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Editoriale: 
1.„O Uniune mai ambi ioas . Orient rile politice 

ale Comisiei Europene, 2019-2024”, 

 
Ursula vor der Leyen, Pre edinte 

 

O UNIUNE MAI AMBI IOAS   

Pentru genera ia p rin ilor mei, Europa a însemnat o aspira ie la pace pe un 
continent care fusese divizat prea mult  vreme.  

Pentru genera ia mea, Europa a însemnat o aspira ie la pace, prosperitate i 
unitate pe care am transpus-o în realitate prin moneda noastr  unic , libertatea de 
circula ie i extinderile succesive. 

Pentru genera ia copiilor mei, Europa este o aspira ie unic .  
Este aspira ia de a tr i pe un continent unde natura i s n tatea sunt protejate, 

de a tr i într-o societate în care fiecare s  aib  libertatea de a fi cine este cu 
adev rat, de a locui unde î i dore te, de a iubi pe cine î i dore te i de a- i urm ri 
cele mai mari ambi ii.  

Este aspira ia c tre o lume deschis  la noile tehnologii i totodat  fidel  valorilor 
seculare. Aspira ia c tre o Europ  care s  î i asume rolul de lider mondial în aborda-
rea principalelor provoc ri ale vremurilor în care tr im. Un num r record de cet eni 
europeni i-au f cut auzite vocea i aspira iile votând la alegerile pentru Parlamentul 
European din acest an, încredin ându-le institu iilor i liderilor Europei sarcina clar  
de a da dovad  de îndr zneal  i de hot râre. Pentru a r spunde acestei aspira ii cu 
ac iuni pe m sur , trebuie s  ne redescoperim unitatea i for a interioar . Dac  voi fi 
aleas , voi înt ri leg turile dintre cet eni, na iuni i institu ii.  

Dintre a tept ri i rezultate. Dintre vorbe i fapte. Comisia pe care o voi con-
duce va fi atent  la nevoile cet enilor europeni i va da dovad  de îndr zneal  în 
situa iile în care va fi judicios s  ac ioneze, dar le va l sa mân  liber  actorilor de la 
nivel na ional, regional i local în cazurile în care ace tia sunt cel mai bine plasa i 
pentru a ac iona. 

Lumea de ast zi pare mai instabil  ca oricând. Anumite puteri existente urmeaz  
c i noi, de unele singure. În acela i timp, apar i se dezvolt  puteri noi. Schimb rile 
climatice, tehnologice i demografice ne transform  societ ile i modul de via .  

Toate acestea au creat un sentiment de nelini te i anxietate în numeroase 
comunit i din întreaga Europ . În urm torii cinci ani, trebuie s  ne unim efortu-
rile pentru a risipi temerile i a crea oportunit i. Europa trebuie s  conduc  
tranzi ia c tre o planet  s n toas  i o nou  lume digital . Va reu i acest lucru doar 
dac  îi va aduce pe oameni împreun  i î i va moderniza modelul unic de economie 
social  de pia  pentru ca acesta s  corespund  noilor ambi ii de ast zi. Odat  
angaja i în aceast  direc ie, trebuie s  ne exploat m la maximum punctele forte, 
talentul i poten ialul.  
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Trebuie s  ne concentr m asupra egalit ii i a cre rii de anse pentru to i, fie 
ei femei sau b rba i, cet eni din estul, vestul, sudul sau nordul Europei, tineri sau 
b trâni. Trebuie s  ne ap r m valorile comune i s  sus inem statul de drept.  

i trebuie s  ne dot m cu resursele de care avem nevoie pentru a ne realiza 
ambi iile, îndeosebi prin intermediul urm torului nostru buget pe termen lung, în 
privin a c ruia ar trebui s  se ajung  la un acord cât mai curând posibil.  

Dispunem de elementele de baz  pentru a realiza toate aceste lucruri. Avem o 
rat  record a ocup rii for ei de munc  i o cre tere economic  sus inut . Suntem 
cea mai mare putere comercial  din lume. Stabilim standarde pe care i al ii le 
adopt , la rândul lor. Am dep it stadiul de gestionare a crizei i putem privi acum 
spre viitor. Nu e momentul s  fim timizi: putem fi mândri de ceea ce am realizat 
pân  acum i ne putem fixa obiective ambi ioase pentru viitor.  

