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O Comisie Europeană geopolitică

Scrisorile de așteptări (”mission letters„) adresate 
tuturor comisarilor au în comun:

• Garantarea statului de drept;

• O Uniune de securitate;

• Susținere și noi strategii pentru IMM-uri;

• Educație, cercetare și inovare - sprijinirea domeniilor 
afectate de ‘exodul de creiere’;

• Principiul prioritar al eficienței energetice și 
implementarea energiei curate;

• Construirea de parteneriate sustenabile;

• Planul de acțiune pentru economia circulară.



O Comisie Europeană geopolitică

Ursula von der Leyen:

”Următorii 5 ani vor fi decisivi pentru Europa, într-un 
context global dificil. 

Europa va trebui să gestioneze Brexit, probleme 
comerciale și conflicte din imediata vecinătate (...) să 
facă față unor provocări majore precum schimbările 

climatice, digitalizarea și fluxurile de migrație”.



Mandatul Comisarului pentru 
protecția modului european de viață 

• Accent pe reconfigurarea și susținerea forței de muncă pe 
piața unică europeană aflată în declin și cu diferențe de 
competențe digitale și de bază.

• Promovarea solidarității și a securității.

• Iterarea principiului demnității în spiritul unei Uniunii a 
egalității și diversității.

• Valorificarea întregului potențial al culturii și sportului 
pentru a apropia comunitățile.

• Agenda pentru educație: accesibila și inclusivă, învățare 
continuă și transfrontalieră.

• Integrarea migranților și a refugiaților în societate.



Mandatul Comisarului pentru 
protecția modului european de viață 

Fundamente comune pentru gestionarea migrației

• Un nou Pact pentru Migrație și Azil;

• Încurajarea migrației legale pentru atragerea 
abilităților și competențelor necesare economiei;

Uniunea de Securitate

• Corelarea măsurilor de securitate internă și externă

• Prevenția, identificarea și confruntarea amenințărilor 
hibride.



”Cetățenii se așteaptă ca guvernele lor să ofere justiție, 
protecție și echitate, cu respectarea deplină a 

drepturilor fundamentale și a statului de drept. Aceasta 
necesită, de asemenea, acțiuni europene comune, bazate 
pe valorile noastre comune. Intenționez să susțin valorile 

noastre comune și drepturile fundamentale”.

Jean-Claude Juncker (Political Guidelines)



Modul europen de viață și 
economia circulară

Planul de acțiune al UE pentru economia circulară (2015) 

• stimularea competitivității

• Crearea de locuri de muncă pe plan local – toate 
nivelurile de calificări

• Oportunități pentru integrarea și coeziunea socială;

Economia circulară susține prioritățile cheie ale UE – 
ocuparea forței de muncă, combaterea schimbărilor 
climatice, dezvoltarea durabilă.

Tranziția către economia circulară – schimbare sistemică: 
noi tehnologii, procese, servicii, modele de afaceri.



Modul europen de viață și 
economia circulară

Tranziția către economia circulară presupune:

• Mână de lucru calificată

• Competențe specifice

• Sisteme de educație și formare

• Crearea de locuri de muncă în economia verde.



Modul europen de viață și 
economia circulară

Raportul Comisiei către PE, CE, CSEE, CR (2019):

• 4 milioane noi locuri de muncă în sectoarele economiei 
circulare (creștere de 6% 2016 vs.2012);

• Activitățile de recirculare – reparație, refolosire, 
reciclare au generat venituri de 147 mld. € și investiții 
de 17,5 mld. €.



Modul europen de viață și 
economia circulară

Economia circulară – un trend ireversibil?

Documentul de reflecție

Către o Europă durabilă până în 2030

 ”o economie circulară autentică se asigură de faptul că 
cea mai mare parte a valorii sale materiale se 

păstrează”

Educație, știință, tehnologie, cercetare, inovare și 
digitalizare - condiții esențiale pentru realizarea unei 

economii a UE durabile, care să îndeplinească ODD



Modul europen de viață și 
economia circulară



Mulțumesc!
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