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Ca să terminăm cu „Non-Europa”

Criza financiară din 2008 a scos în evidență deficiențele construcției 

europene și ale unei uniuni economice și monetare departe de fi com-

pletă, care nu a putut supraviețui decât cu prețul unor crize și a unor 

evenimente neașteptate care i-au deteriorat credibilitatea atât față de 

restul lumii, cât și în ochii propriilor săi cetățeni. Impopularitatea tot 

mai mare a Uniunii, în absolut toate statele membre, a devenit, în pre-

zent, principala sa problemă. 

„Manifestele” sau „cataloagele” de propuneri care au proliferat în peri-

oada  campaniei electorale au lăsat să se înțeleagă că, de fapt, Europa 

a avut de ales între trei căi, care duc, toate, la un impas. Separarea și re-

întoarcerea la interguvernamentalism, adică sfârșitul visului european 

al unei Europe a popoarelor și, totodată, punerea în pericol a păcii 

generațiilor viitoare. Statu-quoul, care ar menține o „Europă incomple-

tă”, incapabilă de a-și proteja cetățenii și care, în loc să îi unească, tinde 

să îi separe. Goana înainte către modelul federal care, deși pare atrac-

tiv, se lovește de scepticismul majoritar al cetățenilor europeni; într-

adevăr, cum să se accepte acordarea mai multor puteri unor instituții 

care s-au dovedit incapabile de a-i asculta pe europeni și de a ține 

seama de aspirațiile lor?

Există însă o altă cale, care ar implica sprijinirea pe forțele economice 

și sociale pentru a identifica și consolida interesele noastre comune, 

construind astfel, pe această bază, politici care să genereze solidarități 

comune. Este vorba despre o reîntoarcere la metoda comunitară pusă 

în aplicare de Jean Monnet, care s-a dovedit adecvată în trecut și care 

implică fixarea unui obiectiv și a unor etape, și nu definirea unei ide-

ologii.

Acest obiectiv constă într-o Europă solidă  
și solidară 

Uniunea Europeană trebuie să devină mult mai solidă pentru a rezis-

ta la noile crize. Iar în acest scop, este necesară o solidaritate sporită 

nu numai între statele membre, ci și între cetățeni. Cetățenilor trebuie 

să li se propună o veritabilă integrare economică, indispensabilă, în 

orice caz, pentru țările calificate pentru moneda unică, cu un orizont 

previzibil de 10 sau 15 ani. Acest lucru implică reunirea treptată a anu-

mitor competențe în materie bugetară, fiscală și socială. Europa își va 

putea relua mersul către o uniune politică avansată, așa cum au hotă-

rât-o cetățenii săi, doar după ce va dispune de o uniune economică 

solidă și solidară. Nu trebuie repetată eroarea Tratatului Constituțional: 

cetățenii europeni vor fi gata să accepte eventuale transferuri de su-

veranitate politică doar în momentul în care vor constata, concret, că 

nivelul european le oferă privilegiul unei identități suplimentare. De 

aceea, este indispensabil ca aceste transferuri să fie înțelese de forțele 

politice, partenerii sociali și societatea civilă. 

Comitetul Economic și Social European joacă un rol primordial în acest 

sens, iar membrii săi își asumă pe deplin responsabilitățile, reunindu-se 

în jurul unui „Plan de acțiune pentru Europa”. Comitetul propune astfel 

un veritabil obiectiv, concret și accesibil, pentru o Europă de mâine 

aflată în serviciul cetățenilor.

Henri Malosse

Preşedintele CESE

Cuvânt-înainte
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Introducere
Declarația de mai jos se adresează mai înainte de toate cetățenilor. 

Fără ei și fără participarea lor, proiectul european s-ar prăbuși. Ei sunt 

protagoniștii majori în aceste vremuri atât de dificile.

În a doua parte a documentului vor fi prezentate rațiunile regândirii 

mecanismelor de guvernanță europeană, prin care să fie fructificat 

pe deplin potențialul societății civile organizate europene, cu ajutorul 

metodei comunitare.

În a treia parte este prezentat planul de acțiune destinat în primul rând 

noului Parlament European și noii Comisii Europene, cu enumerarea 

unui set de măsuri concrete, bazate pe activitățile și avizele CESE.
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I. 
Declarația Comitetului Economic 
și Social European (CESE)
Exprimați-vă opinia pentru o Uniune Europeană competitivă, socială, echitabilă și democratică! 
Cinci ani pentru salvarea Uniunii!

Europa se află la răscruce. Avem la dispoziție cinci ani pentru a 

salva și reconstrui Uniunea, trăgând învățăminte din criza finan-

ciară care a generat o criză socială și politică. Alegerea unui nou 

Parlament European şi reînnoirea Comisiei Europene în 2014 

oferă ocazia realizării unor schimbări la nivelul politicilor și oca-

zia lansării unei largi dezbateri cu privire la viitorul Europei.

