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Editoriale:
1.„O Uniune mai ambiĠioasă. Orientările politice
ale Comisiei Europene, 2019-2024”,
Ursula vor der Leyen, Preɇedinte

O UNIUNE MAI AMBIğIOASĂ
Pentru generaĠia părinĠilor mei, Europa a însemnat o aspiraĠie la pace pe un
continent care fusese divizat prea multă vreme.
Pentru generaĠia mea, Europa a însemnat o aspiraĠie la pace, prosperitate ɇi
unitate pe care am transpus-o în realitate prin moneda noastră unică, libertatea de
circulaĠie ɇi extinderile succesive.
Pentru generaĠia copiilor mei, Europa este o aspiraĠie unică.
Este aspiraĠia de a trăi pe un continent unde natura ɇi sănătatea sunt protejate,
de a trăi într-o societate în care fiecare să aibă libertatea de a fi cine este cu
adevărat, de a locui unde îɇi doreɇte, de a iubi pe cine îɇi doreɇte ɇi de a-ɇi urmări
cele mai mari ambiĠii.
Este aspiraĠia către o lume deschisă la noile tehnologii ɇi totodată fidelă valorilor
seculare. AspiraĠia către o Europă care să îɇi asume rolul de lider mondial în abordarea principalelor provocări ale vremurilor în care trăim. Un număr record de cetăĠeni
europeni ɇi-au făcut auzite vocea ɇi aspiraĠiile votând la alegerile pentru Parlamentul
European din acest an, încredinĠându-le instituĠiilor ɇi liderilor Europei sarcina clară
de a da dovadă de îndrăzneală ɇi de hotărâre. Pentru a răspunde acestei aspiraĠii cu
acĠiuni pe măsură, trebuie să ne redescoperim unitatea ɇi forĠa interioară. Dacă voi fi
aleasă, voi întări legăturile dintre cetăĠeni, naĠiuni ɇi instituĠii.
Dintre aɇteptări ɇi rezultate. Dintre vorbe ɇi fapte. Comisia pe care o voi conduce va fi atentă la nevoile cetăĠenilor europeni ɇi va da dovadă de îndrăzneală în
situaĠiile în care va fi judicios să acĠioneze, dar le va lăsa mână liberă actorilor de la
nivel naĠional, regional ɇi local în cazurile în care aceɇtia sunt cel mai bine plasaĠi
pentru a acĠiona.
Lumea de astăzi pare mai instabilă ca oricând. Anumite puteri existente urmează
căi noi, de unele singure. În acelaɇi timp, apar ɇi se dezvoltă puteri noi. Schimbările
climatice, tehnologice ɇi demografice ne transformă societăĠile ɇi modul de viaĠă.
Toate acestea au creat un sentiment de neliniɇte ɇi anxietate în numeroase
comunităĠi din întreaga Europă. În următorii cinci ani, trebuie să ne unim eforturile pentru a risipi temerile ɇi a crea oportunităĠi. Europa trebuie să conducă
tranziĠia către o planetă sănătoasă ɇi o nouă lume digitală. Va reuɇi acest lucru doar
dacă îi va aduce pe oameni împreună ɇi îɇi va moderniza modelul unic de economie
socială de piaĠă pentru ca acesta să corespundă noilor ambiĠii de astăzi. Odată
angajaĠi în această direcĠie, trebuie să ne exploatăm la maximum punctele forte,
talentul ɇi potenĠialul.
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Trebuie să ne concentrăm asupra egalităĠii ɇi a creării de ɇanse pentru toĠi, fie
ei femei sau bărbaĠi, cetăĠeni din estul, vestul, sudul sau nordul Europei, tineri sau
bătrâni. Trebuie să ne apărăm valorile comune ɇi să susĠinem statul de drept.
Ɇi trebuie să ne dotăm cu resursele de care avem nevoie pentru a ne realiza
ambiĠiile, îndeosebi prin intermediul următorului nostru buget pe termen lung, în
privinĠa căruia ar trebui să se ajungă la un acord cât mai curând posibil.
Dispunem de elementele de bază pentru a realiza toate aceste lucruri. Avem o
rată record a ocupării forĠei de muncă ɇi o creɇtere economică susĠinută. Suntem
cea mai mare putere comercială din lume. Stabilim standarde pe care ɇi alĠii le
adoptă, la rândul lor. Am depăɇit stadiul de gestionare a crizei ɇi putem privi acum
spre viitor. Nu e momentul să fim timizi: putem fi mândri de ceea ce am realizat
până acum ɇi ne putem fixa obiective ambiĠioase pentru viitor.
Pe măsură ce vom lucra împreună, îmi doresc mai multă implicare ɇi deschidere în modul nostru de lucru. Vreau să întăresc parteneriatul Comisiei cu Parlamentul European, care este vocea cetăĠenilor. În acest spirit, am avut consultări cu
diverse părĠi interesate ɇi m-am inspirat din discuĠiile purtate cu grupurile politice
din Parlamentul European, precum ɇi din Agenda strategică 2019-2024 a Consiliului European. Aceste orientări politice au ca bază ideile ɇi priorităĠile comune
care ne unesc. Ele nu constituie un program de lucru exhaustiv; scopul lor este mai
curând să ne încadreze activitatea comună. Fiecare capitol cuprinde politicile pe
care intenĠionez să le aplic pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor noastre.