Pe m sur  ce vom lucra împreun , îmi doresc mai mult  implicare i deschi-
dere în modul nostru de lucru. Vreau s  înt resc parteneriatul Comisiei cu Parla-
mentul European, care este vocea cet enilor. În acest spirit, am avut consult ri cu 
diverse p r i interesate i m-am inspirat din discu iile purtate cu grupurile politice 
din Parlamentul European, precum i din Agenda strategic  2019-2024 a Con-
siliului European. Aceste orient ri politice au ca baz  ideile i priorit ile comune 
care ne unesc. Ele nu constituie un program de lucru exhaustiv; scopul lor este mai 
curând s  ne încadreze activitatea comun . Fiecare capitol cuprinde politicile pe 
care inten ionez s  le aplic pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor noastre. 
Orient rile politice se concentreaz  asupra a ase ambi ii emblematice pentru 
Europa pentru urm torii cinci ani, precum i pentru perioada ulterioar : Un Pact 
ecologic european; O economie în serviciul cet enilor; O Europ  preg tit  pentru 
era digital ; Protejarea modului nostru de via  european; O Europ  mai puternic  
pe plan interna ional. 

 Un nou elan pentru democra ia european  Vor ap rea cu siguran  provoc ri 
i oportunit i noi, la care ne vom adapta, f r  a ne îndep rta îns  de la principiile 
i aspira iile enun ate în prezentele orient ri. V d urm torii cinci ani ca pe o ans  

pentru Europa: cea de a fi mai ambi ioas  pe plan intern pentru a deveni lider la 
nivel mondial. 

1. UN PACT ECOLOGIC EUROPEAN 

Doresc ca Europa s  fie mai ambi ioas  i s  devin  primul continent neutru 
din punct de vedere climatic. Aleg torii europeni – inclusiv cei care nu au înc  
vârsta de vot – ne-au transmis clar i r spicat urm torul mesaj: cer adoptarea unor 
m suri efective de combatere a schimb rilor climatice i vor ca Europa s  fie 
deschiz toare de drumuri. 

 Pasiunea, convingerea i energia milioanelor de tineri care i-au f cut auzit  
vocea în strad  i în inimile noastre sunt o surs  de inspira ie pentru mine. Ei î i 
ap r  viitorul i este de datoria genera iei noastre s  nu îi dezam geasc .  

Transformarea în primul continent neutru din punct de vedere climatic este cea 
mai mare provocare i oportunitate a epocii noastre. De aceea, trebuie s  lu m 
imediat m suri decisive în acest sens. Va trebui s  investim în inovare i cercetare, s  
ne regândim economia i s  ne actualiz m politica industrial . Pentru a ne realiza 
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aceast  ambi ie, 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 
legisla ie obiectivul atingerii neutralit ii climatice pân  în 2050. Pasiunea, convin-
gerea i energia milioanelor de tineri care i-au f cut auzit  vocea în strad  i în 
inimile noastre sunt o surs  de inspira ie pentru mine. Este de datoria genera iei 
noastre s  nu îi dezam geasc . 

Suntem în grafic în ceea ce prive te îndeplinirea obiectivelor ambi ioase 
asumate în cadrul Acordului de la Paris i a celor stabilite pentru 2030, dar trebuie 
s  facem mai mult i s  ac ion m mai rapid dac  vrem cu adev rat s  atingem 
neutralitatea climatic  pân  în 2050. 

 În prezent, obiectivul nostru este s  reducem emisiile cu 40 % pân  în 2030. 
Trebuie s  ne fix m îns  obiective i mai ambi ioase. Emisiile de carbon trebuie s  
aib  un pre . Fiecare persoan  i fiecare sector în parte va trebui s  î i aduc  
contribu ia. Voi propune extinderea sistemului de comercializare a certificatelor de 
emisii pentru a acoperi i sectorul maritim i pentru a reduce, în timp, certificatele 
gratuite alocate companiilor aeriene. De asemenea, voi propune extinderea în con-
tinuare a sistemului pentru a acoperi traficul i construc iile.  

Dac  vrem s  atingem neutralitatea climatic  pân  în 2050, va trebui s  asigu-
r m convergen a diferitelor sisteme pân  în 2030. Pentru a completa aceast  acti-
vitate i a garanta c  întreprinderile noastre beneficiaz  de condi ii de concuren  
echitabile, voi introduce o tax  pe carbon la frontiere cu scopul de a evita relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon.  

Aceast  tax  va respecta pe deplin normele Organiza iei Mondiale a Comer u-
lui. Pentru început, vor fi vizate doar anumite sectoare, num rul acestora urmând 
s  creasc  treptat. Voi revizui, de asemenea, Directiva privind impozitarea energiei. 