Ca punte către societatea civilă, Comitetul Economic și Social Euro-

pean îi îndeamnă pe toți factorii politici să încurajeze integrarea par-

ticipativă, socială și echitabilă. Trebuie să consolidăm solidaritatea, 

pentru a contracara resentimentele naționale și egoismul crescând. 

Gestionarea greșită a crizei a încurajat populismul și a reînviat mișcările 

antieuropene. Din acest motiv trebuie să răspundem clar și cuprin-

zător temerilor europenilor cu privire la situația economică și șomaj.

Răspunsul nu rezidă în naționalism și populism, ci în acțiune în spirit 

european. Este nevoie de un program de investiții destinat structurării 

economiei și societății, astfel încât acestea să devină eficiente în utili-

zarea resurselor, durabile, inovatoare, incluzive și să răspundă nevoilor 

unei populații europene îmbătrânite. Acest lucru va permite Europei 

să fie aptă pentru confruntarea cu viitorul și competitivă pe plan in-

ternațional. Această abordare trebuie să-i pună în centrul atenției pe 

cetățeni.

Cerem construirea unei Uniuni competitive, sociale, echitabile și de-

mocratice, care să fructifice întregul potențial al Europei, o Uniune cu 

valori, drepturi și politici robuste, o Uniune autentică.



7

Este important să se reamintească fundalul pe care a fost crea-

tă Comunitatea Europeană și ce a făcut-o necesară. După cele 

două războaie mondiale, Comunitatea a reprezentat o reacție 

rațională la cele mai grave conflicte pe care le-a cunoscut omeni-

rea. După șapte decenii de pace, unii încep să uite că fără această 

realizare, niciuna din celelalte care au urmat nu ar fi fost posibilă. 

Europa s-a confruntat cu marea depresiune pe când era divizată, 

iar consecințele au fost traumatizante: șomaj în masă, foamete și 

disperare. Criza economică a alimentat naționalismul, rasismul 

și ura de clasă. Aceste evoluții și diviziuni au dus direct la răz-

boi. Convinși că aceste stări de fapt nu mai trebuie să se repete, 

părinții Europei unite au înființat mai întâi Comunitatea Euro-

peană a Cărbunelui şi Oțelului (CECO), iar pacea adusă prin cre-

area Comunităților Europene a fost cea mai mare realizare a lor.

Astăzi, fiind conștienți – chiar dacă știm că istoria nu se repetă în cea 

mai pură formă – că modelele se pot reproduce și se reproduc, trebuie 

să reafirmăm cu tărie și claritate valorile indivizibile și universale – res-

pectul pentru demnitatea umană, libertatea, egalitatea, solidaritatea și 

diversitatea – care stau la temelia Europei și principiile majore, precum 

democrația, statul de drept și drepturile omului, care au permis întru-

parea acestor valori. Pentru a le sprijini, Europa a pus la punct procese 

și instrumente democratice de integrare socială. Inculcarea valorilor 

respective cetățenilor europeni, astfel încât aceștia să și le însușească 

și să le propovăduiască, se profilează la rândul ei ca o prioritate. Euro-

pa are nevoie de politici care să oglindească aceste valori. Din punct 

de vedere istoric, Comunitatea Europeană – și urmașa acesteia, Uniu-

nea Europeană – reprezintă ceva cu totul unic. În vremuri de răscruce, 

Europa a știut să introducă inovații democratice și instituționale pro-

funde și de largă respirație. Atunci de ce să nu se înnoiască și astăzi, 

când integrarea slăbește, solidaritatea dintre state se fragilizează, iar 

cetățenii ies în stradă pentru a cere condiții mai bune de viață și o 

participare efectivă la procesele democratice?

CESE este ferm convins că există două scenarii pentru viitorul UE care 

trebuie excluse. Primul constă în dezmembrarea UE și întoarcerea la 

abordarea interguvernamentală, ceea ce ar însemna capătul de linie 

al visului european, cel al unei Europe a popoarelor. Această opțiune, 

promovată în mai multe țări de forțele politice cele mai opuse integră-

rii europene, ar putea afecta pur și simplu pacea și generațiile viitoare. 

A doua opțiune urmărește menținerea status quo-ului, fiind sprijinită 

de facto de majoritatea forțelor politice. Aceasta înseamnă păstrarea 

unui dezechilibru în cadrul Uniunii Europene, cu o piață importantă 

deschisă tot mai mult spre lume și, pe de altă parte, cu proceduri biro-

cratice de monitorizare și coordonare. Este foarte limpede că din ce în 

ce mai mulți cetățeni resping această „Europă incompletă și comple-

xă”, care nu-i protejează și îi divide în loc să-i unească.

