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În ultimii ani, Europa a trecut prin cea mai gravă criză financiară și economică de la al 
doilea război mondial. Măsuri fără precedent au trebuit să fie adoptate de instituțiile 
UE și de guvernele naționale pentru a stabiliza economiile statelor membre, a 
consolida finanțele publice și a împiedica anularea rezultatelor obținute în deceniile 
de integrare europeană. Cel mai periculos scenariu a fost evitat. Piața internă și 
integritatea zonei euro au fost menținute. Încet, dar sigur, creșterea economică și 
încrederea își fac din nou simțită prezența în Europa. 
 
Cu toate acestea, criza a avut un impact puternic. Peste 6 milioane de persoane și-
au pierdut locul de muncă în timpul crizei. Șomajul în rândul tinerilor a atins niveluri 
record. Mai multe dintre statele noastre membre sunt încă departe de a avea o 
creștere durabilă și niveluri adecvate ale investițiilor. În numeroase țări, încrederea în 
proiectul european a atins cel mai mic nivel înregistrat vreodată.  
 
Măsurile adoptate în timpul crizei pot fi comparate cu repararea unui avion în flăcări 
în timp ce acesta zboară. În ansamblu, măsurile au reușit. S-au făcut însă greșeli. 
Echitatea socială a avut carențe. Legitimitatea democratică a avut de suferit 
deoarece multe instrumente noi au trebuit să fie create în afara cadrului juridic al 
Uniunii Europene. După ce a petrecut mai mulți ani concentrându-se pe gestionarea 
crizei, Europa constată că este adesea insuficient pregătită pentru provocările 
mondiale cărora va trebui să le facă față, fie că se referă la era digitală, la cursa 
pentru inovare și competențe, la penuria de resurse naturale, la siguranța alimentelor 
noastre, la costul energiei, la impactul schimbărilor climatice, la îmbătrânirea 
populației, fie că se referă la suferința și la sărăcia de la frontierele externe ale 
Europei.  
 
Odată cu începerea noului ciclu legislativ în urma alegerilor pentru Parlamentul 
European din mai 2014, a venit timpul pentru o nouă abordare.  
 
 
În calitate de candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene, consider 
că sarcina mea esențială este aceea de a reclădi punțile în Europa de după 
criză. De a recâștiga încrederea cetățenilor europeni. De a axa politicile noastre 
pe abordarea provocărilor-cheie cărora economiile și societățile noastre vor 
trebui să le facă față. Și de a consolida legitimitatea democratică pe baza 
metodei comunitare. 
 
 
După ce în campania electorală pentru alegerile parlamentare europene m-am 
prezentat în calitate de candidat principal al Partidului Popular European pentru 
funcția de președinte al Comisiei – alături de Martin Schulz din partea Partidului 
Socialiștilor Europeni, de Guy Verhofstadt din partea Alianței Liberalilor și 
Democraților pentru Europa și a Partidului Democrat European, de Ska Keller și de 
José Bové din partea Partidului Ecologiștilor Europeni, precum și de Alexis Tsipras 
din partea Partidului Stângii Europene –, la data de 27 iunie 2014 am fost propus de 
Consiliul European drept candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene. 
Făcând această propunere, Consiliul European a ținut seama de rezultatul alegerilor 
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pentru Parlamentul European – în care partidul meu a câștigat cel mai mare număr 
de locuri –, după ce au avut loc consultările corespunzătoare cu reprezentanții 
Parlamentului European.  
 
Astfel, s-a stabilit pentru prima dată o legătură directă între rezultatele alegerilor 
pentru Parlamentul European și propunerea pentru funcția de președinte al Comisiei 
Europene. Acest fapt este rezultatul solicitărilor formulate de mult timp de 
Parlamentul European și repetate de-a lungul mai multor decenii, având potențialul 
de a introduce o doză suplimentară foarte necesară de legitimitate democratică în 
procesul decizional european, în conformitate cu normele și cu practicile democrației 
parlamentare. De asemenea, este o oportunitate unică pentru un nou început. 
 
După confruntările din campania electorală, acum trebuie să conlucrăm. În pofida 
diferențelor noastre, există o mare convergență a opiniilor cu privire la prioritățile-
cheie care trebuie abordate la nivel european. Îmi exprim dorința de a colabora cu 
dumneavoastră pentru a ajunge la un consens larg la nivelul instituțiilor UE asupra a 
ceea ce este necesar să le oferim cetățenilor europeni. Apoi vorbele vor fi însoțite de 
fapte, pentru a pune în aplicare ceea ce am convenit. 
 
Acesta este motivul pentru care, după ce am făcut schimb de opinii cu toate grupurile 
politice din Parlamentul European nou-ales, propun reînnoirea Uniunii Europene pe 
baza unei Agende pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări 
democratice. O agendă care se concentrează pe domeniile în care Uniunea 
Europeană poate genera o schimbare reală.  
 
Agenda mea se va axa pe abordarea a zece domenii de politică. Voi pune accentul 
pe obținerea de rezultate concrete în cele zece domenii. În rest, voi lăsa alte domenii 
de politică în responsabilitatea statelor membre întrucât acestea au un grad mai 
mare de legitimitate și sunt mai bine echipate pentru a da răspunsuri eficace în 
materie de politică la nivel național, regional sau local, în conformitate cu principiile 
subsidiarității și proporționalității. Îmi doresc o Uniune Europeană care să fie mai 
mare și mai ambițioasă în ceea ce privește aspectele importante și mai mică și 
mai modestă în ceea ce privește aspectele puțin importante. 
 
