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O Uniune mai ambițioasă
Pentru generația părinților mei, Europa a însemnat o aspirație la pace pe un continent care
fusese divizat prea multă vreme.
Pentru generația mea, Europa a însemnat o aspirație la pace, prosperitate și unitate pe care am
transpus-o în realitate prin moneda noastră unică, libertatea de circulație și extinderile
succesive.
Pentru generația copiilor mei, Europa este o aspirație unică.
Este aspirația de a trăi pe un continent unde natura și 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 își dorește,
de a iubi pe cine își dorește și de a-și urmări cele mai mari ambiții. Este aspirația către o lume
deschisă la noile tehnologii și totodată fidelă valorilor seculare. Aspirația către o Europă care să
își asume rolul de lider mondial în abordarea principalelor provocări ale vremurilor în care
trăim.
Un număr record de cetățeni europeni și-au făcut auzite vocea și aspirațiile votând la alegerile
pentru Parlamentul European din acest an, încredințându-le instituțiilor și liderilor Europei
sarcina clară de a da dovadă de îndrăzneală și de hotărâre.
Pentru a răspunde acestei aspirații cu acțiuni pe măsură, trebuie să ne redescoperim
unitatea și forța interioară.
Dacă voi fi aleasă, voi întări legăturile dintre cetățeni, națiuni și instituții. Dintre așteptări și
rezultate. Dintre vorbe și fapte. Comisia pe care o voi conduce va fi atentă la nevoile cetățenilor
europeni și va da dovadă de îndrăzneală în situațiile în care va fi judicios să acționeze, dar le va
lăsa mână liberă actorilor de la nivel național, regional și local în cazurile în care aceștia sunt cel
mai bine plasați pentru a acționa.

Lumea de astăzi pare mai instabilă ca oricând. Anumite puteri existente urmează căi noi, de
unele singure. În același timp, apar și se dezvoltă puteri noi. Schimbările climatice, tehnologice și
demografice ne transformă societățile și modul de viață. Toate acestea au creat un sentiment de
neliniște și anxietate în numeroase comunități din întreaga Europă.
În următorii cinci ani, trebuie să ne unim eforturile pentru a risipi temerile și a crea oportunități.
Europa trebuie să conducă tranziția către o planetă sănătoasă și o nouă lume digitală. Va
reuși acest lucru doar dacă îi va aduce pe oameni împreună și își va moderniza modelul
unic de economie socială de piață pentru ca acesta să corespundă noilor ambiții de astăzi.
Odată angajați în această direcție, trebuie să ne exploatăm la maximum punctele forte, talentul și
potențialul. Trebuie să ne concentrăm asupra egalității și a creării de șanse pentru toți, fie ei
femei sau bărbați, cetățeni din estul, vestul, sudul sau nordul Europei, tineri sau bătrâni.
Trebuie să ne apărăm valorile comune și să susținem statul de drept. Și trebuie să ne dotăm cu
resursele de care avem nevoie pentru a ne realiza ambițiile, îndeosebi prin intermediul
următorului nostru buget pe termen lung, în privința 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 forței de muncă și o creștere economică susținută. Suntem cea mai mare putere
comercială din lume. Stabilim standarde pe care și alții le adoptă, la rândul lor. Am depășit
stadiul de gestionare a crizei și putem privi acum spre viitor.
Nu e momentul să fim timizi: putem fi mândri de ceea ce am realizat până acum și ne
putem fixa obiective ambițioase pentru viitor.
Pe măsură ce vom lucra împreună, îmi doresc mai multă implicare și deschidere în modul nostru
de lucru. Vreau să întăresc parteneriatul Comisiei cu Parlamentul European, care este vocea
cetățenilor.
În acest spirit, am avut consultări cu diverse părți interesate și m-am inspirat din discuțiile
purtate cu grupurile politice din Parlamentul European, precum și din Agenda strategică
2019-2024 a Consiliului European.
Aceste orientări politice au ca bază ideile și prioritățile 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 intenționez să le aplic pentru a contribui la
îndeplinirea obiectivelor noastre. Orientările politice se concentrează asupra a șase ambiții
emblematice pentru Europa pentru următorii cinci ani, precum și pentru perioada ulterioară:







Un Pact ecologic european
O economie în serviciul cetățenilor
O Europă pregătită pentru era digitală
Protejarea modului nostru de viață european
O Europă mai puternică pe plan internațional
Un nou elan pentru democrația europeană

Vor apărea cu siguranță provocări și oportunități noi, la care ne vom adapta, fără a ne îndepărta
însă de la principiile și aspirațiile enunțate în prezentele orientări. Văd următorii cinci ani ca
pe o șansă pentru Europa: cea de a fi mai ambițioasă pe plan intern pentru a deveni lider
la nivel mondial.

1. Un Pact ecologic european
Doresc ca Europa să fie mai ambițioasă și
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 și
răspicat următorul mesaj: cer adoptarea unor
măsuri efective de combatere a schimbărilor
climatice și vor ca Europa să fie deschizătoare
de drumuri.
Pasiunea, convingerea și energia milioanelor
de tineri care și-au făcut auzită vocea în stradă
și în inimile noastre sunt o sursă de inspirație
pentru mine. Ei își apără viitorul și este de
datoria generației noastre să nu îi
dezamăgească.
Transformarea în primul continent neutru
din punct de vedere climatic este cea mai
mare provocare și oportunitate a epocii
noastre. De aceea, trebuie să luăm imediat
măsuri decisive în acest sens. Va trebui să
investim în inovare și cercetare, să ne
regândim economia și să ne actualizăm
politica industrială.
Pentru a ne realiza această ambiție, 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
legislație obiectivul atingerii neutralității
climatice până în 2050.

Pasiunea, convingerea și energia
milioanelor de tineri care și-au făcut
auzită vocea în stradă și în inimile
noastre sunt o sursă de inspirație pentru
mine. Este de datoria generației noastre
să nu îi dezamăgească.

Suntem în grafic în ceea ce privește
îndeplinirea obiectivelor ambițioase asumate
în cadrul Acordului de la Paris și a celor
stabilite pentru 2030, dar trebuie să facem mai
mult și să acționăm 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 și mai ambițioase.
Emisiile de carbon trebuie să aibă un preț.
Fiecare persoană și fiecare sector în parte va
trebui să își aducă contribuția.
Voi propune extinderea sistemului de
comercializare a certificatelor de emisii
pentru a acoperi și sectorul maritim și pentru
a reduce, în timp, certificatele gratuite alocate
companiilor aeriene. De asemenea, voi
propune extinderea în continuare a sistemului
pentru a acoperi traficul și construcțiile. Dacă
vrem să atingem neutralitatea climatică până
în 2050, va trebui să asigurăm convergența
diferitelor sisteme până în 2030.
Pentru a completa această activitate și a
garanta că întreprinderile noastre beneficiază
de condiții de concurență 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 Organizației Mondiale a Comerțului.
Pentru început, vor fi vizate doar anumite
sectoare, numărul acestora urmând să crească
treptat. Voi revizui, de asemenea, Directiva
privind impozitarea energiei.
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O tranziție 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 și al tehnologiilor curate. Vom
depune eforturi pentru decarbonizarea
industriilor mari consumatoare de energie.
Europa este o economie industrială, iar în
multe regiuni din Uniune, comunitățile 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 și pentru populația,
economia și regiunile noastre.
Sprijinul crucial acordat prin fondurile de
coeziune regiunilor și zonelor noastre rurale
de la est la vest și de la sud la nord le permite
acestora să se adapteze la transformările lumii
în care trăim. Trebuie să facem însă și mai
mult.
Trebuie să asigurăm o tranziție echitabilă
pentru toți.
În această tranziție, trebuie să recunoaștem și
să respectăm faptul că nu pornim cu toții din
același punct. Ambiția este aceeași pentru toți,
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 și
pentru populația, economia și regiunile
noastre. Vom asigura o tranziție
echitabilă pentru toți.
Vom sprijini persoanele și regiunile cele mai
afectate prin intermediul unui nou Fond
pentru o tranziție echitabilă. Așa procedăm
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în Europa: suntem ambițioși și nu lăsăm pe
nimeni în urmă.
De asemenea, avem nevoie de mai multă
educație și motivație. În acest scop, voi
propune un Pact climatic european, care să
reunească regiunile, comunitățile locale,
societatea civilă, sectorul industrial și școlile.
Împreună, acestea vor concepe și 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
multinațională. Acesta va reprezenta un
element esențial al tranziției echitabile pentru
toți.