Comitetul pledează pentru o altă cale, una care implică participarea 

vectorilor economici și sociali europeni, în vederea identificării și con-

solidării intereselor noastre comune și a utilizării acestei temelii pentru 

elaborarea unor politici comune de promovare a cetățeniei europene, 

a democrației și a solidarității reciproce. Această cale necesită reinven-

tarea metodei comunitare, așa cum a fost gândită de Jean Monnet. 

Metoda comunitară Plus ar presupune instituții solide, cu o puternică 

viziune europeană, care colaborează cu societatea civilă pentru pro-

gresul proiectului european. Această metodă ar însemna și reducerea 

dimensiunii interguvernamentale1.

II. 
Argumente în favoarea unui 
Plan de acțiune pentru Europa
O comunitate de valori. Trecutul, mizele actuale și viziunea asupra viitorului
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Din cauză că europenii nu văd soluții pentru ieșirea din criză, protecția 

drepturilor fundamentale este amenințată de decalaje crescânde și 

de atitudini antidemocratice, aspecte care trebuie să aibă prioritate 

pe agenda Uniunii Europene. Și chestiunea legată de accesibilitate, ca 

drept al omului în cazul persoanelor cu handicap, trebuie să se bucure 

de atenție specială3.

CESE poate contribui la consolidarea rezilienței democratice, adică a 

capacității instituțiilor politice și a organizațiilor sociale de a promova 

drepturile fundamentale, valorile democratice, pluralismul și toleran-

ța. În prezent, criza economică şi impactul ei reprezintă vectorii esen-

țiali ai agendei europene. O prioritate a instituțiilor UE trebuie să fie 

combaterea discursurilor și atitudinilor antidemocratice care câștigă 

teren în mod periculos, ajungând să facă parte din gândirea politică 

obișnuită în unele țări europene.

De asemenea, este importantă consolidarea instituțiilor implicate în 

dialogul civil la toate nivelurile. Procesul de luare a deciziilor trebuie 

să fie reconectat la preocupările cetățenilor, prin interacțiune cu so-

cietatea civilă organizată. Miza este viabilitatea instituțiilor naționale 

și ale UE, procesele bazate pe deliberare și consens putând alimenta 

legitimitatea și consistența politicilor adoptate.

În sfârșit, conceptul de solidaritate trebuie extins, pentru a cuprinde 

și alte tipuri de interacțiuni (de exemplu, solidaritatea dintre generații 

sau dintre persoanele cu handicap și celelalte). Solidaritatea se reali-

zează treptat, în timp și printr-un proces susținut de educație. Solidari-

tatea este calea prin care poate fi edificată o arhitectură politică stabilă 

și eficientă, iar acest aspect presupune sporirea bugetului UE.

În acest plan de acțiune sunt menționate propuneri concrete în trei 

domenii cu un impact direct asupra perspectivelor de viață ale tuturor 

persoanelor care trăiesc și muncesc în UE.

Europa este capabilă de inovare democratică, prin intermediul diver-

selor inițiative de la nivel local, național şi european (de exemplu, prin 

inițiativa cetățenească europeană). Metoda comunitară Plus este mai 

structurată și mai cuprinzătoare și reprezintă un progres însemnat în 

raport cu procesul de consultare obișnuit. Este vorba de o viziune ce 

presupune un dialog real cu principalii actori socioeconomici, un dia-

log cu impact direct asupra politicilor Uniunii. Tratatul de la Lisabona a 

deschis deja calea pentru realizarea unei democrații mai participative 

în Europa, dar acest potențial trebuie dezvoltat mai departe. O decizie 

luată într-o anumită țară îi poate afecta profund pe cetățenii altei țări. 

Avem nevoie de instituții puternice, care să poată ajuta statele mem-

bre să facă față acestor situații.

În acest scop și în continuarea logică a alegerilor pentru Parlamentul 

European și a reînnoirii Comisiei Europene, anul 2015 va fi momentul 

cel mai potrivit pentru organizarea unei Convenții europene bazate 

pe democrația participativă și cetățenia activă. Această convenție este 

necesară nu doar pentru a progresa în dezbaterea privind construirea 

democratică a Europei, ci și pentru elaborarea unei adevărate agende 

cetățenești, de care vor trebui să țină seama Uniunea și statele mem-

bre.