Orientările politice se concentrează asupra a ɇase ambiĠii emblematice pentru
Europa pentru următorii cinci ani, precum ɇi pentru perioada ulterioară: Un Pact
ecologic european; O economie în serviciul cetăĠenilor; O Europă pregătită pentru
era digitală; Protejarea modului nostru de viaĠă european; O Europă mai puternică
pe plan internaĠional.
Un nou elan pentru democraĠia europeană Vor apărea cu siguranĠă provocări
ɇi oportunităĠi noi, la care ne vom adapta, fără a ne îndepărta însă de la principiile
ɇi aspiraĠiile enunĠate în prezentele orientări. Văd următorii cinci ani ca pe o ɇansă
pentru Europa: cea de a fi mai ambiĠioasă pe plan intern pentru a deveni lider la
nivel mondial.
1. UN PACT ECOLOGIC EUROPEAN
Doresc ca Europa să fie mai ambiĠioasă ɇi să devină primul continent neutru
din punct de vedere climatic. Alegătorii europeni – inclusiv cei care nu au încă
vârsta de vot – ne-au transmis clar ɇi răspicat următorul mesaj: cer adoptarea unor
măsuri efective de combatere a schimbărilor climatice ɇi vor ca Europa să fie
deschizătoare de drumuri.
Pasiunea, convingerea ɇi energia milioanelor de tineri care ɇi-au făcut auzită
vocea în stradă ɇi în inimile noastre sunt o sursă de inspiraĠie pentru mine. Ei îɇi
apără viitorul ɇi este de datoria generaĠiei noastre să nu îi dezamăgească.
Transformarea în primul continent neutru din punct de vedere climatic este cea
mai mare provocare ɇi oportunitate a epocii noastre. De aceea, trebuie să luăm
imediat măsuri decisive în acest sens. Va trebui să investim în inovare ɇi cercetare, să
ne regândim economia ɇi să ne actualizăm politica industrială. Pentru a ne realiza
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această ambiĠie, voi propune un Pact ecologic european în primele 100 de zile ale
mandatului meu.
Pactul va include primul act legislativ european privind clima care va înscrie în
legislaĠie obiectivul atingerii neutralităĠii climatice până în 2050. Pasiunea, convingerea ɇi energia milioanelor de tineri care ɇi-au făcut auzită vocea în stradă ɇi în
inimile noastre sunt o sursă de inspiraĠie pentru mine. Este de datoria generaĠiei
noastre să nu îi dezamăgească.
Suntem în grafic în ceea ce priveɇte îndeplinirea obiectivelor ambiĠioase
asumate în cadrul Acordului de la Paris ɇi a celor stabilite pentru 2030, dar trebuie
să facem mai mult ɇi să acĠionăm mai rapid dacă vrem cu adevărat să atingem
neutralitatea climatică până în 2050.
În prezent, obiectivul nostru este să reducem emisiile cu 40 % până în 2030.
Trebuie să ne fixăm însă obiective ɇi mai ambiĠioase. Emisiile de carbon trebuie să
aibă un preĠ. Fiecare persoană ɇi fiecare sector în parte va trebui să îɇi aducă
contribuĠia. Voi propune extinderea sistemului de comercializare a certificatelor de
emisii pentru a acoperi ɇi sectorul maritim ɇi pentru a reduce, în timp, certificatele
gratuite alocate companiilor aeriene. De asemenea, voi propune extinderea în continuare a sistemului pentru a acoperi traficul ɇi construcĠiile.
Dacă vrem să atingem neutralitatea climatică până în 2050, va trebui să asigurăm convergenĠa diferitelor sisteme până în 2030. Pentru a completa această activitate ɇi a garanta că întreprinderile noastre beneficiază de condiĠii de concurenĠă
echitabile, voi introduce o taxă pe carbon la frontiere cu scopul de a evita relocarea
emisiilor de dioxid de carbon.
Această taxă va respecta pe deplin normele OrganizaĠiei Mondiale a ComerĠului. Pentru început, vor fi vizate doar anumite sectoare, numărul acestora urmând
să crească treptat. Voi revizui, de asemenea, Directiva privind impozitarea energiei.
O tranziĠie echitabilă
Pentru a favoriza schimbarea de care avem nevoie, voi prezenta planul meu
privind o economie echipată pentru viitor, noua noastră strategie industrială. Vom
fi liderul mondial în domeniul economiei circulare ɇi al tehnologiilor curate.
Vom depune eforturi pentru decarbonizarea industriilor mari consumatoare de
energie. Europa este o economie industrială, iar în multe regiuni din Uniune, comunităĠile sunt construite în jurul producătorului, al uzinei sau al fabricii locale.
Iată de ce consider că ceea ce este bun pentru planeta noastră trebuie să fie bun ɇi
pentru populaĠia, economia ɇi regiunile noastre. Sprijinul crucial acordat prin
fondurile de coeziune regiunilor ɇi zonelor noastre rurale de la est la vest ɇi de la
sud la nord le permite acestora să se adapteze la transformările lumii în care trăim.
