilor și serviciilor. 

 

4.12 CESE își exprimă îngrijorarea cu privire la existența unei concurențe fiscale neloiale în UE, care 

promovează evitarea obligațiilor fiscale. Comitetul consideră că o uniune monetară eficace 

necesită o politică fiscal-bugetară coerentă și o consecvență între regulile fiscale ale membrilor 

săi. CESE a propus, de asemenea, lansarea unui pact european pentru combaterea eficientă a 

fraudei și a evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a spălării banilor. 
 

4.13 Birocrația excesivă creează costuri inutile pentru economie și societate. În viitor, UE nu ar trebui 

să se concentreze pe micromanagement, ci să se ghideze după principiul unei mai bune legiferări. 

Acest lucru nu ar trebui însă să afecteze standardele ridicate în materie de protecție a 

consumatorilor, protecție socială, protecție a muncii și a mediului, care sunt inerente într-o 

economie socială de piață. La nivel european, s-ar putea consolida capacitatea partenerilor sociali 

de a rezolva probleme, de exemplu de a echilibra interese diferite. 
 

4.14 Antreprenoriatul reprezintă o competență esențială pentru îmbunătățirea competitivității, a 

inovării și a bunăstării, precum și pentru dezvoltarea unei economii sociale și verzi, cu atât mai 

mult în contextul redresării post-pandemie. Încurajarea educației antreprenoriale pentru 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale ar putea fi o modalitate de a reduce șomajul, în special 

în rândul tinerilor. Antreprenoriatul în toate formele și sectoarele sale (inclusiv turismul, industria, 

economia platformelor online, economia socială și profesiile liberale) este esențial pentru 

creșterea economică, inovare, ocuparea forței de muncă și incluziune socială. Este important să 

se identifice și să se răspundă dificultăților cu care se confruntă IMM-urile (în special 

întreprinderile foarte mici, adesea cu caracter familial) atunci când pătrund pe piața unică, în 

special în contextul tranziției verzi și digitale. CESE invită Comisia să întreprindă acțiuni concrete 

în cadrul programului său de lucru pentru a aborda barierele deja identificate aflate în calea calea 

pieței unice11. 

 

4.15 CESE sprijină adoptarea unei combinații de politici economice care să utilizeze în mod eficace 

resursele interne disponibile, atât publice, cât și private, inclusiv resursele financiare create în 

cadrul NextGenerationEU și al Mecanismului de redresare și reziliență. Lipsa de implicare a 

organizațiilor societății civile a fost și reprezintă un motiv de îngrijorare pentru CESE. Societatea 

civilă organizată solicită proceduri mai formale, care să faciliteze schimburile reale în punerea în 

aplicare și evaluarea planurilor naționale de redresare și reziliență. Principiul parteneriatului ar 

trebui să servească drept model pentru un mecanism eficace de implicare a societății civile.  
 

4.16 CESE sprijină propunerile legislative ale Comisiei în domeniul impozitării întreprinderilor și 

laudă coordonarea acestora cu discuțiile purtate pe plan mondial la nivelul Cadrului inclusiv al 

OCDE, pentru a se ajunge la un consens global. 

 

                                                      
11 

 A se vedea, de exemplu, Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers [Călătorie de afaceri pe piața unică: 

Obstacole și bariere practice] [Document de lucru al serviciilor Comisiei, SWD (2020) 54 final], Bruxelles, 10.3.2020. 
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4.17 Comitetul sprijină orice efort menit să reducă costurile de conformare pentru întreprinderile 

europene și autoritățile fiscale în momentul conceperii noului sistem. Întreprinderile europene nu 

trebuie să fie dezavantajate din punct de vedere concurențial. Punerea în aplicare deplină a 

pilonului 2 al acordului fiscal mondial va fi un demers complex și va necesita un timp îndelungat 

și eforturi semnificative, atât din partea întreprinderilor, cât și a autorităților fiscale. Adoptarea și 

punerea în aplicare uniformă și simultană în UE și în alte blocuri comerciale a normelor convenite 

la nivel internațional prezintă un interes major pentru UE și statele sale membre. 

 

4.18 Antreprenoriatul social merită o atenție deosebită, având în vedere rolul pe care îl poate juca 

această formă de antreprenoriat în depășirea crizei. Punerea în aplicare a planului de acțiune 

pentru economia socială va juca un rol esențial în consolidarea acestui sector. Definirea unui 

ecosistem specific al economiei sociale în noua strategie industrială trebuie să ducă la acțiuni 

concrete pentru ca economia socială să devină verde, digitală și rezilientă.  