O Uniune care îi are în centrul său pe cetățeni ar trebui să abordeze 

principalele preocupări ale europenilor. Conform diferitelor anchete, 

încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană este de doar 32%, iar 

peste jumătate dintre ei (58%) consideră că opinia lor nu contează în 

UE. Șomajul și situația economică (menționate de 49% și, respectiv, 

29% din respondenți) sunt – de departe – preocupările cel mai des 

menționate de europeni. În ciuda nivelului scăzut de încredere ge-

nerală în capacitatea sa de a soluționa criza, UE este încă considerată 

a fi instanța cea mai potrivită pentru demararea unor acțiuni eficien-

te de combatere a efectelor crizei economice și financiare (22% din 

respondenți, adică o majoritate relativă)2. 
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UE se află în continuă schimbare. Trebuie să avem o evalu-

are clară a situației societății și a politicilor europene și să 

înțelegem corect mizele actuale. Comitetului îi revine sarcina de 

a asocia societatea civilă europeană la procesul de transformare 

instituțională și de a stimula capacitatea acesteia de a contribui 

la progresul integrării europene. Planul de acțiune se bazează 

pe experiența și expertiza membrilor CESE și prezintă un set de 

propuneri care ar ajuta UE să se apropie de obiectivele urmărite, 

răspunzând totodată provocărilor actuale și viitoare. Acest plan 

de acțiune prezintă măsuri concrete în trei domenii majore în-

trepătrunse și complementare.

A.  Construirea unei Europe prospere prin 
consolidarea uniunii economice

În ultimii ani, CESE și-a prezentat în repetate rânduri ideile și propune-

rile cu privire la noile instrumente ale UE de guvernanță economică4. 

Acestea reflectă pozițiile organizațiilor societății civile privind modul 

în care Uniunea Europeană ar trebui să progreseze în direcția integrării 

economice și sociale. Aceste avize au expus în mod coerent argumen-

te în sprijinul ideii că, pentru ca europenii să profite de piața internă, 

este nevoie de realizarea deplină a uniunii economice și monetare și 

de extinderea și aprofundarea integrării economice și a coeziunii soci-

ale, și nu doar de îmbunătățirea coordonării politicilor economice ale 

statelor membre. 

Criza a scos puternic la lumină atât costurile economice și sociale 

ale „non-Europei” și ale divergențelor, cât și valoarea adăugată a po-

liticii economice desfășurate la nivel european, în special – dar nu 

numai – pentru țările zonei euro. Înființarea Mecanismului european 

de stabilitate (MES) și anunțul făcut în iulie 2012 de președintele BCE, 

Mario Draghi, că va „depune toate eforturile” pentru a salva moneda 

unică au calmat pentru moment volatilitatea piețelor și au restabilit 

încrederea cetățenilor și a întreprinderilor din lumea întreagă în fap-

tul că Europa nu se va prăbuși și că solidaritatea europeană continuă 

să funcționeze.

De aceea, CESE a salutat abordarea comună a celor patru președinți 

(al Consiliului European, al Comisiei, al Eurogrupului și al BCE), în rapor-

tul „Către o veritabilă uniune economică și monetară”, înaintat Con-

siliului European din iunie 20125, de a trece în următorul deceniu la 

consolidarea arhitecturii UEM, bazată pe integrarea cadrelor financiar, 

bugetar și economic și pe o dimensiune socială mai puternică. Din 

păcate, procesul început în iunie 2012 s-a limitat în mare parte la nivel 

interguvernamental în cadrul Consiliului, deși Parlamentul European 

și CESE au afirmat întotdeauna limpede că succesul aprofundării in-

tegrării UE depinde în primul rând de implicarea de la bun început a 

cetățenilor europeni în proces. CESE este îngrijorat că o abordare strict 

interguvernamentală va slăbi și mai mult sprijinul forțelor politice, al 

partenerilor sociali și al societății civile pentru o Europă mai integrată. 

Ca atare, CESE a făcut recomandări amănunțite pentru implicarea mai 

strânsă a societății civile în guvernanța economică, atât la nivel euro-

pean, cât și la cel național6.

III. 
Planul de acţiune al CESE: 
o Europă în care valorile  
se materializează
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CESE consideră că sunt urgent necesare progrese pe calea 

realizării uniunii economice, deoarece problemele fundamentale 

ale UE persistă încă. În raport cu cele patru pietre de temelie ale 

raportului menționat mai sus, nu mai rămâne mare lucru din 

încercarea de eliminare a deficiențelor sistemice din construcția 

UEM preconizată la Maastricht. Având în vedere acest lucru, 

CESE solicită instituțiilor europene să se orienteze spre uniunea 

economică și fiscală în următorii cinci ani, ca o completare 

necesară a uniunii monetare. Uniunea economică și fiscală ar 

trebui să se bazeze pe sinergiile bugetare existente între statele 

membre și ar trebui să cuprindă următoarele componente:

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. Eforturi europene comune în materie de investiții: un plan european de investiții într-un cadru financiar integrat, care să asigure 

investiții suficiente pentru modernizarea Europei, prosperitate și locuri de muncă durabile pentru toți, precum și o mai bună calitate 

a vieții prin creștere calitativă. În acest context, politica energetică în Europa este esențială. Un plan de acest tip, cu un pilon solid de 

investiții sociale pentru ameliorarea cantitativă și calitativă a locurilor de muncă, ar avea ca scop să îmbine creșterea productivității pe 

termen lung cu redresarea economică pe termen scurt. Aceasta ar putea oferi un nou impuls creșterii calitative prin politici durabile în 

sectorul industriei și în cel al serviciilor, punând accentul pe utilizarea atentă a resurselor. 