Trebuie să facem însă ɇi mai mult.
Trebuie să asigurăm o tranziĠie echitabilă pentru toĠi. În această tranziĠie,
trebuie să recunoaɇtem ɇi să respectăm faptul că nu pornim cu toĠii din acelaɇi
punct. AmbiĠia este aceeaɇi pentru toĠi, dar unii pot avea nevoie de un sprijin mai
adaptat pentru a o realiza.
Consider că ceea ce este bun pentru planeta noastră trebuie să fie bun ɇi pentru
populaĠia, economia ɇi regiunile noastre. Vom asigura o tranziĠie echitabilă pentru
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toĠi. Vom sprijini persoanele ɇi regiunile cele mai afectate prin intermediul unui
nou Fond pentru o tranziĠie echitabilă. Aɇa procedăm n Europa: suntem ambiĠioɇi
ɇi nu lăsăm pe nimeni în urmă. De asemenea, avem nevoie de mai multă educaĠie ɇi
motivaĠie. În acest scop, voi propune un Pact climatic european, care să reunească
regiunile, comunităĠile locale, societatea civilă, sectorul industrial ɇi ɇcolile.
Împreună, acestea vor concepe ɇi se vor angaja să respecte un set de angajamente menite să determine o schimbare de comportament, de la nivel de individ
până la cea mai mare multinaĠională. Acesta va reprezenta un element esenĠial al
tranziĠiei echitabile pentru toĠi.
Un Plan de investiĠii pentru o Europă durabilă
Cei care vor acĠiona primii ɇi cel mai rapid vor fi ɇi cei care vor profita de
oportunităĠile create de tranziĠia ecologică.
Vom investi, aɇadar, sume record în cercetarea ɇi inovarea de vârf, utilizând la
maximum flexibilitatea oferită de următorul buget al UE pentru a ne axa pe domeniile cu potenĠialul cel mai ridicat. Sunt gata să dau dovadă de mai multă ambiĠie în
ceea ce priveɇte integrarea aspectelor legate de schimbările climatice în următorul
cadru financiar multianual.
Dacă Parlamentul European ɇi Consiliul sunt de acord, am putea stabili împreună obiectivul de a aloca 30 % din cheltuielile din următorul buget pe termen
lung pentru realizarea obiectivelor climatice.
FinanĠele publice nu vor fi însă suficiente. Va trebui să mobilizăm investiĠii
private prin plasarea finanĠării verzi ɇi durabile în centrul lanĠului nostru de
investiĠii ɇi al sistemului nostru financiar. În acest scop, intenĠionez să prezint o
strategie privind finanĠarea verde ɇi un Plan de investiĠii pentru o Europă durabilă.
În acelaɇi context, voi propune, de asemenea, transformarea unei părĠi din Banca
Europeană de InvestiĠii într-o Bancă europeană pentru climă.
Banca Europeană de InvestiĠii este deja cel mai mare furnizor multilateral din
lume de finanĠare pentru combaterea schimbărilor climatice, 25 % din finanĠarea sa
totală fiind dedicată investiĠiilor în domeniul climei. Doresc cel puĠin dublarea acestei
valori până în 2025. Planul de investiĠii pentru o Europă durabilă va sprijini investiĠii
în valoare de o mie de miliarde EUR în următorii zece ani în fiecare colĠ al UE.
Obiective mai ambiĠioase pentru 2030
Trebuie să ne fixăm obiective ɇi mai ambiĠioase pentru 2030. Vreau să reducem
emisiile cu cel puĠin 50 % până în 2030. Pentru a obĠine însă un impact veritabil,
lumea trebuie să avanseze împreună. UE va conduce negocierile internaĠionale
menite să asigure creɇterea nivelului de ambiĠie al altor Ġări cu emisii importante
până în 2021.
Până la acea dată, mă angajez să prezint un plan cuprinzător care să prevadă
mărirea obiectivului Uniunii Europene pentru 2030 la 55 %, într-un mod responsabil.
Acest plan se va baza pe evaluări ale impactului social, economic ɇi de mediu,
va urmări asigurarea unor condiĠii de concurenĠă echitabile ɇi va stimula inovarea,
competitivitatea ɇi ocuparea forĠei de muncă.
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Conservarea mediului natural al Europei
Schimbările climatice, biodiversitatea, securitatea alimentară, despăduririle ɇi
degradarea solului sunt legate între ele. Trebuie să ne schimbăm modul în care
producem, consumăm ɇi facem comerĠ. Întreaga noastră activitate trebuie să stea
sub semnul conservării ɇi al refacerii ecosistemului.
Trebuie să stabilim noi standarde transsectoriale în materie de biodiversitate
în domeniul comerĠului, al industriei, al agriculturii ɇi al politicii economice. În cadrul Pactului ecologic european, vom prezenta o Strategie în domeniul biodiversităĠii pentru 2030.
Mediul înconjurător, avuĠiile noastre naturale, mările ɇi oceanele noastre trebuie
să fie conservate ɇi protejate. Europa va colabora cu partenerii săi internaĠionali
pentru a reduce declinul biodiversităĠii în următorii cinci ani.
