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1. Să îndreptăm lumea de astăzi prin plăsmuirea lumii de mâine
Cu mai puțin de un an în urmă, și-a preluat mandatul actuala Comisie Europeană, după ce a
fost aleasă pe baza unei agende ce viza impulsionarea celei mai ample transformări pe
care a cunoscut-o Europa de mai multe generații. Programul de lucru al Comisiei pentru
2020 a reflectat acest mandat, precum și obiectivele ambițioase prezentate pentru prima oară
în Orientările politice ale președintei von der Leyen. Programul a trasat viziunea noastră
privind construirea unei societăți mai echitabile, mai sănătoase, mai verzi și mai digitale.
Chiar dacă în ultimul an s-au produs multe schimbări, aceste obiective ambițioase rămân forța
noastră motrice și pentru anul următor.
În decursul ultimului an, Comisia s-a angajat să pună bazele schimbării sistemice de care
are nevoie Europa, un imperativ ce a devenit cu atât mai presant acum, când criza sanitară
mondială ne-a afectat profund toate economiile. În primele 100 de zile ale anului, am
prezentat Pactul verde european, am elaborat planuri pentru viitorul digital al Europei, am
adoptat foaia de parcurs pentru o Europă socială puternică în scopul punerii în aplicare a
Pilonului european al drepturilor sociale și am publicat strategia privind egalitatea de gen. De
asemenea, am prezentat o nouă strategie industrială, un plan pentru a sprijini mai bine
întreprinderile mici, precum și măsuri vizând consolidarea pieței unice. Am făcut propuneri
de modernizare și consolidare a procesului de aderare, deschizând calea pentru acordul istoric
de inițiere a negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania, și suntem pe punctul de a crea
un nou parteneriat cu Africa.
După primele 100 de zile, am propus, de asemenea, un nou început pentru prioritățile pe
termen lung, în special grație noului pact privind migrația și azilul și Strategiei UE privind o
uniune a securității. Am abordat aspecte care se repercutează asupra întregii noastre
comunități de valori, în special publicând primul Raport anual privind statul de drept,
referitor la toate statele membre. În plus, am luat măsuri la nivelul întregii noastre societăți –
de la inițiative vizând egalitatea de gen și combaterea rasismului la inițiative în domeniul
competențelor și al tineretului.
Dar anul 2020 va fi, din motive foarte diferite, un an pe care am prefera să ni-l ștergem
imediat din memorie și, totodată, un an de care ne vom aminti mereu. Pandemia care a
luat pe nepregătite Europa și întreaga lume, precum și măsurile restrictive întreprinse ca
urmare a pandemiei, care au vizat societățile și economiile noastre, vor fi mult mai mult decât
amintiri dureroase pentru milioanele de europeni care au pierdut persoane dragi, care s-au
îmbolnăvit sau care traversează o perioadă de anxietate cu privire la mijloacele lor de trai sau
la bunăstarea lor. Probabil că nimeni nu va uita nici fragilitatea și nici incertitudinea pe care
încă le percepem în jurul nostru. Recenta recrudescență a virusului în Europa arată că trebuie
să continuăm să gestionăm situația generată de acesta cu atenție, prudență și coordonare.
Dar ne vom aminti de acest an și grație măsurilor urgente și fără precedent luate de Europa
pentru a ne proteja viețile și mijloacele de trai. Europa a arătat că este în măsură să
acționeze rapid atunci când trebuie să o facă, să dea dovadă de o reală solidaritate
atunci când este necesar și să aducă schimbări, cu participarea tuturor, atunci când
dorește. Printre măsurile întreprinse s-au numărat și următoarele: punerea la dispoziție a
tuturor fondurilor UE și utilizarea flexibilității în ceea ce privește regulile noastre fiscale și
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cele referitoare la ajutoarele de stat, precum și constituirea unei rezerve de echipamente
medicale; repatrierea a peste 600 000 de cetățeni ai UE blocați în străinătate și crearea
Instrumentului SURE, menit să contribuie la menținerea locurilor de muncă și la continuarea
activității întreprinderilor. În total, Comisia a luat peste 800 de măsuri neplanificate anterior
în toate domeniile, de la gestionarea frontierelor la sprijinul pentru fermieri și pescari.