2. Gestionarea comună a datoriilor din zona euro7, inclusiv un fond de rambursare a datoriei, așa cum a solicitat Parlamentul European8, 

și crearea de obligațiuni ale zonei euro, în conformitate cu prevederile Cărții verzi a Comisiei Europene9, și de euro-obligațiuni pe termen 

mai scurt.

3. O mai bună coordonare a politicilor fiscale, nu numai în ceea ce privește cheltuielile, astfel cum se prevede în pachetul de șase 

propuneri legislative și cel de două propuneri legislative privind guvernanța economică și în Tratatul fiscal, dar și în ceea ce privește 

veniturile, în cadrul unor politici fiscale mai bine coordonate, pentru a împiedica evaziunea fiscală și a consolida legitimitatea 

democratică10.

4. Asigurarea garantării depozitelor bancare și posibilitatea recapitalizării directe, prin Mecanismul european de stabilitate, a băncilor 

care nu mai dispun de lichidități dar care nu sunt insolvabile, și un mecanism credibil de protecție bugetară pentru a restabili încrederea 

în sectorul bancar și pentru a debloca criza creditelor, în special pentru IMM-uri11.

5. Punerea în aplicare a coordonării ex ante a politicilor economice, așa cum a fost sugerată de Comisia Europeană12, inclusiv a unui 

mecanism de capacitate și de solidaritate bugetară la nivelul UE, pentru a absorbi șocurile asimetrice13. CESE a salutat procedura privind 

dezechilibrele macroeconomice, considerând-o un important instrument al noii structuri de guvernanță economică a Uniunii. Cu toate 

acestea, procedura privind dezechilibrele macroeconomice, urmată în prezent în cadrul semestrului european, trebuie revizuită și 

consolidată, pentru a reduce deficitele și excedentele în mod simetric14.

6. Evoluția către o uniune bugetară și fiscală coerentă, prin coordonarea efectivă a bugetelor naționale și a celui european, introducând 

totodată treptat un buget comun pentru zona euro, ceea ce va duce la apariția unei politici macroeconomice, ca o completare a politicii 

monetare la nivelul UE15.

7. Continuarea eforturilor în vederea instituirii unui sistem european de asigurări de șomaj16, pentru a atenua presiunile monetare și 

a evita ca politicile salariale ale statelor membre să suporte întreaga povară a șocurilor asimetrice.

8. Încurajarea spiritului antreprenorial și facilitarea creării și menținerii întreprinderilor. Autoritățile naționale ar trebui să creeze un mediu 

favorabil pentru activitățile economice, prin instituirea unor norme de concurență loială, prin îmbunătățirea controlului aplicării legii și a 

funcționării sistemului judiciar și garantând pe cât posibil stabilitatea cadrului legislativ.

9. UE și statele membre au convenit să plaseze principiul dezvoltării durabile în centrul politicilor Uniunii în materie de mediu, 

economie și, mai presus de toate, în domeniul energiei. Uniunea trebuie să abordeze actualele preocupări ale cetățenilor legate de 

costurile energiei, de combustibilii pe bază de hidrocarburi utilizați pentru transport și de aprovizionarea cu căldură, lumină și energie 

pentru gospodării și întreprinderi. CESE recomandă realizarea pieței interne a energiei, progresând în acest sens în legătură cu planurile 

de interconectare a rețelelor energetice naționale într-o rețea europeană, ceea ce va permite optimizarea producției de energie din surse 

regenerabile și armonizarea prețurilor între statele membre.

10. Consolidarea protecției și a drepturilor consumatorilor în contextul drepturilor cetățenilor, în vederea sporirii participării 

consumatorilor și a capacității lor de acțiune în ceea ce privește definirea unor politici de creștere economică și socială care să fie 

sustenabilă și responsabilă.
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sociale ar trebui să beneficieze de aceeași atenție ca și dezechilibrele 

economice. Deși politica socială reprezintă o competență partajată 

între UE și statele membre, în care diferitele sisteme și politici sociale 

naționale și inițiative europene trebuie să se completeze reciproc, ea 

este esențială pentru acceptarea procesului de integrare.