Doresc să fim lideri la ConferinĠa din 2020 a părĠilor la ConvenĠia privind
diversitatea biologică, aɇa cum am făcut ɇi cu ocazia ConferinĠei de la Paris privind
schimbările climatice din 2015. Trebuie să protejăm munca depusă de fermierii
noɇtri, care este esenĠială pentru a le oferi europenilor alimente nutritive, sigure ɇi
la preĠuri accesibile.
Ei nu pot continua să facă acest lucru decât dacă obĠin venituri suficiente care
să le asigure un trai decent pentru familiile lor. Le vom oferi sprijin fermierilor
printr-o nouă Strategie „de la fermă la consumator” privind o alimentaĠie durabilă
de-a lungul întregului lanĠ valoric.
Peste 50 % din europeni locuiesc în zone rurale. Acestea reprezintă fundamentul
societăĠii ɇi inima economiei noastre. Diversitatea peisajului, a culturii ɇi a patrimoniului constituie una dintre caracteristicile cele mai definitorii ɇi mai remarcabile
ale Europei.
Acestea reprezintă o parte esenĠială a identităĠii ɇi a potenĠialului nostru economic. Ne vom preĠui ɇi conserva zonele rurale ɇi vom investi în viitorul lor.
Sănătatea cetăĠenilor europeni ɇi sănătatea planetei sunt strâns legate între ele: este
vorba despre calitatea aerului pe care îl respirăm, a apei pe care o bem, a alimentelor pe care le consumăm ɇi despre siguranĠa produselor pe care le folosim.
Pentru sănătatea cetăĠenilor, a copiilor ɇi a nepoĠilor noɇtri, Europa trebuie să
aibă ambiĠia de a reduce poluarea la zero. Voi prezenta o strategie transversală de
protejare a sănătăĠii cetăĠenilor împotriva poluării ɇi a degradării mediului, care va
aborda aspecte precum calitatea aerului ɇi a apei, substanĠele chimice periculoase,
emisiile industriale, pesticidele ɇi perturbatorii endocrini.
O Europă durabilă înseamnă o Europă care prezintă oportunităĠi, inovează,
creează locuri de muncă ɇi le oferă un avantaj competitiv sectoarelor sale industriale.
Economia circulară este esenĠială pentru dezvoltarea viitorului model economic al
Europei.
Voi propune un nou Plan de acĠiune pentru economia circulară, axat pe utilizarea durabilă a resurselor, în special în sectoarele care sunt mari consumatoare de
resurse ɇi care au un impact ridicat, cum ar fi sectorul textil ɇi cel al construcĠiilor.
Vreau ca Europa să fie un exemplu în ceea ce priveɇte materialele plastice de unică
folosinĠă. Până în 2050, în oceane va fi mai mult plastic decât peɇti.
Trebuie să ne gândim serios cum putem inversa această tendinĠă. LegislaĠia
europeană se aplică deja celor zece obiecte din plastic cel mai frecvent întâlnite pe
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plajele europene. Doresc să deschid un nou front în lupta noastră împotriva deɇeurilor de plastic care să vizeze microplasticele.
2. O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CETĂğENILOR
Îmi doresc ca Europa să fie mai ambiĠioasă în ceea ce priveɇte echitatea socială
ɇi prosperitatea, care este promisiunea fondatoare a Uniunii noastre. Sunt mândră
de modelul nostru unic european de economie socială de piaĠă. Acest model permite creɇterea economiilor noastre ɇi determină scăderea sărăciei ɇi a inegalităĠilor.
Tot acest model asigură caracterul prioritar al echităĠii ɇi protecĠiei sociale.
Consolidarea economiei noastre sociale de piaĠă este extrem de importantă într-un
moment în care regândim modul de funcĠionare al industriei ɇi al economiei noastre.
Obiectivul nostru de a avea o planetă sănătoasă ɇi neutră din punct de vedere
climatic trebuie să se bazeze pe o economie socială de piaĠă puternică ɇi rezilientă.
Trebuie mai întâi să câɇtigăm ceea ce vrem să cheltuim cu această tranziĠie.
Sprijinirea întreprinderilor mici
Primul pas este întărirea coloanei vertebrale a economiei noastre: întreprinderile mici ɇi mijlocii (IMM-urile). Acestea reprezintă 99 % din totalul întreprinderilor ɇi lor li se datorează 85 % din locurile de muncă create în ultimii cinci ani.
În cadrul lor lucrează inovatorii ɇi antreprenorii noɇtri. Ele sunt cele care îi învaĠă meserie pe tinerii noɇtri. Ele întruchipează tot ce este bun în economia noastră.
Avem nevoie de mai mulĠi inovatori tineri ɇi agili care să dezvolte tehnologii
revoluĠionare, la fel cum au făcut cu numai un deceniu în urmă giganĠii actuali din
domeniul tehnologiei. Vreau să iau măsuri prin care să le uɇurez micilor întreprinderi calea către inovaĠii de anvergură.
Trebuie să continuăm să dezvoltăm piaĠa pentru finanĠarea creɇterii societăĠilor inovatoare ale viitorului. În acest scop, voi propune o strategie dedicată
IMM-urilor, pentru ca acestea să poată prospera, prin reducerea birocraĠiei ɇi prin
îmbunătăĠirea accesului lor la piaĠă. Vom finaliza uniunea pieĠelor de capital pentru
a asigura accesul IMM-urilor la finanĠarea de care au nevoie ca să crească, să
inoveze ɇi să se extindă.
