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Stimate domnule președinte Sassoli,
Stimate domnule președinte Michel,
Stimată doamnă președintă von der Leyen,
Excelențele voastre,
Stimați membri ai Comitetului Economic și Social European,
Stimați invitați,
Stimați prieteni,
Cine s-ar fi gândit că această sesiune inaugurală se va desfășura în fața unui ecran? Poate vă întrebați de
ce eu însămi, în calitate de nouă președintă, particip tot de la distanță. Vă rog să mă credeți, nu mi-a fost
ușor să iau decizia de a nu mă deplasa la Bruxelles. Motivul deciziei mele este simplu: nu le putem cere
oamenilor, membrilor noștri și personalului să își limiteze interacțiunile sociale și să își schimbe
comportamentul de zi cu zi pentru a combate pandemia de COVID-19 dacă noi înșine nu dăm un
exemplu. Prin urmare, m-am decis pentru o abordare de tipul „siguranța înainte de toate” și să particip
de la distanță, astfel încât să nu pun pe nimeni în pericol.
Aș vrea să încep cu o amintire personală. Am devenit membră a Comitetului în 1998. Nu voi uita
niciodată prima zi și ce gândeam în acele momente. Mă simțeam puțin pierdută și mă întrebam cum
funcționează aceste politici. Cum aș putea contribui la îmbunătățirea UE? Îmi imaginez că celor mai
mulți dintre voi, în special noilor membri, acest sentiment le este cunoscut. 22 de ani mai târziu, sunt la
fel de motivată ca în prima zi.
Comitetul Economic și Social European joacă un rol esențial în a face auzită vocea societății civile
organizate în Europa. Datorită contribuției societății civile organizate, politicile europene pot reflecta
mai exact situația de pe teren și pot fi puse în aplicare mai eficace la nivel național sau local.
Experiența practică a angajatorilor, lucrătorilor, consumatorilor, fermierilor și ONG-urilor este
indispensabilă pentru conturarea unui viitor mai bun în Europa. Noi acționăm ca o punte de legătură:
trebuie să jucăm acest rol și sunt convinsă că suntem capabili de asta.
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Să fim onești: în ultimele luni, despre Comitet s-ar fi putut prezenta într-o lumină mai bună. Trebuie să
acționăm imediat pentru a reface atât reputația CESE, cât și propria noastră reputație și pentru a
reconstrui încrederea și credibilitatea atât pe plan extern, cât și intern. Avem nevoie de un Comitet unit
și care să respecte cele mai înalte standarde etice și profesionale, un Comitet cu o imagine excelentă.
De aceea vă voi cere astăzi să acordați un mandat organismului consultativ pentru a consolida Codul de
conduită al membrilor Comitetului și Regulamentul de procedură. Trebuie să facem acest lucru cât mai
repede, fără îndoială înainte de ianuarie 2021.
Doamnelor și domnilor,
Doresc acum să vă prezint prioritățile mandatului meu. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au
avut o contribuție prețioasă la elaborarea acestui program. Deviza mea este „Uniți pentru viitorul
Europei” și aș fi foarte încântată ca acest program să devină programul NOSTRU, Programul
Comitetului Economic și Social European pentru următorii doi ani și jumătate.
În primul rând, trebuie să abordăm dificultățile economice și sociale cauzate de pandemia de
COVID-19. Actuala pandemie a declanșat cea mai gravă recesiune de după Al Doilea Război Mondial
și a adâncit inegalitățile. Înainte de toate, statele membre și societatea noastră în ansamblu trebuie
să se refacă și să devină mai reziliente.
Metodele noastre de lucru în cursul acestui mandat vor fi marcate de pandemia de COVID-19. Până
când va fi disponibil un vaccin acceptat pe scară largă, „noua noastră normalitate” va fi în continuare
distanțarea socială, purtarea măștii, ședințele în format hibrid sau la distanță și întreruperea unor
activități comerciale.
Mai mult ca oricând, trebuie să ne unim forțele, să dezvoltăm o viziune pentru o Europă post-COVID19 mai puternică și să facem tot posibilul pentru a ne asigura că Comitetul nostru aduce o contribuție
puternică la redresarea Europei și la reziliența viitoare.
Care este viziunea mea asupra Europei post-COVID-19?
Este cea a unei Europe care prosperă economic, incluzivă social și durabilă din punct de vedere
ecologic și care permite tuturor segmentelor societății civile să se dezvolte și să trăiască într-o societate
deschisă, bazată pe valori.
Tranzițiile digitale și ecologice sunt în continuare subiecte relevante, dar ar trebui integrate în fiecare
domeniu de politică. Dezvoltarea durabilă ar trebui să devină o mentalitate și o bază pentru o economie
competitivă, care nu lasă pe nimeni în urmă.
Fac parte din Grupul Angajatori, prin urmare aș începe cu aspectele economice.