Un Plan de investiții pentru o Europă
durabilă
Cei care vor acționa primii și cel mai rapid vor
fi și cei care vor profita de oportunitățile
create de tranziția ecologică.
Vom investi, așadar, sume record în cercetarea
și inovarea de vârf, utilizând la maximum
flexibilitatea oferită de următorul buget al UE
pentru a ne axa pe domeniile cu potențialul cel
mai ridicat.
Sunt gata să dau dovadă de mai multă
ambiție în ceea ce privește integrarea
aspectelor legate de schimbările climatice
în următorul cadru financiar multianual.
Dacă Parlamentul European și 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.
Finanțele publice nu vor fi însă suficiente. Va
trebui să mobilizăm investiții private prin
plasarea finanțării verzi și durabile în centrul
lanțului nostru de investiții și al sistemului
nostru financiar. În acest scop, intenționez să
prezint o strategie privind finanțarea verde

și un Plan de investiții pentru o Europă
durabilă.
În același context, voi propune, de
asemenea, transformarea unei părți din
Banca Europeană de Investiții într-o Bancă
europeană pentru climă.
Banca Europeană de Investiții este deja cel
mai mare furnizor multilateral din lume de
finanțare pentru combaterea schimbărilor
climatice, 25 % din finanțarea sa totală fiind
dedicată investițiilor în domeniul climei.
Doresc cel puțin dublarea acestei valori până
în 2025.
Planul de investiții pentru o Europă
durabilă va sprijini investiții în valoare de
o mie de miliarde EUR în următorii zece ani
în fiecare colț al UE.

Obiective mai ambițioase pentru
2030
Trebuie să ne fixăm obiective și mai
ambițioase pentru 2030. Vreau să reducem
emisiile cu cel puțin 50 % până în 2030.
Pentru a obține însă un impact veritabil, lumea
trebuie să avanseze împreună. UE va conduce
negocierile internaționale menite să
asigure creșterea nivelului de ambiție al
altor țări 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 și de mediu, va
urmări asigurarea unor condiții de concurență
echitabile
și
va
stimula
inovarea,
competitivitatea și ocuparea forței de muncă.

Conservarea mediului natural al
Europei

Schimbările
climatice,
biodiversitatea,
securitatea alimentară, despăduririle și
degradarea solului sunt legate între ele.
Trebuie să ne schimbăm modul în care
producem, consumăm și facem comerț.
Întreaga noastră activitate trebuie să stea sub
semnul
conservării
și
al
refacerii
ecosistemului. Trebuie să stabilim noi
standarde transsectoriale în materie de
biodiversitate în domeniul comerțului, al
industriei, al agriculturii și al politicii
economice.
În cadrul Pactului ecologic european, vom
prezenta o Strategie în domeniul
biodiversității pentru 2030.
Mediul înconjurător, avuțiile noastre naturale,
mările și oceanele noastre trebuie să fie
conservate și protejate. Europa va colabora cu
partenerii săi internaționali pentru a reduce
declinul biodiversității în următorii cinci ani.
Doresc să fim lideri la Conferința din 2020 a
părților la Convenția privind diversitatea
biologică, așa cum am făcut și cu ocazia
Conferinței de la Paris privind schimbările
climatice din 2015.
Trebuie să protejăm munca depusă de
fermierii noștri, care este esențială pentru a le
oferi europenilor alimente nutritive, sigure și
la prețuri accesibile. Ei nu pot continua să facă
acest lucru decât dacă obțin 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
alimentație
durabilă de-a lungul întregului lanț valoric.
Peste 50 % din europeni locuiesc în zone
rurale. Acestea reprezintă fundamentul
societății și inima economiei noastre.
Diversitatea peisajului, a culturii și a
patrimoniului
constituie
una
dintre
caracteristicile cele mai definitorii și mai
remarcabile ale Europei. Acestea reprezintă o
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parte esențială a identității și a potențialului
nostru economic. Ne vom prețui și conserva
zonele rurale și vom investi în viitorul lor.
Sănătatea cetățenilor europeni și 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 și despre siguranța produselor pe
care le folosim.
Pentru sănătatea cetățenilor, a copiilor și a
nepoților noștri, Europa trebuie să aibă
ambiția de a reduce poluarea la zero. Voi
prezenta o strategie transversală de protejare
a sănătății cetățenilor împotriva poluării și a
degradării mediului, care va aborda aspecte
precum calitatea aerului și a apei, substanțele
chimice periculoase, emisiile industriale,
pesticidele și perturbatorii endocrini.
O Europă durabilă înseamnă o Europă care
prezintă oportunități, inovează, creează locuri

de muncă și le oferă un avantaj competitiv
sectoarelor sale industriale. Economia
circulară este esențială pentru dezvoltarea
viitorului model economic al Europei.
Voi propune un nou Plan de acțiune pentru
economia circulară, axat pe utilizarea
durabilă a resurselor, în special în sectoarele
care sunt mari consumatoare de resurse și
care au un impact ridicat, cum ar fi sectorul
textil și cel al construcțiilor.
Vreau ca Europa să fie un exemplu în ceea
ce privește materialele plastice de unică
folosință. Până în 2050, în oceane va fi mai
mult plastic decât pești. Trebuie să ne gândim
serios cum putem inversa această tendință.
Legislația europeană se aplică deja celor zece
obiecte din plastic cel mai frecvent întâlnite pe
plajele europene. Doresc să deschid un nou
front în lupta noastră împotriva deșeurilor de
plastic care să vizeze microplasticele.

2. O economie în serviciul cetățenilor
Îmi doresc ca Europa să fie mai ambițioasă
în ceea ce privește echitatea socială și
prosperitatea, care este promisiunea
fondatoare a Uniunii noastre.
Sunt mândră de modelul nostru unic
european de economie socială de piață.
Acest model permite creșterea economiilor
noastre și determină scăderea sărăciei și a
inegalităților. Tot acest model asigură
caracterul prioritar al echității și protecției
sociale.
Consolidarea economiei noastre sociale de
piață este extrem de importantă într-un
moment în care regândim modul de
funcționare al industriei și al economiei
noastre.
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Obiectivul nostru de a avea o planetă
sănătoasă și neutră din punct de vedere
climatic trebuie să se bazeze pe o economie
socială de piață puternică și rezilientă. Trebuie
mai întâi să câștigăm ceea ce vrem să cheltuim
cu această tranziție.

Sprijinirea întreprinderilor mici
Primul pas este întărirea coloanei vertebrale a
economiei noastre: întreprinderile mici și
mijlocii (IMM-urile).
Acestea reprezintă 99 % din totalul
întreprinderilor și lor li se datorează 85 % din
locurile de muncă create în ultimii cinci ani. În
cadrul lor lucrează inovatorii și antreprenorii
noștri. Ele sunt cele care îi învață meserie pe
tinerii noștri. Ele întruchipează tot ce este bun
în economia noastră.

Avem nevoie de mai mulți inovatori tineri și
agili care să dezvolte tehnologii revoluționare,
la fel cum au făcut cu numai un deceniu în
urmă giganții actuali din domeniul tehnologiei.

menținem această dinamică. Avem nevoie de
un mediu de investiții mai atractiv și de o
creștere care să creeze locuri de muncă de
calitate, în special pentru tineri.

Vreau să iau măsuri prin care să le ușurez
micilor întreprinderi calea către inovații
de anvergură. Trebuie să continuăm să
dezvoltăm piața pentru finanțarea creșterii
societăților inovatoare ale viitorului.