Tot în acest scop, voi crea un fond privat-public specializat în oferte publice
iniĠiale pentru IMM-uri, care va beneficia de o investiĠie iniĠială a UE care ar putea
fi suplimentată cu o sumă echivalentă din partea investitorilor privaĠi.
Aprofundarea uniunii noastre economice ɇi monetare
CetăĠenii ɇi întreprinderile noastre pot prospera numai dacă economia funcĠionează în serviciul lor. Acesta este sensul economiei noastre sociale de piaĠă.
După mai mulĠi ani de redresare, economia Europei este stabilă, ocuparea forĠei de
muncă, creɇterea economică ɇi investiĠiile situându-se la nivelurile anterioare crizei
sau chiar depăɇindu-le.
SituaĠia finanĠelor publice continuă să se îmbunătăĠească, sistemul nostru
bancar este mai solid, iar bazele uniunii noastre economice ɇi monetare sunt mai
puternice ca oricând. Având în vedere norii apăruĠi la orizont, unii legaĠi de
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tensiunile comerciale, iar alĠii de o încetinire a creɇterii mondiale, trebuie să
menĠinem această dinamică. Avem nevoie de un mediu de investiĠii mai atractiv ɇi
de o creɇtere care să creeze locuri de muncă de calitate, în special pentru tineri.
Euro, moneda noastră comună, este mai mult decât monedele ɇi bancnotele din
buzunarele noastre: este un simbol al unităĠii noastre ɇi al promisiunii Europei de a
asigura prosperitate ɇi protecĠie.
Trebuie însă să luăm măsuri pentru a o face mereu mai puternică. Voi acorda
prioritate aprofundării în continuare a uniunii economice ɇi monetare. În acest
context, voi contribui la crearea unui instrument bugetar de convergenĠă ɇi
competitivitate pentru zona euro, care să sprijine reformele ɇi investiĠiile efectuate
de statele membre în favoarea creɇterii economice. Voi intensifica sprijinul acordat
Ġărilor din afara zonei euro care se pregătesc să adere la moneda comună. Voi utiliza
pe deplin flexibilitatea pe care o oferă Pactul de stabilitate ɇi de creɇtere.
Aceasta ne va ajuta să imprimăm o orientare bugetară mai favorabilă creɇterii
în zona euro, protejând, fără a renunĠa însă la responsabilitatea bugetară. Voi pune
accentul, de asemenea, pe finalizarea uniunii bancare. Aceasta include instituirea
unui mecanism comun de sprijin bugetar pentru Fondul unic de rezoluĠie, o
garanĠie de ultimă instanĠă în cazul unei rezoluĠii bancare. Pentru ca cetăĠenii să fie
liniɇtiĠi în ceea ce priveɇte siguranĠa depozitelor lor bancare, avem nevoie de un
sistem european de asigurare a depozitelor. Acestea sunt elementele care lipsesc
încă din cadrul uniunii bancare ɇi în privinĠa cărora ar trebui să ajungem la un
acord cât mai curând posibil. De asemenea, voi prezenta măsuri referitoare la un
cadru solid în materie de rezoluĠie ɇi de insolvenĠă bancară. Doresc să întăresc rolul
internaĠional al monedei euro, inclusiv reprezentarea sa externă.
O piaĠă de capital puternică, integrată ɇi rezilientă reprezintă cel mai bun punct
de plecare pentru ca moneda unică să fie utilizată pe scară mai largă pe plan internaĠional. Politica noastră economică trebuie să meargă mână în mână cu drepturile
sociale, cu obiectivul Europei privind neutralitatea climatică ɇi cu competitivitatea
industriei. Voi transforma semestrul european într-un instrument care să integreze
obiectivele de dezvoltare durabilă ale OrganizaĠiei NaĠiunilor Unite.
Dacă dorim ca deciziile noastre comune să fie asumate într-o măsură mai
mare, guvernanĠa economică ɇi răspunderea democratică trebuie să meargă mână
în mână. În acest spirit, doresc ca Parlamentul European să îɇi facă auzită vocea
mai mult în ceea ce priveɇte guvernanĠa economică a Uniunii noastre. CetăĠenii ɇi
întreprinderile noastre pot prospera numai dacă economia funcĠionează în serviciul
lor. Acesta este sensul economiei noastre sociale de piaĠă.
Membrii Comisiei responsabili cu chestiunile economice vor veni în Parlamentul
European înainte de fiecare etapă importantă a ciclului semestrului european.
Pilonul social al Europei
Consider că a sosit momentul să reconciliem componenta socială ɇi componenta de piaĠă a economiei moderne din ziua de azi. Din acest motiv intenĠionez
să propun un plan de acĠiune pentru punerea în aplicare integrală a Pilonului
european al drepturilor sociale. În acest context, îi vom ajuta să aibă un trai decent
pe cei care muncesc ɇi să îɇi găsească un loc de muncă pe cei care încă nu au unul.
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Vom acorda sprijin copiilor ɇi tinerilor noɇtri pentru a le oferi educaĠia ɇi oportunităĠile de care au nevoie pentru a se împlini.