De aceea, elementele-cheie ale unei Europe „mai sociale” – ca motor 

pentru o economie de piață socială cu un grad ridicat de competiti-

vitate, având ca obiectiv ocuparea deplină a forței de muncă și pro-

gresul social, precum și un nivel înalt de protecție - sunt standarde-

le sociale minime din Europa, mecanismele de solidaritate asigurate 

prin programe și finanțare, stabilizatorii sociali și inițiativele menite să 

garanteze un tratament egal și o mobilitate echitabilă pentru toți pe 

piața europeană a forței de muncă.

În opinia CESE, politicile trebuie să aibă în vedere mai mult oamenii 

decât piețele. În ultimii ani, CESE a subliniat adeseori că ar trebui să se 

acorde atenție deosebită ocupării depline a forței de muncă, creării 

de noi locuri de muncă, actualizării competențelor, asigurării unei mai 

bune corelări între calificări și cerințele de pe piața muncii, capacității 

de inserție profesională, calității locurilor de muncă și creării de locuri 

de muncă ecologice și de mai bună calitate. În vederea îndeplinirii 

obiectivelor Strategiei Europa 2020, Europa trebuie să asigure un di-

namism mai puternic și mai multă credibilitate, ceea ce presupune o 

monitorizare consolidată în contextul semestrului european. Tratatul 

de la Lisabona oferă noi posibilități de consolidare a aspectelor sociale 

ale Europei, care nu au fost încă pe deplin explorate.

B.  Construirea unei Europe echitabile  
prin dezvoltarea uniunii sociale în vederea 
stimulării creșterii economice și a ocupării 
forței de muncă

În contextul crizei economice și al efectelor sociale ale acesteia, mulți 

cetățeni se tem că modelul social european este amenințat și că inte-

grarea pieței domină agenda UE. În consecință, ei își pierd încrederea 

în voința și capacitatea instituțiilor UE de a îmbunătăți condițiile de 

viață și de muncă ale oamenilor. Care au fost elementele esențiale 

ale unei Europe sociale până în prezent? Cartea albă a Comisiei pri-

vind politica socială, din 1994, descria „modelul social european” prin 

intermediul unui set de valori printre care se numără democrația și 

drepturile individuale, negocierile colective libere, economia de piață, 

egalitatea de șanse pentru toți și protecția și solidaritatea socială. Acest 

model se bazează pe convingerea că progresul economic și progresul 

social sunt inseparabile: „Competitivitatea și solidaritatea, deopotrivă, 

au fost luate în considerare pentru construirea succesului Europei în 

viitor”17.

CESE a subliniat dintotdeauna că UE nu este numai o piață unică, ci și 

un proiect politic major, bazat pe valori robuste și drepturi sociale fun-

damentale și că, în UE, creșterea economică ar trebui să fie însoțită în 

permanență de progres social. O provocare fundamentală în perioada 

de după criză este reducerea sărăciei și reconstruirea încrederii într-un 

proces de integrare echitabil și social. Din acest motiv, dezechilibrele 

În acest scop, CESE face apel la instituțiile europene să dezvolte o uniune socială, având următoarele priorități-cheie:

1. un accent mai mare pe coeziunea socială în toate politicile: ultima extindere a UE, urmată de criza socială, de creșterea decalajelor 

atât între statele membre, cât și în interiorul acestora și promisiunea unei coeziuni sociale și a progresului social, care nu s-au concretizat 

pentru toată lumea, sunt elemente care impun o nouă dinamică pentru coeziunea socială.

2. elaborarea unei noi Agende sociale europene, cu participarea tuturor părților interesate: un program social care să includă un 

plan de acțiune ar putea stabili obiective concrete clare, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, pornind de la obiectivele 

stabilite deja în cadrul Strategiei Europa 2020 şi îmbunătățindu-le, în special în vederea susținerii eforturilor de reindustrializare a Europei, 

de îmbunătățire a serviciilor, de reducere şi eradicare a şomajului în masă, de garantare a drepturilor sociale fundamentale, de promovare 

a spiritului antreprenorial şi a creării de noi locuri de muncă, de combatere a sărăciei, de menținere a incluziunii sociale, de facilitare 

a investițiilor sociale, de promovare a învățământului superior şi formării profesionale, de îmbunătățire a mobilității echitabile şi de 

dezvoltare a guvernanței sociale şi a adeziunii participative la proiectul european18.

3. asigurarea liberei circulații a lucrătorilor, protejând astfel dreptul de a munci și trăi într-o altă țară ca una dintre libertățile 

fundamentale ale Uniunii Europene. Interzicerea tuturor formelor de discriminare, consacrată în Carta drepturilor fundamentale 

și în Tratatele europene, este de o importanță crucială pentru cetățenii europeni. CESE se opune oricărei limitări a acestor libertăți 

fundamentale și își exprimă preocuparea legată de punerea în discuție a liberei circulații a lucrătorilor, manifestată în prezent.  