În viitor, ne vom aminti de acest an și pentru că a declanșat o accelerare extraordinară a
schimbărilor și a reprezentat, în mod paradoxal, o oportunitate extraordinară.
Schimbările climatice, tehnologiile digitale și geopolitica aveau deja repercusiuni profunde
asupra societății noastre și impulsionau programele noastre. Pandemia a accentuat însă
necesitatea ca Europa să își asume rolul de lider al dublei tranziții verzi și digitale și să le
confere societăților și economiilor sale o mai mare reziliență. Aceasta reprezintă o
oportunitate unică de a ieși din starea de fragilitate generată de criză prin crearea unei noi
vitalități pentru Uniunea noastră.
În acest context, Comisia se va axa în anul următor asupra unui obiectiv dublu. În primul
rând, va continua să depună toate eforturile necesare pentru gestionarea crizei și va începe să
desprindă învățăminte din aceasta. Ne vom continua, așadar, eforturile pentru a găsi, a finanța
și a garanta un vaccin sigur și accesibil pentru toți în Europa și în întreaga lume.
În paralel, prezentul program de lucru stabilește modul în care Europa poate valorifica
oportunitatea oferită pentru a-și realiza obiectivele ambițioase și pentru a conduce marea
accelerare. Datorită NextGenerationEU, planul istoric de redresare prezentat de Comisie,
alături de un buget pe termen lung revizuit, Europa dispune de un instrument gata de utilizare
pentru a valorifica această oportunitate.
Cu NextGenerationEU, Europa alege nu numai să repare daunele, să se redreseze astăzi și să
sprijine persoanele cele mai afectate de criză, ci și să realizeze și să construiască un mod de
viață mai bun pentru lumea de mâine. UE se va concentra pe investiții și pe reforme
sustenabile, 37 % din cheltuielile aferente Mecanismului de redresare și reziliență fiind
alocate pentru cheltuieli legate de tranziția verde și minimum 20 % pentru investiții în
domeniul digital. Vom colabora îndeaproape cu statele membre pentru elaborarea și punerea
în aplicare a planurilor lor naționale în materie de redresare și reziliență. În plus, Comisia se
va asigura că 30 % din cele 750 de miliarde EUR aferente NextGenerationEU vor fi colectate
prin intermediul unor obligațiuni verzi. Vom sprijini colegiuitorii să asigure un acord rapid cu
privire la pachetul global în valoare de 1,8 mii de miliarde EUR, astfel încât să se poată obține
rezultatele scontate cât mai curând cu putință. De asemenea, Comisia va face propuneri
ambițioase cu privire la noi surse de venituri pentru bugetul UE.
Aceasta înseamnă că dispunem de investițiile necesare pentru a corela viziunea cu obiectivele
ambițioase pe care le aveam deja. Din acest motiv, programul de lucru al Comisiei pentru
2021 prevede trecerea de la strategie la transpunerea în practică, punând accentul pe noile
inițiative legislative și pe revizuirea legislației în vigoare, dând curs planurilor conturate
pentru toate cele șase obiective ambițioase emblematice în cursul anului trecut. Aceste
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inițiative sunt enumerate în anexele I și II1. Vom prezenta, de asemenea, inițiativele
planificate anterior pentru anul 2020, care au fost amânate din cauza pandemiei2.
Acțiunea noastră va continua să fie ghidată de Agenda 2030 și de obiectivele sale de
dezvoltare durabilă, atât la nivel intern, cât și la nivel extern, precum și de Acordul de la Paris.
Prin materializarea acestui program de lucru, Comisia va pune, de asemenea, accentul pe
oferirea de explicații cetățenilor cu privire la activitatea Comisiei și pe luarea în considerare a
opiniilor acestora. În acest context, este mai important ca oricând să lansăm dezbaterea
referitoare la conferința privind viitorul Europei. Problemele care au apărut pe parcursul
ultimului an – de la necesitatea unei uniuni europene a sănătății mai puternice la
repercusiunile de durată pe care ar putea să le aibă pandemia asupra modului nostru de a trăi
în colectivitate – pot fi gestionate numai dacă fiecare dintre noi va avea un cuvânt de spus și
ne vom baza pe toate experiențele și competențele noastre comune.