Euro, moneda noastră comună, este mai mult
decât monedele și bancnotele din buzunarele
noastre: este un simbol al unității noastre și al
promisiunii Europei de a asigura prosperitate
și protecție.

În acest scop, voi propune o strategie
dedicată IMM-urilor, pentru ca acestea să
poată prospera, prin reducerea birocrației și
prin îmbunătățirea accesului lor la piață.

Trebuie însă să luăm măsuri pentru a o face
mereu mai puternică. Voi acorda prioritate
aprofundării în continuare a uniunii
economice și monetare.

Vom finaliza uniunea piețelor de capital
pentru a asigura accesul IMM-urilor la
finanțarea de care au nevoie ca să crească, să
inoveze și să se extindă. Tot în acest scop, voi
crea un fond privat-public specializat în
oferte publice inițiale pentru IMM-uri, care
va beneficia de o investiție inițială a UE care ar
putea fi suplimentată cu o sumă echivalentă
din partea investitorilor privați.

În acest context, voi contribui la crearea unui
instrument bugetar de convergență și
competitivitate pentru zona euro, care să
sprijine reformele și investițiile efectuate de
statele membre în favoarea creșterii
economice. Voi intensifica sprijinul acordat
țărilor din afara zonei euro care se pregătesc
să adere la moneda comună.

Aprofundarea
uniunii
economice și monetare

noastre

Cetățenii și întreprinderile noastre pot
prospera
numai
dacă
economia
funcționează în serviciul lor. Acesta este
sensul economiei noastre sociale de piață.
După mai mulți ani de redresare, economia
Europei este stabilă, ocuparea forței de muncă,
creșterea economică și investițiile situându-se
la nivelurile anterioare crizei sau chiar
depășindu-le. Situația finanțelor publice
continuă să se îmbunătățească, sistemul
nostru bancar este mai solid, iar bazele uniunii
noastre economice și monetare sunt mai
puternice ca oricând.
Având în vedere norii apăruți la orizont, unii
legați de tensiunile comerciale, iar alții de o
încetinire a creșterii mondiale, trebuie să

Voi utiliza pe deplin flexibilitatea pe care o
oferă Pactul de stabilitate și de creștere.
Aceasta ne va ajuta să imprimăm o orientare
bugetară mai favorabilă creșterii în zona euro,
protejând, fără a renunța 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 rezoluție, o
garanție de ultimă instanță în cazul unei
rezoluții bancare.
Pentru ca cetățenii să fie liniștiți în ceea ce
privește siguranța depozitelor lor bancare,
avem nevoie de un sistem european de
asigurare a depozitelor.
Acestea sunt elementele care lipsesc încă din
cadrul uniunii bancare și în privința cărora ar
trebui să ajungem la un acord cât mai curând
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posibil. De asemenea, voi prezenta măsuri
referitoare la un cadru solid în materie de
rezoluție și de insolvență bancară.
Doresc să întăresc rolul internațional al
monedei euro, inclusiv reprezentarea sa
externă. O piață de capital puternică, integrată
și rezilientă reprezintă cel mai bun punct de
plecare pentru ca moneda unică să fie utilizată
pe scară mai largă pe plan internațional.
Politica noastră economică trebuie să meargă
mână în mână cu drepturile sociale, cu
obiectivul Europei privind neutralitatea
climatică și cu competitivitatea industriei.
Voi transforma semestrul european într-un
instrument care să integreze obiectivele de
dezvoltare durabilă ale Organizației
Națiunilor Unite.
Dacă dorim ca deciziile noastre comune să fie
asumate într-o măsură mai mare, guvernanța
economică și răspunderea democratică
trebuie să meargă mână în mână.
În acest spirit, doresc ca Parlamentul
European să își facă auzită vocea mai mult
în ceea ce privește guvernanța economică a
Uniunii noastre.

Cetățenii și întreprinderile noastre pot
prospera numai dacă economia
funcționează în serviciul lor. Acesta este
sensul economiei noastre sociale de
piață.
Membrii Comisiei responsabili cu chestiunile
economice vor veni în Parlamentul European
înainte de fiecare etapă importantă a ciclului
semestrului european.
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Pilonul social al Europei
Consider că a sosit momentul să
reconciliem
componenta
socială
și
componenta de piață a economiei moderne
din ziua de azi.
Din acest motiv intenționez să propun un plan
de acțiune 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 și să își găsească
un loc de muncă pe cei care încă nu au unul.
Vom acorda sprijin copiilor și tinerilor noștri
pentru a le oferi educația și oportunitățile 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 toți
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 tradițiile naționale, prin
contracte colective sau dispoziții legale. Cred
cu tărie în valoarea dialogului social între
angajatori și sindicate – oamenii care își
cunosc cel mai bine sectorul și regiunea.
Transformarea digitală aduce cu ea schimbări
rapide, care ne afectează piețele forței de
muncă. Voi examina modalitățile prin care se
pot ameliora condițiile de muncă ale
lucrătorilor de pe platformele online, cu un
accent special pe competențe și educație.

Demnitatea muncii este sacră. În
primele 100 de zile ale mandatului meu,
voi propune un instrument juridic menit
să asigure că toți lucrătorii din Uniunea
noastră au un salariu minim echitabil.

Trebuie să depunem, de asemenea, mai multe
eforturi pentru a-i sprijini pe cei care își 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
indemnizațiile de șomaj. Acesta le va oferi
protecție cetățenilor noștri și va reduce
presiunea asupra finanțelor publice în
perioadele în care apar șocuri externe.
Trebuie să facem mai mult pentru a
combate sărăcia. Viitorul Europei va depinde
de tinerii noștri. Trebuie să le acordăm sprijin
pe tot parcursul copilăriei, până la trecerea în
viața adultă.
Faptul că aproape 25 de milioane de copii cu
vârsta sub 18 ani sunt expuși 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 adulți care trăiesc în sărăcie. Trebuie să
întrerupem acest ciclu periculos și trebuie să
facem progrese în această privință.
Pentru a-i sprijini pe toți copiii aflați în
dificultate, voi crea Garanția europeană
pentru copii, preluând astfel o propunere a
Parlamentului European.
Acest instrument va contribui la asigurarea
faptului că toți copiii din Europa expuși
riscului de sărăcie sau excluziune socială
beneficiază de drepturi elementare, cum ar fi
accesul la asistență medicală și la educație.
Europa ar trebui să le acorde sprijin, de
asemenea, părinților și persoanelor cu
responsabilități de îngrijire, pentru a asigura
un echilibru mai bun între viața profesională și
de familie. Mă voi asigura că vom pune în
aplicare pe deplin Directiva privind
echilibrul dintre viața profesională și cea
privată, care încurajează o mai bună

împărțire a responsabilităților între femei și
bărbați.

Voi crea Garanția europeană pentru
copii, pentru a contribui la asigurarea
faptului că toți copiii din Europa expuși
riscului de sărăcie sau excluziune
socială
beneficiază
de
drepturi
elementare cum ar fi accesul la asistență
medicală și la educație.
Acest lucru va contribui la creșterea
numărului de femei de pe piața forței de
muncă și la combaterea sărăciei în rândul
copiilor. Mă voi asigura că această inițiativă va
fi sprijinită prin investiții suficiente din cadrul
Fondului social european+ pentru a
îmbunătăți
calitatea
și
accesibilitatea
sistemelor de educație și îngrijire a
copiilor preșcolari.
În ultimii cinci ani, Garanția pentru tineret a
ajutat anual 3,5 milioane de tineri să participe
la activități de formare sau educaționale ori să
își găsească un loc de muncă.
Pentru a duce mai departe această reușită, voi
transforma Garanția pentru tineret într-un
instrument permanent de combatere a
șomajului în rândul tinerilor. Acesta ar
trebui să beneficieze de un buget mai mare și
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 sănătății. O proporție de 40 % dintre
noi se vor confrunta cu cancerul la un moment
dat în viață și aproape toți vom cunoaște
anxietatea și durerea resimțite când un
prieten sau un membru al familiei este
diagnosticat cu această boală.
Ratele de supraviețuire sunt în creștere, în
special datorită programelor de depistare
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timpurie. Putem însă face mult mai mult. Voi
propune un plan european de combatere a
cancerului, pentru a sprijini eforturile
statelor membre de a îmbunătăți controlul
cancerului și îngrijirile acordate pacienților.

