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Un an al
solidarității europene
Am încheiat un nou an de mandat în Parlamentul European. Un an cu totul
neobișnuit, de criză, în care ne-am unit cu toții pentru a depăși pandemia. Un an al
solidarității, în care tinerii și-au ajutat vârstnicii, vecinii s-au redescoperit între ei,
organizațiile civice și antreprenorii au stat cot la cot cu instituțiile publice pentru a
ajuta. La nivel european ne-am mobilizat și am pornit demersuri fără precedent
pentru ca România și UE să își revină cât mai repede, ne-am mobilizat pentru
oamenii încercați din întreaga uniune. Am pus accentul pe sănătate, pe mobilitate
și ajutor financiar fără precedent, menit să ne pună înapoi pe picioare cât mai
curând posibil și să ne întărească în fața altor provocări similare.
De la Bruxelles ne-am organizat să oferim instrumentele cu care România să își
revină cât mai repede cu putință, pentru a răspunde nevoilor oamenilor. Măsurile
pe care le-am luat în acest an își arată deja efectele directe și imediate asupra
modului în care am luptat cu pandemia: accesul la vaccinuri, distribuite încă din
prima lună a lui 2021, măsurile luate pentru ca cetățenii europeni să poată circula
liber între statele UE, fie că sunt călători sau lucrători, pachetul uriaș de 672,5
miliarde de euro pentru redresare (MRR) în construcția căruia m-am implicat direct,
ajutorul pentru companii pentru ca oamenii să nu își piardă lucrurile de muncă
(SURE) și firmele să supraviețuiască (REACT)… lista este lungă.
Am reprezentat cu brio cetățenii români și europeni și sper să avem înțelepciunea
să ne folosim de tot ce am construit în acest an. În calitate de co-raportor al
Parlamentului European pentru implementarea Planurilor Naționale de Redresare și
Reziliență, voi urmări îndeaproape modul în care acești bani europeni sunt cheltuiți
pentru a avea impact real în societatea noastră.
Și pentru că noua generație, copiii, au fost printre cei mai loviți de pandemie, insist
acum mai mult ca oricând să ne concentrăm pe viitorul lor! Aceasta este misiunea
pe care mi-am asumat-o în ultimele luni ale acestei sesiuni parlamentare,
implicându-mă în elaborarea Garanției pentru Copii, practic un plan de investiții în
generația următoare.
Tot ce am făcut anul acesta în grupul Renew Europe, din care împreună cu colegii
din USR PLUS fac parte, a ajutat și ajută direct România. Sunt recunoscător echipei
mele grozave și colegilor pentru toate aceste realizări, cu efecte atât imediate cât
și pe termen mediu și lung. A fost un privilegiu și simt o mare împlinire.
Am ajuns aproape de jumătatea mandatului și la nivel european voi continua să
răspund încrederii cu care m-ați investit la alegeri. Sper să vă simțiți bine
reprezentați și să aveți sentimentul că am meritat votul vostru. Mulțumesc mult!
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Ședințe de Comisii*
212
EMPL
65
ECON
81
ITRE
48
FISC
18

Rapoarte, opinii
17

Raportor PE **
2
Raportor Renew Europe
3
Opinii PE
3
Opinii Renew Europe
9

*

1

EMPL - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
ECON - Comisia pentru afaceri economice și monetare
ITRE - Comisia pentru industrie, cercetare și energie
FISC - Comisia pentru afaceri economice și monetare
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**

din partea Parlamentului European

Activitatea mea în cifre
Număr de amendamente
1200+
Luări de cuvânt în plen
21
Interpelări oficiale
15
Întâlniri de grup
51
Call-uri cu echipa
254
Evenimente oficiale la care am participat (inclusiv online)
96
Vizite de lucru, pe teren, în România
27
Mențiuni în presa locală, națională și internațională
600+
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Rapoarte, opinii,
luări de cuvânt în plen
Rapoarte
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European
și al Consiliului de instituire a unui instrument de recuperare și reziliență
citește raportul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_EN.html

RAPORT privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a unui instrument de sprijin tehnic
citește raportul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0173_EN.html

Rapoarte, ca raportor din partea Renew Europe
RAPORT privind semestrul european pentru coordonarea politicilor economice:
aspecte privind ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în strategia
anuală de creștere durabilă 2021
citește raportul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0026_EN.html

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește
introducerea de măsuri specifice pentru abordarea crizei COVID-19
citește raportul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0174_EN.html

RAPORT referitor la Rezoluția Parlamentului European privind Garanția
europeană pentru Copii
citește raportul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0220_EN.html

Opinii
Opinie referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și
al Consiliului de instituire a unui instrument de recuperare și reziliență
Opinie referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și
al Consiliului privind instituirea unui instrument de sprijin tehnic
Opinie referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și
al Consiliului privind instituirea programului de sprijin pentru reformă
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Rapoarte, opinii
luări de cuvânt în plen
Opinii, ca raportor din partea Renew Europe
Opinie privind modelarea viitorului digital al Europei: eliminarea barierelor
în calea funcționării pieței unice digitale și îmbunătățirea utilizării AI pentru
consumatorii europeni
Opinie privind descărcarea din gestiune pentru execuția bugetului agențiilor
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019: performanță, gestionare
financiară și control
Opinie privind descărcarea din gestiune pentru execuția bugetului general al
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - Secțiunea III, Comisia
și agențiile executive
Opinie privind descărcarea din gestiune pentru execuția bugetului Uniunii
Europene pentru exercițiul financiar 2019 - Fundația Europeană de Formare
Opinie privind descărcarea din gestiune pentru execuția bugetului Uniunii
Europene pentru exercițiul financiar 2019 - Agenția Europeană pentru
Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)
Opinie privind descărcarea din gestiune pentru execuția bugetului general
al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - Fundația Europeană
pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Opinie privind descărcarea din gestiune pentru execuția bugetului general
al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - Centrul european pentru
dezvoltarea formării profesionale (Cedefop)
Opinie privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a Programului InvestEU
Opinie cu recomandări către Comisie privind un cadru de aspecte etice ale
inteligenței artificiale, roboticii și tehnologiilor conexe
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Rapoarte, opinii
luări de cuvânt în plen
Luări de cuvânt în plen
Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate
de politica privind îmbătrânirea populației după 2020 (dezbatere)
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-07-05-INT-1-117-0000_RO.html