Având în vedere peisajul geopolitic și caracterul transformator, pe termen lung, al inițiativelor
planificate, activitatea noastră va continua să se deruleze pe baza unei analize prospective
strategice3. Primul raport de analiză prospectivă strategică a evidențiat importanța rezilienței
pentru redresare și pentru asigurarea faptului că politicile noastre sunt bazate pe date concrete
și adaptate exigențelor viitorului. Această abordare ne poate ajuta, de asemenea, să ne
pregătim pentru noile provocări și oportunități care vor apărea în mod inevitabil în anul
următor și pe care trebuie să fim în măsură să le anticipăm și să le gestionăm.
2. Transpunerea în realitate a celor șase obiective ambițioase emblematice
2.1 Pactul verde european
Referitor la Pactul verde european, Comisia se va axa pe revizuirea legislației relevante în
domeniul climei și al energiei, pentru a o alinia la noul obiectiv propus ce vizează reducerea
emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Această revizuire
va fi integrată într-un pachet de măsuri menite să permită reducerea emisiilor de dioxid de
carbon cu 55 %, care va viza toate aspectele, de la sursele regenerabile de energie la punerea
în aplicare a principiului „eficiența energetică pe primul loc”, la sectorul construcțiilor,
precum și la utilizarea terenurilor, impozitarea energiei, partajarea eforturilor și
comercializarea certificatelor de emisii, incluzând și o gamă largă de alte acte legislative.
Diplomația în domeniile climei și energiei va rămâne o prioritate în relațiile cu partenerii
noștri externi.
Astfel cum se menționează în Orientările politice ale președintei von der Leyen, Comisia va
propune un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, care să îi
motiveze pe producătorii străini și pe importatorii din UE să își reducă emisiile de dioxid de
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carbon, asigurând, totodată, condiții de concurență echitabile, care să fie propice schimburilor
comerciale într-un mod compatibil cu normele OMC.
Profunzimea și amploarea lucrărilor planificate în cadrul Pactului verde european reflectă
natura sistemică a tranziției verzi și importanța acesteia ca strategie de creștere. Vom prezenta
o serie de măsuri privind transporturile inteligente și durabile, inclusiv o revizuire a
Regulamentului privind rețeaua transeuropeană de transport și a Directivei privind sistemele
de transport inteligente. Vom continua să punem în aplicare planul de acțiune pentru
economia circulară, focalizându-ne pe proiectarea ecologică și pe produsele sustenabile, în
special pe produsele electronice circulare, inclusiv pe îmbunătățirea colectării, a reutilizării și
a reparării telefoanelor mobile, a laptopurilor și a altor dispozitive.
Acest lucru reflectă faptul că Pactul verde european vizează mult mai mult decât simpla
reducere a emisiilor. În acest spirit, vom întreprinde acțiuni subsecvente Strategiei UE
privind biodiversitatea pentru 2030 și Strategiei „De la fermă la consumator”, în special
pentru a stimula producția ecologică, pentru a reface ecosistemele degradate, pentru a ne
proteja oceanele și regiunile de coastă, pentru a proteja, a reface și a gestiona în mod durabil
pădurile și pentru a reduce riscul introducerii pe piața UE a unor produse legate de
despăduriri. De asemenea, vom introduce pe piață aditivi destinați hranei pentru animale
inovatori, pentru a reduce impactul creșterii animalelor asupra mediului.
2.2. O Europă pregătită pentru era digitală
Pentru a ne asigura că acesta este deceniul digital al Europei, vom propune o foaie de
parcurs cu obiective clar definite pentru 2030, în domenii precum conectivitatea,
competențele și serviciile publice digitale. Abordarea noastră va respecta următoarele
principii clare: dreptul la viață privată și la conectivitate, libertatea de exprimare, libera
circulație a datelor și securitatea cibernetică.