Mai mult, în următorii cinci ani, vor fi necesare măsuri eficiente pentru punerea la punct a unei mobilități echitabile.
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4. stabilirea unor standarde pentru venitul minim: una din lecțiile învățate din criza socială este aceea că cetățenii europeni trebuie mai 

bine protejați. Nu este suficient să se asigure o „plasă de siguranță” pentru bănci – ea este necesară și pentru cetățeni. Din acest motiv, 

CESE a solicitat o inițiativă europeană pentru pregătirea unor standarde europene privind venitul minim. Pentru vremuri de criză, Europa 

are nevoie de stabilizatori sociali și economici puternici19.

5. îmbunătățirea perspectivelor tinerilor: Europa nu se poate mulțumi să aștepte ca situația economică să se îmbunătățească; trebuie 

să acționeze rapid și eficient pentru a îmbunătăți perspectivele de angajare pentru tinerii europeni. Mai mult, în multe state membre, 

problemele structurale trebuie soluționate prin reformarea piețelor forței de muncă și a sistemelor de învățământ și formare profesională. 

O generație pierdută, la care se adaugă riscul nevalorificării potențialului tinerilor, poate pune în primejdie întreaga idee de integrare 

europeană. Pentru aceasta, trebuie asigurate surse de finanțare suficiente. Urmând modelul Fondului european de ajustare la globalizare, 

trebuie stabilit un program al Uniunii pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (un fond pentru încadrarea în muncă a 

tinerilor)20.

6. promovarea parteneriatului social și a autonomiei negocierilor colective: este esențial să se încurajeze autonomia partenerilor 

sociali și rolul special al acestora, așa cum este prevăzut acesta în Tratate, și, înainte de toate, să se respecte autonomia negocierilor 

salariale în contextul semestrului european. De asemenea, UE trebuie să garanteze că acordurile dintre partenerii sociali europeni sunt 

pe deplin respectate. Aceasta înseamnă că acordurile încheiate în contextul dialogului social ar trebui convertite în norme legislative, 

obligatorii, dacă partenerii sociali doresc acest lucru.

7. elaborarea unei agende a UE pentru „industria 4.0”, cu relații de muncă care să asigure democrația la locul de muncă: drepturi 

suficiente și măsuri de calitate în materie de sănătate și securitate pentru lucrători sunt elemente esențiale pentru modelarea și 

modernizarea modelului social european. Noile evoluții tehnologice și economice precum cloud computingul, procesarea unor volume 

mari de date și dezvoltarea lanțurilor de valori în domeniul datelor, întreprinderile inteligente, robotica etc. transformă universul muncii 

și raporturile de muncă. Modernizarea necesară a bazei industriale europene și a serviciilor necesită implicarea și participarea activă a 

angajaților în procesele de inovare socială.

8. asigurarea măsurilor de combatere a discriminării și de promovare a egalității de șanse pentru toți, aceasta însemnând: (a) să 

nu existe discriminări bazate pe sex în materie de protecție socială, egalitatea de remunerare să devină din ce în ce mai mult o realitate, 

o prezență mai mare a femeilor în organele de supraveghere sau de conducere ale întreprinderilor și extinderea domeniului de aplicare 

al Directivei privind egalitatea de tratament dincolo de relațiile de muncă; (b) să nu existe discriminări pe bază de handicap în materie 

de protecție socială și să existe garanții mai eficace care să permită tuturor persoanelor cu handicap exercitarea deplină a drepturilor și 

libertăților fundamentale.

9. un protocol privind progresul social în Tratate: CESE a propus deja introducerea unui protocol privind progresul social în Tratatele 

europene, în scopul clarificării relației dintre drepturile sociale și libertățile economice fundamentale, confirmând faptul că piața unică nu 

este un scop în sine, ci că a fost instituită cu scopul de a oferi avantaje sociale pentru toți cetățenii UE21.
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C.  Construirea unei Europe democratice 
și civice prin apariția unui spațiu public 
european

Criza economică a confirmat nivelul de interconectare a societății 

europene. Este evident că procesul decizional de la nivel european 

nu poate fi legitim și eficient dacă nu este susținut de mecanisme de 

guvernanță adecvate.

O organizație politică democratică se bazează pe doi piloni, unul 

civic și unul politic, care sunt legați prin conceptul de cetățenie 

activă. UE nu poate supraviețui crizei economice și instituționale fără 

a lua măsuri îndrăznețe pentru a deveni o comunitate politică demo-

cratică.