O Uniune a egalității
Depinde de noi toți să avem o Europă
prosperă și socială. Avem nevoie de egalitate
pentru toți și de egalitate în toate
înțelesurile termenului.
Aceasta va fi una dintre prioritățile majore ale
Comisiei mele și ale punerii în aplicare a
Pilonului european al drepturilor sociale.
În afaceri, în politică și la nivelul societății în
ansamblul său, nu ne putem valorifica pe
deplin potențialul decât dacă recurgem la
întregul talent și întreaga diversitate pe care le
avem la dispoziție. Echipele caracterizate de
diversitate obțin rezultate mai bune. Inovarea
apare atunci când își unesc forțele oameni
proveniți din contexte diferite și având
perspective diferite. Având în vedere
provocările demografice care ne așteaptă, nu
ne putem permite să lăsăm vreun potențial
nevalorificat.
Toți cei pe care îi leagă aceleași aspirații
trebuie să beneficieze de aceleași oportunități.
Din acest motiv vom propune noi acte
legislative
pentru
combaterea
discriminării.
Principiul remunerației 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 câștigă în medie cu 16 % mai puțin
decât bărbații, deși ajung să aibă calificări mai
înalte.
În primele 100 de zile ale mandatului meu, voi
propune inițiative destinate să introducă
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măsuri cu caracter obligatoriu privind
transparența salarizării.
Egalitatea de gen este o componentă esențială
a creșterii economice. Strategia europeană
privind egalitatea de gen va aborda în mod
sistematic modul în care legislația influențează
deciziile luate de femei de-a lungul întregii
vieți: ocuparea unui loc de muncă, gestionarea
unei afaceri, primirea unui salariu, căsătoria,
faptul de a avea copii, gestionarea activelor și
primirea unei pensii. Trebuie să le acordăm
femeilor și bărbaților drepturi egale în toate
aceste decizii esențiale pentru viața lor.
Pentru a sparge plafonul de sticlă, trebuie să
stabilim cote privind echilibrul de gen în
consiliile
de
administrație
ale
întreprinderilor. La fel cum am procedat în
calitate de ministru în Germania, voi încerca să
obțin majoritatea de voturi necesară pentru a
debloca Directiva privind femeile în consiliile
de administrație.
În ceea ce privește egalitatea de gen, Comisia
va fi ea însăși un exemplu prin formarea
unui colegiu al comisarilor care respectă
pe deplin egalitatea de gen. Până la sfârșitul
mandatului meu, voi asigura o egalitate
deplină la toate nivelurile de conducere ale
Comisiei și nu voi accepta niciun compromis în
această privință.

În afaceri, în politică și la nivelul
societății în ansamblul său, nu ne putem
valorifica pe deplin potențialul decât
dacă recurgem la întregul talent și
întreaga diversitate pe care le avem la
dispoziție. Toți cei pe care îi leagă
aceleași aspirații trebuie să beneficieze
de aceleași oportunități.
Violența bazată pe gen rămâne o realitate
înspăimântătoare pentru mult prea multe

persoane din Uniunea noastră. Uniunea
Europeană ar trebui să facă tot posibilul
pentru a preveni violența domestică, a
proteja victimele și a pedepsi infractorii.
Aderarea UE la Convenția de la Istanbul
privind combaterea violenței 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 violență,
precum și consolidarea Directivei privind
drepturile
victimelor.
Voi
propune
adăugarea violenței împotriva femeilor pe
lista infracțiunilor UE definite în tratat.
Egalitatea înseamnă mai mult decât egalitatea
de gen. Mozaicul identității noastre e
format din femei și bărbați, bătrâni și
tineri, est și vest, nord și sud – diversele
noastre identități naționale și culturale.
Este posibil să avem convingeri diferite și să
aparținem unor grupuri minoritare diferite,
dar trebuie să ne asigurăm că ne ascultăm unii
pe alții, că învățăm unii de la alții și că
acceptăm cu brațele deschise această
diversitate.
Este prea mare numărul cetățenilor europeni
care consideră că nu au aceleași oportunități
în toate părțile Europei. În acest scop, trebuie
să folosim toate instrumentele pe care le avem
la dispoziție.

O impozitare echitabilă
Unul dintre fundamentele economiei
noastre sociale de piață este faptul că toată
lumea contribuie în mod echitabil la binele
comun. Nu pot exista excepții de la această
regulă.
O uniformizare la un nivel inferior în materie
de impozitare subminează capacitatea țărilor

de a stabili politici fiscale care să răspundă
nevoilor economiilor și cetățenilor lor.
În situațiile în care se generează profituri,
impozitele și taxele aferente trebuie să
contribuie la finanțarea sistemelor noastre de
securitate socială și de învățământ, precum și
a infrastructurilor noastre.
Este nevoie urgentă de reformarea
sistemelor de impozitare a profiturilor din
UE și de la nivel internațional. Acestea nu
sunt adecvate realităților economiei moderne
globalizate și nu reflectă noile modele de
afaceri din lumea digitală.
Voi susține echitatea fiscală – în ceea ce
privește atât întreprinderile care oferă
produse și servicii fizice, cât și pe cele ale
căror activități 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. Sunt în curs de desfășurare, în
special în cadrul Organizației pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică, discuții
pentru identificarea unei soluții la nivel
internațional. Cu toate acestea, dacă până la
sfârșitul anului 2020 tot nu se va găsi o
soluție la nivel mondial pentru impozitarea
echitabilă a serviciilor digitale, UE ar
trebui să acționeze singură.
Întreprinderile europene solicită sisteme și
norme fiscale simple, în special atunci când își
desfășoară activitatea la nivel transfrontalier.
În prima jumătate a mandatului meu, voi
prezenta propuneri de îmbunătățire a
mediului de impozitare a întreprinderilor în
cadrul pieței unice.
O bază fiscală consolidată comună a
societăților ar oferi întreprinderilor un cadru
unic de reglementare pentru a determina baza
de calcul a impozitului pe profit în Uniunea
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Europeană. Acesta este de multă vreme un
proiect al Parlamentului European și voi
depune eforturi ca să îl transform în realitate.
Diferențele dintre normele fiscale pot constitui
un obstacol în calea unei integrări mai
profunde a pieței unice. Acest lucru poate
îngreuna creșterea economică, în special în
zona euro, unde legăturile economice sunt mai
puternice. Trebuie să fim capabili să acționăm.

adoptate prin codecizie, urmând ca hotărârea
să fie luată de către Consiliu prin vot cu
majoritate calificată. Astfel vom fi mai eficienți
și mai în măsură să acționăm rapid atunci
când este necesar.
În același spirit, voi intensifica lupta
împotriva fraudei fiscale și voi acționa mai
ferm împotriva regimurilor fiscale dăunătoare
din țări terțe.