Vom lua măsuri în toate aceste domenii diferite, cu precădere prin adoptarea unor acte
legislative vizând siguranța, răspunderea, drepturile fundamentale și aspectele legate de date
aferente inteligenței artificiale, precum și a unui act legislativ privind datele, pentru a stabili
condițiile adecvate pentru un control mai bun și condițiile aplicabile schimbului de date în
cazul cetățenilor și al întreprinderilor.
În același spirit, vom propune o nouă identitate digitală europeană pentru a facilita sarcinile
și accesul la serviciile online în întreaga Europă și pentru a ne asigura că cetățenii au un
control sporit asupra datelor pe care le partajează și a modului în care acestea sunt utilizate și
că au un sentiment de siguranță atunci când utilizează serviciile online.
Pentru a susține echitatea în lumea digitală, UE va continua să depună eforturi în vederea
încheierii unui acord internațional privind un sistem fiscal echitabil care să asigure venituri
sustenabile pe termen lung. În caz contrar, Comisia va propune o taxă digitală în prima
jumătate a anului viitor. În aceeași optică a unui mediu de afaceri echitabil, Comisia va
propune un instrument juridic menit să asigure condiții echitabile în ceea ce privește
subvențiile străine.
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Comisia va continua revizuirea în curs a normelor în materie de concurență, pentru a se
asigura că acestea sunt adecvate mediului de piață aflat în evoluție, inclusiv în ceea ce
privește accelerarea digitalizării economiei. Vom actualiza, de asemenea, noua noastră
Strategie industrială pentru Europa, pentru a ține seama de impactul pandemiei de
COVID-19, de contextul concurențial mondial și de accelerarea dublei tranziții verzi și
digitale.
Pentru a asigura condiții de muncă demne, transparente și previzibile, va fi prezentată o
propunere legislativă de îmbunătățire a condițiilor de muncă ale persoanelor care
furnizează servicii prin intermediul platformelor, în vederea garantării unor condiții de
muncă echitabile și a unei protecții sociale adecvate.
2.3. O economie în serviciul cetățenilor
Întrucât pandemia persistă, iar măsurile de limitare a răspândirii virusului se mențin, este
esențial ca Europa să se asigure că această criză sanitară și economică nu se transformă într-o
criză socială. Acest obiectiv va ghida acțiunile noastre în următorul an, iar punerea în aplicare
deplină a programului SURE și recurgerea la acesta vor ajuta lucrătorii să își păstreze
veniturile și vor permite întreprinderilor să mențină personalul. Vom evalua cu rigurozitate
aceste măsuri în următorii ani.
Pilonul european al drepturilor sociale va fi punctul de reper pentru redresarea Europei și
va constitui cel mai bun instrument de care dispunem pentru a ne asigura că nimeni nu este
lăsat în urmă. Vom prezenta un plan de acțiune ambițios, menit să garanteze punerea în
aplicare deplină a acestui pilon. Planul de acțiune va fi instrumentul-cheie al actualei Comisii
pentru a contribui la redresarea socioeconomică și la reziliența pe termen mediu și lung, cu
scopul de a spori echitatea socială a dublei tranziții verzi și digitale. În același spirit, noua
Garanție europeană pentru copii, anunțată în Orientările politice ale președintei von der
Leyen, va urmări reducerea sărăciei și a inegalităților în rândul copiilor, asigurându-se că toți
copiii au acces la servicii de bază precum sănătatea și educația. Pe baza învățămintelor
desprinse în urma pandemiei de COVID-19 și în contextul mediului profesional aflat în
schimbare, Comisia va prezenta un nou cadru strategic al UE privind sănătatea și siguranța la
locul de muncă. Vom propune, de asemenea, un plan de acțiune pentru economia socială,
cu scopul de a consolida investițiile sociale și de a sprijini actorii din economia socială și
întreprinderile sociale să își înceapă activitatea, să se dezvolte, să inoveze și să creeze locuri
de muncă.