Cele zece domenii de politică pe care le voi aborda în cadrul Agendei mele pentru 
locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice sunt următoarele: 
 
 
1. Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții  
 
Prima mea prioritate în calitate de președinte al Comisiei va fi aceea de a consolida 
competitivitatea Europei și de a stimula investițiile în vederea creării de locuri de 
muncă. Intenționez să prezint, în primele trei luni ale mandatului meu și în contextul 
revizuirii Strategiei Europa 2020, un pachet ambițios în materie de locuri de 
muncă, creștere și investiții.  
 
Nu cred că putem genera o creștere durabilă într-un context caracterizat de existența 
datoriilor excesive, tot mai mari – aceasta este lecția învățată în perioada crizei, de 
care trebuie să ținem seama acum. De asemenea, știu foarte bine că locurile de 
muncă sunt create în principal de întreprinderi, și nu de guverne sau de instituțiile 
UE. Cu toate acestea, cred că putem utiliza mult mai eficient bugetul comun al UE și 
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Banca Europeană de Investiții (BEI). Trebuie să utilizăm aceste fonduri publice 
disponibile la nivelul Uniunii pentru a stimula investițiile private în economia reală. 
Avem nevoie de investiții mai inteligente, de o mai bună direcționare, de mai puțină 
reglementare și de mai multă flexibilitate în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri 
publice. În opinia mea, această abordare ar trebui să ne permită mobilizarea a până 
la 300 de miliarde EUR în investiții publice și private suplimentare în economia 
reală în următorii trei ani.  
 
Pentru aceasta, este necesar să se îmbunătățească mediul de investiții și să crească 
absorbția fondurilor. Pregătirea proiectelor de către BEI și Comisie ar trebui să fie 
intensificată și extinsă. Este necesar să se identifice proiecte noi, durabile și 
generatoare de locuri de muncă, menite să contribuie la restabilirea competitivității 
Europei. Pentru ca proiectele să se realizeze, trebuie, de asemenea, să dezvoltăm 
instrumente financiare mai eficace, inclusiv sub formă de împrumuturi sau de garanții 
cu o capacitate de risc mai mare. Ar trebui să se aibă în vedere o nouă majorare a 
capitalului BEI.  
 
Această investiție suplimentară ar trebui să se axeze pe infrastructură, în special 
pe rețelele de bandă largă și de energie, precum și pe infrastructura de 
transport în centrele industriale, pe educație, cercetare și inovare, precum și pe 
energia din surse regenerabile și pe eficiența energetică. O sumă semnificativă 
ar trebui să fie direcționată către proiectele care pot ajuta generațiile mai tinere să 
revină în câmpul muncii în locuri de muncă decente, venind în completarea eforturilor 
care au început deja să fie depuse odată cu instituirea schemei de garanție pentru 
tineret, a cărei punere în aplicare trebuie accelerată și extinsă treptat. 
 
Revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual, prevăzută 
pentru sfârșitul anului 2016, ar trebui să fie utilizată în vederea orientării într-o mai 
mare măsură a bugetului UE în direcția creării de locuri de muncă, a creșterii și a 
competitivității. 
 
În ceea ce privește utilizarea bugetelor naționale pentru creștere și investiții, trebuie – 
după cum a reafirmat Consiliul European la data de 27 iunie 2014 – să respectăm 
Pactul de stabilitate și de creștere, utilizând totodată în mod optim flexibilitatea 
intrinsecă a normelor prevăzute de pact, astfel cum a fost reformat în 2005 și 2011. 
Intenționez să furnizez orientări concrete cu privire la această componentă a 
pachetului meu ambițios în materie de locuri de muncă, creștere și investiții. 
 
Vom avea din nou locuri de muncă, creștere și investiții în Europa numai dacă 
elaborăm cadrul de reglementare adecvat și dacă promovăm un climat de spirit 
antreprenorial și de creare de locuri de muncă. Nu trebuie să sufocăm inovarea și 
competitivitatea cu reglementări prea prescriptive și prea detaliate, în special în ceea 
ce privește întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). IMM-urile constituie coloana 
vertebrală a economiei noastre, creând peste 85 % din noile locuri de muncă din 
Europa, și trebuie să le degrevăm de sarcina generată asupra lor de reglementări. 
Din acest motiv, intenționez să încredințeze responsabilitatea unei mai bune 
reglementări unuia dintre vicepreședinții Comisiei mele și să acord acestui 
vicepreședinte un mandat pentru a identifica, împreună cu Parlamentul și Consiliul, 
birocrația, atât la nivel european, cât și la nivel național, care ar putea fi rapid 
eliminată, ca parte a pachetului meu în materie de locuri de muncă, creștere și 
investiții. 
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2. O piață unică digitală conectată 
 
Cred că trebuie să valorificăm mult mai bine oportunitățile însemnate pe care le oferă 
tehnologiile digitale, pentru care nu există frontiere. În acest sens, va trebui să avem 
curajul de a dărâma barierele naționale în ceea ce privește reglementările în 
domeniul telecomunicațiilor, drepturile de autor și legislația privind protecția datelor, 
gestionarea frecvențelor radio și aplicarea dreptului concurenței.  
 