O tranzi ie echitabil   

Pentru a favoriza schimbarea de care avem nevoie, voi prezenta planul meu 
privind o economie echipat  pentru viitor, noua noastr  strategie industrial . Vom 
fi liderul mondial în domeniul economiei circulare i al tehnologiilor curate.  

Vom depune eforturi pentru decarbonizarea industriilor mari consumatoare de 
energie. Europa este o economie industrial , iar în multe regiuni din Uniune, co-
munit ile sunt construite în jurul produc torului, al uzinei sau al fabricii locale. 
Iat  de ce consider c  ceea ce este bun pentru planeta noastr  trebuie s  fie bun i 
pentru popula ia, economia i regiunile noastre. Sprijinul crucial acordat prin 
fondurile de coeziune regiunilor i zonelor noastre rurale de la est la vest i de la 
sud la nord le permite acestora s  se adapteze la transform rile lumii în care tr im.  

Trebuie s  facem îns  i mai mult.  
Trebuie s  asigur m o tranzi ie echitabil  pentru to i. În aceast  tranzi ie, 

trebuie s  recunoa tem i s  respect m faptul c  nu pornim cu to ii din acela i 
punct. Ambi ia este aceea i pentru to i, dar unii pot avea nevoie de un sprijin mai 
adaptat pentru a o realiza.  

Consider c  ceea ce este bun pentru planeta noastr  trebuie s  fie bun i pentru 
popula ia, economia i regiunile noastre. Vom asigura o tranzi ie echitabil  pentru 
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to i. Vom sprijini persoanele i regiunile cele mai afectate prin intermediul unui 
nou Fond pentru o tranzi ie echitabil . A a proced m n Europa: suntem ambi io i 
i nu l s m pe nimeni în urm . De asemenea, avem nevoie de mai mult  educa ie i 

motiva ie. În acest scop, voi propune un Pact climatic european, care s  reuneasc  
regiunile, comunit ile locale, societatea civil , sectorul industrial i colile. 

Împreun , acestea vor concepe i se vor angaja s  respecte un set de anga-
jamente menite s  determine o schimbare de comportament, de la nivel de individ 
pân  la cea mai mare multina ional . Acesta va reprezenta un element esen ial al 
tranzi iei echitabile pentru to i. 

Un Plan de investi ii pentru o Europ  durabil  

Cei care vor ac iona primii i cel mai rapid vor fi i cei care vor profita de 
oportunit ile create de tranzi ia ecologic . 

Vom investi, a adar, sume record în cercetarea i inovarea de vârf, utilizând la 
maximum flexibilitatea oferit  de urm torul buget al UE pentru a ne axa pe dome-
niile cu poten ialul cel mai ridicat. Sunt gata s  dau dovad  de mai mult  ambi ie în 
ceea ce prive te integrarea aspectelor legate de schimb rile climatice în urm torul 
cadru financiar multianual.  

Dac  Parlamentul European i Consiliul sunt de acord, am putea stabili îm-
preun  obiectivul de a aloca 30 % din cheltuielile din urm torul buget pe termen 
lung pentru realizarea obiectivelor climatice.  

Finan ele publice nu vor fi îns  suficiente. Va trebui s  mobiliz m investi ii 
private prin plasarea finan rii verzi i durabile în centrul lan ului nostru de 
investi ii i al sistemului nostru financiar. În acest scop, inten ionez s  prezint o 
strategie privind finan area verde i un Plan de investi ii pentru o Europ  durabil . 
În acela i context, voi propune, de asemenea, transformarea unei p r i din Banca 
European  de Investi ii într-o Banc  european  pentru clim .  

Banca European  de Investi ii este deja cel mai mare furnizor multilateral din 
lume de finan are pentru combaterea schimb rilor climatice, 25 % din finan area sa 
total  fiind dedicat  investi iilor în domeniul climei. Doresc cel pu in dublarea acestei 
valori pân  în 2025. Planul de investi ii pentru o Europ  durabil  va sprijini investi ii 
în valoare de o mie de miliarde EUR în urm torii zece ani în fiecare col  al UE. 

Obiective mai ambi ioase pentru 2030  

Trebuie s  ne fix m obiective i mai ambi ioase pentru 2030. Vreau s  reducem 
emisiile cu cel pu in 50 % pân  în 2030. Pentru a ob ine îns  un impact veritabil, 
lumea trebuie s  avanseze împreun . UE va conduce negocierile interna ionale 
menite s  asigure cre terea nivelului de ambi ie al altor ri cu emisii importante 
pân  în 2021. 