Economiile noastre au nevoie de un sprijin continuu în materie de politică și va trebui să
găsim un echilibru delicat între acordarea de sprijin financiar și asigurarea sustenabilității
finanțelor publice. Dat fiind că virusul continuă să se propage, iar măsurile de limitare a
răspândirii a acestuia se multiplică, statele membre ar trebui să continue să utilizeze în mod
judicios flexibilitatea fiscală pentru a sprijini economia. Comerțul mondial și lanțurile sale
valorice integrate vor rămâne un motor de creștere fundamental și o forță motrice crucială
pentru o redresare cu adevărat mondială. În prezent, efectuăm o analiză a politicii comerciale
a UE și vom adopta un nou instrument de descurajare și contracarare a acțiunilor coercitive
ale țărilor terțe.
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Pe termen mai lung, numai prin aprofundarea uniunii economice și monetare se va putea
ajunge la stabilitate și competitivitate, care vor asigura, de asemenea, un rol mai puternic al
monedei euro pe plan internațional. Trebuie să facem progrese în ceea ce privește uniunea
piețelor de capital și uniunea bancară. În acest context, vom revizui cadrul de gestionare a
intrării în dificultate a băncilor din UE, vom lua măsuri de stimulare a investițiilor
transfrontaliere în UE și ne vom intensifica lupta împotriva spălării banilor.
Ca parte a schimbării sistemice a Europei, sistemul nostru economic și financiar trebuie să fie,
de asemenea, un factor determinant al dublei tranziții. Se vor propune acte legislative în
domeniul guvernanței corporative sustenabile pentru a promova un comportament
corporativ sustenabil și responsabil pe termen lung. De asemenea, vom continua să
înregistrăm progrese în ceea ce privește finanțarea durabilă, în special prin propunerea de a
institui un standard al UE privind obligațiunile verzi.
Pentru a ne îndeplini obiectivele ambițioase și pentru a putea face față nevoilor în materie de
investiții și de reformă, trebuie să sporim și să evaluăm eficacitatea, eficiența și capacitatea
administrațiilor și a serviciilor publice din întreaga Uniune Europeană.
2.4. O Europă mai puternică pe scena internațională
La preluarea mandatului, actuala Comisie și-a propus să asigure un rol mai puternic al
Europei pe scena internațională. Comisia noastră geopolitică se străduiește să promoveze
interesele și obiectivele strategice ale UE în străinătate și să apere o ordine internațională
bazată pe norme și pe valori într-o lume din ce în ce mai polarizată. Vom depune eforturi
pentru a ne consolida rolul pe care îl îndeplinim la nivel mondial de stâlp de susținere a
responsabilității, a stabilității, a cooperării și a solidarității, abordând numărul tot mai mare de
provocări, crize și conflicte din întreaga lume, prin mobilizarea tuturor instrumentelor noastre.
Pe parcursul anului viitor, Comisia se va asigura că Europa își va juca rolul vital în această
lume fragilă, fie prin faptul că se va afla în prima linie a eforturilor mondiale pentru a garanta
un vaccin sigur și accesibil pentru toți, fie prin consolidarea sistemului multilateral
internațional bazat pe norme, precum și a parteneriatelor bilaterale, regionale și mondiale.
Vom continua să acordăm o prioritate absolută țărilor din vecinătatea estică și sudică a UE,
Balcanilor de Vest și Africii.
Noile noastre instrumente de finanțare externă vor contribui la punerea în aplicare a
priorităților strategice ale Uniunii pe plan extern.
Uniunea Europeană va crede întotdeauna în forța și în valoarea multilateralismului și a
cooperării în cadrul instituțiilor mondiale. Vom propune o comunicare comună privind
consolidarea contribuției UE la un multilateralism bazat pe norme. Trebuie să ne
asumăm rolul de lider în procesul de reformă a Organizației Mondiale a Sănătății și a
Organizației Mondiale a Comerțului pentru a le adapta noilor realități.