Autismul și ocuparea forței de muncă favorabile incluziunii (dezbatere)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-06-10-INT-4-176-0000_RO.html
vezi discursul
Propuneri ca urmare a Summitului Social de la Porto din 7 mai 2021 (dezbatere)
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-06-09-INT-3-147-0000_EN.html
Verificarea Parlamentului European asupra evaluării în curs de către Comisie
și Consiliu a Planurilor Naționale de Redresare și Reziliență
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-06-08-INT-2-132-0000_EN.html
vezi discursul
Situația IMM-urilor din Uniune - Punerea în aplicare a Agendei pentru o mai
bună reglementare / Obiectivul de reducere a sarcinilor administrative
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-06-07-INT-1-049-0000_RO.html

Egalitatea, incluziunea și participarea romilor (dezbatere)
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-05-20-INT-4-056-0000_RO.html

Centrul de competențe european în materie de securitate cibernetică (dezbatere)
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-05-19-INT-3-341-0000_RO.html
Programul „Corpul european de solidaritate” (dezbatere)
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-05-18-INT-2-379-0000_RO.html

Respectarea principiului parteneriatului în pregătirea și implementarea
Planurilor Naționale de Redresare și Reziliență și asigurarea unei bune gestionări
a cheltuielilor (dezbatere)
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-03-11-INT-4-076-0000_EN.html

Semestrul european: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în strategia
anuală de creștere durabilă 2021 (dezbatere)
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-03-10-INT-3-029-0000_EN.html
Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor
sociale, în pregătirea Summitului Social de la Porto din mai (dezbatere)
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-03-10-INT-3-079-0000_EN.html
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Rapoarte, opinii
luări de cuvânt în plen
Luări de cuvânt în plen
Programul InvestEU (dezbatere)

vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-03-09-INT-2-035-0000_RO.html

Tratamentul egal în ocuparea forței de muncă în lumina UNCRPD (dezbatere)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-03-08-INT-1-179-0000_EN.html
vezi discursul
Crearea Mecanismului de Redresare și Reziliență (dezbatere)
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-02-09-INT-2-010-0000_EN.html

Agenda europeană a competențelor pentru competitivitate durabilă,
echitate socială și reziliență (dezbatere)
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-02-08-INT-1-119-0000_EN.html
Criza socială și ocupațională în timpul pandemiei de COVID-19 și reacția UE
prin Planul de redresare și CFM (dezbatere)
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-01-20-INT-3-186-0000_RO.html

FEAD: măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia
de COVID-19 (dezbatere)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-01-20-INT-3-215-0000_RO.html
vezi discursul
Instrumentul pentru asistență tehnică (dezbatere) - 2
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-01-18-INT-1-134-0000_EN.html

Instrumentul pentru asistență tehnică (dezbatere) - 1
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-01-18-INT-1-136-0000_EN.html

Impactul Covid-19 asupra instituțiilor de îngrijire pe termen lung (dezbatere)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-10-08-INT-4-064-0000_RO.html
vezi discursul
Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020
vezi discursul
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-23-INT-1-097-0000_EN.html
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Realizări importante

Mecanismul de Redresare și Reziliență
Instrument care oferă României acces la peste 29 miliarde euro
fonduri pentru reforme și investiții

Garanția pentru Copii
Amplul program paneuropean menit să asigure acces la educație
timpurie, cel puțin o masă caldă pe zi, susținere în activitățile
educaționale, acces la sănătate și condiții de locuire decente
pentru copiii în situații vulnerabile

Instrumentul pentru Asistență Tehnică
Statele membre pot beneficia de sprijin tehnic din partea
Comisiei atunci când doresc să realizeze proiecte mari
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Realizări importante
InvestEU
Programul InvestEU este emblematic pentru relansarea
economiei europene. Cu accent în totalitate pe investiții, acesta
oferă finanțare pe termen lung pentru proiecte în patru domenii

FEAD

Statele membre pot beneficia de majorarea de 3% din Fondul
de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

Drepturile lucrătorilor sezonieri și transfrontalieri
Măsurile urgente pentru a proteja sănătatea, siguranța și
condițiile de lucru echitabile pentru lucrătorii transfrontalieri și
sezonieri în contextul COVID-19

Drepturi și securitate socială pentru toți
(Regulamentul 883)
Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, un dosar
important mai ales pentru muncitorii transfrontalieri

Acces egal la finanțare europeană pentru
România ca pentru țările din Zona Euro
Amendament care pune la dispoziția României posibilitatea de a
se finanța de pe piețele financiare euro la un preț mai mic
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Mecanismul de Redresare
și Reziliență

Mecanismul de Redresare și Reziliență este rezultatul unei
munci titanice realizate de Parlamentul European, Consiliul
UE și Comisia Europeană pentru a oferi celor 27 de state
membre posibilitatea de a depăși impactul negativ pe care
l-a avut pandemia COVID-19 asupra continentului nostru.
Am contribuit la crearea și conturarea acestui instrument încă din
martie 2020, când, lucrând pe un program financiar menit să
încurajeze țările europene să se reformeze, am realizat cât de util
poate deveni programul dacă ar avea un buget mai mare, dacă
ar combina reformele și investițiile, dacă ar oferi și granturi, și
împrumuturi, și dacă ar avea mijloace să verifice că banii se
folosesc cum trebuie, pentru că altfel trebuie returnați.
Am purtat numeroase discuții cu Comisia Europeană și am
insistat în nevoia de a crea un plan de relansare ambițios.
Comisia Europeană a venit în direcția pe care am propus-o și,
printr-un efort major de împrumuturi pe piețele europene, a luat
naștere Mecanismul de Redresare și Reziliență.
Odată mecanismul creat, am avut un rol esențial în modul în care
acesta urma să funcționeze. Așa că am propus ca banii să fie
cheltuiți în șase domenii cheie, pentru a asigura o relansare
completă a continentului european. Cele șase domenii se
regăsesc astăzi în forma finală a Regulamentului, reprezentând
pilonii de bază ai Mecanismului de Redresare și Reziliență.
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Ce este MRR?
Mecanismul de Redresare și Reziliență oferă României
acces la peste 29 miliarde euro, fonduri pentru reforme
și investiții.

Buget total

Destinație

Planificare

672,5

reforme și
investiții

2027

Cel mai mare
instrument
financiar din
istoria Uniunii
Europene, cu un
buget de 672,5
miliarde de
euro.

Primul program
european care
oferă fonduri
atât pentru
reforme, cât și
pentru investiții.

Primul program
care oferă
fonduri cu
condiția unei
strategii pe
termen lung.