În timp ce ne confruntăm cu al doilea val al pandemiei, întreprinderile, lucrătorii și oamenii au nevoie
de sprijin pentru a supraviețui, a se reface și a reconstrui economiile noastre. Planul UE de redresare de
nouă generație trebuie să furnizeze fondurile de care avem nevoie pentru a face față efectelor negative,
economice și sociale, ale pandemiei. Trebuie să ne asigurăm că acest sprijin ajunge la cei care au nevoie
de el, fie că e vorba de șomeri sau de întreprinderi, și în special la IMM-urile care se luptă să
supraviețuiască.
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Doar banii nu vor rezolva însă situația actuală: tranziția către o economie mai digitală și mai ecologică
după pandemie trebuie legată, de asemenea, de redresarea socială.
Obiectivul de a scoate 20 de milioane de oameni din sărăcie și excluziune socială până în 2020 a fost în
mod clar ratat, așa că acum trebuie să ne dublăm eforturile pentru a-l atinge. Persoanele care sunt
capabile să lucreze ar trebui să o poată face, iar cei care nu au această capacitate ar trebui să beneficieze
de solidaritatea societății.
Pe lângă investiții publice și private substanțiale, avem nevoie de o piață unică eficientă pentru a ieși
rapid din criză. Obstacolele rămase ar trebui eliminate pentru a asigura fluxul transfrontalier de bunuri,
servicii, capital, date și persoane. În același timp, trebuie să garantăm condiții de concurență echitabile
pentru o concurență loială în cadrul pieței unice.
UE are de jucat un rol-cheie pe scena globală. Trebuie să definim standarde internaționale care să reflecte
valorile și interesele europene. Se estimează că 85 % din creșterea viitoare pe plan mondial va avea loc
în afara UE. 35 de milioane de locuri de muncă europene depind de exporturi și 16 milioane de
investițiile străine.
Odată cu pandemia actuală, am constatat cu toții vulnerabilitatea și dependența UE de furnizorii din
afara Europei. Întreprinderile noastre și bunăstarea viitoare vor depinde de capacitatea noastră de a
menține piețe deschise, bazate pe un comerț liber și echitabil și condiții previzibile pentru schimburile
comerciale la nivel mondial.
CESE, ca parte a societății civile globale, se va angaja în continuare în mod activ în politicile de
extindere și de vecinătate.
Doamnelor și domnilor,
COVID-19 a generat perturbări și schimbări rapide pe piețele noastre de muncă. Protejarea ocupării
forței de muncă și a veniturilor tuturor celor activi pe piața forței de muncă – indiferent dacă sunt
lucrători independenți sau angajați – este o prioritate și trebuie să definim politicile actuale printr-o
abordare pe termen lung a procesului de formare și a competențelor. Trebuie să acordăm o atenție
deosebită grupurilor vulnerabile, cum sunt lucrătorii atipici, copiii săraci, persoanele cu handicap și cele
care provin din migrație sau dintr-o minoritate etnică, pentru a numi doar câteva.
Digitalizarea și inteligența artificială au un impact uriaș asupra modului în care trăim, lucrăm, învățăm
și interacționăm. Tranziția digitală trebuie să fie justă, durabilă și acceptabilă din punct de vedere social.
Trebuie ca digitalizarea să se centreze pe factorul uman.
Cred cu adevărat că progresul economic nu poate fi separat de cel social și societal. Cele 20 de principii
ale Pilonului european al drepturilor sociale au rolul de a orienta convergența socială și redresarea
echitabilă și durabilă. Pe măsură ce Europa se îndreaptă către o economie verde și digitală, trebuie să ne
asigurăm că nimeni nu rămâne în urmă și că politicile sociale răspund în mod corespunzător la impactul
tranziției.
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A-i proteja pe cei care caută refugiu în UE, a le garanta drepturile și a le oferi speranță pentru viitor ar
trebui să fie, de asemenea, unul dintre principiile directoare ale UE. Organizațiile societății civile joacă
un rol crucial în integrarea migranților, dar trebuie sprijinite cu finanțare adecvată.
Și dacă tot vorbim despre valorile europene, cred că valorile noastre comune europene nu sunt în
niciun caz negociabile: avem nevoie de respectarea demnității umane și a drepturilor omului, de
libertate, democrație, egalitate și stat de drept, chiar și în perioade de criză, când se impun măsuri
excepționale și strict temporare. Statul de drept este piatra de temelie a funcționării UE, dar este chiar
mai mult decât atât: alături de drepturile fundamentale, el este modul în care UE se prezintă ca model al
economiei sociale de piață, pe care trebuie să o apărăm.
Una dintre principalele lecții ale crizei provocate de COVID-19 este că sistemele de sănătate din aproape
toate țările europene trebuie consolidate, insistând în primul rând pe prevenție. Crearea unei Uniuni
Europene a Sănătății, pe baza unei cooperări practice în sectorul sănătății între statele membre,
coordonată de Comisie, este un aspect important al solidarității și al rezilienței viitoare. La nivelul UE
ar trebui găsite tratamente eficiente și un vaccin împotriva COVID-19, precum și standarde comune și
un sistem coordonat de testare.