Colaborând cu partenerii noștri, vom propune un parteneriat reînnoit cu țările din
vecinătatea sudică și vom prezenta o comunicare privind Arctica în vederea actualizării
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politicii UE față de o regiune deosebit de expusă schimbărilor climatice și presiunilor asupra
mediului, precum și impactului acestora asupra economiei și a securității.
Vom prezenta o nouă abordare strategică de sprijinire a dezarmării, a demobilizării și a
reintegrării foștilor combatanți, care este esențială pentru asigurarea stabilității și a păcii
durabile în țările și regiunile afectate de conflicte.
De asemenea, vom prezenta o comunicare privind ajutorul umanitar acordat de UE, care se
va axa în special pe noi modalități de colaborare cu partenerii noștri și cu alți donatori, pe
utilizarea instrumentelor digitale și a abordărilor inovatoare în ceea ce privește finanțarea și
modalitățile de acordare a ajutoarelor, inclusiv pe capacitatea de reacție rapidă a Comisiei și
pe modalitățile de intensificare a lucrărilor referitoare la legătura dintre acțiunea umanitară,
dezvoltare și pace.
Revizuirea Directivei privind protecția consulară le va permite cetățenilor Uniunii să
recurgă mai ușor la dreptul la protecție consulară și să consolideze solidaritatea UE pentru a-i
proteja mai bine pe cetățenii UE aflați în străinătate, în special în timpul crizelor. Revizuirea
menționată va întări cooperarea dintre statele membre și va consolida rolul de sprijin pe care îl
joacă UE, valorificând pe deplin rețeaua sa unică de delegații ale UE.
2.5. Promovarea modului nostru de viață european
Actuala criză sanitară a evidențiat necesitatea de a ne întări pregătirea pentru eventualele
situații de criză și gestionarea amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății. În timp ce
accentul continuă să se pună pe asigurarea faptului că Europa este în măsură să gestioneze
răspândirea virusului și impactul pandemiei, vom trage și primele învățăminte de pe urma
crizei. Este momentul să construim o uniune europeană a sănătății mai puternică.
Vom propune consolidarea cadrului UE de detectare a amenințărilor transfrontaliere grave la
adresa sănătății și de contracarare a acestora, precum și consolidarea rolului agențiilor
existente. Într-o a doua etapă, vom propune instituirea unei agenții de cercetare avansată și
dezvoltare în domeniul biomedical. O nouă strategie farmaceutică va analiza securitatea
lanțului de aprovizionare din Europa și se va asigura că cetățenii se pot baza pe medicamente
sigure, la prețuri accesibile și de înaltă calitate. Mai mult, până la sfârșitul anului viitor, va fi
lansat Spațiul european al datelor privind sănătatea menit să valorifice datele existente pentru
îmbunătățirea asistenței medicale, a cercetării și a elaborării politicilor, în beneficiul
pacienților.
Vom desprinde învățăminte și în alte domenii, în special în ceea ce privește spațiul Schengen
și menținerea liberei circulații a persoanelor fără controale la frontierele interne. Vom
colabora cu Parlamentul European și cu statele membre pentru a menține și a îmbunătăți
funcționarea spațiului Schengen pe baza unei noi strategii pentru viitorul spațiului
Schengen și a unor norme Schengen mai stricte și vom depune în continuare eforturi în
vederea finalizării spațiului Schengen.
Vom continua lucrările referitoare la noul Pact privind migrația și azilul. În acest context,
Comisia va propune o serie de măsuri privind migrația legală, care vor include un pachet de
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măsuri referitoare la talente și competențe și, ca parte a acestui pachet, revizuirea Directivei
privind rezidenții pe termen lung și a Directivei privind permisul unic de ședere, precum și
opțiuni de dezvoltare a unei rezerve de talente a UE. Alte elemente ale pactului includ un Plan
de acțiune al UE de combatere a introducerii ilegale de migranți și o strategie privind
returnările voluntare și reintegrarea.
Vom continua să consolidăm uniunea securității, în special prin adoptarea de măsuri privind
combaterea criminalității organizate, contracararea amenințărilor hibride, adoptarea unei noi
abordări privind măsurile de combatere a terorismului și radicalizarea, precum și prin
îmbunătățirea detectării, a eliminării și a raportării abuzurilor sexuale online asupra copiilor.