Mecanismul de Redresare și Reziliență
oferă României șansa de a:
Remedia cei 30 de ani de lipsuri în infrastructură și transport, combate
sărăcia, dota sistemul de sănătate și moderniza sistemul educațional.
Inova pentru ca România să se afle în avangarda Uniunii Europene , prin
digitalizarea administrației publice și a sistemului juridic, prin noi competențe
pentru integrarea tinerilor pe piața muncii, prin investiții sustenabile
în sistemul energetic.
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Garanția pentru Copii

Am considerat mereu că cea mai importantă investiție pe care o
putem face este investiția în generația următoare. Acum avem
realmente șansa să prioritizăm copiii și tinerii, asumat, concret.
Încă din momentul în care Comisia Europeană a creat Garanția
pentru Copii, am considerat că acest program strategic trebuie să
aibă o ambiție fără precedent. Cunoaștem cu toții tristele
statistici ale modului în care sărăcia afectează copiii din România
și de pe întreg continentul european.
Garanția pentru Copii, amplul program paneuropean menit să asigure
acces la educație timpurie, cel puțin o masă caldă pe zi, susținere în
activitățile educaționale, acces la sănătate și condiții de locuire
decente pentru copiii în situații vulnerabile, presupune coordonarea și
implementarea investițiilor dedicate lor exact acolo unde este nevoie,
cu impact pentru viitorul noii generații.
Am coordonat, în calitate de raportor Renew Europe, o Rezoluție a
Parlamentului European ce sprijină crearea Garanției pentru Copii,
recent adoptată de Consiliul UE.
Ce prevede Garanția pentru Copii?
Acces la o nutriție sănătoasă și la o locuință decentă. De exemplu,
cum să ne asigurăm că putem oferi copiilor mese sănătoase atunci
când nu sunt la școală (pornind de la ideea că măsura de o masă
sănătoasă pe zi se aplică) și cum pot fi sprijiniți părinții care se află
într-o situație materială precară să își găsească un adăpost în care să
își poată crește copiii.
Atunci când vorbim despre copiii din categorii vulnerabile, trebuie să
ne gândim la măsuri specifice pentru toate categoriile: copiii fără
adăpost au alte nevoi față de cei instituționalizați, cei cu dizabilități
au alte lipsuri față de cei care se află într-o situație familială precară.
Mai exact, trebuie să investim în servicii comunitare integrate, să
investim în TOATE categoriile vulnerabile, având o imagine foarte
clară despre cum putem ajunge cu adevărat să rezolvăm problemele
acestor copii.
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Ce este Garanția pentru Copii?
O serie de recomandări practice și de măsuri pentru ca statele
membre să poată sprijini concret copiii - persoanele sub 18 ani să nu mai crească în condiții de sărăcie și excluziune socială.
Concret, dacă luăm cazul României, pentru 1,38 milioane de
copii, Comisia Europeană vine cu măsuri clare pe care să le
punem în aplicare

1
Minimum o
masă sănătoasă
pe zi la școală

4

2

3

Educație și
activități
școlare

Îngrijire timpurie
și îngrijire
medicală

Condiții de
locuire decente

Cel mai important lucru, m-am asigurat că această Garanție pentru
Copii trece, de pe hârtie, în practică:
Am creat un pilon dedicat copiilor și tinerilor în Mecanismul de Redresare
și Reziliență: astfel, statele membre au inclus OBLIGATORIU în PNRR-urile
lor reforme și investiții pentru tineri și copii, care vor beneficia de fonduri
consistente.
Am solicitat crearea unei Autorități Europene pentru Copii, cu sediul la
București, așa cum am promis în programul USR PLUS pentru alegerile
europarlamentare din mai 2019.
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Instrumentul pentru
Asistență Tehnică

Pentru a realiza reforme și investiții masive nu este
suficient să ai finanțarea, ci trebuie să ai și capacitatea
necesară să le duci la bun sfârșit. De aceea, în paralel cu
negocierile pe Mecanismul de Redresare și Reziliență,
am creat, alături de Comisia Europeană și Consiliul UE,
un instrument de asistență tehnică prin care statele
membre să poată beneficia de sprijin tehnic din partea
Comisiei atunci când vor să realizeze proiecte mari.
Instrumentul pentru Asistență Tehnică:
A fost creat pentru a oferi sprijin tehnic pentru orice
proiect masiv de reforme și investiții în arii variate, de la
proiecte digitale, la proiecte ecologice, de infrastructură,
dar și sociale.
Poate fi utilizat atât pentru a crea Planul Național de
Redresare și Reziliență (PNRR), cât și pentru a pune în
practică măsurile din PNRR.
Se poate accesa oricând, nemaiexistând un termen limită
pentru depunerea solicitării.
Este disponibil nu doar la nivel guvernamental, ci și la
dispoziția autorităților locale.
Instrumentul pentru Asistență Tehnică, dosar pe care l-am
coordonat în calitate de Raportor al Parlamentului
European, a fost adoptat de plenul Parlamentului.
vezi mai mult
https://dragospislaru.eu/instrumentul-pentru-asistenta-tehnica/
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InvestEU

Pandemia a avut un impact major asupra mediului privat,
întreprinderile mici și mijlocii suferind daune financiare imense în
ultimul an. Din acest motiv, consider că redresarea continentului
european nu este posibilă dacă nu ajutăm sectorul care ne
susține economia, inovarea și competitivitatea de atâția ani:
mediul privat.
Programul InvestEU este emblematic pentru relansarea economiei
europene. Cu accent în totalitate pe investiții, acesta oferă finanțare
pe termen lung pentru proiecte în patru domenii:
Infrastructură durabilă;
Cercetare, inovare și digitalizare;
Întreprinderile mici și mijlocii;
Investițiile sociale și competențele.
InvestEU constă în trei părți:

1 Fondul InvestEU, care oferă partea financiară;
2 Platforma de consiliere InvestEU, care oferă asistență tehnică pentru

a putea duce proiectele la bun sfârșit;
3 Portalul european pentru proiecte de investiții, care oferă
posibilitatea schimbului de bune practici și de a vedea toate
proiectele finanțate din acest instrument.
Încă de la începutul mandatului am contribuit la îmbunătățirea
acestui program, care se bazează pe modelul deja de succes al
Fondului european pentru investiții strategice (FEIS). Am considerat
că platforma de consiliere trebuie să fie mai flexibilă pentru ca
România să poată beneficia din plin de această oportunitate. De
asemenea, am purtat discuții cu Banca Europeană de Investiții, dar și
cu Comisia Europeană, pentru a vedea cum putem încuraja
companiile să investească mai mult în proiecte cu impact social,
proiecte care să nu aducă doar beneficii economice, ci care să aducă
un „profit” pe termen lung: investiția în oameni, în societate.
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Fondul de ajutor european
destinat celor mai defavorizate
persoane (FEAD)