Demnitatea muncii este sacră. În primele 100 de zile ale mandatului meu, voi
propune un instrument juridic menit să asigure că toĠi lucrătorii din Uniunea
noastră au un salariu minim echitabil. Aceasta ar trebui să le permită să aibă un
nivel de trai decent indiferent de locul în care lucrează.
Salariile minime ar trebui stabilite în conformitate cu tradiĠiile naĠionale, prin
contracte colective sau dispoziĠii legale. Cred cu tărie în valoarea dialogului social
între angajatori ɇi sindicate – oamenii care îɇi cunosc cel mai bine sectorul ɇi
regiunea. Transformarea digitală aduce cu ea schimbări rapide, care ne afectează
pieĠele forĠei de muncă. Voi examina modalităĠile prin care se pot ameliora condiĠiile de muncă ale lucrătorilor de pe platformele online, cu un accent special pe
competenĠe ɇi educaĠie.
Demnitatea muncii este sacră. În primele 100 de zile ale mandatului meu, voi
propune un instrument juridic menit să asigure că toĠi lucrătorii din Uniunea
noastră au un salariu minim echitabil.
Trebuie să depunem, de asemenea, mai multe eforturi pentru a-i sprijini pe cei
care îɇi pierd locul de muncă din cauza unor evenimente externe care ne afectează
economia. Din acest motiv voi propune crearea unui Sistem european de reasigurare pentru indemnizaĠiile de ɇomaj. Acesta le va oferi protecĠie cetăĠenilor noɇtri
ɇi va reduce presiunea asupra finanĠelor publice în perioadele în care apar ɇocuri
externe. Trebuie să facem mai mult pentru a combate sărăcia. Viitorul Europei va
depinde de tinerii noɇtri. Trebuie să le acordăm sprijin pe tot parcursul copilăriei,
până la trecerea în viaĠa adultă. Faptul că aproape 25 de milioane de copii cu vârsta
sub 18 ani sunt expuɇi riscului de sărăcie sau de excluziune socială reprezintă o vină
colectivă a noastră, a tuturor.
Copiii care trăiesc în sărăcie sunt mai susceptibili de a deveni adulĠi care trăiesc
în sărăcie. Trebuie să întrerupem acest ciclu periculos ɇi trebuie să facem progrese
în această privinĠă. Pentru a-i sprijini pe toĠi copiii aflaĠi în dificultate, voi crea
GaranĠia europeană pentru copii, preluând astfel o propunere a Parlamentului
European. Acest instrument va contribui la asigurarea faptului că toĠi copiii din
Europa expuɇi riscului de sărăcie sau excluziune socială beneficiază de drepturi
elementare, cum ar fi accesul la asistenĠă medicală ɇi la educaĠie.
Europa ar trebui să le acorde sprijin, de asemenea, părinĠilor ɇi persoanelor cu
responsabilităĠi de îngrijire, pentru a asigura un echilibru mai bun între viaĠa profesională ɇi de familie.
Mă voi asigura că vom pune în aplicare pe deplin Directiva privind echilibrul
dintre viaĠa profesională ɇi cea privată, care încurajează o mai bună împărĠire a
responsabilităĠilor între femei ɇi bărbaĠi. Voi crea GaranĠia europeană pentru copii,
pentru a contribui la asigurarea faptului că toĠi copiii din Europa expuɇi riscului de
sărăcie sau excluziune socială beneficiază de drepturi elementare cum ar fi accesul
la asistenĠă medicală ɇi la educaĠie.
Acest lucru va contribui la creɇterea numărului de femei de pe piaĠa forĠei de
muncă ɇi la combaterea sărăciei în rândul copiilor. Mă voi asigura că această iniĠiativă va fi sprijinită prin investiĠii suficiente din cadrul Fondului social european+
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pentru a îmbunătăĠi calitatea ɇi accesibilitatea sistemelor de educaĠie ɇi îngrijire a
copiilor preɇcolari.
În ultimii cinci ani, GaranĠia pentru tineret a ajutat anual 3,5 milioane de tineri
să participe la activităĠi de formare sau educaĠionale ori să îɇi găsească un loc de
muncă. Pentru a duce mai departe această reuɇită, voi transforma GaranĠia pentru
tineret într-un instrument permanent de combatere a ɇomajului în rândul tinerilor.
Acesta ar trebui să beneficieze de un buget mai mare ɇi să facă obiectul unor
raportări periodice, pentru a ne asigura că obiectivele stabilite sunt atinse în fiecare
stat membru. În calitate de medic, sunt pasionată de subiectul sănătăĠii.
O proporĠie de 40 % dintre noi se vor confrunta cu cancerul la un moment dat
în viaĠă ɇi aproape toĠi vom cunoaɇte anxietatea ɇi durerea resimĠite când un
prieten sau un membru al familiei este diagnosticat cu această boală. Ratele de
supravieĠuire sunt în creɇtere, în special datorită programelor de depistare timpurie. Putem însă face mult mai mult. Voi propune un plan european de combatere
a cancerului, pentru a sprijini eforturile statelor membre de a îmbunătăĠi controlul
cancerului ɇi îngrijirile acordate pacienĠilor.
