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Președintele Comitetului Economic și Social European, Christa Schweng, salută semnarea de
către Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE a Declarației comune
referitoare la Conferința privind viitorul Europei. Invitat în calitate de observator la lucrările
acestei conferințe, Comitetul Economic și Social European așteaptă cu nerăbdare să contribuie
activ la dezbatere, să pregătească o contribuție substanțială și valoroasă, colaborând
îndeaproape cu sute de organizații pe care membrii săi le reprezintă. Conferința privind viitorul
Europei este o ocazie unică pentru societatea din Uniunea Europeană. Întreprinderile, lucrătorii,
fermierii, consumatorii și ONG-urile se pot angaja în mod organizat și își pot spune cuvântul în
conturarea viitoarelor politici ale UE. Astfel, în condiții pandemice, creșterea rezilienței sociale și
economice a țărilor europene este mai necesară, urgentă și oportună ca niciodată.

Comitetul Economic și Social European a salutat noul Pact privind migrația și azilul, dar este
îngrijorat de fezabilitatea mai multor propuneri cuprinse în pact, care ar putea adăuga presiune
asupra autorităților, deja copleșite, din statele europene aflate în prima linie.
În două avize recente în care analizează mai multe propuneri de reglementări privind
gestionarea azilului și procedurile de azil, Comitetul afirmă că noul pact ar putea să nu
asigure procesarea corectă și eficientă a cererilor de azil. Aceste cereri de azil ar trebui împărțite
în mod egal între statele membre, ducând astfel la acordarea rapidă a protecției internaționale la
frontierele ale UE acelor migranți care au nevoie de aceasta și la returnarea celorlalți, ca
excepție de la regulă. 
Însă, mecanismul de solidaritate propus, care ar trebui să reglementeze controlul fluxurilor de
migrație la frontiere, se bazează pe un sistem de solidaritate teoretic și voluntar, statele membre
putând alege dacă doresc să participe la relocarea sau returnarea persoanelor aflate într-o
situație iregulară. De asemenea, nu se menționează stimulentele pentru a încuraja țările să
participe la acest proces sau criterii clare privind contribuța fiecărei țări. 
Noile propuneri de verificare preliminară și control la graniță  ar putea duce la proceduri

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ro_-_declaratie_comuna_referitoare_la_conferinta_privind_viitorul_europei.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/asylum-and-migration-management-regulation-and-crisis-and-force-majeure-regulation
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/screening-regulation-amended-proposal-revising-asylum-procedures-regulation-and-amended-proposal-revising-eurodac


complexe și de lungă durată la frontierele externe ale UE. Mecanismul ar putea duce la crearea
unor mari centre de prealabile plecării sau de detenție, crescând astfel șansele de încălcare a
drepturilor omului și de presiune asupra comunităților-gazdă.

Președintele Comitetului European al Regiunilor, Apostolos Tzitzikostas, a declarat că semnarea
Declarației comune referitoare la Conferința privind viitorul Europei reprezintă un pas important
în efortul comun de a reduce distanța dintre Uniunea Europeană și cetățenii care locuiesc în
regiuni, orașe și sate. Comitetul este pregătit să semneze Declarația în numele tuturor celor 1
milion de lideri aleși la nivel local și regional și să își unească forțele cu toate instituțiile UE, cu
autoritățile naționale, regionale și locale din întreaga Europă și cu părțile interesate relevante din
sectorul economic și din societatea civilă. Comitetul European al Regiunilor va fi implicat în
întregul proces și, pe lângă dezbaterile politice, va organiza dialoguri la nivel local, direct cu
cetățenii, în special cu cei tineri, sau prin intermediul actorilor regionali și locali de pe teren,
pentru a se asigura că această conferință depășește cu mult granițele capitalelor Europei și
ajunge în toate colțurile Uniunii. De asemenea, va oferi contribuții prin intermediul
reprezentanților săi în Comitetul executiv și în plenul conferinței. Activitatea politică internă a
Comitetului European al Regiunilor va fi sprijinită de un Grup la nivel înalt pentru democrație ,
prezidat de fostul președinte al Consiliului European, Herman van Rompuy, și compus din șapte
bărbați și femei.
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