 

4.19 După pandemie, există o nevoie tot mai mare de promovare a mobilității în scopul învățării de 

calitate pentru toți și de recunoaștere a rezultatelor învățării; prin urmare, CESE promovează 

crearea unui veritabil Spațiu european al educației până în 2025 pentru o Europă a învățării. Acest 

lucru se realizează prin finanțare și, mai ales, prin cooperare transsectorială în domeniul educației. 

 

4.20 O politică modernă privind consumatorii trebuie să le garanteze acestora drepturile și protecția de 

care au nevoie. Piața unică ajută consumatorii și întreprinderile din UE să cumpere și să vândă 

bunuri și servicii la nivel transfrontalier, atât online cât și offline. Acest lucru necesită încredere 

în piață, o legislație specifică și asigurarea efectivă a respectării normelor. Informarea și formarea 

consumatorilor trebuie, de asemenea, să îi ajute să facă alegeri mai responsabile. 

 

4.21 Trebuie îmbunătățit și dezvoltat accesul la activitățile de voluntariat în ceea ce privește domeniul 

de aplicare și calitatea acestora. Potențialul de implicare în activități de voluntariat a persoanelor 

de toate vârstele și din toate mediile ar trebui explorat și pus în aplicare în cadre inovatoare și 

flexibile, care să deblocheze noi posibilități. Anul 2025 ar trebui declarat de UE Anul european 

al voluntarilor. Această decizie ar aduce un omagiu eforturilor și contribuției voluntarilor în 

perioada crizei provocate de pandemia de COVID-19 și a războiului din Ucraina. Ea ar pune în 

evidență importanța acestora pentru sănătate și bunăstare în Europa și rolul lor în redresarea și 

viitorul Europei. 

 

4.22 Profesiile liberale reprezintă un factor social și economic esențial în toate statele membre și sunt 

responsabile cu asigurarea unor servicii publice importante în domenii precum sănătatea, justiția, 

securitatea, limba și arta. Prin urmare, este necesar să se efectueze o evaluare specifică a 

impactului în ceea ce privește consecințele propunerilor legislative asupra profesiilor liberale 

înainte și după adoptarea legislației europene. În acest sens, legiuitorul european trebuie să ia în 

considerare în special efectele negative ale sarcinii birocratice asupra profesiilor liberale. 

 

5. O Uniune Europeană mai puternică pe plan internațional 

 

5.1 CESE solicită un mediu comercial internațional deschis, echitabil, favorabil incluziunii și 

previzibil, care să-și folosească influența pentru a sprijini democrația și statul de drept, pacea și 

stabilitatea, sustenabilitatea socială și de mediu, precum și o ordine comercială mondială deschisă, 

echitabilă și bazată pe norme. Europa trebuie să protejeze normele privind comerțul mondial, să 

asigure condiții de concurență echitabile și să găsească un echilibru între autonomia strategică și 
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deschiderea către comerțul internațional, prin promovarea unei baze industriale puternice și a unor 

lanțuri de aprovizionare internaționale reziliente. 

 

5.2 Atât evoluția situației din China din ultimii ani, cât și actuala agresiune din partea Rusiei arată, 

totuși, în mod clar că intensificarea comerțului internațional nu contribuie neapărat la consolidarea 

proceselor democratice. Prin urmare, UE trebuie să-și promoveze valorile fundamentale, cum ar 

fi respectarea drepturilor omului, statul de drept și libertatea mass-mediei în politica sa 

comercială. 

 

5.3 CESE consideră că este important să se abordeze în continuare domeniile în care dependența UE 

de țările terțe este critică. Această dependență se resimte în special în energie, materii prime, 

alimente, produse medicale, infrastructură și tehnologii, precum și în aspectele industriale ale 

politicilor în materie de securitate, apărare și spațiu. UE trebuie să analizeze în special lipsa 

capacității industriale și dependența sa de numeroși parteneri care nu sunt demni de încredere. 

 

5.4 În același timp, consolidarea autonomiei strategice deschise a UE și consolidarea rolului său la 

nivel global necesită cooperarea cu parteneri din diferite domenii, inclusiv în ce privește comerțul. 

CESE solicită încheierea negocierilor privind acordurile comerciale bilaterale și dezvoltarea 

cooperării multilaterale în cadrul OMC. O intensificare a relațiilor cu partenerii latino-americani, 

pe baza unor acorduri actualizate, ar reprezenta, de asemenea, o ocazie pentru UE de a valorifica 

contextul actual pentru a-și consolida poziția. 