Dacă acționăm astfel, putem asigura faptul că cetățenii europeni vor putea în curând 
să își utilizeze telefoanele mobile în întreaga Europă fără să fie nevoiți să plătească 
tarife de roaming. Putem asigura faptul că toți consumatorii sunt în măsură să 
acceseze servicii, muzică, filme și evenimente sportive pe dispozitivele lor electronice 
oriunde s-ar afla în Europa și fără a ține seama de frontiere. Putem crea condiții de 
concurență echitabile, prin care toate întreprinderile care își oferă bunurile sau 
serviciile în Uniunea Europeană să facă obiectul acelorași norme privind protecția 
datelor și protecția consumatorilor, indiferent de locul în care se află serverul lor. Prin 
crearea unei piețe unice digitale conectate, în cursul mandatului viitoarei 
Comisii putem genera în Europa o creștere suplimentară în valoare de până la 
250 de miliarde EUR, creând astfel sute de mii de noi locuri de muncă, în special 
pentru persoanele mai tinere aflate în căutarea unui loc de muncă, și o societate 
bazată pe cunoaștere dinamică. 
 
În acest scop, intenționez ca, în primele șase luni ale mandatului meu, să iau măsuri 
legislative ambițioase în direcția unei piețe unice digitale conectate, în special 
prin încheierea rapidă a negocierilor referitoare la normele europene comune privind 
protecția datelor, prin creșterea gradului de ambiție al reformei în curs a normelor 
noastre din domeniul telecomunicațiilor, prin modernizarea normelor privind drepturile 
de autor, având în vedere revoluția digitală și evoluția comportamentului 
consumatorilor, și prin modernizarea și simplificarea normelor privind protecția 
consumatorilor pentru achizițiile online și cele digitale. Aceste măsuri ar trebui să fie 
însoțite de eforturi menite să stimuleze competențele digitale și învățarea la nivelul 
societății, precum și să faciliteze crearea de întreprinderi noi inovatoare. Creșterea 
gradului de utilizare a tehnologiilor digitale și a serviciilor online ar trebui să devină o 
politică orizontală, care să acopere toate sectoarele economiei și ale sectorului 
public.  
 
 
3. O uniune a energiei rezilientă și cu o politică privind schimbările climatice 
orientată spre viitor 
 
Evenimentele geopolitice actuale ne-au reamintit cu putere faptul că Europa se 
bazează în prea mare măsură pe importurile de combustibil și de gaze. De aceea, aș 
dori să reformez și să reorganizez politica energetică a Europei într-o nouă Uniune 
Europeană a energiei. Trebuie să ne punem în comun resursele, să ne combinăm 
infrastructurile și să ne unim puterea de negociere în raport cu țările terțe. Trebuie să 
ne diversificăm sursele de energie și să reducem dependența energetică ridicată a 
mai multora dintre statele noastre membre. 
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Vreau să mențin piață noastră europeană de energie deschisă pentru vecinii noștri. 
Cu toate acestea, dacă prețul energiei din Est devine prea mare, fie din punct de 
vedere comercial, fie din punct de vedere politic, Europa ar trebui să poată 
trece foarte rapid la alte canale de aprovizionare. Trebuie să putem inversa 
fluxurile de energie atunci când este necesar.  
 
Trebuie, de asemenea, să creștem ponderea energiei din surse regenerabile pe 
continentul nostru. Acest lucru nu este numai o chestiune de politică responsabilă 
privind schimbările climatice, ci și un imperativ al politicii industriale, dacă dorim în 
continuare ca pe termen mediu să avem la dispoziție energie la prețuri accesibile. 
Cred cu tărie în potențialul creșterii verzi. De aceea, aș dori ca Uniunea Europeană 
a energiei să devină numărul 1 mondial în domeniul energiilor regenerabile.  
 
Aș dori, de asemenea, îmbunătățirea semnificativă a eficienței energetice 
dincolo de obiectivul stabilit pentru 2020, în special în ceea ce privește 
clădirile, și susțin un obiectiv ambițios și obligatoriu în acest scop, care să 
continue actualul parcurs în materie de eficiență energetică. Vreau ca Uniunea 
Europeană să ocupe un loc de prim-plan în combaterea încălzirii globale, atât în 
perioada anterioară reuniunii de la Paris a Organizației Națiunilor Unite din 2015, cât 
și în perioada ulterioară, în conformitate cu obiectul de limitare a creșterii temperaturii 
la maximum 2 grade Celsius față de nivelurile înregistrate în perioada preindustrială. 
Suntem datori să facem acest lucru pentru generațiile viitoare. 
 
 
4. O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială 
consolidată 
 
Piața noastră internă este cel mai mare atu al Europei într-o perioadă de globalizare 
tot mai accentuată. Prin urmare, vreau ca viitoarea Comisie să se bazeze pe puterea 
pieței noastre unice și să valorifice pe deplin potențialul acesteia în toate 
dimensiunile sale. Trebuie să finalizăm piața internă de produse și servicii și să 
facem din aceasta o rampă de lansare pentru întreprinderile noastre și pentru 
industria noastră, astfel încât acestea să se dezvolte în economia mondială, inclusiv 
în ceea ce privește produsele agricole.  
 