Pân  la acea dat , m  angajez s  prezint un plan cuprinz tor care s  prevad  
m rirea obiectivului Uniunii Europene pentru 2030 la 55 %, într-un mod respon-
sabil.  

Acest plan se va baza pe evalu ri ale impactului social, economic i de mediu, 
va urm ri asigurarea unor condi ii de concuren  echitabile i va stimula inovarea, 
competitivitatea i ocuparea for ei de munc . 
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Conservarea mediului natural al Europei 

Schimb rile climatice, biodiversitatea, securitatea alimentar , desp duririle i 
degradarea solului sunt legate între ele. Trebuie s  ne schimb m modul în care 
producem, consum m i facem comer . Întreaga noastr  activitate trebuie s  stea 
sub semnul conserv rii i al refacerii ecosistemului. 

 Trebuie s  stabilim noi standarde transsectoriale în materie de biodiversitate 
în domeniul comer ului, al industriei, al agriculturii i al politicii economice. În ca-
drul Pactului ecologic european, vom prezenta o Strategie în domeniul biodiversi-
t ii pentru 2030. 

Mediul înconjur tor, avu iile noastre naturale, m rile i oceanele noastre trebuie 
s  fie conservate i protejate. Europa va colabora cu partenerii s i interna ionali 
pentru a reduce declinul biodiversit ii în urm torii cinci ani.  

Doresc s  fim lideri la Conferin a din 2020 a p r ilor la Conven ia privind 
diversitatea biologic , a a cum am f cut i cu ocazia Conferin ei de la Paris privind 
schimb rile climatice din 2015. Trebuie s  protej m munca depus  de fermierii 
no tri, care este esen ial  pentru a le oferi europenilor alimente nutritive, sigure i 
la pre uri accesibile.  

Ei nu pot continua s  fac  acest lucru decât dac  ob in venituri suficiente care 
s  le asigure un trai decent pentru familiile lor. Le vom oferi sprijin fermierilor 
printr-o nou  Strategie „de la ferm  la consumator” privind o alimenta ie durabil  
de-a lungul întregului lan  valoric. 

Peste 50 % din europeni locuiesc în zone rurale. Acestea reprezint  fundamentul 
societ ii i inima economiei noastre. Diversitatea peisajului, a culturii i a patri-
moniului constituie una dintre caracteristicile cele mai definitorii i mai remarcabile 
ale Europei.  

Acestea reprezint  o parte esen ial  a identit ii i a poten ialului nostru eco-
nomic. Ne vom pre ui i conserva zonele rurale i vom investi în viitorul lor. 
S n tatea cet enilor europeni i s n tatea planetei sunt strâns legate între ele: este 
vorba despre calitatea aerului pe care îl respir m, a apei pe care o bem, a alimen-
telor pe care le consum m i despre siguran a produselor pe care le folosim. 

Pentru s n tatea cet enilor, a copiilor i a nepo ilor no tri, Europa trebuie s  
aib  ambi ia de a reduce poluarea la zero. Voi prezenta o strategie transversal  de 
protejare a s n t ii cet enilor împotriva polu rii i a degrad rii mediului, care va 
aborda aspecte precum calitatea aerului i a apei, substan ele chimice periculoase, 
emisiile industriale, pesticidele i perturbatorii endocrini.  

O Europ  durabil  înseamn  o Europ  care prezint  oportunit i, inoveaz , 
creeaz  locuri de munc  i le ofer  un avantaj competitiv sectoarelor sale industriale. 
Economia circular  este esen ial  pentru dezvoltarea viitorului model economic al 
Europei.  

Voi propune un nou Plan de ac iune pentru economia circular , axat pe utili-
zarea durabil  a resurselor, în special în sectoarele care sunt mari consumatoare de 
resurse i care au un impact ridicat, cum ar fi sectorul textil i cel al construc iilor. 
Vreau ca Europa s  fie un exemplu în ceea ce prive te materialele plastice de unic  
folosin . Pân  în 2050, în oceane va fi mai mult plastic decât pe ti.  

Trebuie s  ne gândim serios cum putem inversa aceast  tendin . Legisla ia 
european  se aplic  deja celor zece obiecte din plastic cel mai frecvent întâlnite pe 
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plajele europene. Doresc s  deschid un nou front în lupta noastr  împotriva de eu-
rilor de plastic care s  vizeze microplasticele. 