Având în vedere creșterea numărului actelor de violență antisemite și a infracțiunilor motivate
de ură, Comisia va prezenta o strategie cuprinzătoare privind combaterea antisemitismului,
pentru a completa și a sprijini eforturile statelor membre.
Pentru a aduce economia pe calea către redresarea economică și pentru a garanta reușita
tranziției verzi și a celei digitale, este, de asemenea, necesar ca cetățenii europeni să
dobândească noi competențe. Ca parte a eforturilor mai ample de adoptare a unei culturi a
învățării pe tot parcursul vieții și de facilitare a tranzițiilor profesionale, vom propune o
inițiativă privind conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții pentru a le oferi
cetățenilor instrumentele necesare care să le permită să urmeze cursuri de formare și să își
gestioneze cariera și vom stabili o abordare europeană pentru micro-certificate cu scopul
de a extinde posibilitățile de învățare personalizate pentru toți.
2.6. Un nou elan pentru democrația europeană
Comisia va continua să construiască o uniune a egalității și să susțină angajamentul Europei
față de protecția valorilor UE, precum și față de incluziune și egalitate în toate înțelesurile
sale, indiferent de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau
orientare sexuală.
În acest context, Comisia va prezenta o strategie a UE privind drepturile persoanelor cu
handicap, cu precădere pentru a asigura punerea în aplicare deplină a Convenției ONU
privind drepturile persoanelor cu handicap. O strategie a UE privind drepturile copilului va
analiza modalitățile de pregătire a copiilor și a tinerilor pentru a participa la viața democratică
a UE, de asigurare a unei protecții sporite a copiilor vulnerabili, de protejare a drepturilor
acestora în mediul online, de promovare a justiției în interesul copilului, precum și de
prevenire și de combatere a violenței.
Comisia își menține angajamentul față de aderarea UE la Convenția de la Istanbul,
prezentând, totodată, o nouă propunere de combatere a violenței bazate pe gen. Comisia va
propune, de asemenea, extinderea listei de euro-infracțiuni pentru a include toate formele de
infracțiuni motivate de ură și de discursuri de incitare la ură.
Planul de acțiune pentru democrația europeană care urmează să fie adoptat va constitui o rampă
de lansare pentru îmbunătățirea rezilienței democrațiilor noastre, pentru abordarea amenințărilor
ingerinței externe în alegerile europene și pentru contracararea dezinformării, precum și pentru
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sprijinirea mass-mediei libere și independente. Anul viitor, vom propune norme mai clare
privind finanțarea partidelor politice europene și vom lua măsuri pentru a asigura o mai mare
transparență în ceea ce privește publicitatea politică plătită, pentru a îmbunătăți drepturile
electorale ale cetățenilor europeni mobili și pentru a proteja jurnaliștii și societatea civilă de
acțiunile strategice în justiție împotriva mobilizării publice.

Vom promova, de asemenea, cooperarea judiciară transfrontalieră prin utilizarea deplină a
tehnologiilor digitale.
Comisia va analiza modul în care politica de coeziune poate alimenta redresarea și dubla
tranziție, poate aborda disparitățile regionale crescânde, atât cele anterioare, cât și cele
ulterioare pandemiei de COVID-19, și poate contribui la soluționarea problemelor sociale și
economice emergente. Pentru a ne spori cunoștințele și a îmbunătăți astfel răspunsurile
noastre în materie de politică, Comisia va prezenta o evaluare a situației din regiunile
noastre și va elabora, de asemenea, o viziune pe termen lung pentru zonele rurale cu
scopul de a propune acțiuni care să valorifice la maximum potențialul acestor regiuni. O mai
bună legiferare, elaborare de politici, punere în aplicare și asigurare a respectării
legislației UE
Atunci când și-a preluat mandatul, actuala Comisie s-a angajat să promoveze politici bazate
pe date concrete, care să fie mai ușor de respectat și mai puțin susceptibile să creeze sarcini
inutile pentru întreprinderi și cetățeni. Acest lucru este cu atât mai imperios cu cât Europa
continuă să gestioneze situația de criză și să se concentreze pe redresare.