Cred cu tărie că trebuie să menținem și să consolidăm o bază industrială puternică și 
de înaltă performanță pentru piața noastră internă, întrucât ar fi o naivitate din partea 
noastră să credem că în Europa creșterea ar putea să fie generată numai pe baza 
serviciilor. Până în 2020 trebuie să readucem ponderea industriei în PIB-ul UE 
la 20 %, de la mai puțin de 16 % cât este în prezent. Aceasta ar trebui să asigure 
faptul că Europa își menține poziția de lider la nivel mondial în sectoare strategice cu 
locuri de muncă de calitate, cum ar fi industria autovehiculelor, industria aeronautică, 
ingineria, sectorul spațial, industria chimică și industria farmaceutică. Pentru 
realizarea acestui obiectiv trebuie să stimulăm investițiile în noile tehnologii, să 
îmbunătățim mediul de afaceri, să facilităm accesul la piețe și la finanțare, în special 
pentru IMM-uri, și să asigurăm faptul că lucrătorii dețin competențele de care 
industria are nevoie. 
 
O prioritate continuă este finalizarea remedierii problemelor din sectorul nostru 
bancar și stimularea investițiilor private. Am fost un puternic susținător al dezvoltării 
unor controale mai stricte ale băncilor prin intermediul unui mecanism unic de 
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supraveghere și al unui mecanism unic de rezoluție cu un fond unic de rezoluție care 
se va construi treptat. Comisia mea va fi activă și vigilentă în ceea ce privește 
asigurarea faptului că vom pune în aplicare pe deplin noile norme privind 
supravegherea și rezoluția, ceea ce va face băncile europene mai solide, astfel încât 
acestea să își poată relua activitatea de creditare a economiei reale.  
 
Cu timpul, cred că ar trebui să completăm noile norme europene privind băncile cu o 
uniune a piețelor de capital. Pentru a îmbunătăți finanțarea economiei noastre, ar 
trebui să dezvoltăm și să integrăm în continuare piețele de capital. Acest lucru ar 
reduce costurile mobilizării de capital, în special pentru IMM-uri, și ar contribui la 
diminuarea dependenței noastre foarte ridicate de finanțarea bancară. De asemenea, 
ar spori atractivitatea Europei ca zonă de investiții. 
 
Libera circulație a lucrătorilor a fost întotdeauna unul dintre principalii piloni ai 
pieței interne și o voi apăra, acceptând totodată dreptul autorităților naționale de a 
combate abuzurile sau cererile frauduloase. Cred că ar trebui să considerăm libera 
circulație ca fiind o oportunitate economică, și nu o amenințare. Prin urmare, ar trebui 
să promovăm mobilitatea forței de muncă, în special în domenii în care locurile de 
muncă nu se ocupă în mod recurent sau în care există o necorelare a competențelor 
cu cerințele pieței. În același timp, voi asigura faptul că Directiva privind detașarea 
lucrătorilor este pusă în aplicare cu strictețe și voi iniția o examinare bine 
direcționată a acestei directive care să asigure eliminarea dumpingului social în 
Uniunea Europeană. În Uniunea noastră, aceeași activitate desfășurată în 
același loc ar trebui să fie remunerată în același mod.  
 
Avem nevoie de o echitate sporită în cadrul pieței noastre interne. Recunoscând 
competența statelor membre în ceea ce privește sistemele lor de impozitare, trebuie 
să ne intensificăm eforturile de combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale, 
astfel încât toți să contribuie în mod echitabil. Voi continua să promovez în special 
cooperarea administrativă dintre autoritățile fiscale și activitatea desfășurată în 
vederea adoptării la nivelul UE a unei baze fiscale consolidate comune a societăților 
și a unei taxe pe tranzacțiile financiare. Propunerea de consolidare a normele Uniunii 
privind combaterea spălării de bani ar trebui adoptată rapid și ar trebui să prevadă 
dispoziții ambițioase, în special în ceea ce privește identificarea beneficiarilor reali și 
îmbunătățirea măsurilor de precauție privind clientela.  
 
5. O uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă 
 
În următorii cinci ani, doresc să continui procesul de reformă a uniunii noastre 
economice și monetare, pentru a menține stabilitatea monedei noastre unice și 
pentru a îmbunătăți convergența dintre statele membre care utilizează moneda unică 
în ceea ce privește politica economică, bugetară și cea privind piața muncii. Mă voi 
baza în acest sens pe „rapoartele celor patru președinți” și pe proiectul Comisiei 
pentru o uniune economică și monetară profundă și veritabilă, ținând întotdeauna 
seama de dimensiunea socială a Europei.  
 
Criza a fost doar întreruptă. Trebuie să utilizăm această întrerupere pentru a 
consolida și a completa măsurile fără precedent pe care le-am adoptat în timpul 
crizei, pentru a le simplifica și a le da un caracter mai legitim din punct de vedere 
social. În ceea ce mă privește, consider că, în punerea în aplicare a reformelor 
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structurale necesare, stabilitatea monedei noastre unice și robustețea finanțelor 
publice sunt la fel de importante ca și echitatea socială.  
 