2. O ECONOMIE ÎN SERVICIUL CET ENILOR 

Îmi doresc ca Europa s  fie mai ambi ioas  în ceea ce prive te echitatea social  
i prosperitatea, care este promisiunea fondatoare a Uniunii noastre. Sunt mândr  

de modelul nostru unic european de economie social  de pia . Acest model per-
mite cre terea economiilor noastre i determin  sc derea s r ciei i a inegalit ilor.  

Tot acest model asigur  caracterul prioritar al echit ii i protec iei sociale. 
Consolidarea economiei noastre sociale de pia  este extrem de important  într-un 
moment în care regândim modul de func ionare al industriei i al economiei noastre. 

Obiectivul nostru de a avea o planet  s n toas  i neutr  din punct de vedere 
climatic trebuie s  se bazeze pe o economie social  de pia  puternic  i rezilient . 
Trebuie mai întâi s  câ tig m ceea ce vrem s  cheltuim cu aceast  tranzi ie. 

Sprijinirea întreprinderilor mici 

 Primul pas este înt rirea coloanei vertebrale a economiei noastre: întreprin-
derile mici i mijlocii (IMM-urile). Acestea reprezint  99 % din totalul întreprinde-
rilor i lor li se datoreaz  85 % din locurile de munc  create în ultimii cinci ani. 

 În cadrul lor lucreaz  inovatorii i antreprenorii no tri. Ele sunt cele care îi în-
va  meserie pe tinerii no tri. Ele întruchipeaz  tot ce este bun în economia noastr . 

Avem nevoie de mai mul i inovatori tineri i agili care s  dezvolte tehnologii 
revolu ionare, la fel cum au f cut cu numai un deceniu în urm  gigan ii actuali din 
domeniul tehnologiei. Vreau s  iau m suri prin care s  le u urez micilor întreprin-
deri calea c tre inova ii de anvergur .  

Trebuie s  continu m s  dezvolt m pia a pentru finan area cre terii socie-
t ilor inovatoare ale viitorului. În acest scop, voi propune o strategie dedicat  
IMM-urilor, pentru ca acestea s  poat  prospera, prin reducerea birocra iei i prin 
îmbun t irea accesului lor la pia . Vom finaliza uniunea pie elor de capital pentru 
a asigura accesul IMM-urilor la finan area de care au nevoie ca s  creasc , s  
inoveze i s  se extind .  

Tot în acest scop, voi crea un fond privat-public specializat în oferte publice 
ini iale pentru IMM-uri, care va beneficia de o investi ie ini ial  a UE care ar putea 
fi suplimentat  cu o sum  echivalent  din partea investitorilor priva i. 

Aprofundarea uniunii noastre economice i monetare 

Cet enii i întreprinderile noastre pot prospera numai dac  economia func-
ioneaz  în serviciul lor. Acesta este sensul economiei noastre sociale de pia . 

Dup  mai mul i ani de redresare, economia Europei este stabil , ocuparea for ei de 
munc , cre terea economic  i investi iile situându-se la nivelurile anterioare crizei 
sau chiar dep indu-le.  

Situa ia finan elor publice continu  s  se îmbun t easc , sistemul nostru 
bancar este mai solid, iar bazele uniunii noastre economice i monetare sunt mai 
puternice ca oricând. Având în vedere norii ap ru i la orizont, unii lega i de 
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tensiunile comerciale, iar al ii de o încetinire a cre terii mondiale, trebuie s  
men inem aceast  dinamic . Avem nevoie de un mediu de investi ii mai atractiv i 
de o cre tere care s  creeze locuri de munc  de calitate, în special pentru tineri. 
Euro, moneda noastr  comun , este mai mult decât monedele i bancnotele din 
buzunarele noastre: este un simbol al unit ii noastre i al promisiunii Europei de a 
asigura prosperitate i protec ie.  

Trebuie îns  s  lu m m suri pentru a o face mereu mai puternic . Voi acorda 
prioritate aprofund rii în continuare a uniunii economice i monetare. În acest 
context, voi contribui la crearea unui instrument bugetar de convergen  i 
competitivitate pentru zona euro, care s  sprijine reformele i investi iile efectuate 
de statele membre în favoarea cre terii economice. Voi intensifica sprijinul acordat 

rilor din afara zonei euro care se preg tesc s  adere la moneda comun . Voi utiliza 
pe deplin flexibilitatea pe care o ofer  Pactul de stabilitate i de cre tere.  