O Uniune a egalităĠii
Depinde de noi toĠi să avem o Europă prosperă ɇi socială. Avem nevoie de
egalitate pentru toĠi ɇi de egalitate în toate înĠelesurile termenului. Aceasta va fi una
dintre priorităĠile majore ale Comisiei mele ɇi ale punerii în aplicare a Pilonului
european al drepturilor sociale. În afaceri, în politică ɇi la nivelul societăĠii în
ansamblul său, nu ne putem valorifica pe deplin potenĠialul decât dacă recurgem la
întregul talent ɇi întreaga diversitate pe care le avem la dispoziĠie.
Echipele caracterizate de diversitate obĠin rezultate mai bune. Inovarea apare
atunci când îɇi unesc forĠele oameni proveniĠi din contexte diferite ɇi având
perspective diferite. Având în vedere provocările demografice care ne aɇteaptă, nu
ne putem permite să lăsăm vreun potenĠial nevalorificat. ToĠi cei pe care îi leagă
aceleaɇi aspiraĠii trebuie să beneficieze de aceleaɇi oportunităĠi. Din acest motiv
vom propune noi acte legislative pentru combaterea discriminării.
Principiul remuneraĠiei egale pentru muncă egală este consacrat de tratat. Acesta
este principiul care va sta la baza unei noi strategii europene privind egalitatea de
gen. Femeile câɇtigă în medie cu 16 % mai puĠin decât bărbaĠii, deɇi ajung să aibă
calificări mai înalte.
În primele 100 de zile ale mandatului meu, voi propune iniĠiative destinate să
introduce măsuri cu caracter obligatoriu privind transparenĠa salarizării. Egalitatea
de gen este o componentă esenĠială a creɇterii economice. Strategia europeană
privind egalitatea de gen va aborda în mod sistematic modul în care legislaĠia
influenĠează deciziile luate de femei de-a lungul întregii vieĠi: ocuparea unui loc de
muncă, gestionarea unei afaceri, primirea unui salariu, căsătoria, faptul de a avea
copii, gestionarea activelor ɇi primirea unei pensii.
Trebuie să le acordăm femeilor ɇi bărbaĠilor drepturi egale în toate aceste decizii
esenĠiale pentru viaĠa lor. Pentru a sparge plafonul de sticlă, trebuie să stabilim
cote privind echilibrul de gen în consiliile de administraĠie ale întreprinderilor. La
fel cum am procedat în calitate de ministru în Germania, voi încerca să obĠin
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majoritatea de voturi necesară pentru a debloca Directiva privind femeile în
consiliile de administraĠie. În ceea ce priveɇte egalitatea de gen, Comisia va fi ea
însăɇi un exemplu prin formarea unui colegiu al comisarilor care respectă pe deplin
egalitatea de gen.
Până la sfârɇitul mandatului meu, voi asigura o egalitate deplină la toate
nivelurile de conducere ale Comisiei ɇi nu voi accepta niciun compromis în această
privinĠă. În afaceri, în politică ɇi la nivelul societăĠii în ansamblul său, nu ne putem
valorifica pe deplin potenĠialul decât dacă recurgem la întregul talent ɇi întreaga
diversitate pe care le avem la dispoziĠie.
ToĠi cei pe care îi leagă aceleaɇi aspiraĠii trebuie să beneficieze de aceleaɇi
oportunităĠi ViolenĠa bazată pe gen rămâne o realitate înspăimântătoare pentru
mult prea multe 13 persoane din Uniunea noastră. Uniunea Europeană ar trebui să
facă tot posibilul pentru a preveni violenĠa domestică, a proteja victimele ɇi a
pedepsi infractorii. Aderarea UE la ConvenĠia de la Istanbul privind combaterea
violenĠei domestice rămâne o prioritate-cheie pentru Comisie.
Dacă aderarea rămâne blocată în Consiliu, voi lua în considerare prezentarea
unor propuneri privind standarde minime în materie de definire a unor anumite
tipuri de violenĠă, precum ɇi consolidarea Directivei privind drepturile victimelor.
Voi propune adăugarea violenĠei împotriva femeilor pe lista infracĠiunilor UE
definite în tratat. Egalitatea înseamnă mai mult decât egalitatea de gen. Mozaicul
identităĠii noastre e format din femei ɇi bărbaĠi, bătrâni ɇi tineri, est ɇi vest, nord ɇi
sud – diversele noastre identităĠi naĠionale ɇi culturale.
Este posibil să avem convingeri diferite ɇi să aparĠinem unor grupuri minoritare diferite, dar trebuie să ne asigurăm că ne ascultăm unii pe alĠii, că învăĠăm
unii de la alĠii ɇi că acceptăm cu braĠele deschise această diversitate. Este prea mare
numărul cetăĠenilor europeni care consideră că nu au aceleaɇi oportunităĠi în toate
părĠile Europei. În acest scop, trebuie să folosim toate instrumentele pe care le
avem la dispoziĠie.