 

5.5 CESE subliniază rolul esențial al societății civile în domeniul comerțului și subliniază necesitatea 

de a stimula cooperarea cu societatea civilă, de la modelarea la monitorizarea instrumentelor și a 

acordurilor comerciale (acordurile de liber schimb, acordurile de parteneriat economic și 

acordurile de investiții). Astfel s-ar contribui la realizarea obiectivelor noii strategii comerciale a 

UE, garantând că acordurile comerciale încheiate vor contribui la dezvoltarea durabilă din punct 

de vedere economic, social și ecologic atât în ce privește UE, cât și în ce privește țările partenere 

la negocieri. 

 

5.6 De asemenea, este necesar să se coopereze în domeniul transporturilor, al digitalizării și al 

energiei, ceea ce a deschis noi oportunități, de exemplu, pentru cooperarea UE-SUA. Coridoarele 

rețelei centrale trebuie să fie mai bine interconectate cu restul lumii pentru mărfuri și pasageri. 

CESE solicită crearea unui forum care să faciliteze integrarea rețelei TEN-T cu restul lumii, 

inclusiv cu țările învecinate.  

 

5.7 CESE consideră că UE are nevoie de o abordare mai proactivă și mai eficace pentru a apăra 

interesele industriilor europene, prin stabilirea unor condiții de concurență echitabile și prin 

combaterea practicilor comerciale neloiale, prin intermediul legislației comerciale existente, în 

special al legislației antidumping și antisubvenții.  
 

5.8 Comitetul consideră că este necesar să se consolideze rolul internațional al monedei euro ca 

instrument important de consolidare a poziției globale a Europei și solicită să se pună un accent 

mai puternic pe cauzele slăbirii rolului internațional al monedei euro și pe finalizarea uniunii 

economice și monetare. 
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5.9 CESE invită Comisia să își intensifice eforturile pentru a introduce în OMC abordarea UE în ceea 

ce privește comerțul și realizarea sustenabilă a angajamentelor în materie de muncă și de mediu. 

Acest demers ar trebui să includă, de asemenea, reflecții suplimentare cu privire la implicarea 

structurată a tuturor componentelor societății civile în procesele OMC, deoarece o sustenabilitate 

reală este imposibilă fără implicarea societății civile. 
 

5.10 Mecanismul de protecție civilă al Uniunii („Mecanismul”) nu mai deține nici capacitatea 

suficientă, nici anvergura necesară pentru a răspunde la dezastrele legate de schimbările climatice 

și la numeroasele riscuri de pe teritoriul și din afara Uniunii. Dincolo de activitatea sa bine stabilită 

în ceea ce privește dezastrele naturale, Mecanismul va avea misiunea de a aborda și alte riscuri 

precum pandemiile, riscurile industriale majore, poluarea maritimă la scară largă, consecințele 

atacurilor cibernetice asupra rețelelor de energie electrică sau de apă potabilă și a tuturor 

infrastructurilor esențiale sau gestionarea crizelor umanitare legate de imigrație. 
 

5.11 Legătura dintre protecția civilă pe termen scurt și gestionarea pe termen lung a ajutorului umanitar 

trebuie să fie mai bine abordată și coordonată. În acest scop, CESE consideră că ar trebui analizată 

necesitatea de a înființa o agenție europeană pentru protecție civilă și ajutor umanitar, ca 

mecanism practic de consolidare a acțiunilor de politică externă. 

 

5.12 CESE observă că, în multe țări partenere, dialogul și procesul de elaborare a politicilor favorabile 

incluziunii și participative lipsesc în continuare, iar spațiul consacrat dialogului cu societatea 

civilă și dialogului social este redus treptat, în ciuda sprijinului oferit de Comisie. CESE propune 

Comisiei să instituie, în cooperare cu CESE, un proiect-pilot de „Tablou de bord al spațiului civic” 

pentru ca unele țări partenere să măsoare anual situația dialogului civic și social, începând cu 

țările din Balcanii de Vest sau cu țările Euromed. 
 

6. Promovarea modului nostru de viață european 
 

6.1 Trebuie consolidate sistemele sanitare din aproape toate țările europene, punându-se accentul pe 

prevenire și garantându-se accesul tuturor la structuri de sănătate publică de calitate, la servicii 

medicale de bază, inclusiv la vaccinuri, și la îngrijire pe termen lung. Problemele de sănătate 

mintală necesită un răspuns strategic urgent. 
 