Aceasta ne va ajuta s  imprim m o orientare bugetar  mai favorabil  cre terii 
în zona euro, protejând, f r  a renun a îns  la responsabilitatea bugetar . Voi pune 
accentul, de asemenea, pe finalizarea uniunii bancare. Aceasta include instituirea 
unui mecanism comun de sprijin bugetar pentru Fondul unic de rezolu ie, o 
garan ie de ultim  instan  în cazul unei rezolu ii bancare. Pentru ca cet enii s  fie 
lini ti i în ceea ce prive te siguran a depozitelor lor bancare, avem nevoie de un 
sistem european de asigurare a depozitelor. Acestea sunt elementele care lipsesc 
înc  din cadrul uniunii bancare i în privin a c rora ar trebui s  ajungem la un 
acord cât mai curând posibil. De asemenea, voi prezenta m suri referitoare la un 
cadru solid în materie de rezolu ie i de insolven  bancar . Doresc s  înt resc rolul 
interna ional al monedei euro, inclusiv reprezentarea sa extern .  

O pia  de capital puternic , integrat  i rezilient  reprezint  cel mai bun punct 
de plecare pentru ca moneda unic  s  fie utilizat  pe scar  mai larg  pe plan inter-
na ional. Politica noastr  economic  trebuie s  mearg  mân  în mân  cu drepturile 
sociale, cu obiectivul Europei privind neutralitatea climatic  i cu competitivitatea 
industriei. Voi transforma semestrul european într-un instrument care s  integreze 
obiectivele de dezvoltare durabil  ale Organiza iei Na iunilor Unite.  

Dac  dorim ca deciziile noastre comune s  fie asumate într-o m sur  mai 
mare, guvernan a economic  i r spunderea democratic  trebuie s  mearg  mân  
în mân . În acest spirit, doresc ca Parlamentul European s  î i fac  auzit  vocea 
mai mult în ceea ce prive te guvernan a economic  a Uniunii noastre. Cet enii i 
întreprinderile noastre pot prospera numai dac  economia func ioneaz  în serviciul 
lor. Acesta este sensul economiei noastre sociale de pia . 

Membrii Comisiei responsabili cu chestiunile economice vor veni în Parlamentul 
European înainte de fiecare etap  important  a ciclului semestrului european. 

Pilonul social al Europei 

Consider c  a sosit momentul s  reconciliem componenta social  i com-
ponenta de pia  a economiei moderne din ziua de azi. Din acest motiv inten ionez 
s  propun un plan de ac iune pentru punerea în aplicare integral  a Pilonului 
european al drepturilor sociale. În acest context, îi vom ajuta s  aib  un trai decent 
pe cei care muncesc i s  î i g seasc  un loc de munc  pe cei care înc  nu au unul. 
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Vom acorda sprijin copiilor i tinerilor no tri pentru a le oferi educa ia i oportuni-
t ile de care au nevoie pentru a se împlini.  

Demnitatea muncii este sacr . În primele 100 de zile ale mandatului meu, voi 
propune un instrument juridic menit s  asigure c  to i lucr torii din Uniunea 
noastr  au un salariu minim echitabil. Aceasta ar trebui s  le permit  s  aib  un 
nivel de trai decent indiferent de locul în care lucreaz .  

Salariile minime ar trebui stabilite în conformitate cu tradi iile na ionale, prin 
contracte colective sau dispozi ii legale. Cred cu t rie în valoarea dialogului social 
între angajatori i sindicate – oamenii care î i cunosc cel mai bine sectorul i 
regiunea. Transformarea digital  aduce cu ea schimb ri rapide, care ne afecteaz  
pie ele for ei de munc . Voi examina modalit ile prin care se pot ameliora con-
di iile de munc  ale lucr torilor de pe platformele online, cu un accent special pe 
competen e i educa ie.  

Demnitatea muncii este sacr . În primele 100 de zile ale mandatului meu, voi 
propune un instrument juridic menit s  asigure c  to i lucr torii din Uniunea 
noastr  au un salariu minim echitabil. 

Trebuie s  depunem, de asemenea, mai multe eforturi pentru a-i sprijini pe cei 
care î i pierd locul de munc  din cauza unor evenimente externe care ne afecteaz  
economia. Din acest motiv voi propune crearea unui Sistem european de reasi-
gurare pentru indemniza iile de omaj. Acesta le va oferi protec ie cet enilor no tri 
i va reduce presiunea asupra finan elor publice în perioadele în care apar ocuri 

externe. Trebuie s  facem mai mult pentru a combate s r cia. Viitorul Europei va 
depinde de tinerii no tri. Trebuie s  le acord m sprijin pe tot parcursul copil riei, 
pân  la trecerea în via a adult . Faptul c  aproape 25 de milioane de copii cu vârsta 
sub 18 ani sunt expu i riscului de s r cie sau de excluziune social  reprezint  o vin  
colectiv  a noastr , a tuturor.  