Doresc să lansez inițiative legislative și nelegislative prin care să aprofundăm 
uniunea noastră economică și monetară în decursul primului an al mandatului 
meu. Aceste inițiative ar include o revizuire orientată spre stabilitate a „pachetului de 
șase măsuri legislative” și a „pachetului de două măsuri legislative” (astfel cum se 
prevede în actele legislative menționate anterior), propuneri de încurajare a 
întreprinderii de noi reforme structurale, în cazul în care este necesar prin stimulente 
financiare suplimentare și printr-o capacitate bugetară bine direcționată în zona euro, 
și o propunere privind o reprezentare externă mai eficientă a uniunii noastre 
economice și monetare. 
 
Pe termen mediu, cred că trebuie să reechilibrăm modul în care acordăm sprijin 
condiționat pentru stabilitate țărilor din zona euro aflate în dificultate. În viitor, ar 
trebui să putem înlocui „troica” cu o structură cu o mai mare legitimitate democratică 
și mai responsabilă, care să aibă la bază instituțiile europene și un control 
parlamentar sporit, atât la nivel european, cât și la nivel național. Propun, de 
asemenea, ca, în viitor, orice program de sprijin și de reformă să fie evaluat nu 
numai din punct de vedere al sustenabilității fiscale, dar și al impactului social. 
Efectele sociale ale reformelor structurale trebuie discutate public, iar combaterea 
sărăciei trebuie să fie o prioritate. Cred cu fermitate în economia socială de piață. 
Faptul că, pe timp de criză, armatorii și speculatorii se îmbogățesc și mai mult, în 
timp ce pensionarii nu se mai pot întreține este incompatibil cu economia socială de 
piață, după părerea mea.  
 
 
6. Un acord de liber schimb cu SUA care să fie rezonabil și echilibrat 
 
În timpul președinției mele, Comisia va negocia un acord comercial cu Statele Unite 
ale Americii care să fie rezonabil și echilibrat, în spiritul avantajelor reciproce și al 
transparenței. Este anacronic ca, în secolul al XXI-lea, europenii și americanii să 
impună în continuare taxe vamale pentru produsele celeilalte părți. Acestea ar trebui 
să fie eliminate rapid și integral. Consider, de asemenea, că putem face un pas mare 
înainte prin recunoașterea reciprocă a standardelor privind produsele sau prin 
întreprinderea de măsuri în vederea creării unor standarde transatlantice.  
 
Cu toate acestea, în calitate de președinte al Comisiei, voi fi totodată foarte clar cu 
privire la faptul că nu voi sacrifica pe altarul liberului schimb standardele 
sociale, în materie de siguranță, de sănătate și de protecție a datelor ale 
Europei și nici diversitatea noastră culturală. În special, pentru mine, în calitate 
de președinte al Comisiei, siguranța alimentelor pe care le consumăm și protecția 
datelor cu caracter personal ale europenilor vor fi aspecte care nu vor fi negociabile. 
De asemenea, nu voi accepta ca jurisdicția instanțelor din statele membre ale UE să 
fie limitată de regimuri speciale pentru litigiile dintre investitori. Statul de drept și 
principiul egalității în fața legii trebuie să se aplice și în acest context.  
 
Voi insista ca în toate etapele negocierilor să existe o transparență sporită față de 
cetățeni și de Parlamentul European, care, în temeiul tratatelor UE, va avea ultimul 
cuvânt cu privire la încheierea acordului.  
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7. Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere 
reciprocă 
 
Uniunea noastră Europeană nu este o simplă piață comună de mari dimensiuni, ci 
este, de asemenea, o Uniune a valorilor comune, care sunt specificate în tratate și 
în Carta drepturilor fundamentale. Cetățenii se așteaptă ca guvernele lor să le ofere 
justiție, protecție și echitate, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a 
statului de drept. Acest lucru necesită, de asemenea, acțiuni europene comune, 
bazate pe valorile pe care le împărtășim. 
 
Intenționez să fac uz de prerogativele Comisiei pentru a promova, în domeniul nostru 
de competență, valorile noastre comune, statul de drept și drepturile fundamentale, 
ținând seama în mod corespunzător, în același timp, de diversitatea tradițiilor 
constituționale și culturale ale celor 28 de state membre. Intenționez să numesc un 
comisar cu atribuții specifice privind Carta drepturilor fundamentale și statul 
de drept. Acest comisar va avea, de asemenea, sarcina de a finaliza aderarea 
Uniunii la Convenția europeană a drepturilor omului, ceea ce reprezintă o 
obligație în temeiul Tratatului UE.  
 
Discriminarea nu trebuie să-și aibă locul în Uniunea noastră, indiferent dacă 
aceasta este bazată pe criterii de naționalitate, de sex, de origine rasială sau etnică, 
de religie sau convingeri, de handicap, de vârstă sau de orientare sexuală și 
indiferent dacă este îndreptată asupra persoanelor care aparțin unei minorități. Prin 
urmare, voi menține propunerea de directivă în acest domeniu și voi încerca să 
conving guvernele naționale să renunțe la rezistența de care dau dovadă în prezent 
în cadrul Consiliului. 
 