Voi recurge la clauzele din tratate care permit
ca propunerile privind impozitarea să fie

3. O Europă pregătită pentru era digitală
Vreau ca Europa să aibă ambiții mai mari
prin valorificarea oportunităților din era
digitală, fără să transgresăm însă limitele
siguranței și ale eticii.
Tehnologiile digitale, în special inteligența
artificială (IA), transformă lumea într-un ritm
fără precedent. Acestea au schimbat modul în
care comunicăm, trăim și muncim și au
introdus schimbări în societățile și în
economiile noastre.
Internetul obiectelor stabilește interconexiuni
noi în întreaga lume. După cunoștințe și
oameni, a venit acum rândul dispozitivelor și
senzorilor să fie conectați. Cantitățile de date
sunt enorme și în continuă creștere.
Europa este deja un reper în domeniul
telecomunicațiilor. A venit momentul să
repetăm acest succes și să elaborăm
standarde comune pentru rețelele 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.
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Pentru a deveni lideri în noua generație a
tehnologiilor de vârf, vom investi în tehnologia
blockchain, în calculul de înaltă performanță,
în informatica cuantică și în algoritmi și
instrumente care să permită schimbul de date
și utilizarea datelor. Vom defini împreună
standarde pentru această nouă generație
de tehnologii care devin regula la nivel
mondial.
Pe măsură ce vom investi tot mai mult în
cercetarea și inovarea revoluționare, trebuie
să acceptăm că ne vom confrunta în mod
inevitabil și cu eșecuri.
Datele și IA sunt ingredientele inovării care ne
pot ajuta să găsim soluții la provocările
societale, de la sănătate la agricultură și de la
securitate la producerea de bunuri.
Pentru a valorifica acest potențial, trebuie să
ne găsim propria cale, aici în Europa,
asigurând un echilibru între comunicarea și
utilizarea pe scară largă a datelor și
garantarea unor standarde înalte în materie
de confidențialitate, securitate, siguranță și
etică. Prin Regulamentul general privind
protecția datelor am reușit deja acest lucru și
multe țări ne-au călcat pe urme.

În primele 100 de zile ale mandatului meu,
voi înainta o propunere legislativă
referitoare la o abordare europeană
coordonată a implicațiilor umane și etice
ale inteligenței artificiale. În cadrul acesteia,
ar trebui examinat inclusiv modul în care
putem utiliza volumele mari de date pentru
inovații care să genereze bunăstare pentru
societățile și întreprinderile noastre.
Mă voi asigura că vom acorda prioritate
investițiilor în inteligența artificială, atât prin
intermediul cadrului financiar multianual, cât
și printr-o utilizare pe scară mai largă a
parteneriatelor public-privat.
Un nou Act legislativ privind serviciile
digitale va moderniza normele noastre în
materie de răspundere și siguranță aplicabile
platformelor, serviciilor și produselor digitale
și va asigura finalizarea pieței noastre unice
digitale.
Digitalizarea și domeniul cibernetic reprezintă
două fețe ale aceleiași monede. Primul pas în
această direcție este o schimbare de
mentalitate: trebuie să trecem de la
„necesitatea de a cunoaște” la „necesitatea de a
partaja”.
Acest lucru ar trebui să se realizeze prin
intermediul unei unități cibernetice comune,
destinată să accelereze schimbul de informații
și să îmbunătățească protecția de care
beneficiem.
Sectorul public are de jucat un rol important în
ceea ce privește stimularea transformării
digitale. Îmi doresc ca Comisia Europeană să
conducă prin puterea exemplului în această
privință.
Voi impulsiona digitalizarea integrală a
Comisiei, punând în practică noi metode
digitale și instrumente de diplomație digitală.

Am convingerea că instituția va deveni astfel
mai agilă și mai flexibilă, precum și mai
transparentă în ceea ce privește propria
activitate. Acest lucru va contribui, de
asemenea, la instaurarea unei noi culturi a
conducerii și a muncii care să fie mai incluzivă
și să aibă mai puține ierarhii și un caracter
cooperativ mai pronunțat. Ne va ajuta, de
asemenea, să ne schimbăm mentalitățile și să
acceptăm viitorul cu brațele deschise.
Cred că Europa poate gestiona cu succes
transformarea în era digitală, cu condiția să ne
valorificăm punctele forte și să ne bazăm pe
valorile noastre.

Pregătirea cetățenilor pentru viitor
prin educație și competențe
Cea mai bună investiție în viitorul nostru este
investiția în oameni. Competențele și educația
sunt factori determinanți ai competitivității și
inovării din Europa, dar Europa nu este încă
pe deplin pregătită în acest sens. Mă voi
asigura că folosim toate instrumentele și
fondurile pe care le avem la dispoziție pentru
a reduce acest dezechilibru.
Mă angajez fără rezerve ca până în 2025 să
transform în realitate spațiul european al
educației. Trebuie să eliminăm barierele din
calea învățării și să îmbunătățim accesul la o
educație de calitate. Trebuie să le permitem
tuturor celor care învață să se deplaseze mai
ușor între sistemele de învățământ din diferite
țări și trebuie să reorientăm cultura educației
în direcția învățării pe tot parcursul vieții, din
care avem cu toții de câștigat.
Prioritatea mea va fi modernizarea Europei în
ceea ce privește competențele digitale atât
pentru tineri, cât și pentru adulți, prin
actualizarea Planului de acțiune pentru
educația digitală. Trebuie să regândim
educația prin utilizarea potențialului oferit de
internet de a pune materialele educative la
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dispoziția tuturor, de exemplu prin utilizarea
pe scară mai largă a cursurilor online deschise
și de masă. Alfabetizarea digitală trebuie să fie
un fundament de care să beneficieze fiecare
dintre noi.

Susțin, de asemenea, ideea Parlamentului
European de a tripla bugetul programului
Erasmus+ în cadrul următorului buget pe
termen lung.

4. Protejarea modului nostru de viață
european
Îmi doresc ca Europa să fie mai ambițioasă
în ceea ce privește protejarea cetățenilor și
a valorilor noastre.

Apărarea statului de drept
O Europă care protejează trebuie să apere,
de asemenea, justiția și valorile. Când vine
vorba de respectarea statului de drept, acest
lucru are o importanță capitală.
Uniunea
noastră
Europeană
este
o
comunitate de drept. Această comunitate stă
la baza a tot ceea ce am realizat deja și a tot ce
ne mai rămâne încă de făcut. Acesta este
semnul distinctiv al Europei și este elementul
central al viziunii mele privind o Uniune a
egalității, toleranței și echității sociale.
Nu putem face niciun compromis atunci
când este vorba de apărarea valorilor
noastre fundamentale.
Amenințările la adresa statului de drept
periclitează temeiurile legale, politice și
economice ale funcționării Uniunii noastre.
Este responsabilitatea principală a fiecărui
stat membru să asigure respectarea statului de
drept. Cu toate acestea, după cum a confirmat
recent Curtea de Justiție, avem un interes
comun să rezolvăm problemele care apar.
Consolidarea statului de drept este o
responsabilitate comună a tuturor instituțiilor
UE și a tuturor statelor membre.
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Mă voi asigura că vom folosi în acest scop
toate instrumentele care ne stau la dispoziție
la nivel european. Sunt, de asemenea,
favorabilă
unui
mecanism
european
suplimentar și cuprinzător privind statul
de drept, aplicabil în întreaga UE și făcând
obiectul unor raportări obiective din partea
Comisiei Europene. Abordarea în materie de
monitorizare va fi aceeași în fiecare stat
membru.

Nu putem face niciun compromis atunci
când este vorba de apărarea valorilor
noastre fundamentale. Amenințările la
adresa statului de drept periclitează
temeiurile legale, politice și economice
ale funcționării Uniunii noastre.
Monitorizarea realizată de către Comisie va fi
efectuată în strâns dialog cu autoritățile
naționale, în conformitate cu legislația în
vigoare și în special cu jurisprudența recentă
stabilită de Curtea noastră de Justiție
independentă. Voi asigura, de asemenea, un
rol mai important pentru Parlamentul
European în acest mecanism al statului de
drept.
Noua cale pe care vrem să o urmăm
îmbunătățește
transparența,
permite
depistarea timpurie și oferă sprijin specific
pentru rezolvarea oricăror probleme într-un
stadiu incipient.

Obiectivul nostru este de a găsi o soluție care
să protejeze statul de drept, în condiții de
cooperare și sprijin reciproc, dar fără a
elimina, ca soluție de ultimă instanță, opțiunea
unui răspuns eficace, proporțional și disuasiv.
Intenționez să mă axez pe o aplicare mai
strictă a reglementărilor, recurgând la
hotărârile recente ale Curții de Justiție care
demonstrează impactul încălcărilor statului de
drept asupra legislației UE. Susțin propunerea
ca statul de drept să devină o parte
integrantă a următorului cadru financiar
multianual.
Scopul acestei măsuri este consolidarea
încrederii dintre noi, care este benefică în
egală măsură pentru piața internă și pentru
unitatea noastră internă.
Comisia va fi întotdeauna un gardian
independent al tratatelor. Justiția este oarbă și
va apăra statul de drept oriunde și de către
oricine ar fi acesta atacat.

