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ATELIERUL A SARCINI (MISIUNI) - PROPUNERI OPERAŢIONALE 
 

9 NOIEMBRIE 2007 
 
 
În cadrul atelierului s-a examinat rolul societăţii civile şi s-a comentat pe tema sarcinilor ce decurg din 
noile domenii de competenţe prevăzute în Tratatul de la Lisabona. Domeniile de interes major precum 
dimensiunea socială, protecţia climei, energia şi migraţia au fost intens dezbătute. 
  
Temele comune ale atelierului care au reieşit în mod clar, au fost:  
 
Solidaritatea ca factor prezent în toate aceste teme, indiferent că e vorba de migraţie, protecţia climei, 
probleme legate de energie sau de promovarea unei politici sociale ferme în ţările europene. 
  
O viziune umană într-o gamă de domenii politice, în ceea ce priveşte combaterea discriminării, 
elaborarea unei politici de azil şi păstrarea coerenţei în politicile sale interne şi externe. 
  
Rolul şi relevanţa societăţii civile, atât în îmbogăţirea cunoştinţelor şi într-o mai bună înţelegere a 
instituţiilor europene, cât şi în măsurarea impactului politicilor sociale şi economice, în diseminarea de 
informaţii şi în dezvoltarea unei democraţii participative. 
 
Interesul faţă de modelul social şi de serviciile publice a fost un domeniu amplu dezbătut, însă 
complex şi în care n-a existat consens decât în privinţa unui număr mic de aspecte; propunerea vizând 
crearea unui comisar pentru acest domeniu este, prin urmare, interesantă.  
 
Aceste aspecte ale discuţiilor, care au adăugat valoare procesului de avansare a activităţilor Uniunii 
Europene, sugerează luarea în considerare a consultării regulate a societăţii civile. Mijloacele prin care 
s-ar putea realiza acest lucru includ o varietate de modele, în special Convenţia privind viitorul 
Europei, dar şi ECOSOC şi grupul INGO din cadrul Consiliului Europei.       
 
Migraţia 
 

• În cadrul atelierului s-au examinat mai degrabă probleme ca solidaritatea şi sprijinul pentru 
migranţi, decât sancţiuni şi graniţe mai sigure. 

• Noul tratat oferă mai multe posibilităţi de a elabora o politică pozitivă a migraţiei. 
• Europa poate juca un rol de frunte pe plan internaţional în promovarea păcii, dezvoltării şi 

luptei împotriva corupţiei. 
• Guvernele naţionale vor continua să ia decizii privind accesul la pieţele muncii naţionale.  
• Este necesară consolidarea cooperării cu regiunea mediteraneană şi dezvoltarea de parteneriate 

cu ţările africane. 
• Recunoaşterea faptului că migraţia a devenit inevitabilă datorită schimbărilor demografice. 
• Poziţia femeilor migrante necesită o atenţie deosebită. 

 
Egalităţi 
 

• Egalitatea între sexe trebuie sa fie consolidată în cadrul politicilor europene.  
• Este necesară o îmbunătăţire a perspectivelor pe care le au tinerii în privinţa mobilităţii, 

educaţiei şi accesului la locuinţe. 
• S-a discutat, de asemenea, despre combaterea discriminării de toate formele împotriva 

migranţilor sau a altor grupuri. 
• Modelul social european pare să nu funcţioneze pentru tineri. 
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Politica socială 

 
• O majoritate a cetăţenilor doresc mai multe politici sociale la nivel european şi propun 

transformarea UE dintr-o uniune economică în una socială. 
• Unii participanţi au fost de părere că politica socială trebuie să rămână în responsabilitatea 

guvernului naţional, datorită caracterului complex şi delicat al dosarului.   
• Discuţie despre serviciile sociale 
• Analizele comune ale pieţei de muncă, efectuate de partenerii sociali europeni, care au 

examinat pieţele de muncă şi problemele sociale în statele membre, au constituit un exemplu 
de bună practică. 

 
Situaţia societăţii civile 
 

• Definiţia societăţii civile 
• „Instituţionalizarea” dialogului cu societatea civilă 
• Consultări regulate cu societatea civilă 
• O soluţie pentru deficitul democratic 
• Modul de măsurare a impactului politicii economice şi sociale asupra cetăţenilor 
• Modelul Consiliului Europei, precum cel al ECOSOC şi cel al Convenţiei pentru viitorul 

Europei au fost menţionate ca practici bune 
 
Clima şi energia 
 

• Îndemn ferm la o dezvoltare durabilă 
• Necesitatea de a promova bunurile publice europene 
• Noul tratat oferă o bază mai solidă pentru activităţi legate de dezvoltarea durabilă.  
• Într-o propunere, s-a sugerat că un comisar pentru dezvoltarea durabilă ar concentra atenţia în 

instituţiile UE pe aceste probleme. 
• Europa poate juca un rol important pe plan mondial în minimizarea costurilor sociale şi de 

mediu aferente producţiei de energie şi în gestiunea apei. 
 
Aspectul material 
 

• S-a discutat mult despre impozitare, printre alte instrumente de solidaritate 
• Necesitatea de a identifica o nouă bază de impozitare a salariilor, nu s-a ajuns la niciun 

consens în privinţa naturii acestei baze (produse de bază, tranzacţii financiare). 
• Într-o luare de poziţie, s-a propus neimpozitarea muncii şi introducerea venitului de bază 

necondiţionat   
• Efectul negativ al TVA asupra organizaţiilor caritative 

 
 
Concluzie 
 
Agora este o foarte bună metodă pentru garantarea participării societăţii civile şi ar trebui păstrată. 
Aceasta recunoaşte rolul şi relevanţa societăţii civile, atât în îmbogăţirea cunoştinţelor şi într-o mai 
bună înţelegere a instituţiilor europene, cât şi în măsurarea impactului politicilor sociale şi economice, 
în diseminarea de informaţii şi în dezvoltarea unei democraţii participative. 
 
 
 