Protecția datelor este un drept fundamental de importanță deosebită în era digitală. 
Pe lângă finalizarea rapidă a activității legislative privind un set comun de norme în 
materie de protecție a datelor în Uniunea Europeană, trebuie, de asemenea, să 
promovăm acest drept în relațiile noastre externe. Având în vedere dezvăluirile 
recente privind supravegherea în masă, partenerii noștri apropiați, precum Statele 
Unite, trebuie să ne convingă că actualele mecanisme de siguranță sunt cu adevărat 
sigure, în cazul în care doresc ca acestea să fie menținute. De asemenea, Statele 
Unite trebuie să garanteze că toți cetățenii UE au dreptul de a introduce o acțiune în 
instanțele din SUA privind asigurarea respectării drepturilor lor în materie de protecție 
a datelor, indiferent dacă au sau nu reședința pe teritoriul acestei țări. Acest lucru va 
fi esențial pentru restabilirea încrederii în relațiile transatlantice. 
 
Combaterea criminalității și a terorismului transfrontalier este o responsabilitate 
europeană comună. Trebuie să dezmembrăm rețelele de criminalitate organizată, 
precum cele care fac trafic de persoane, desfășoară activități de contrabandă și 
comit infracțiuni informatice. Trebuie să combatem corupția, terorismul și 
radicalizarea, garantând totodată drepturile și valorile fundamentale, inclusiv 
drepturile procedurale și protecția datelor cu caracter personal. 
 
Întrucât tot mai mulți cetățeni studiază, lucrează, fac afaceri, se căsătoresc și au copii 
în alte state membre ale Uniunii, cooperarea judiciară dintre statele membre ale 
UE trebuie îmbunătățită treptat, și anume prin crearea de legături între diferitele 
sisteme de justiție, prin consolidarea instrumentelor comune, precum Eurojust, prin 
realizarea de progrese în ceea ce privește noile instrumente cum ar fi Parchetul 



 10 

European, care vizează combaterea actelor frauduloase care aduc atingere bugetului 
UE, și prin recunoașterea reciprocă a hotărârilor, astfel încât cetățenii și 
întreprinderile să-și exercite mai ușor drepturile în Uniune.  
 
 
8. Către o nouă politică privind migrația 
 
Recentele evenimente dramatice din Mediterana ne-au arătat că Europa trebuie să 
gestioneze mai bine migrația, în toate aspectele sale. Acest lucru este în primul rând 
un imperativ umanitar. Sunt convins că trebuie să conlucrăm strâns, într-un spirit de 
solidaritate, pentru a asigura faptul că nu se produc din nou situații precum cea din 
Lampedusa.  
 
Pe baza valorilor noastre comune, trebuie să îi protejăm pe cei aflați la nevoie, printr-
o politică comună în materie de azil solidă. Noul sistem comun de azil convenit 
trebuie implementat integral, iar divergențele privind punerea în aplicare la nivel 
național trebuie eliminate. Intenționez, de asemenea, să analizez posibilitatea 
utilizării Biroului European de Sprijin pentru Azil în scopul de a ajuta autoritățile din 
țările terțe și din statele membre să trateze cererile refugiaților și cererile de azil în 
situații de urgență, dacă este cazul la fața locului, într-o țară terță care este vizată în 
mod special.  
 
Doresc să promovez o nouă politică europeană privind migrația legală. O astfel 
de politică ne-ar putea ajuta să soluționăm problema deficitului de competențe 
specifice și să atragem talente, pentru a face față mai bine provocărilor demografice 
din Uniunea Europeană. Îmi doresc ca Europa să devină cel puțin la fel de atractivă 
ca și destinațiile preferate de migrare, cum ar fi Australia, Canada și SUA. Ca un prim 
pas, intenționez să revizuiesc legislația privind „cartea albastră” și stadiul 
nesatisfăcător de punere în aplicare a acesteia. 
 
Consider, de asemenea, că trebuie să tratăm mai ferm migrația neregulamentară, 
în special prin îmbunătățirea cooperării cu țările terțe, inclusiv în ceea ce privește 
readmisia.  
 
Voi încredința unui comisar o responsabilitate specială în materie de migrație, 
pentru a conlucra pe această temă cu toate statele membre și cu țările terțe cele mai 
vizate.  
 
Nu în ultimul rând, trebuie să securizăm frontierele Europei. Politicile noastre 
comune în materie de azil și de migrație vor funcționa numai dacă vom fi în măsură 
să evităm un aflux necontrolat de migranți ilegali. Prin urmare, trebuie să consolidăm 
capacitățile operaționale ale Frontex, agenția europeană privind frontierele externe. 
Cu siguranță, un buget de doar 90 de milioane EUR pe an nu este pe măsura sarcinii 
de a proteja frontierele comune ale Europei. Statele membre trebuie să pună în 
comun mai multe resurse pentru a consolida activitatea Frontex și pentru ca echipele 
europene de polițiști de frontieră să intre în acțiune, astfel încât acestea să fie 
desfășurate rapid în operațiunile comune ale Frontex și în misiunile de intervenție 
rapidă la frontiere. Acest lucru reprezintă responsabilitatea comună a tuturor statelor 
membre ale UE, atât a celor din nord, cât și a celor din sud, care trebuie asumată 
într-un spirit de solidaritate. 
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Trebuie, de asemenea, să aplicăm și să asigurăm cu fermitate respectarea noilor 
noastre norme europene comune de sancționare a traficanților de persoane. 
Infractorii care exploatează suferința și nevoile persoanelor aflate în situații dificile 
sau care fac obiectul persecuțiilor trebuie să știe că Europa este vigilentă și îi va 
deferi justiției de fiecare dată. 
 