© Shutterstock / Rawpixel  
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În acest scop, CESE face apel la instituțiile europene să înceapă fără întârziere să promoveze democrația și participarea civică, în special 

prin punerea în aplicare a următoarelor propuneri:

1. organizarea de către UE a unei Convenții europene bazate pe democrația participativă și cetățenia activă. Această convenție ar trebui 

să demareze în 2015.

2. consolidarea mecanismelor pentru democrația participativă în conformitate cu articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE). În ceea ce privește dialogul civil orizontal [art. 11 alineatul (1) din TUE] și dialogul civil vertical [art. 11 alineatul (2) din TUE], Comitetul 

solicită reguli privind procedurile și părțile interesate22. Totodată, CESE recomandă elaborarea unui studiu detaliat cu privire la procesele 

existente în materie de participare a societății civile, extinderea registrului de transparență pentru a include Consiliul, crearea – de către 

instituțiile europene – a unei baze de date unice cu informații privind contactele, acțiunile de consultare şi dialogul cu societatea civilă, 

precum și elaborarea unui raport anual, ca instrument util de comunicare pentru a verifica în ce măsură sunt puse în aplicare inițiativele 

ce privesc democrația participativă în UE23.

3. introducerea unor cursuri referitoare la Europa, la cultura și istoria acesteia, în toate statele membre; de asemenea, cursurile de 

educație civică ar trebui să ocupe un loc mai important în programele școlare și ar trebui sprijinite și coordonate la nivel european.

4. un accent special pe drepturile fundamentale care decurg din cetățenia UE. CESE consideră că UE ar trebui să consolideze cultura 

drepturilor fundamentale la nivelul UE și că drepturile sociale fundamentale sunt „indivizibile” de drepturile civile și politice, motiv pentru 

care necesită o atenție deosebită, după cum rezultă și din concluziile și recomandările cuprinse în Rezoluția Parlamentului European 

din 13 martie 2014 referitoare la aspectele legate de ocuparea forței de muncă și la aspectele sociale ale rolului și activității troicii (BCE, 

Comisia și FMI) în țările din zona euro care participă la program24. În consecință, CESE solicită statelor membre să creeze o cultură a 

drepturilor fundamentale axată pe protejarea şi promovarea acestora la toate nivelurile de guvernare şi în toate domeniile legislative şi 

de politică și încurajează călduros Comisia să acționeze în virtutea rolului său de gardian al tratatelor și să propună măsuri suplimentare și 

activități de promovare25.

5. adoptarea unui statut pentru fundația europeană și asociația europeană. CESE își reiterează totodată sprijinul pentru proiectul 

de statut al fundației europene și subliniază nevoia de a se evita orice fel de discriminare între acest tip de fundație și fundațiile politice 

europene26. De asemenea, solicită încă o dată Comisiei să prezinte o propunere privind statutul european al asociațiilor27.
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6. revizuirea imediată de către Comisia Europeană a standardelor minime pentru consultare, în vederea introducerii unor 

standarde mai bune pentru participarea societății civile la procesul decizional de la nivel european, prin includerea unor mecanisme de 

consultare mai sistematice și mai structurate, care – în caz de nevoie – să fie sprijinite financiar. Statele membre ar trebui să asigure cel 

puțin constituirea unor structuri consultative la nivelurile corespunzătoare, care să elaboreze recomandări privind evoluțiile ecologice, 

economice și sociale și la care să participe o gamă largă de organizații ale societății civile, în scopul promovării dialogului civic și a 

consensului privind guvernanța democratică28.

7. elaborarea de către Comisia Europeană a unei Cărți verzi în care să se prezinte o propunere clară de politică în acest domeniu, în 

scopul creării unui cadru permanent și stabil pentru dialogul civil vertical, transversal și orizontal. Se solicită statelor membre să instituie 

mecanismele și structurile necesare pentru desfășurarea dialogului civil la nivel național și subnațional.

8. acordarea acelorași drepturi de care se bucură cetățenii europeni resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți de lungă 

durată în UE. Carta drepturilor fundamentale se aplică tuturor persoanelor care locuiesc în Europa, și nu doar cetățenilor UE. De 

aceea, UE ar trebui să adopte un Cod al imigrației, care să confere o mai mare transparență și claritate juridică drepturilor și libertăților 

resortisanților țărilor terțe cu rezidență în UE. Comitetul consideră că legislația europeană în materie de imigrație trebuie să garanteze 

egalitatea de tratament și principiul nediscriminării29.

9. promovarea unor proiecte cu vizibilitate pentru public, precum cardul european de tineret și Institutul Universitar European,  

și construirea unui spațiu public structurat pentru dialogul civil european.
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N.B.: Planul de acțiune pentru Europa a fost adoptat de Comitetul Economic 

şi Social European în sesiunea plenară din 29 aprilie (142 de voturi 

pentru, 96 de voturi împotrivă și 12 abțineri).
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