O impozitare echitabilă
Unul dintre fundamentele economiei noastre sociale de piaĠă este faptul că
toată lumea contribuie în mod echitabil la binele comun. Nu pot exista excepĠii de
la această regulă. O uniformizare la un nivel inferior în materie de impozitare
subminează capacitatea Ġărilor de a stabili politici fiscale care să răspundă nevoilor
economiilor ɇi cetăĠenilor lor.
În situaĠiile în care se generează profituri, impozitele ɇi taxele aferente trebuie
să contribuie la finanĠarea sistemelor noastre de securitate socială ɇi de învăĠământ,
precum ɇi a infrastructurilor noastre. Este nevoie urgentă de reformarea sistemelor
de impozitare a profiturilor din UE ɇi de la nivel internaĠional. Acestea nu sunt
adecvate realităĠilor economiei moderne globalizate ɇi nu reflectă noile modele de
afaceri din lumea digitală. Voi susĠine echitatea fiscală – în ceea ce priveɇte atât
întreprinderile care oferă produse ɇi servicii fizice, cât ɇi pe cele ale căror activităĠi
sunt digitale. Mă voi asigura că impozitarea marilor întreprinderi din domeniul
tehnologiei este o prioritate. Voi depune toate eforturile ca să mă asigur că propunerile actuale sunt adoptate.
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Sunt în curs de desfăɇurare, în special în cadrul OrganizaĠiei pentru Cooperare
ɇi Dezvoltare Economică, discuĠii pentru identificarea unei soluĠii la nivel internaĠional. Cu toate acestea, dacă până la sfârɇitul anului 2020 tot nu se va găsi o
soluĠie la nivel mondial pentru impozitarea echitabilă a serviciilor digitale, UE ar
trebui să acĠioneze singură. Întreprinderile europene solicită sisteme ɇi norme fiscale
simple, în special atunci când îɇi desfăɇoară activitatea la nivel transfrontalier. În
prima jumătate a mandatului meu, voi prezenta propuneri de îmbunătăĠire a
mediului de impozitare a întreprinderilor în cadrul pieĠei unice. O bază fiscală consolidată comună a societăĠilor ar oferi întreprinderilor un cadru unic de reglementare pentru a determina baza de calcul a impozitului pe profit în Uniunea
Europeană. Acesta este de multă vreme un proiect al Parlamentului European ɇi voi
depune eforturi ca să îl transform în realitate. DiferenĠele dintre normele fiscale pot
constitui un obstacol în calea unei integrări mai profunde a pieĠei unice.
Acest lucru poate îngreuna creɇterea economică, în special în zona euro, unde
legăturile economice sunt mai puternice. Trebuie să fim capabili să acĠionăm. Voi
recurge la clauzele din tratate care permit ca propunerile privind impozitarea să fie
adoptate prin codecizie, urmând ca hotărârea să fie luată de către Consiliu prin vot cu
majoritate calificată. Astfel vom fi mai eficienĠi ɇi mai în măsură să acĠionăm rapid
atunci când este necesar. În acelaɇi spirit, voi intensifica lupta împotriva fraudei
fiscale ɇi voi acĠiona mai ferm împotriva regimurilor fiscale dăunătoare din Ġări terĠe.
3. O EUROPĂ PREGĂTITĂ PENTRU ERA DIGITAL
Vreau ca Europa să aibă ambiĠii mai mari prin valorificarea oportunităĠilor din
era digitală, fără să transgresăm însă limitele siguranĠei ɇi ale eticii. Tehnologiile
digitale, în special inteligenĠa artificială (IA), transformă lumea într-un ritm fără
precedent. Acestea au schimbat modul în care comunicăm, trăim ɇi muncim ɇi au
introdus schimbări în societăĠile ɇi în economiile noastre. Internetul obiectelor
stabileɇte interconexiuni noi în întreaga lume. După cunoɇtinĠe ɇi oameni, a venit
acum rândul dispozitivelor ɇi senzorilor să fie conectaĠi. CantităĠile de date sunt
enorme ɇi în continuă creɇtere. Europa este deja un reper în domeniul telecomunicaĠiilor. A venit momentul să repetăm acest succes ɇi să elaborăm standarde comune
pentru reĠelele noastre 5G. Este poate prea târziu să ajungem la nivelul marilor
companii din domeniul tehnologiei, dar nu este prea târziu să atingem suveranitatea tehnologică în anumite domenii-cheie ale tehnologiei.
Pentru a deveni lideri în noua generaĠie a tehnologiilor de vârf, vom investi în
tehnologia blockchain, în calculul de înaltă performanĠă, în informatica cuantică ɇi
în algoritmi ɇi instrumente care să permită schimbul de date ɇi utilizarea datelor.
Vom defini împreună standarde pentru această nouă generaĠie de tehnologii care
devin regula la nivel mondial.
Pe măsură ce vom investi tot mai mult în cercetarea ɇi inovarea revoluĠionare,
trebuie să acceptăm că ne vom confrunta în mod inevitabil ɇi cu eɇecuri. Datele ɇi
IA sunt ingredientele inovării care ne pot ajuta să găsim soluĠii la provocările
societale, de la sănătate la agricultură ɇi de la securitate la producerea de bunuri.
Pentru a valorifica acest potenĠial, trebuie să ne găsim propria cale, aici în
Europa, asigurând un echilibru între comunicarea ɇi utilizarea pe scară largă a