Frontiere solide și o nouă abordare în
materie de migrație
Voi propune un nou pact privind migrația
și azilul, inclusiv relansarea reformei
normelor Dublin în materie de azil.
Știu cât de dificile și de divergente sunt
discuțiile pe această temă. Trebuie să risipim
preocupările legitime ale unui mare număr de
persoane și să analizăm mijloacele prin care să
putem ajunge la un numitor comun. Trebuie să
privim lucrurile în ansamblu.
Avem nevoie de frontiere externe solide. Unul
dintre elementele-cheie ale acestei ambiții
este consolidarea Agenției Europene
pentru Poliția de Frontieră și Garda de
Coastă. Adoptarea la timp a următorului
cadru financiar multianual ne va permite să
ajungem la un corp permanent de 10 000 de
polițiști de frontieră aparținând Frontex

înainte de data-țintă actuală, și anume anul
2027. Vreau ca acești polițiști de frontieră pe
deplin operaționali să se afle la frontierele
externe ale UE până în 2024.
Trebuie să modernizăm sistemul nostru de
azil. Calitatea esențială a sistemului
european comun de azil este tocmai aceea de
a fi comun. Putem avea frontiere externe
stabile numai dacă acordăm tot ajutorul
necesar statelor membre care se confruntă cu
cea mai mare presiune din cauza poziției lor
geografice. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții și
să ne aducem contribuția.
Aceste două măsuri ne vor permite să
revenim la un spațiu Schengen de liberă
circulație care funcționează pe deplin,
acesta fiind un factor esențial al prosperității,
securității și libertăților noastre. Însă trebuie
să îmbunătățim funcționarea spațiului
Schengen și să pregătim terenul pentru o
eventuală extindere a acestuia.
Avem nevoie de o nouă modalitate de
repartizare a sarcinilor. Trebuie să
adoptăm o nouă abordare.
Responsabilitatea noastră începe în țările de
origine ale celor care vin în Europa. A-ți
părăsi țara și a întreprinde o călătorie
periculoasă nu este o decizie pe care o iei cu
una, cu două. Cei care fac această alegere
consideră că nu mai au nicio altă soluție.

Trebuie să risipim preocupările legitime
ale unui mare număr de persoane și să
analizăm mijloacele prin care să putem
ajunge la un numitor comun. Avem
nevoie de o nouă modalitate de
repartizare a sarcinilor, trebuie să
adoptăm o nouă abordare.
Trebuie să punem în mod clar accentul, în
cadrul cooperării noastre pentru dezvoltare,
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pe îmbunătățirea perspectivelor de viitor
ale tinerilor de ambele sexe în țările lor de
origine. Trebuie să investim în sănătatea lor,
în educația și competențele lor, în
infrastructură, în creșterea durabilă și în
securitate.
Pentru cei care își părăsesc țara, realitatea
este crudă. Aceștia își pun destinul în mâinile
unor traficanți fără scrupule care îi
abandonează pe cei mai vulnerabili.
Infractorii nu ar trebui să decidă niciodată
soarta unei ființe umane sau să dicteze cine
poate intra în Uniunea Europeană și cine
nu. Trebuie să dezmembrăm și să desființăm
modelele de afaceri ale acestora, utilizând
toate instrumentele pe care le avem la
dispoziție.
Este esențial să consolidăm cooperarea cu
țările terțe, indiferent dacă acestea sunt țări
de origine sau de tranzit. Europa are
responsabilitatea de a ajuta țările care primesc
refugiați să le ofere condiții decente și
umanitare. În acest scop, susțin instituirea
unor coridoare umanitare.
Avem nevoie de diplomație, de dezvoltare
economică, stabilitate și securitate. Acestea
ne-ar ajuta să punem capăt activităților
persoanelor care introduc ilegal migranți, să
consolidăm angajamentul în materie de
relocare și să instituim căi de migrație legală
care ne-ar permite să aducem persoanele care
au competențele și talentele de care avem
nevoie.
Europa își va respecta întotdeauna valorile și
va întinde o mână de ajutor refugiaților care
fug din calea persecuțiilor sau a conflictelor –
este datoria noastră morală. Același lucru este
valabil și în ceea ce privește salvarea de vieți
pe mare. În acest scop, avem nevoie de o
abordare mai sustenabilă în materie de
căutare și salvare. Trebuie să abandonăm
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soluțiile ad-hoc și să stabilim o formă de
răspuns cu caracter mai permanent.
Această abordare cuprinzătoare ar trebui, de
asemenea, să fie însoțită de o înțelegere clară a
modalității de tratare a persoanelor care nu
sunt eligibile pentru protecție și care trebuie
returnate. Actualizarea normelor noastre
privind returnarea trebuie să facă parte din
soluție. Toate acestea sunt legate între ele.

Securitate internă
Fiecare persoană din Uniunea noastră are
dreptul de a se simți în siguranță pe străzile
orașului în care locuiește și în propria casă. Nu
trebuie neglijat niciun aspect atunci când vine
vorba de protejarea cetățenilor noștri. Trebuie
să îmbunătățim cooperarea transfrontalieră
pentru a elimina lacunele legate de lupta
împotriva formelor grave de criminalitate și a
terorismului în Europa.
În acest scop, ar trebui să folosim toate
instrumentele pe care le avem la dispoziție.
Parchetul European ar trebui să dispună de
mai multe mijloace și de o mai mare
autoritate și să aibă competența a investiga
și de a urmări penal cazurile de terorism
transfrontalier.
Complexitatea și gradul de sofisticare al
sistemului nostru financiar au deschis calea
către noi riscuri de spălare a banilor și de
finanțare a terorismului. Pentru a preveni
lacunele, avem nevoie de o mai bună
supraveghere și de o politică globală.
A sosit timpul ca uniunea vamală să treacă
la o fază superioară, dotând-o cu un cadru
mai puternic, care ne va permite să ne
protejăm mai bine cetățenii și piața unică. Voi
propune un pachet de măsuri ambițioase în
favoarea unei abordări europene integrate,
pentru a consolida gestionarea riscurilor
vamale și pentru a ajuta statele membre să
efectueze controale eficace.

5. O Europă mai puternică pe plan
internațional
Vreau o Europă care să își afirme ambiția,
consolidându-și rolul de lider global
responsabil care îi conferă unicitatea.
Multilateralismul face parte din ADN-ul
Europei. Este principiul nostru director la
nivel mondial. Comisia mea va continua să
militeze pentru această abordare și să asigure
faptul că sprijinim ordinea mondială și
normele care stau la baza sa, precum și
actualizarea acestora.
Suntem pe calea cea bună și am realizat multe
în ultimii ani, însă ne confruntăm în
continuare cu provocări majore.
Acțiunea noastră la nivel mondial trebuie să
fie ambițioasă, strategică și categorică. Trebuie
să ne valorificăm punctele forte, să ne
recunoaștem vulnerabilitățile și să le
remediem și să ne consolidăm legitimitatea.