Nu în ultimul rând, avem nevoie de o Europă durabilă din punct de vedere ecologic.
Știm că tranziția neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon va moderniza industria și va
determina apariția de noi locuri de muncă de calitate și a mai multor oportunități de angajare. Dar
măsurile ambițioase de protecție a climei reprezintă adesea o provocare semnificativă pentru
întreprinderile în cauză. În actuala criză economică, este esențial să se ofere cel mai bun sprijin posibil
pentru a realiza redresarea, permițând în același timp inovația și investițiile în protecția climei și a
mediului. Întreprinderile trebuie privite ca făcând parte din soluție atunci când vine vorba de eforturile
destinate ecologizării economiei. Ele trebuie încurajate să ia parte activă la definirea tranziției către o
economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, eficientă din punct de vedere al resurselor. Pentru
aceasta, întreprinderile au nevoie de obiective realiste, de planificare, securitate și flexibilitate atunci
când sunt adoptate noi măsuri de atenuare a schimbărilor climatice.
Deviza mandatului meu, „Uniți pentru viitorul Europei”, nu poate fi luată în discuție fără a vorbi
și despre Conferința privind viitorul Europei.
Această conferință va fi o ocazie unică pentru societatea Uniunii Europene. Întreprinderile, lucrătorii,
fermierii, consumatorii și ONG-urile vor putea să își spună cuvântul în configurarea viitoarelor politici
ale UE și își vor asuma destinul Uniunii lor Europene. Oameni din medii diverse și din toate categoriile
sociale vor putea să se angajeze într-o dezbatere mai structurată, cu scopul de a îmbunătăți modul de
funcționare a UE.
CESE s-a angajat pe calea democrației participative de la înființarea sa, în 1958, și acum va avea din
nou șansa să își demonstreze valoarea adăugată și să acționeze ca facilitator, întrucât membrii noștri
provin din organizații care reprezintă toate segmentele societății și sunt adânc înrădăcinate în toate
statele membre.
Printre subiectele majore se numără viziunea Europei, dilema suveranității naționale față în față cu
necesitatea de a găsi soluții europene comune, identitatea națională și diversitatea culturală.
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Sunt mândră că o rezoluție a CESE adoptată în 2017 a fost „prima contribuție la dezbaterea organizată
la nivelul UE privind viitorul Europei”. Dar nu ne vom opri aici. Sunt convinsă că vom avea o contribuție
substanțială și valoroasă la Conferința privind viitorul Europei.
În deviza mea ați auzit cuvântul UNIȚI
Misiunea noastră principală este să facem să se audă vocea societății civile organizate la nivel european.
În acest scop, trebuie să găsim un numitor comun între toate grupurile: nu suntem la CESE doar pentru
a prezenta opiniile angajatorilor, lucrătorilor sau ONG-urilor. Valoarea noastră adăugată este numitorul
comun pe care îl prezentăm instituțiilor europene și statelor membre. În același timp, știm că există
limite peste care nu putem trece și care merită respect reciproc din partea tuturor grupurilor. Nu interesul
individual conferă legitimitate Comitetului; este înțelegerea comună că venim din țări diferite cu situații
diferite, dar este de datoria noastră să lucrăm împreună, uniți, pentru binele comun al Uniunii Europene.
Aceasta este ceea ce ne deosebește de persoanele care fac lobby; aceasta este adevărata noastră valoare
adăugată.
Succesul și impactul nostru în procesul de elaborare a politicilor UE vor depinde de calitatea și
promptitudinea muncii noastre, precum și de abordarea noastră proactivă. Contăm pe fiecare raportor și
membru să monitorizeze avizele, să se angajeze într-un dialog strâns cu raportorii Parlamentului
European, cu Consiliul și cu Comisia și să comunice cu părțile interesate relevante pe parcursul
elaborării unui aviz.
Din fericire, ne putem baza pe sprijinul angajat al personalului Comitetului din toate serviciile, cu care
dorim să conlucrăm ca echipă, uniți, într-un spirit de respect, încredere și apreciere reciprocă.
Domnilor președinți, distinși oaspeți, dragi colegi și prieteni,
Ne confruntăm cu provocări uriașe, dar acest mandat ne va oferi și posibilitatea de a ajuta Europa să
prospere economic și să fie incluzivă social și durabilă din punct de vedere ecologic. Putem aduce o
valoare adăugată importantă în contextul politicilor UE și putem contribui la a le face mai participative,
mai eficiente și mai adaptate la nevoile europenilor.
Ne angajăm să atingem acest obiectiv. Împreună vom reuși.
Uniți pentru viitorul Europei!
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