Pandemia a venit cu costuri mari: ne-a fost restricționată
libertatea, ne-au fost îngrădite activitățile, dar mai mult,
foarte mulți cetățeni au fost privați de alimente, de
produse vitale pentru supraviețuirea în timpul unei stări
de urgență. Din acest motiv, m-am implicat cu prioritate
pentru revizuirea de urgență a fondurilor europene menite
să ofere sprijin pentru cei în situații precare.
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate
persoane (FEAD) sprijină acțiunile statelor membre menite să
ofere alimente și/sau asistență materială de bază celor mai
sărace categorii ale populației. În afară de alimente,
asistența acordată include îmbrăcăminte și alte articole
esențiale pentru uz personal, de exemplu, încălțăminte,
săpunuri și șampon. Asistența materială trebuie să meargă
mână în mână cu măsurile de incluziune socială, în special cu
serviciile de consiliere și sprijin care își propun să ajute
persoanele afectate să iasă din sărăcie.
În calitate de coordonator Renew Europe al Comisiei de
Muncă și Afaceri Sociale din Parlamentul European, am
susținut propunerea Comisiei Europene de a spori fondurile
disponibile pentru FEAD din perioada 2020-2022.
În România, FEAD se implementează prin Programul
Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.
Pentru acești oameni aflați în dificultate, procentul de 3% cu
care majorăm finanțarea poate face diferența între viață și
moarte.

15
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Drepturile lucrătorilor
sezonieri și transfrontalieri

Restricțiile de circulație impuse de pandemie au
afectat activitatea celor care lucrează în
străinătate, care trec granița frecvent pentru a
asigura un trai bun familiei.
Având în minte milioanele de români care depind de
libera circulație europeană, am solicitat și am votat
rezoluția privind măsurile urgente pentru a proteja
sănătatea, siguranța și condițiile de lucru echitabile
pentru lucrătorii transfrontalieri și sezonieri în contextul
COVID-19.
A fost un privilegiu să coordonez această rezoluție,
susținută pe scară largă, ce solicită Comisiei și statelor
membre să protejeze mai bine drepturile lucrătorilor,
inclusiv prevederi egale cu cele care îi protejează pe cei
care lucrează într-un loc de muncă fix: salariu minim,
concediu, asigurare de sănătate, protecție la locul de
muncă, preaviz și un timp minim înainte de a putea fi
concediați.
M-am asigurat că statele membre vor consolida
capacitatea inspecțiilor muncii și vor asigura locuințe de
calitate, care ar trebui să fie independente de
remunerația muncitorilor.
În completarea acestor eforturi am creat Biroul Virtual
Diaspora, prima inițiativă care facilitează relația cu
românii aflați în străinătate și informarea în timp real
asupra problemelor pe care aceștia le întâmpină. Am
putut astfel să intervin atunci când mi-au fost notificate
situații abuzive, fie că vorbim despre îngrijitoarele
românce din Austria, despre muncitorii din agricultură din
Germania sau despre efectele Brexitului pe care le suferă
românii care își doresc să lucreze în Regatul Unit.

16
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Drepturi și securitate socială
pentru toți (Regulamentul 883)

Beneficiile și securitatea socială sunt elemente la care
cetățenii trebuie să aibă acces oricând și oriunde.
Dată fiind flexibilitatea pe care Uniunea Europeană o
oferă, fie că vorbim de românii care decid să lucreze în
străinătate sau persoane care aleg să iasă la pensie în
altă țară decât cea în care au muncit, avem nevoie ca
sistemele naționale de securitate socială să fie
coordonate.
O lecție importantă învățată pe durata pandemiei a fost
că soluțiile digitale sunt singura cale să ne asigurăm că
serviciile continuă indiferent de circumstanțe și că noi,
cetățenii europeni, ne putem bucura de drepturile noastre
nestingheriți și cu minim de efort.
Hârtia nu mai poate fi plimbată peste frontiere. Totul
trebuie să fie acum digital, rapid, facil, pentru cetățenii
care vor să își colecteze pensia, șomajul, beneficiile la ei
acasă sau oriunde își doresc pe teritoriul UE.
Lupt în continuare pentru a schimba perioadele necesare
pentru românii care muncesc pe contracte de scurtă
durată, sezonieri, în agricultură sau alte domenii, pentru a
le asigura și lor o șansă de a avea acces la aceste
drepturi.
Îmi doresc, de exemplu, ca oricine a avut mai multe
contracte pe perioade mai scurte, dar care cumulează
șase luni de muncă în total, în același loc, să aibă
posibilitatea să se califice la șomaj.
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Acces egal la finanțare europeană
pentru România (toate țările non-euro)
ca pentru țările din Zona Euro

România a primit același acces la finanțare precum au țările UE
din zona euro - o mare victorie pentru economia românească.
În primăvara anului 2020, Comisia Europeană anunța modificarea
Regulamentului privind cerințele de capital în sectorul bancar (CRR),
în contextul COVID-19. În acest context, Reprezentanța Permanentă a
României pe lângă UE ne-a semnalat necesitatea introducerii unei
excepții în acest Regulament pentru a sprijini finanțarea statelor
non-euro în aceleași condiții precum statele membre din zona euro.
Am inițiat o scrisoare către vicepreședintele executiv al Comisiei
Europene și am atras atenția asupra acestei probleme, solicitând
sprijinul pentru introducerea acestor prevederi.
Scrisoarea a fost semnată de toți cei 33 europarlamentari români și
de numeroși europarlamentari din Ungaria, Polonia, Bulgaria și
Cehia. O scrisoare similară a fost trimisă la scurt timp și de către
reprezentanțele permanente ale statelor non-euro.
Eforturile au fost constante și au presupus lungi conversații cu
responsabilii fiecărui grup politic din PE pe dosar. Cel mai important,
demersul presupunea introducerea aceluiași text de amendament de
către principalele grupuri politice din PE - PPE, S&D, Renew și ECR. Un
moment foarte rar, în care același text a fost trimis și semnat de
aceste patru grupuri politice, exprimând clar insistența de a fi inclus.
După patru runde de negocieri, ne-am bucurat să aflăm, cu doar
două zile înainte de vot, că textul nostru a fost inclus exact așa cum a
fost propus și adoptat.
De ce a fost nevoie de acest efort? Pentru România și celelalte state
non-euro, amendamentul punea la dispoziția statului posibilitatea
de a se finanța de pe piețele financiare euro la un preț mai mic și în
condiții mai bune pentru a diminua efectele economice ale crizei
generate de pandemie.
vezi mai mult
https://dragospislaru.eu/acelasi-acces-la-finantare-europeana/
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Summituri europene

Summitul Social de la Porto
Summitul Social organizat de președinția portugheză a dorit
să stabilească agenda europeană de politică socială pentru
următorul deceniu.