Un comerț liber și echitabil
Am convingerea că putem consolida rolul de
lider al Europei și vocația sa de stabilire a
standardelor la nivel mondial prin intermediul
unui program solid în favoarea comerțului
deschis și echitabil.
Credem în schimburile comerciale deoarece
sunt eficace – acestea reprezintă mai mult de o
treime din PIB-ul UE și sprijină peste
36 de milioane de locuri de muncă. Suntem cel
mai mare exportator de bunuri prelucrate și
servicii și cea mai mare piață de export pentru
80 de țări. Acest lucru arată cât de amplă este
raza noastră de acțiune și cât de atractivă este
Europa pentru mediul de afaceri.
Vom încerca să încheiem rapid negocierile în
curs cu Australia și cu Noua Zeelandă și să

căutăm noi parteneriate dacă sunt întrunite
condițiile necesare. Vom depune eforturi
pentru a consolida un parteneriat comercial
echilibrat și reciproc avantajos cu Statele
Unite.
Recunoscând preocupările larg exprimate, voi
asigura cel mai înalt nivel de transparență,
comunicare și cooperare cu Parlamentul
European și cu societatea civilă pe tot
parcursul procesului.
În plus, Comisia mea va propune întotdeauna
ca aplicarea provizorie a acordurilor
comerciale să aibă loc numai după ce
Parlamentul European și-a dat acordul.
Comerțul nu este un scop în sine, ci un mijloc
de a asigura prosperitatea pe plan intern și de
a ne exporta valorile în întreaga lume. Mă voi
asigura că fiecare nou acord încheiat va
include un capitol dedicat dezvoltării durabile
și va respecta cele mai înalte standarde în
materie de protecție a climei, a mediului și
a forței de muncă, inclusiv o politică de
toleranță zero față de munca copiilor.

Comerțul nu este un scop în sine, ci un
mijloc de a asigura prosperitatea pe
plan intern și de a ne exporta valorile în
întreaga lume. Mă voi asigura că fiecare
nou acord încheiat va include un capitol
dedicat dezvoltării durabile.
Surplusul de bogăție generat de schimburile
comerciale trebuie să fie însoțit de o
responsabilitate sporită. Voi numi un
responsabil cu aplicarea dispozițiilor în
materie comercială, care să asigure o mai
bună respectare și asigurare a aplicării
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acordurilor noastre comerciale și să prezinte
periodic rapoarte Parlamentului European.
În mod similar, Europa va lupta întotdeauna
pentru a garanta condiții de concurență
echitabile și se va opune întotdeauna celor
care
concurează
prin
dumping,
dereglementare sau subvenționare.
Vom căuta întotdeauna soluții multilaterale și
intenționez să coordonez eforturile de
actualizare și reformă a Organizației
Mondiale a Comerțului.
De asemenea, trebuie să ne utilizăm din plin
instrumentele de apărare comercială, atunci
când este necesar. Și trebuie să asigurăm
respectarea drepturilor noastre, inclusiv prin
utilizarea de sancțiuni, în cazul în care
soluționarea unui conflict comercial este
împiedicată de alte părți.

Un rol mai activ
Poziția de lider a Europei înseamnă, de
asemenea, o cooperare strânsă cu vecinii și
cu partenerii noștri. În aprofundarea
relațiilor noastre, vom fi întotdeauna ghidați
de valorile noastre și de respectul nostru
pentru dreptul internațional.
Uniunea Europeană este cel mai important
donator de asistență pentru dezvoltare din
întreaga lume. Prin aceasta încercăm să creăm
un parteneriat de la egal la egal, fără a aduce
atingere libertății și demnității.
Aș dori ca Europa să aibă o strategie
cuprinzătoare privind Africa, vecinul nostru
apropiat și partenerul nostru cel mai natural.
Acest continent oferă numeroase oportunități
și un mare potențial pentru cooperare și
pentru întreprinderi. Aici se va afla în curând
clasa de mijloc cea mai tânără și cu cea mai
rapidă creștere din lume, cu un consum privat
care ar urma să atingă 2 mii de miliarde EUR
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pe an până în 2025. Trebuie să valorificăm la
maximum oportunitățile politice, economice și
de investiții pe care le vor genera aceste
schimbări.
Doresc să reafirm perspectiva europeană a
Balcanilor de Vest și consider că un rol major
în acest sens îl deține continuarea procesului
de reformă în întreaga regiune. Împărțim
același continent, avem aceeași istorie, aceeași
cultură și aceleași provocări. Vom construi
același viitor împreună.
Susțin pe deplin propunerea Comisiei
Europene de a deschide negocierile cu
Macedonia de Nord și cu Albania. Procesul de
aderare oferă o oportunitate unică de a
promova și de a împărtăși valorile și interesele
noastre fundamentale.
Sunt pregătită să deschid calea unui
parteneriat ambițios și strategic cu Regatul
Unit, care va rămâne aliatul nostru, partenerul
nostru și prietenul nostru. Regret profund
decizia poporului britanic, dar o respect pe
deplin.
Brexitul generează incertitudini pentru
drepturile
cetățenilor,
pentru
actorii
economici și teritoriali și pentru stabilitatea și
pacea pe insula Irlanda. Acordul de retragere
negociat cu Regatul Unit este cel mai bun și
singurul posibil pentru o retragere
ordonată. În cazul în care va fi necesar mai
mult timp, voi susține o nouă prelungire, dacă
vor fi prezentate motive întemeiate.

Vreau să reafirm perspectiva europeană
a Balcanilor de Vest. Împărțim același
continent, avem aceeași istorie, aceeași
cultură și aceleași provocări. Vom
construi același viitor împreună.
Cred că Europa ar trebui să aibă o voce mai
puternică și mai unită în lume.

Pentru a fi lider mondial, UE trebuie să fie în
măsură să acționeze rapid: voi face tot
posibilul pentru ca votul cu majoritate
calificată să devină regula în acest domeniu.
Voi colabora îndeaproape cu Înaltul
Reprezentant/vicepreședinte pentru a asigura
o abordare coordonată a tuturor acțiunilor
noastre externe, de la ajutorul pentru
dezvoltare la politica noastră externă și de
securitate comună.
Pentru ca UE să rămână un actor puternic pe
plan mondial, doresc ca aceasta să investească
cu 30 % mai mult decât în prezent în acțiunile
externe, în cadrul următorului său buget pe
termen lung, ajungându-se astfel la o sumă
totală de 120 de miliarde EUR.

Apărarea Europei
Europa și-a câștigat întotdeauna puterea prin
pace și pacea prin putere. NATO va reprezenta
întotdeauna piatra de temelie a apărării
colective a Europei. Vom rămâne transatlantici
și vom deveni mai europeni.
În următorii cinci ani, trebuie să adoptăm
alte măsuri îndrăznețe în direcția unei
veritabile uniuni europene a apărării.

În cadrul următorului buget pe termen lung al
UE, intenționez să consolidez Fondul european
de apărare pentru a sprijini cercetarea și
dezvoltarea capacităților. Astfel, vom oferi noi
oportunități importante pentru industriile
noastre de înaltă tehnologie și pentru alte
părți ale economiei noastre.
Pacea, securitatea și dezvoltarea sunt
interdependente. Avem nevoie de o
abordare integrată și globală a securității
noastre.
Acesta este motivul pentru care Europa ar
trebui să joace în vecinătatea sa un rol deplin
și activ la nivel mondial în cadrul Organizației
Națiunilor Unite, în special prin intermediul
unui parteneriat mai strâns cu Africa. Europa
trebuie să ajute Africa să conceapă și să pună
în aplicare propriile soluții la provocări
precum
instabilitatea,
terorismul
transfrontalier și criminalitatea organizată.
Provocările în materie de securitate devin mai
variate și imprevizibile. Amenințările hibride
grave și acute au devenit o realitate. Uniunea
Europeană trebuie să își consolideze
capacitatea de reacție și reziliența.

6. Un nou elan pentru democrația europeană
Vreau o Europă mai ambițioasă în privința
stimulării, protejării și consolidării
democrației noastre.

important în procesul de luare a deciziilor.
Vom merge mai departe ca oricând pentru a
transforma acest deziderat în realitate.

Sistemul democratic al Uniunii noastre este
unic: acesta reunește deputații aleși în mod
direct la nivel local, regional, național și
european cu șefii de stat sau de guvern aleși.