6.2 CESE amintește că este esențial să se sprijine un ecosistem sanitar european puternic și coordonat, 

contribuind astfel la autonomia strategică industrială a UE, la suveranitatea tehnologică și la o 

mai bună calitate a vieții cetățenilor. Ar trebui să se efectueze o cartografiere și o analiză 

ascendente, pentru a evalua natura exactă a dependențelor identificate și pentru a aborda 

vulnerabilitățile și penuria de materiale strategice. 
 

6.3 Migrația rămâne o chestiune prioritară din cauza impactului său asupra demografiei, economiei 

și politicilor UE (ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, piața forței de muncă, politici de 

integrare, controlul frontierelor, combaterea rasismului, a xenofobiei, a populismului și a 

discriminării). Pactul UE privind migrația și azilul și sistemul european comun de azil vor trebui 

să capete forma finală, bazată pe un echilibru real între solidaritate și responsabilitate și pe 

obligațiile UE și ale statelor membre în temeiul dreptului internațional. 

 

6.4 Criza refugiaților apărută ca urmare a războiului din Ucraina subliniază importanța crucială a 

acestui domeniu și ilustrează în ce constă un răspuns corespunzător din partea UE: pe lângă 

protecția imediată a refugiaților și introducerea permiselor temporare de ședere și de muncă, 
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trebuie luate măsuri urgente pentru integrarea lor în societățile și pe piețele forței de muncă din 

statele membre și trebuie puse la dispoziție fonduri adecvate, destinate atât guvernelor, cât și 

organizațiilor societății civile care acționează pe teren. 

 

6.5 2022 este Anul european al tineretului. Scopul este de a recunoaște sacrificiile pe care le-au făcut 

și le fac în continuare tinerii în contextul pandemiei de COVID-19 și provocările cu care s-au 

confruntat, de a li se oferi oportunități de a participa, la toate nivelurile, punându-se în special 

accentul pe aspectele legate de ecologie, incluziune, digitalizare și pe integrarea tineretului în 

toate politicile din UE. Este esențial ca acest an să genereze rezultate durabile și ca, în fiecare an, 

tinerii să se afle în centrul inițiativelor de la nivelul UE. Prin urmare, Comisia ar trebui să își 

continue atât în 2023, cât și ulterior, lucrările desfășurate în cadrul acestui an. 

 

7. Un nou elan pentru democrația europeană 

 

7.1 Sunt necesare măsuri de îmbunătățire a dialogului civil cu părțile interesate și grupurile din 

societate și între acestea, oferindu-le condiții să-și asume politicile care le afectează în mod direct 

și să participe la ele și promovând rolul cetățenilor în construirea viitorului Europei. 

 

7.2 Există câteva canale care joacă un rol important în implicarea cetățenilor la nivel european, de 

exemplu, inițiativa cetățenească europeană. Aceste canale nu sunt însă suficiente pentru o 

implicare semnificativă a cetățenilor UE și este necesar ca instrumentele de participare (printre 

care e-participarea) să fie mai incluzive, să fie utilizate în mod structurat, să fie accesibile tuturor 

și, în special, să aibă un impact mai mare. 

 

7.3 În această privință, se impun consolidarea rolului instituțional al CESE și capacitarea sa ca 

reprezentant consacrat al societății civile organizate cu rol consultativ în procesul de elaborare a 

politicilor UE, dar și ca facilitator și garant al activităților de democrație participativă, precum 

dialogul structurat cu organizațiile societății civile și grupurile de dezbatere ale cetățenilor. O 

societate civilă dinamică este esențială pentru viața democratică a Uniunii Europene. 

 

7.4 Recomandăm factorilor de decizie din UE să elaboreze strategii coerente (interne și externe) ale 

Uniunii Europene pentru societatea civilă, inclusiv politici bazate pe: o mai bună recunoaștere a 

sectorului și a dialogului civil, inclusiv printr-un pilon specific în Planul de acțiune pentru 

democrația europeană, evaluarea anuală a statului de drept și o strategie a societății civile 

europene; facilitarea instituirii unor cadre juridice și crearea unor condiții de concurență echitabile 

la nivel european; accesul la finanțare publică; mecanisme de monitorizare și protecție la nivelul 

UE. 