COSAC
Cea mai mare dezbatere anuală organizată de Parlamentul
European și parlamentele naționale ale tuturor statelor
membre UE.

Summitul „Europa Competitivă”
Cea mai importantă publicație de știri politice, Politico, influentă și
renumită publicație europeană de informații politice, a organizat
Summitul „Europa Competitivă”, care a adunat înalți reprezentanți
ai instituțiilor europene și forurilor internaționale.
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Summitul Social din Porto

Pe 7 mai 2021, liderii europeni UE, reprezentanții Comisiei și
ai Parlamentului European, împreună cu partenerii sociali și
reprezentanții societății civile, s-au întâlnit la Porto pentru
a-și consolida angajamentul de transformare a Pilonului
european al drepturilor sociale în realitate.
Summitul Social organizat de președinția portugheză a dorit să
stabilească agenda europeană de politică socială pentru
următorul deceniu. Discuțiile din timpul Summitului au avut loc în
jurul a trei domenii principale:
Muncă și angajare
Competențe și inovație
Bunăstare și protecție socială
În calitate de coordonator Renew al Comisiei de Muncă, am participat la Summit și am ținut un discurs legat de importanța
investiției în competențe și în viitorul muncii, sprijinirea politicilor
și investițiile în generația următoare, promovarea economiei
sociale și investițiile cu impact social, îmbunătățirea mobilității
forței de muncă și asigurarea incluziunii sociale și a egalității de
șanse.
La finalul conferinței, președintele Comisiei, președintele Parlamentului, prim-ministrul portughez și partenerii sociali europeni
și organizațiile societății civile au co-semnat angajamentul
social de la Porto, care a luat forma unui Plan de acțiune al Pilonului European al drepturilor sociale. Aceștia au aprobat trei
obiective principale pentru 2030:
(1) Cel puțin 78% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 20 și
64 de ani ar trebui să fie angajate.
(2) Cel puțin 60% din toți adulții ar trebui să participe la instruire
în fiecare an.
(3) Numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială ar trebui redus cu cel puțin 15 milioane, din care cel
puțin 5 milioane să fie copii.
https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf
Vezi declarația
https:/
/www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf
https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf
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COSAC

Sunt onorat că am fost selectat anul acesta să
reprezint Renew Europe și Parlamentul
European la Conferința COSAC a comisiilor
specializate în afaceri comunitare și europene,
în cadrul căreia două sesiuni speciale au fost
în atenția mea: Dimensiunea Europei Sociale,
model pentru o triplă tranziție – economică,
digitală, climatică, și Rolul parlamentelor
naționale
în
implementarea
Planurilor
Naționale de Redresare și Reziliență PNRR.
Este vorba despre cea mai mare dezbatere
anuală organizată de Parlamentul European și
parlamentele naționale ale tuturor statelor
membre UE, unde am condus lucrările alături de
președintele
PE,
David
Sassoli,
de
prim-vice-președinta Roberta Metsola, de
Antonio
Tajani,
Agnes
Jongerius,
Guy
Verhofstadt, Damian Boeselager și de Roberts
Zile. La dezbateri au participat, desigur, și
parlamentari din România.
COSAC permite un schimb regulat de opinii între
comisiile pentru afaceri ale UE din toate
parlamentele naționale și este organizată la
fiecare șase luni în parlamentul statului membru
care deține președinția.
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Summitul „Europa
Competitivă”

Pe 29 și 30 iunie, cea mai importantă
publicație de știri politice, Politico, a organizat
Summitul „Europa Competitivă”, care a adunat
înalți reprezentanți ai instituțiilor europene și
forurilor internaționale pentru a dezbate
direcțiile
strategice
ale
Uniunii
după
pandemie.
Am avut privilegiul să îmi expun ideile despre
redresarea economică într-o discuție despre
prioritățile Uniunii Europene, în calitatea mea de
raportor al Parlamentului European pe cel mai
mare instrument financiar lansat vreodată de
Uniunea Europeană: Mecanismul de Redresare și
Reziliență.
Am fost întrebat: Cum urmează să arate Europa
post-Covid-19, este oare momentul unei resetări
fundamentale? Am considerat că este momentul
unui „reality-check”, mai precis să vedem cum
stăm de fapt cu Planurile Naționale, cum stăm cu
programele pentru tineri și copii, pentru o
imagine clară a viitorului nostru împreună.
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Contribuție la programul
de guvernare
Toată activitatea pe care o desfășor zi de zi în Parlamentul European o fac în folosul
României și doresc să putem fructifica fiecare oportunitate care ne este oferită de
Uniunea Europeană. Din acest motiv, am depus eforturi ca, în paralel cu negocierile
în care mă aflam la Bruxelles, să pot contribui și la conturarea obiectivelor coaliției
de guvernare.

Bani europeni investiți
în industrii ale viitorului

01

La nivel european, pandemia a arătat cât de importante sunt lanțurile valorice care
aprovizionează piața europeană cu hrană, produse și echipamente Din acest motiv,
Comisia Europeană a lansat o nouă Strategie Industrială, care să dezvolte o piață
europeană și o industrie reziliente, digitale și verzi. România are potențialul de a
transforma propunerile acestei strategii în realitate și poate dezvolta ecosisteme
industriale și rețele de hub-uri industriale și de inovare în următoarele domenii:
tehnologii noi de producție și stocare a energiei curate (hidrogen, fotovoltaice,
eoliene, baterii etc.);
industria producătoare de componente și subansamble pentru mașini electrice;
noi tehnologii digitale și de comunicații;
materiale noi și dezvoltarea economiei circulare.