Viitoarea Comunicare privind o mai bună legiferare se va axa pe reducerea sarcinii, în
special în ceea ce privește punerea în aplicare a abordării bazate pe principiul numărului
constant. Astfel se va asigura faptul că sarcinile administrative nou-introduse sunt
contrabalansate prin degrevarea cetățenilor și a întreprinderilor de sarcini echivalente la
nivelul UE, în același domeniu de politică. Începând cu anul viitor, platforma „Pregătiți
pentru viitor”, un grup de experți la nivel înalt, va sprijini Comisia în identificarea
potențialului de simplificare și de reducere a sarcinilor.
Criza a evidențiat, de asemenea, necesitatea luării unor decizii în cunoștință de cauză,
bazate pe date concrete și pe principiile privind o mai bună legiferare. Este mai necesar
ca oricând să se efectueze evaluări ale impactului, care să țină seama de opiniile tuturor celor
afectați. Comisia va lua măsuri menite să sporească gradul de eficiență și de accesibilitate al
consultărilor, pentru a facilita participarea părților interesate și pentru a răspunde cererii de
raționalizare a consultărilor.
În același timp, Comisia își va intensifica eforturile de îmbunătățire a aplicării efective, a
punerii în aplicare și a asigurării respectării legislației UE. Acest lucru este important în
special pentru buna funcționare a pieței unice, pentru protecția principalelor lanțuri de
aprovizionare care furnizează magazinelor produse alimentare și serviciilor de sănătate
consumabile medicale, cu scopul de a apăra drepturile cetățenilor și de a pune în aplicare
Pactul verde european. Comisia va continua să sprijine statele membre și să colaboreze cu
acestea pentru a asigura punerea în aplicare rapidă și corectă a normelor UE, noi și existente.
În același timp, Comisia nu va precupeți niciun efort pentru a asigura respectarea legislației
9

UE, prin deschiderea de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, atunci când este
necesar.
4. Concluzie
În ultimul an, cetățenii europeni au făcut sacrificii pentru a se proteja unii pe alții și trebuie să
salvgardăm progresele pe care le-am realizat împreună. De aceea trebuie să rămânem vigilenți
și atenți pentru a ne asigura că putem gestiona situația de criză, unindu-ne forțele și lucrând la
găsirea unei soluții pe termen lung pentru a o depăși.
Dar, atunci când Europa va depăși această criză, va trebui să fim pregătiți să acționăm mai
bine și să trăim într-o societate mai sănătoasă, mai echitabilă și mai prosperă. Aceasta
înseamnă că trebuie să devenim mai rezilienți, dar și să accelerăm ritmul punerii în aplicare a
agendei generatoare de transformări, pe baza căreia a fost aleasă actuala Comisie, agendă
asupra căreia și-a concentrat eforturile încă din prima zi a mandatului său.
Acesta este obiectivul dublu al prezentului program de lucru al Comisiei și al tuturor
inițiativelor enumerate în cadrul său. Chiar dacă se axează pe domenii diferite, inițiativele
trebuie să se îndrepte toate în aceeași direcție. Toate aceste inițiative au drept scop să ne
ușureze viața, să ne asigure un mediu mai sănătos, să sporească gradul de echitate al
societăților, să ofere oportunități mai variate și mai accesibile, să modernizeze economiile și
să le orienteze către obiective mai ample.
Pentru a se asigura că acestea au impactul dorit, Comisia va lucra îndeaproape atât cu
Parlamentul European, cât și cu Consiliul. Datorită acestui spirit de acțiune comună, Europa a
ajuns la un acord asupra instrumentului NextGenerationEU. Și tocmai acest spirit de acțiune
comună ne va permite să depășim pandemia și să realizăm schimbarea sistemică de care
Europa are nevoie. Avem o viziune, avem un plan și dispunem de investiții: acum trebuie să
redresăm lumea de astăzi prin plăsmuirea unei lumi de mâine mai bune.
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