Un rol mai
europeni

Rata-record de participare la alegerile
europene din 2019 demonstrează vitalitatea
democrației noastre. Trebuie să răspundem la
acest apel, oferindu-le europenilor un rol mai

important

pentru

Doresc ca europenii să fie cei care construiesc
viitorul Uniunii noastre. Aceștia ar trebui să
joace un rol principal și activ în stabilirea
priorităților noastre și a nivelului nostru de
ambiție.
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Doresc ca cetățenii să își exprime opinia în
cadrul unei conferințe privind viitorul
Europei, care ar urma să înceapă în 2020 și să
dureze doi ani.
Conferința ar urma să reunească cetățeni, în
rândul cărora tinerii ar deține un rol
important, societatea civilă și instituțiile
europene în calitate de parteneri egali.
Conferința ar trebui să fie bine pregătită,
stabilind în mod clar domeniul său de aplicare
clar și obiectivele sale, convenite între
Parlament, Consiliu și Comisie.
Sunt dispusă să dau curs deciziilor convenite
cu această ocazie, inclusiv prin acțiuni
legislative, dacă va fi cazul. Sunt, de asemenea,
deschisă unei modificări a tratatelor. În cazul
în care Parlamentul European ar propune unul
dintre deputații săi pentru a prezida
conferința, voi sprijini pe deplin această
propunere.

O relație specială cu Parlamentul
European
Doresc să consolidez parteneriatul dintre
Comisia
Europeană
și
Parlamentul
European.
Am convingerea că ar trebui să acordăm un rol
mai important Parlamentului European, care
reprezintă vocea cetățenilor, în ceea ce
privește inițierea legislației. Sunt în favoarea
unui
drept
de
inițiativă
pentru
Parlamentul European.
Atunci când Parlamentul, hotărând cu
majoritatea membrilor săi, adoptă rezoluții
prin care solicită Comisiei să prezinte
propuneri legislative (1), mă angajez să
răspund
printr-un
act
legislativ,
cu
respectarea
deplină
a
principiilor

(1)

22

Articolul 225 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE).

proporționalității, subsidiarității și unei mai
bune legiferări.
Pentru ca acest proces să devină cât mai
eficace, le voi solicita comisarilor să
colaboreze îndeaproape cu Parlamentul
European în fiecare etapă a elaborării și
dezbaterii de rezoluții.
În acest scop, voi asigura faptul că
Parlamentul European este informat de
către comisari în toate etapele negocierilor
internaționale, conform modelului stabilit
pentru negocierile privind Brexitul.
De asemenea, voi asigura o reprezentare mai
frecventă a Comisiei în cadrul reuniunilor
comisiilor și prezența membrilor Comisiei la
discuțiile din cadrul trilogului cu Parlamentul
European și Consiliul. Aceasta va fi o cerință
pe care o voi include în scrisorile de misiune
pe care le voi adresa comisarilor înainte de ași începe mandatul.
Voi asigura, de asemenea, în mod prioritar un
dialog permanent între Comisie și Parlamentul
European. Voi reînnoi cu plăcere tradiția
„Orei dedicate întrebărilor”, o dezbatere
periodică cu Parlamentul European.

Rata-record de participare la alegerile
europene din 2019 demonstrează
vitalitatea democrației noastre. Trebuie
să răspundem la acest apel, oferindu-le
europenilor un rol mai important în
procesul de luare a deciziilor. Vom
merge mai departe ca oricând pentru a
transforma acest deziderat în realitate.
Voi colabora cu Parlamentul European pentru
a ne atinge obiectivul comun, care constă întro acțiune mai democratică și mai eficientă la
nivel european.
Uniunea trebuie să valorifice întregul potențial
oferit de tratate. Trebuie să tindem către o
putere de codecizie deplină pentru

Parlamentul European și către suprimarea
unanimității pentru politicile din domeniul
climei și al energiei, pentru politica socială
și fiscală.

Îmbunătățirea
candidaților cap de listă

sistemului

Experiența alegerilor europene din 2019
demonstrează în mod clar necesitatea de a
revizui modul de numire și de alegere a
liderilor instituțiilor noastre. Sunt gata să
preiau inițiativa acestei revizuiri, în strânsă
cooperare cu Parlamentul European și cu
statele membre.
Pentru a restabili încrederea, propun să
moderez discuțiile dintre Parlamentul
European și Consiliul European.
Sunt ferm convinsă că trebuie să
îmbunătățim
împreună
sistemul
candidaților
cap
de
listă
(Spitzenkandidaten). De asemenea, ar trebui
să abordăm chestiunea listelor transnaționale
la alegerile europene, ca instrument
complementar al democrației europene,
pentru a le spori vizibilitatea în rândul
electoratului mai larg.
Conferința privind viitorul Europei ar trebui
să prezinte propuneri legislative sau de altă
natură cu privire la acest subiect până cel
târziu în vara anului 2020.
Comisia va da curs acestor propuneri în
cazurile în care are competența de a acționa și
va sprijini Parlamentul European în vederea
modificării legii electorale și a aprobării
acesteia în cadrul Consiliului.
Noile norme ar trebui să fie în vigoare cu
suficient timp înainte de alegerile
europene din 2024, pentru a garanta o mai
mare transparență și o mai mare legitimitate
democratică.

Îmbunătățirea transparenței și a
controlului
Pentru ca europenii să aibă încredere în
Uniune, instituțiile sale ar trebui să fie
deschise și ireproșabile în ceea ce privește
etica, transparența și integritatea.
Voi sprijini crearea unui organism etic
independent comun tuturor instituțiilor
UE. În acest scop, voi iniția dialogul cu celelalte
instituții și voi colabora îndeaproape cu
acestea.
Sunt convinsă, de asemenea, că avem
nevoie de mai multă transparență pe
parcursul întregului proces legislativ. Voi
colabora în acest sens cu Parlamentul
European și cu Consiliul. Reprezentăm
instituții aflate în serviciul cetățenilor, prin
urmare aceștia au dreptul să știe cu cine ne
întâlnim, cu cine discutăm și ce poziții
susținem.

Protejarea democrației noastre
În ultimii ani, sistemele și instituțiile noastre
democratice au fost ținta unor atacuri din ce în
ce mai frecvente din partea celor care doresc
să divizeze și să destabilizeze Uniunea noastră.
Trebuie să ne intensificăm eforturile
pentru a ne proteja de interferențele
externe.
Platformele digitale sunt factori determinanți
ai progresului pentru oameni, pentru societăți
și pentru economii. Pentru a beneficia în
continuare de acest progres, trebuie să ne
asigurăm că platformele digitale nu sunt
utilizate pentru destabilizarea democrațiilor
noastre. Ar trebui să elaborăm o abordare
comună și standarde comune privind subiecte
cum ar fi dezinformarea și mesajele de ură
transmise online.
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Voi prezenta un plan de acțiune pentru
democrația europeană. Acesta va aborda
amenințările la adresa alegerilor europene
reprezentate de intervenția externă. Planul va
conține propuneri legislative menite să

asigure o mai mare transparență în ceea ce
privește mesajele publicitare cu caracter
politic plătite și norme mai clare privind
finanțarea partidelor politice europene.

Aceasta este viziunea mea pentru o Europă mai ambițioasă. Voi lupta pentru ideile pe
care le prezint aici și voi încerca întotdeauna să obțin cel mai larg consens posibil în
favoarea lor.
Voi colabora cât mai îndeaproape posibil cu Parlamentul European și cu Consiliul. Orientările
politice pe care le prezint astăzi, alături de activitatea desfășurată de celorlalte instituții, vor sta
la baza primului program multianual care ar trebui convenit de către cele trei instituții în
cursul acestui an.
Voi concretiza această viziune chiar înainte de a-mi începe mandatul. Încă din prima zi, voi
prezenta un colegiu care va respecta egalitatea de gen. În primele 100 de zile ale mandatului
meu, voi prezenta un Pact ecologic european. Până anul viitor, europenii își vor putea exprima
opinia în cadrul unei conferințe privind viitorul Europei. Până în 2024, 10 000 de agenți de
poliție de frontieră și de gardă de coastă ar trebui să contribuie la securizarea frontierelor
noastre externe, iar fiecare lucrător ar trebui să beneficieze de un salariu minim echitabil. Și,
până în 2050, Europa ar trebui să fie primul continent neutru din punct de vedere climatic din
lume.
Aceasta este o Europă mai ambițioasă.
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