 
9. Un actor mai puternic pe plan mondial 
 
În materie de politică externă, avem nevoie de o Europă mai puternică. Criza din 
Ucraina și situația îngrijorătoare din Orientul Mijlociu arată cât de important este ca 
Europa să fie unită pe plan extern. Mai sunt încă multe de făcut în acest sens.  
 
În opinia mea, nu putem fi mulțumiți de modul în care funcționează în prezent politica 
noastră externă comună. Trebuie să instituim mecanisme mai bune pentru a anticipa 
din timp evenimentele și pentru a identifica rapid răspunsuri comune. Trebuie să fim 
mai eficace în reunirea instrumentelor de acțiune externă ale Europei. Politica 
noastră comercială, ajutorul pentru dezvoltare, participarea noastră în cadrul 
instituțiilor financiare internaționale și politica noastră de vecinătate trebuie combinate 
și activate conform unei logici unice. 
 
Viitorul Înalt Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate a 
Europei va trebui să fie un actor puternic și cu experiență care să combine 
instrumentele naționale și europene, precum și toate instrumentele de care dispune 
Comisia, într-un mod mai eficace decât în trecut. Acesta trebuie să acționeze 
împreună cu comisarul european pentru comerț, cu cel pentru dezvoltare și ajutor 
umanitar, precum și cu cel pentru politica de vecinătate. În acest sens, va fi necesar 
ca Înaltul Reprezentant să joace un rol mai pregnant în cadrul colegiului comisarilor. 
Pentru ca acest lucru să fie posibil, intenționez să încredințez altor comisari 
responsabili de relațiile externe funcția de adjunct al Înaltului Reprezentant, atât în 
cadrul colegiului, cât și pe scena internațională. 
 
Consider, de asemenea, că trebuie să depunem eforturi pentru ca Europa să fie mai 
puternică în materie de securitate și de apărare. Într-adevăr, Europa este în 
principal o „putere necoercitivă”, dar chiar și cele mai capabile puteri „necoercitive” 
nu vor putea face față pe termen lung fără cel puțin câteva capacități de apărare 
integrate. Tratatul de la Lisabona prevede posibilitatea ca statele membre care 
doresc acest lucru să își regrupeze capacitățile de apărare sub forma unei cooperări 
structurate permanente. Aceasta înseamnă că statele membre care doresc se pot 
implica în misiuni comune ale UE în zonele de criză, dacă este necesar, lucru care ar 
fi fost necesar încă de la început în Mali sau în Sudanul de Sud. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să creeze mai multe sinergii în ceea ce privește achizițiile 
publice în materie de apărare. În perioade în care resursele sunt limitate, se impune 
ca ambițiile noastre să dispună de resurse pe măsură, pentru a evita duplicarea 
programelor. În prezent, peste 80 % din investițiile în echipamente de apărare din UE 
sunt în continuare efectuate la nivel național. Consolidarea cooperării în ceea ce 
privește achizițiile publice în domeniul apărării este, prin urmare, o prioritate, chiar și 
numai din motive bugetare. 
 
În ceea ce privește extinderea, recunosc din toată inima că acest subiect a 
reprezentat un succes istoric, care a adus pace și stabilitate pe continentul nostru. 
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Cu toate acestea, Uniunea și cetățenii noștri trebuie acum să se adapteze aderării la 
UE a unui număr de 13 state membre în ultimii zece ani. UE trebuie să facă o pauză 
în ceea ce privește extinderea, astfel încât să putem consolida ceea ce s-a realizat în 
rândul celor 28 de state membre. Din acest motiv, în perioada în care voi fi 
președinte al Comisiei, negocierile în curs vor continua și în special Balcanii de Vest 
vor trebui să păstreze o perspectivă europeană, dar în următorii cinci ani nu va 
mai avea loc nicio nouă extindere. Cu țările din vecinătatea de est, cum ar fi 
Moldova sau Ucraina, trebuie să promovăm o cooperare, o asociere și un parteneriat 
mai strânse pentru a ne consolida și mai mult legăturile economice și politice.  
 
 
10. O Uniune a schimbărilor democratice 
 
Propunerea de președinte al Comisiei Europene și alegerea acestuia, în lumina 
rezultatului alegerilor pentru Parlamentul European, sunt fără îndoială importante, 
însă reprezintă doar un prim pas în direcția unei Uniuni Europene care, în ansamblul 
său, să fie mai democratică. Comisia Europeană pe care o voi conduce va da un nou 
avânt parteneriatului special încheiat cu Parlamentul European, astfel cum este 
acesta instituit în acordul-cadru din 2010. Doresc să port cu dumneavoastră un 
dialog politic, nu unul tehnocrat. Intenționez să trimit întotdeauna reprezentanți 
politici pentru a participa la negocierile tripartite importante și mă aștept ca și 
Consiliul să facă același lucru.  
 
De asemenea, mă angajez să consolidez transparența în ceea ce privește 
legătura cu părțile interesate și cu lobbyștii. Cetățenii noștri au dreptul să știe cu 
cine au reuniuni comisarii, personalul Comisiei, membrii Parlamentului European sau 
reprezentanții Consiliului în contextul procesului legislativ. Prin urmare, voi propune 
Parlamentului și Consiliului încheierea unui acord interinstituțional prin care să se 
instituie un registru obligatoriu al lobbyștilor care să vizeze toate cele trei instituții. 
Comisia va fi un exemplu de urmat în acest proces. 
 