 

7.5 Este esențial să se pună accentul pe monitorizarea propunerilor Conferinței privind viitorul 

Europei, pentru a da curs solicitărilor cetățenilor. CESE se așteaptă ca fiecare instituție europeană 

să se angajeze într-o abordare constructivă și ambițioasă, în conformitate cu rolul și competențele 

sale, în fiecare etapă a monitorizării, inclusiv prin propuneri legislative. CESE este gata să își 

joace rolul și să asigure o monitorizare adecvată a rezultatelor conferinței, iar dacă se va organiza 

o convenție, CESE va trebui să joace un rol de prim-plan. 
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7.6  Pentru a restabili încrederea în extindere și a consolida modalitățile prin care UE poate comunica 

cu aliații săi naturali din regiune, CESE este convins că UE ar trebui să includă în mod clar 

Balcanii de Vest în activitățile și discuțiile care vizează punerea în aplicare a rezultatelor 

Conferinței privind viitorul Europei. 

 

7.7 Războiul din Ucraina a impulsionat acțiunea comună la nivel european și integrarea în sectoare-

cheie, cum ar fi apărarea și politica externă, într-o măsură greu de imaginat în urmă cu câteva 

luni. CESE salută angajamentul exprimat în Declarația de la Versailles de a se utiliza într-o 

măsură mai mare Instrumentul european pentru pace și subliniază că UE ar trebui să se îndrepte 

către o integrare politică mai puternică, care ar putea sprijini o politică externă comună. Invită 

statele membre să înceapă imediat să lucreze la punerea în aplicare a unui sistem defensiv cu 

adevărat comun și eficace, care ar consolida în mod semnificativ capacitatea Europei de a se 

apăra12. Decizia luată la nivelul UE cu privire la acest aspect ar trebui să implice Parlamentul 

European, în calitate de reprezentant direct al cetățenilor, în conformitate cu tratatele.  

 

7.8 Parlamentul European, precum și CESE, partenerii sociali și organizațiile societății civile trebuie 

să fie implicați în planurile de urgență pentru a contracara consecințele economice ale războiului, 

în special în proiectarea diverselor elemente din cadrul strategiei REpowerEU. 

 

7.9 CESE subliniază necesitatea de a răspunde provocărilor legate de implicarea activă a tinerilor în 

societate și în procesele politice și decizionale, dat fiind că copiii și tinerii sunt generația care va 

trebui să plătească datoria publică uriașă pe care o generează în prezent țările pentru a face față 

consecințelor pandemiei și să trăiască cu efectele măsurilor luate în prezent pentru a aborda 

schimbările climatice și noua situație în materie de securitate din Europa. De asemenea, este 

necesară o abordare europeană coordonată, bazată pe cadre politice și juridice solide, pentru a 

rupe cercul vicios intergenerațional al defavorizării. Ar trebui monitorizată îndeaproape atingerea 

obiectivului ambițios stabilit pentru scoaterea din sărăcie a unui număr cât mai mare de copii și 

tineri. 

  

7.10 CESE subliniază că egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen ar trebui abordate în toate 

dimensiunile elaborării și punerii în aplicare a legislației UE, dat fiind, în special, că pandemia și 

recesiunea pe care a generat-o au exacerbat dezechilibrele de gen. 

 

7.11 Orice răspuns la condițiile excepționale nu trebuie să contravină statului de drept și nici să pună 

în pericol democrația, separarea puterilor și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni. 

Trebuie puse în aplicare noile instrumente ale UE pentru protejarea și promovarea drepturilor 

fundamentale și a statului de drept – de exemplu, ciclul de evaluare a statului de drept și 

mecanismul pentru condiționarea finanțării UE de respectarea drepturilor fundamentale și a 

statului de drept. Acest lucru trebuie luat în considerare în special în deciziile temporare sensibile, 

cum ar fi interzicerea anumitor organisme de radiodifuziune, limitarea mobilității libere a 

persoanelor sau orice altă decizie adoptată atât în timpul pandemiei, cât și în timpul războiului. 