Copiii care tr iesc în s r cie sunt mai susceptibili de a deveni adul i care tr iesc 
în s r cie. Trebuie s  întrerupem acest ciclu periculos i trebuie s  facem progrese 
în aceast  privin . Pentru a-i sprijini pe to i copiii afla i în dificultate, voi crea 
Garan ia european  pentru copii, preluând astfel o propunere a Parlamentului 
European. Acest instrument va contribui la asigurarea faptului c  to i copiii din 
Europa expu i riscului de s r cie sau excluziune social  beneficiaz  de drepturi 
elementare, cum ar fi accesul la asisten  medical  i la educa ie.  

Europa ar trebui s  le acorde sprijin, de asemenea, p rin ilor i persoanelor cu 
responsabilit i de îngrijire, pentru a asigura un echilibru mai bun între via a profe-
sional  i de familie.  

M  voi asigura c  vom pune în aplicare pe deplin Directiva privind echilibrul 
dintre via a profesional  i cea privat , care încurajeaz  o mai bun  împ r ire a 
responsabilit ilor între femei i b rba i. Voi crea Garan ia european  pentru copii, 
pentru a contribui la asigurarea faptului c  to i copiii din Europa expu i riscului de 
s r cie sau excluziune social  beneficiaz  de drepturi elementare cum ar fi accesul 
la asisten  medical  i la educa ie. 

Acest lucru va contribui la cre terea num rului de femei de pe pia a for ei de 
munc  i la combaterea s r ciei în rândul copiilor. M  voi asigura c  aceast  ini-
iativ  va fi sprijinit  prin investi ii suficiente din cadrul Fondului social european+ 
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pentru a îmbun t i calitatea i accesibilitatea sistemelor de educa ie i îngrijire a 
copiilor pre colari.  

În ultimii cinci ani, Garan ia pentru tineret a ajutat anual 3,5 milioane de tineri 
s  participe la activit i de formare sau educa ionale ori s  î i g seasc  un loc de 
munc . Pentru a duce mai departe aceast  reu it , voi transforma Garan ia pentru 
tineret într-un instrument permanent de combatere a omajului în rândul tinerilor. 
Acesta ar trebui s  beneficieze de un buget mai mare i s  fac  obiectul unor 
raport ri periodice, pentru a ne asigura c  obiectivele stabilite sunt atinse în fiecare 
stat membru. În calitate de medic, sunt pasionat  de subiectul s n t ii.  

O propor ie de 40 % dintre noi se vor confrunta cu cancerul la un moment dat 
în via  i aproape to i vom cunoa te anxietatea i durerea resim ite când un 
prieten sau un membru al familiei este diagnosticat cu aceast  boal . Ratele de 
supravie uire sunt în cre tere, în special datorit  programelor de depistare tim-
purie. Putem îns  face mult mai mult. Voi propune un plan european de combatere 
a cancerului, pentru a sprijini eforturile statelor membre de a îmbun t i controlul 
cancerului i îngrijirile acordate pacien ilor. 

O Uniune a egalit ii 

 Depinde de noi to i s  avem o Europ  prosper  i social . Avem nevoie de 
egalitate pentru to i i de egalitate în toate în elesurile termenului. Aceasta va fi una 
dintre priorit ile majore ale Comisiei mele i ale punerii în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale. În afaceri, în politic  i la nivelul societ ii în 
ansamblul s u, nu ne putem valorifica pe deplin poten ialul decât dac  recurgem la 
întregul talent i întreaga diversitate pe care le avem la dispozi ie.  

Echipele caracterizate de diversitate ob in rezultate mai bune. Inovarea apare 
atunci când î i unesc for ele oameni proveni i din contexte diferite i având 
perspective diferite. Având în vedere provoc rile demografice care ne a teapt , nu 
ne putem permite s  l s m vreun poten ial nevalorificat. To i cei pe care îi leag  
acelea i aspira ii trebuie s  beneficieze de acelea i oportunit i. Din acest motiv 
vom propune noi acte legislative pentru combaterea discrimin rii. 

Principiul remunera iei egale pentru munc  egal  este consacrat de tratat. Acesta 
este principiul care va sta la baza unei noi strategii europene privind egalitatea de 
gen. Femeile câ tig  în medie cu 16 % mai pu in decât b rba ii, de i ajung s  aib  
calific ri mai înalte. 