Intenționez, de asemenea, să revizuiesc legislația aplicabilă în materie de 
autorizare a organismelor modificate genetic. În ceea ce mă privește, consider 
inacceptabil faptul că, în temeiul normelor actuale, Comisia este obligată din punct de 
vedere juridic să autorizeze spre import și prelucrare noi organisme, în pofida 
opoziției unei majorități clare a statelor membre. Comisia ar trebui să fie în măsură să 
ofere opiniei majorității guvernelor alese în mod democratic cel puțin aceeași 
pondere ca avizelor științifice, în special atunci când este vorba de siguranța 
produselor alimentare pe care le consumăm și de mediul în care trăim.  
 
Relația cu parlamentele naționale este foarte importantă pentru mine, mai ales în 
ceea ce privește aplicarea principiului subsidiarității. Voi analiza modalitățile de 
îmbunătățire a interacțiunii cu parlamentele naționale ca o modalitate de a aduce 
Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni. 
 
 

* * * 
 
Dacă voi fi ales președinte al Comisiei, Agenda mea pentru locuri de muncă, 
creștere, echitate și schimbări democratice va servi drept punct de plecare pentru 
programarea anuală și multianuală a Uniunii. În acest sens, ne vom putea baza și pe 
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„Agenda strategică pentru Uniune într-o lume în schimbare”, astfel cum a fost 
adoptată de Consiliul European la 27 iunie 2014, precum și pe orientările pe care le 
va elabora Parlamentul European în lunile următoare.  
 
Consider că agenda politică a Europei trebuie să fie concepută în strâns parteneriat 
de către Comisia Europeană și Parlamentul European și în colaborare cu statele 
membre. Stabilirea priorităților politice, ca bază pentru o Uniune mai bună și 
axată într-o mai mare măsură pe priorități, va da rezultate doar dacă se va 
efectua în parteneriat între instituțiile Uniunii și statele membre, în conformitate 
cu metoda comunitară. 
 
Rolul președintelui Comisiei este de a apăra interesul european general. Acest lucru 
implică colaborarea cu toate părțile, indiferent dacă sunt sau nu membre ale zonei 
euro, dacă sunt sau nu semnatare ale Acordului Schengen ori dacă sprijină sau nu o 
integrare mai aprofundată. Convingerea mea fermă este că trebuie să mergem mai 
departe ca Uniune. Nu este neapărat necesar să avansăm în același ritm - 
tratatele prevăd acest lucru și am constatat că pot coexista modalități diferite. Cei 
care doresc să avanseze mai departe și mai rapid ar trebui să poată să o facă. Acest 
fapt este deosebit de important în zona euro, în care trebuie să consolidăm în 
continuare bazele monedei euro printr-o integrare mai profundă. Acest lucru ar trebui 
realizat în așa fel încât să se păstreze integritatea pieței unice și să se protejeze 
drepturile celor aflați în afara zonei euro. Ca în orice familie, din când în când vor 
exista tensiuni și dezacorduri. În cursul întregii mele campanii am precizat în mod 
clar că sunt dispus să ascult preocupările fiecărui stat membru și să contribui la 
găsirea de soluții. 
 
Intenționez să reorientez activitatea noii Comisii pe baza Agendei mele pentru locuri 
de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice și pe baza celor zece priorități 
prevăzute de aceasta. Intenționez să organizez noua Comisie în așa fel încât să 
reflecte aceste zece domenii prioritare și să asigure realizarea tuturor, cu rapiditate și 
eficacitate.  
 
Voi face tot posibilul pentru ca, la alegerea personalului de conducere din cadrul 
Comisiei, atât la nivel politic, cât și administrativ, să se asigure un echilibru 
între bărbați și femei. Asigurarea unui echilibru între bărbați și femei nu este un lux, 
ci o obligație politică și ar trebui să fie un obiectiv de la sine înțeles pentru toată 
lumea, inclusiv pentru liderii din toate capitalele statelor noastre membre atunci când 
fac propunerile de membri ai viitoarei Comisii. Acest lucru reprezintă un test în sine 
pentru angajamentul asumat de guvernele statelor membre de a avea o abordare 
nouă, mai democratică, în perioade de schimbare. 
 
Pe baza Agendei mele pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări 
democratice și pe baza celor zece priorități ale acesteia, mă prezint azi în fața 
Parlamentului European pentru a fi ales în funcția de președinte al Comisiei. Cu cât 
va fi mai mare majoritatea care îmi va acorda sprijin atât mie, cât și agendei mele, cu 
atât voi avea un cuvânt mai puternic de spus în formarea viitoarei Comisii și cu atât 
voi fi mai eficace în obținerea de rezultate privind prioritățile stabilite în această 
agendă.  
 
„De data aceasta lucrurile stau altfel” a fost mottoul Parlamentului European în 
campania electorală. Haideți să arătăm că împreună putem transforma în realitate 
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această promisiune, că împreună putem cu adevărat să schimbăm și să reînnoim 
Europa și că vom conlucra pentru a recâștiga încrederea cetățenilor în proiectul 
european. Voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru a realiza această schimbare. 
 
 
 

      
 

Jean-Claude Juncker 
 