 

7.12 CESE a recomandat adoptarea unei Carte europene a drepturilor și responsabilităților rurale și 

urbane și solicită crearea unui model de guvernanță pentru Pactul rural, care să includă atât 
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autoritățile locale, cât și întreprinderile locale, private și non-profit, colaborând cu structurile 

locale democratice și cele ale partenerilor sociali pentru a se asigura că vocile locale sunt auzite 

și că viziunea pe termen lung poate fi pusă în aplicare cu succes 

 

7.13 În ceea ce privește Pactul verde european, CESE solicită instituirea unor structuri de guvernanță 

solide care să includă toate părțile interesate în elaborarea măsurilor Pactului verde european, 

printre care: 

 

 crearea unei platforme a părților interesate privind Pactul climatic european, constituită 

din actori activi în domeniul climei la toate nivelurile; 

 înființarea unui forum al UE pentru finanțarea combaterii schimbărilor climatice pentru 

a facilita accesul la finanțare și a elimina barierele; 

 garantarea implicării adecvate a structurilor europene de dialog social existente; 

 încurajarea statelor membre să implice autoritățile regionale, partenerii sociali și 

organizațiile societății civile în pregătirea planurilor naționale și regionale pentru o 

tranziție justă; 

 implicarea mai structurală a tinerilor în procesul decizional privind durabilitatea și 

includerea unui delegat pentru tineret în delegația oficială a UE la reuniunile COP; 

 corelarea din punct de vedere structural a pachetului „Pregătiți pentru 55” cu obiectivele 

de dezvoltare durabilă ale ONU; 

 valorificarea în continuare a succesului activității comune a CE/CESE privind Platforma 

europeană a părților interesate privind economia circulară. 

 

7.14 Instituțiile UE ar trebui, de asemenea, să recunoască rolul fundamental al societății civile în 

diseminarea unei culturi a drepturilor fundamentale și a statului de drept și să promoveze 

participarea organizațiilor societății civile la facilitarea comunicării adecvate a valorilor și 

principiilor UE. În consecință, trebuie consolidat rolul societății civile în cadrul ciclului de 

evaluare a statului de drept, printre altele prin intermediul unui forum al părților interesate. 

 

7.15 În plus, CESE consideră că este esențial să se garanteze implicarea reprezentanților societății 

civile, inclusiv a partenerilor sociali, a asociațiilor de consumatori și a altor părți interesate, în 

elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea programului de politică „Calea către deceniul 

digital” și a foilor de parcurs naționale asociate. 

 

7.16 CESE invită CE să mențină obiectivul unei mai bune legiferări ca prioritate și îndeamnă Comisia, 

inclusiv toate serviciile sale, și legiuitorii UE să aprofundeze și să dezvolte în mod constant 

sistemul UE privind o mai bună legiferare în toate aspectele sale și să utilizeze în mod sistematic 

instrumentele și orientările necesare pentru o mai bună legiferare în activitatea lor. 

 

7.17 CESE subliniază că, în mod implicit, Comisia ar trebui să fundamenteze fiecare propunere 

legislativă cu o evaluare completă a impactului. Comisia ar trebui să efectueze evaluări de impact 

adecvate și cu privire la orice strategie viitoare, astfel încât să identifice impactul într-un stadiu 

incipient și să anticipeze mai bine efectele/efectele cumulative ale unor inițiative distincte. 
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7.18 CESE subliniază că instrumentele pentru o mai bună legiferare trebuie să rămână neutre din 

punctul de vedere al politicilor și să fie separate în mod clar de procesul de luare a deciziilor 

politice, care trebuie lăsat la latitudinea organismelor politice desemnate și legitime. 

 

În cadrul procedurilor de consultare publică legate de propunerile CE, trebuie să se asigure și să 

se echilibreze contribuțiile diverselor părți interesate. Acest lucru necesită revizuirea 

metodologiei pentru a îmbunătăți implicarea societății civile de la nivelul UE și de la nivel 

național. CESE subliniază că procedurile online trebuie să fie completate de un dialog structurat 

cu organizațiile societății civile în toate etapele procesului de elaborare a politicilor, inclusiv în 

etapele de punere în aplicare și de evaluare. 

 

7.19 CESE solicită Comisiei și, în mod special, Centrului Comun de Cercetare să implice pe deplin 

Comitetul în ciclul său de analiză prospectivă și să îl sprijine în examinarea activităților 

prospective desfășurate de organizațiile societății civile, sindicate și asociațiile de întreprinderi. 

 

7.20 Comitetul solicită, de asemenea, consolidarea continuă a cooperării în activitatea de evaluare 

ex-post a diverselor inițiative. 

 

7.21 Atât pandemia, cât și războiul actual din Ucraina au demonstrat că este nevoie urgent de acțiuni 

suplimentare, la nivel național și european, pentru a proteja o mass-media liberă și pluralistă și 

jurnalismul independent de calitate. 

 

 

Bruxelles, 14 iulie 2022 
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