 În primele 100 de zile ale mandatului meu, voi propune ini iative destinate s  
introduce m suri cu caracter obligatoriu privind transparen a salariz rii. Egalitatea 
de gen este o component  esen ial  a cre terii economice. Strategia european  
privind egalitatea de gen va aborda în mod sistematic modul în care legisla ia 
influen eaz  deciziile luate de femei de-a lungul întregii vie i: ocuparea unui loc de 
munc , gestionarea unei afaceri, primirea unui salariu, c s toria, faptul de a avea 
copii, gestionarea activelor i primirea unei pensii.  

Trebuie s  le acord m femeilor i b rba ilor drepturi egale în toate aceste decizii 
esen iale pentru via a lor. Pentru a sparge plafonul de sticl , trebuie s  stabilim 
cote privind echilibrul de gen în consiliile de administra ie ale întreprinderilor. La 
fel cum am procedat în calitate de ministru în Germania, voi încerca s  ob in 
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majoritatea de voturi necesar  pentru a debloca Directiva privind femeile în 
consiliile de administra ie. În ceea ce prive te egalitatea de gen, Comisia va fi ea 
îns i un exemplu prin formarea unui colegiu al comisarilor care respect  pe deplin 
egalitatea de gen. 

 Pân  la sfâr itul mandatului meu, voi asigura o egalitate deplin  la toate 
nivelurile de conducere ale Comisiei i nu voi accepta niciun compromis în aceast  
privin . În afaceri, în politic  i la nivelul societ ii în ansamblul s u, nu ne putem 
valorifica pe deplin poten ialul decât dac  recurgem la întregul talent i întreaga 
diversitate pe care le avem la dispozi ie. 

 To i cei pe care îi leag  acelea i aspira ii trebuie s  beneficieze de acelea i 
oportunit i Violen a bazat  pe gen r mâne o realitate însp imânt toare pentru 
mult prea multe 13 persoane din Uniunea noastr . Uniunea European  ar trebui s  
fac  tot posibilul pentru a preveni violen a domestic , a proteja victimele i a 
pedepsi infractorii. Aderarea UE la Conven ia de la Istanbul privind combaterea 
violen ei domestice r mâne o prioritate-cheie pentru Comisie. 

 Dac  aderarea r mâne blocat  în Consiliu, voi lua în considerare prezentarea 
unor propuneri privind standarde minime în materie de definire a unor anumite 
tipuri de violen , precum i consolidarea Directivei privind drepturile victimelor. 
Voi propune ad ugarea violen ei împotriva femeilor pe lista infrac iunilor UE 
definite în tratat. Egalitatea înseamn  mai mult decât egalitatea de gen. Mozaicul 
identit ii noastre e format din femei i b rba i, b trâni i tineri, est i vest, nord i 
sud – diversele noastre identit i na ionale i culturale.  

Este posibil s  avem convingeri diferite i s  apar inem unor grupuri mino-
ritare diferite, dar trebuie s  ne asigur m c  ne ascult m unii pe al ii, c  înv m 
unii de la al ii i c  accept m cu bra ele deschise aceast  diversitate. Este prea mare 
num rul cet enilor europeni care consider  c  nu au acelea i oportunit i în toate 
p r ile Europei. În acest scop, trebuie s  folosim toate instrumentele pe care le 
avem la dispozi ie. 

O impozitare echitabil   

Unul dintre fundamentele economiei noastre sociale de pia  este faptul c  
toat  lumea contribuie în mod echitabil la binele comun. Nu pot exista excep ii de 
la aceast  regul . O uniformizare la un nivel inferior în materie de impozitare 
submineaz  capacitatea rilor de a stabili politici fiscale care s  r spund  nevoilor 
economiilor i cet enilor lor.  

În situa iile în care se genereaz  profituri, impozitele i taxele aferente trebuie 
s  contribuie la finan area sistemelor noastre de securitate social  i de înv mânt, 
precum i a infrastructurilor noastre. Este nevoie urgent  de reformarea sistemelor 
de impozitare a profiturilor din UE i de la nivel interna ional. Acestea nu sunt 
adecvate realit ilor economiei moderne globalizate i nu reflect  noile modele de 
afaceri din lumea digital . Voi sus ine echitatea fiscal  – în ceea ce prive te atât 
întreprinderile care ofer  produse i servicii fizice, cât i pe cele ale c ror activit i 
sunt digitale. M  voi asigura c  impozitarea marilor întreprinderi din domeniul 
tehnologiei este o prioritate. Voi depune toate eforturile ca s  m  asigur c  pro-
punerile actuale sunt adoptate.  