Garanția pentru Copii

02

Avem nevoie de măsuri coerente și strategice care să ofere acces la educație, sănătate,
nutriție și locuire pentru toți copiii din România, în special pentru cei aflați într-o situație
precară. La nivel european, Comisia a venit cu o propunere ambițioasă pentru a ajuta
copii care provin din medii defavorizate să poată scăpa din cercul sărăciei: Garanția
pentru Copii.
Încă de la început am urmărit această inițiativă a Comisiei și am avut întrevederi cu
decidenți politici, cu societatea civilă și cu toți actorii implicați în politicile pentru copii
ca să putem identifica cele mai bune moduri prin care să transformăm Garanția pentru
Copii în realitate. Anticipând adoptarea oficială a acestui program, am contribuit la
programul de guvernare cu idei despre cum să luăm măsuri pentru nevoile copiilor din
România. Fie că vorbim de programele naționale „Fiecare copil la grădiniță” și „Școala
pentru toți”, fie că vorbim de sprijin european și investiții cu impact social sau măsurile
prevăzute în PNRR, Guvernul are ca obiectiv să ofere un viitor mai bun și prosper copiilor
din România.
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Contribuție la programul
de guvernare
România, lider european
în industria de îngrijire

03

Schimbările demografice reprezintă una dintre principalele provocări ale continentului
european, iar modul în care ne respectăm, tratăm și îngrijim vârstnicii este o prioritate
pentru Uniunea Europeană, care a înțeles, cu precădere după pandemie, importanța
investițiilor în politicile de sănătate și îngrijire.
România dispune de competențe în domeniul sănătății și îngrijirii pe care le poate folosi ca
să dezvolte această industrie și, de ce nu, să devină chiar lider. Prin urmare, putem:
dezvolta turismul medical punctual și pe termen lung;
investi în dezvoltarea de prototipuri inovatoare, disruptive pentru echipamente,
materiale, tehnologii asistive, programe informatice în sănătate și îngrijire (inclusiv pe AAL
– Active Assisted Living);
dezvolta o rețea națională de geriatrie care să dezvolte cercetarea, inovarea și
competențele necesare pentru îngrijirea seniorilor;
reatrage în țară personalul calificat în domeniul îngrijirii din diaspora – peste
250.000 de români.

Corpul Român de
Solidaritate și Cooperare

04

Pe timpul pandemiei, solidaritatea manifestată de voluntari și organizații
neguvernamentale din toate colțurile țării și diaspora a fost extraordinară, având un
aport crucial la depășirea situației pe timpul stării de urgență. A fost un efort uriaș care
a dus la multe redundanțe și resurse consumate ineficient.
A fost un efort onest care merită susținut în continuare, însă coordonat mai țintit către tineri
și comunități, sprijinind organizațiile să aibă un impact cât mai mare al activităților lor.
La nivel european există Corpul European de Solidaritate, dedicat în special tinerilor care
desfășoară activități în comunitate pentru a oferi sprijin la fața locului, sub coordonarea
organizațiilor care lucrează cu tineri și sprijiniți de personal specializat.
Luând ca exemplu Corpul European de Solidaritate, CRESC – Corpul Român de Solidaritate
și Cooperare ar veni în completarea programului european prin crearea unui ecosistem
integrat de servicii pentru tineri și organizații care lucrează cu aceștia, dar și pentru adulți
și vârstnici care doresc să se implice în activități cu impact în comunitate. Totodată, acest
ecosistem suplinește lipsa de susținere coordonată a sectorului de tineret din România.
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Premii și distincții
VoteWatch - Cel mai influent europarlamentar pe
politici economice

VoteWatch - Al treilea cel mai influent
europarlamentar aflat la primul mandat

VoteWatch - Top 10 cei mai influenți europarlamentari

VoteWatch - Al doilea cel mai influent europarlamentar român
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Premii și distincții
Premiul de Excelență pentru Implicarea în Protecția
Lucrătorilor Transfrontalieri
Anul 2021 a început cu Gala „Împreună protejăm România”, organizată de Grupul de
Presă MediaUno și Institutul Național de Statistică, sub egida Academiei Române,
unde am fost onorat să primesc Premiul de Excelență pentru Implicarea în Protecția
Lucrătorilor Transfrontalieri.

Youth Social Rights Ally
În 2021 am devenit „Youth Social Rights Ally” odată cu semnarea inițiativei „Youth
Pledge”.

Nominalizare pentru „Premiile Europarlamentarul
Anului 2020 – MEP Awards”
Anul 2020 a însemnat o nominalizare pentru „Premiile Europarlamentarul Anului
2020 – MEP Awards” pentru activitatea mea din comisia privind Ocuparea forței de
muncă și afaceri sociale.

Eurodeputat Ambasador
În luna mai a aceluiași an am fost desemnat Eurodeputat Ambasador al programului
„Erasmus for Young Entrepreneurs”.

Campion al Educației
În 2020 am devenit Campion al Educației odată cu aderarea la International Parliamentary
Network for Education, rețea menită să asigure mobilizarea politică în vederea îndeplinirii
celui de-al patrulea Obiectiv de Dezvoltare Durabilă, „Educație de calitate”.
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Premii și distincții
Campion al promovării Pilonului Social
În luna iulie m-am alăturat cu bucurie Grupului Campionilor Pilonului Social, echipa
celor mai vocali și mai vizibili susținători ai drepturilor sociale din Parlamentul
European.
Europa socială este despre noi, toți cetățenii Europei. Planul de acțiune dedicat lor se
află în centrul efortului nostru comun de redresare și reziliență MRR post-pandemie.
Ca principale obiective, Grupul Campionilor Pilonului Social are:
Consolidarea colaborării, schimbului și dialogului dintre eurodeputați și
cetățeni.
Creșterea gradului de conștientizare a Pilonului social, a importanței justiției
sociale și a rolului vital pe care îl are proiectul european în protejarea, promovarea și
consolidarea drepturilor omului.
O îmbunătățire a colaborării dintre Parlamentul European și organizațiile societății
civile, precum și comunicarea simplificată și centralizată, contribuie la o elaborare a
politicilor și legislației sociale ale UE care să răspundă nevoilor oamenilor, aflați în
situații vulnerabile sau nu. Grupul Campionilor va facilita împărtășirea experiențelor
relevante și va explora modalități de a avansa agenda socială a UE.
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Apariții media

https://bit.ly/3rD1RNA
Citește
articol

https://bit.ly/2Vkt2k4
Citește articol

https://bit.ly/3BNZfRR
Citește articol

Citește articol
https://bit.ly/3f1Oh1e
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Apariții media

https://bit.ly/3ycsxqT

Citește articol

https://bit.ly/2VaGUNX
Citește articol

https://bit.ly/3rELXSR

Citește articol
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https:/
/bit.ly/3BQS5vV
Citește
articol

Apariții media

https://bit.ly/2TI6XM8
Citește articol

https://bit.ly/3rIseC2
Citește articol
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https://bit.ly/3ibz1B4
Citește articol

https:/
/bit.ly/3l1OMfH
Citește
articol

Apariții media

Citește
articol
https:/
/bit.ly/3iVaejK

Citește
articol
https:/
/bit.ly/375J2Jy
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Citește
articol
https:/
/bit.ly/2TGVTib

https://politi.co/2TKNnPm
Citește articol

Ce spun alții despre
mine și activitatea mea

„Am spus în mai 2019 că eurodeputații USR
PLUS nu vor merge la shopping sau la coafor în
Parlamentul
European. Astăzi,
analizele
independente arată că efortul nostru dă roade.
Renew Europe, grup pe care îl conduc și în
cadrul căruia Alianța USR PLUS e membru
fondator, a devenit cel mai influent grup politic
din Parlamentul European la doar un an de la
înființare.

Analiza VoteWatch Europe
ne plasează pe mine și pe
colegul meu Dragoș Pîslaru
între primii trei cei mai
influenți deputați la primul
mandat și pe primele două
locuri între cei mai influenți
eurodeputați români din PE.

Votul a 2 milioane de români în mai 2019 a fost
bine investit. Aveți încredere că Alianța USR
PLUS are competența și maturitatea necesară
să facă proiecte cu seriozitate în interesul
cetățenilor atunci când primește votul
oamenilor.”
(Dacian Cioloș, octombrie 2020)
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Ce spun alții despre
mine și activitatea mea

„Ministrul român al Muncii, Dragoș Pîslaru, îmi
spune: «Vom fi mai puternici în această
negociere dacă suntem cu adevărat uniți. Iar
această unitate, această coerență nu poate fi
cimentată doar cu reacții sau cu o defensivă.

Trebuie să fim împreună, 27
de state, într-o agendă
pozitivă și proactivă pentru
a avansa împreună și
pentru a recâștiga astfel
încrederea cetățenilor».

Deja la sfârșitul acestor prime vizite, apar liniile
de forță pentru negocierea noastră.”

(Michel Barnier, în volumul
„La grande illusion: Journal secret
du Brexit 2016-2020”)
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Ce spun alții despre
mine și activitatea mea

„Dragoș Pîslaru ocupă o poziție surprinzător de
influentă. Surprinzător, pentru că e la primul
mandat și pentru că vine din zona non-euro.

A fost însărcinat cu două
rapoarte care se referă la
economia europeană și la
viitorul zonei euro.

În mod normal, nu se acordă astfel de privilegii
celor care sunt în afara zonei euro.”

(Doru Franțescu, director & co-fondator
VoteWatch Europe, iulie 2021)
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Ce spun alții despre
mine și activitatea mea

„Indexul VoteWatch îl plasează pe Pîslaru pe
primul loc la nivel european ca influență politică
în Parlamentul European pe dosare economice.”

PANORAMA

Dragoș Pîslaru a devenit
unul dintre cei mai puternici
europarlamentari, pentru
că a reușit să obțină niște
dosare foarte importante.

(Publicația Panorama, iulie 2021)

35

Raport de activitate 2020-2021

Obiective

Monitorizarea redresării europene
După sute de ore de negocieri, zeci de întâlniri și mii de cuvinte redactate,
Mecanismul de Redresare și Reziliență a devenit instrumentul care va ghida
întreaga dezvoltare a Uniunii Europene. Am făcut tot ce ține de mine pentru
ca acest dosar să ajute statele membre la redactarea cât mai facilă a
planurilor naționale, am sprijinit și Guvernul României în acest demers și îmi
voi pune la dispoziția instituțiilor toată experiența pentru realizarea
reformelor și investițiilor.
Odată încheiate negocierile, este esențial ca acest instrument să aibă
succes, să se transforme în reformele și investițiile prevăzute de statele
membre. Astfel, fac parte din grupul de monitorizare al Parlamentului
European pe Mecanismul de Redresare și Reziliență, unde analizăm cele 27
de planuri naționale ale statelor membre, verificăm dacă acestea corespund
criteriilor și propunem sugestii de îmbunătățire pentru fiecare.
Încă din timpul negocierilor, dar și după finalizarea lor, am fost în permanent
contact cu guvernele statelor membre, cu organizațiile societății civile, cu
actori din mediul de business. Așteptările privind implementarea efectivă a
PNRR sunt foarte mari, date fiind eforturile imense depuse în adoptarea
acestui instrument de 672,5 miliarde euro, iar rolul meu în continuare este să
monitorizez această implementare. Totul, pentru a fi siguri că banii se vor
cheltui bine și cu impact pentru România și toate celelalte state membre.
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Obiective

Implementarea Garanției pentru Copii
Un lucru important pe care mi-l doresc este să ne schimbăm percepția cu
privire la banii alocați pentru copii, să nu-i privim ca niște cheltuieli, ci să-i
considerăm investiții cu impact social.
Vom putea să aducem astfel alături de autorități și sectorul privat pentru a
folosi cunoștințele și resursele de aici, pentru că, doar accesând resursele
publice, lucrurile nu se vor rezolva.
Am patru copii și îmi doresc, ca orice tată responsabil, să le ofer un viitor mai
bun care să se simtă printr-un mediu curat, sustenabil și sigur, care să ofere
tehnologii ușor accesibile ce ne pot simplifica activitățile cotidiene, care să se
reflecte într-o societate incluzivă și care să se bazeze pe o economie solidă
capabilă să genereze prosperitate și locuri de muncă.
Avem fonduri alocate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, prin Fondul
Social European + și o mare oportunitate de a lupta pentru copiii din Europa,
cu gândul în special la acei unul din trei copii din România aflați în sărăcie și
risc de excluziune.
Pe lângă fonduri, avem nevoie și de un mod de lucru. La nouă luni după
adoptarea Garanției pentru Copii, România trebuie să trimită un plan de
acțiune 2022-2030 care să detalieze cum dorim să îndeplinim obiectivele
Garanției pentru Copii. De asemenea, avem nevoie de un Coordonator
Național, echipat cu resursele necesare pentru a monitoriza și facilita
transformarea Garanției pentru Copii în acțiuni concrete. Rolul meu pe aceste
două aspecte va fi extrem de mare, deoarece doresc să contribui cu toate
cunoștințele de care dispun pentru a oferi un viitor prosper noii generații a
României.
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Obiective

Identitatea Digitală europeană
Sunt onorat să devin raportor Renew Europe pe Regulamentul privind Identitatea
Digitală europeană (eID), care reprezintă un nou beneficiu pentru fiecare cetățean
european, cu servicii digitale accesibile și protecție a datelor personale.
Prin Propunerea pentru Identitate Digitală europeană, vom crea un cadru unic
european pentru identificare electronică. Oamenii vor avea controlul asupra
datelor lor personale din mediul online și vor beneficia de servicii digitale într-un
mod simplu și accesibil, dar mai ales sigur!
Comisia Europeană dorește ca, până în 2030, toate serviciile publice cheie să fie
disponibile online, toți cetățenii să aibă acces la dosarele medicale electronice, iar
80% dintre cetățeni să utilizeze o soluție de identificare electronică. Pentru
România, această propunere reprezintă o mare oportunitate de digitalizare și
modernizare a accesului la servicii al cetățenilor. Practic, prin acest dosar se va
crea un „portofel digital european” sau e-wallet, adică oamenii și firmele vor avea
posibilitatea să stocheze toate datele lor într-un singur loc, online. Vom putea
încărca diplome, certificate sau orice documente pe care nu va mai trebui să le
depunem în dublu exemplar pe la vreun ghișeu. Tot prin intermediul acestui
portofel, vom putea folosi semnături electronice, care vor fi recunoscute și la nivel
european. Vom putea alege și ce date vrem să fie vizibile online și la cine ajung,
menționând aici și faptul că acest portofel electronic va oferi garanția siguranței
datelor noastre.
Îmi doresc să creăm un mediu accesibil și securizat. Să avem o coordonare reală
între statele membre atunci când discutăm de schimbul de informații ale
cetățenilor, să existe finanțare corespunzătoare, să existe asistență tehnică pentru
toate statele membre și nu în ultimul rând, să existe colaborare între guvern și
sectorul privat, cu precădere întreprinderile mici și mijlocii.
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Obiective

Permis European de Securitate Socială
Vorbim tot mai frecvent despre modul în care tehnologiile digitale pot
îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor. Realitatea este că libera circulație
pe teritoriul UE oferă oportunități imense de muncă pentru oameni, dar
reprezintă și o provocare atunci când ei vor să aibă acces, pe bună dreptate,
oriunde și oricând, la beneficiile lor sociale, precum pensie, șomaj etc.
Din acest motiv, Planul de Acțiune pentru a transforma în realitate Pilonul
European al Drepturilor Sociale prevede lansarea unui Permis European de
Securitate Socială. Încă din 2014 se discută despre un astfel de permis, care
să conțină un număr european de identificare, precum și un card personal
european de muncă. Față de românii care contribuie la economia țării
noastre prin activitatea lor din alte state membre am datoria să mă implic în
toate demersurile care îi sprijină, pentru ca ei să beneficieze din plin de
drepturile lor sociale, în mod facil, adaptându-ne lumii tot mai dinamice în
care trăim.
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Obiective

Noua Strategie Industrială europeană
Pandemia a afectat puternic multe sectoare din industria europeană:
turismul a fost cel mai puternic afectat, 60% dintre IMM-uri au raportat
scăderi ale cifrei de afaceri, iar femeile, tinerii și lucrătorii cu venituri mici au
fost cei mai loviți de criză. Am auzit cu toții despre pierderea multor locuri de
muncă și despre scăderi grave ale cifrelor de afaceri. Din acest motiv, Comisia
Europeană propune o actualizare a Noii Strategii Industriale și propune
analiza detaliată a șase domenii strategice: materiile prime, baterii,
principiile active, hidrogen, semiconductori și tehnologiile de calcul la
margine și de tip cloud. Aceste sectoare suferă și de o dependență de
capacitatea de producție sau de resursele altor continente. Prin urmare,
Uniunea Europeană dorește să obținem o autonomie strategică în aceste
sectoare cheie.
România are potențial aici, iar din acest motiv sunt necesare politici publice
pentru a sprijini industriile. În plus, pentru micii antreprenori români, măsurile
luate prin Noua Strategie Industrială actualizată reprezintă o șansă de a se
repune pe picioare.
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Obiective

Taxare simplă și echitabilă pentru toți cetățenii
Este foarte important, mai ales ca să ne revenim economic după pandemie,
ca țările europene să aibă venituri fiscale sigure, astfel încât să poată investi
cum trebuie în cetățenii săi și în întreprinderile care au nevoie să își continue
activitatea.
Ca să obținem venituri fiscale sigure și stabile, avem nevoie de o impozitare
corectă, eficientă și durabilă. Din acest motiv, mă bucur că am fost numit
raportor din partea Renew Europe pe un nou pachet fiscal propus de Comisia
Europeană.
Planul de acțiune fiscală este un set de 25 de inițiative pe care Comisia
Europeană le va pune în aplicare în următorii trei ani pentru a face
impozitarea mai echitabilă, mai simplă și mai adaptată la tehnologiile
moderne.
Planul include măsuri care:
Reduc obstacolele fiscale și administrative inutile pentru întreprinderi.
Simplificarea impozitării va îmbunătăți mediul de afaceri și va contribui la
creșterea economică.
Ajută statele membre să aplice normele fiscale și să fie conforme.
Ajută autoritățile fiscale să exploateze mai bine datele existente și să
partajeze datele mai eficient, ca să combatem eficient frauda și evaziunea
fiscală.
Promovează drepturile noastre în calitate de contribuabili, educându-ne și
făcându-ne conștienți de drepturile și obligațiile noastre fiscale.
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Echipa

Bogdan
șef cabinet

Patricia
consilier
EMPL
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Daniel

birouri locale,
comunicare

Ioana
stagiar
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Ella

comunicare

Cristian
comunicare

Tana

consilier
ECON și FISC

Oana
stagiar

Cătălina
birou local
București

Contact
Facebook
facebook.com/Dragos.Pislaru
https:/
/www.facebook.com/Dragos.Pislaru

Instagram
https:/
/www.instagram.com/dragos.pislaru/
instagram.com/dragos.pislaru/

Twitter
twitter.com/dragos_pislaru
https:/
/twitter.com/dragos_pislaru

Site
www.dragospislaru.eu/

E-mail
dragos.pislaru@europarl.europa.eu

Birouri locale
București - Șos. Pavel D. Kiseleff nr. 55b, Sector 1, București
Craiova - Str. Felix Aderca nr. 5, bl 2, sc. A, Craiova, județul Dolj
Baia Mare - Str. Culturii nr. 5, Baia Mare, județul Maramureș
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