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EDITORIAL Danemarca, a șaptea oară 
la Președinţia UEDragi cititori,

Istoria Europei este marcată de tulburări și de 
speranță. În ciuda numeroaselor confl icte și războaie, 
Europa a reușit întotdeauna să depășească situații 
aparent insurmontabile. În momentul de față, este 
limpede că ea se confruntă cu un nou obstacol major.

Acum, mai mult ca oricând, trebuie să ne unim 
forțele pentru a face față unei crize care se va răsfrânge 
și asupra generațiilor viitoare. Așa cum se întâmplă 

cel mai adesea, cei mai afectați sunt cei excluși, izolați și marginalizați. Nu putem să pri-
vim cu brațele încrucișate cum se spulberă visurile tinerilor noștri. În astfel de momente, 
trebuie să ne reamintim cât de importante sunt valorile UE în materie de integrare, 
diversitate, solidaritate și toleranță.

La 7 decembrie, se va acorda Premiul CESE pentru societatea civilă, care se va baza 
tocmai pe aceste valori. Afl at la a patra ediție, premiul este deschis oricărei organizații 
a societății civile care promovează valorile UE în materie de integrare, diversitate, soli-
daritate și toleranță prin dialog și participare. Dorim să salutăm eforturile acestora și 
impactul pozitiv asupra cetățenilor europeni.

CESE este angajat cu toate forțele în promovarea idealurilor UE. În septembrie, el 
a organizat, împreună cu Consiliul Europei și Consiliul Economic, Social și de Mediu din 
Franța, o conferință consacrată Cartei sociale europene. În prezent, conlucrăm pentru 
garantarea respectării drepturilor cetățenilor europeni în ceea ce privește locuințele, 
ocuparea forței de muncă, asistența medicală, educația și libera circulație. Nu trebuie să 
admitem ca defi citele bugetare să slăbească sistemele de protecție socială, iar măsurile 
de austeritate să limiteze drepturile de asociere ale cetățenilor. Totodată, nu trebuie să 
pierdem din vedere ce reprezintă Europa.

Trebuie să ducem mai departe viziunea unei Europe pașnice și prospere. Prin 
urmare, nu trebuie să acceptăm ca această criză să ne izoleze și să ne dezbine. Dimpo-
trivă, trebuie să găsim un echilibru între creșterea economică și agenda socială. Prin 
dialog, putem asigura durabilitatea și creșterea economică. Prin solidaritate, putem 
construi o Europă mai dreaptă și mai echitabilă.

Organizațiile societății civile au de jucat un rol esențial și plenar pentru a permite 
Europei să devină mai durabilă. Noul Tratat de la Lisabona recunoaște acest rol, oferind 
cetățenilor și asociațiilor reprezentative posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere 
și solicitările în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

Cetățenii angajați se pronunță. Organizațiile societății civile le poartă vocea către 
toate instanțele de la Bruxelles. Acum este momentul să acționăm pentru o Europă 
mai puternică și mai durabilă.

Staff an Nilsson
Președinte

9 decembrie 2011
CESE, Bruxelles: Audierea 
grupului de studiu CCMI/94 
pe tema „Ce schimbări vor 
aduce noile reglementări 
fi nanciare în sectorul bancar 
european?”

12 decembrie 2011
CESE, Bruxelles: Conferință 
pe tema „Securitatea 
nucleară: o dezbatere publică 
extrem de necesară”

21 decembrie 2011
CESE, Bruxelles: Conferința 
„Pregătirea Rio+20 de către 
conducătorii europeni, lideri 
și pionieri ai durabilității”
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În prima jumătate a anului 2012, Dane-
marca va deține Președinția Consiliului 
Uniunii Europene. Aceasta este a șaptea 
oară de la aderarea sa la Comunitatea 
Europeană (1973) când Danemarca 
deține Președinția UE, iar CESE și mem-
brii săi – și, nu în ultimul rând, cei nouă 
membri danezi – se pregătesc deja pentru 
acest eveniment (lista membrilor poate 
fi  consultată la adresa: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.members).

În perioada scursă de la ultima 
Președinție daneză, a intrat în vigoare 
Tratatul de la Lisabona, iar peisajul 
instituțiilor UE s-a schimbat radical.

Tratatul a  instituit noi actori 
instituționali, și anume funcțiile de 
președinte permanent al Consiliului 
European și de Înalt Reprezentant al Uni-
unii pentru afaceri externe și politica de 
securitate. Tratatul ofi cializează și trioul 
președințiilor, ceea ce asigură o mai mare 
coordonare și consecvență. De asemenea, 
Tratatul de la Lisabona a conferit Parla-
mentului European un rol mai infl uent, 
în calitate de colegiuitor, pentru aproape 
toate actele legislative nou adoptate. Prin 
urmare, una dintre sarcinile importante 
ale Președinției daneze în 2012 va fi  coo-
perarea cu Parlamentul European.

Pentru a  nu perturba activitatea 
Președinției actuale și pentru a-și concen-
tra mai bine propriile acțiuni, Președinția 
daneză nu își va stabili prioritățile spe-
cifi ce decât către sfârșitul Președinției 
poloneze. Multe dintre chestiunile care 
vor fi  abordate în cursul Președinției sunt 
deja bine cunoscute, deoarece ele se afl ă 
deja pe agenda legislativă europeană. Se 
preconizează, prin urmare, că în cur-
sul Președinției daneze vor prezenta 
o importanță majoră următoarele ches-
tiuni (sursa: http://um.dk/en):

 ■ generarea de creștere economică 
în UE și asigurarea unei economii 
solide;

 ■ schimbările climatice, piața internă 
a energiei, dezvoltarea ecologică și 
agricultura;

 ■ justiția și afacerile interne;

 ■ un rol important pentru UE pe scena 
mondială;

 ■ negocierile privind bugetul pe ter-
men lung al UE.

În 2012, Europa va trebui să se con-
frunte, în continuare, cu criza economică 

și fi nanciară. Acest lucru se va refl ecta în 
agenda Președinției, în care se va pune 
accentul pe generarea de creștere eco-
nomică și pe asigurarea unei mai bune 
coordonări în plan economic între statele 
membre.

În cadrul CESE, membrii danezi 
au participat la reuniuni exploratorii, 
desfășurate la Copenhaga, cu ministerul 
afacerilor externe și cu reprezentanți ai 
altor ministere relevante. Au fost organi-
zate reuniuni bilaterale cu reprezentanța 
permanentă a Danemarcei la Bruxelles, 
care s-a dovedit cooperantă și a adus 
o  contribuție utilă. Pe scurt, sperăm 
să salutăm participarea unui ministru 
danez la sesiunea plenară care va avea 
loc la începutul Președinției daneze, iar 
în cadrul sesiunii plenare din februarie, 
membrii danezi vor organiza o  seară 
daneză. Vor exista și alte manifestări 
culturale cu specifi c danez. La rândul lor, 
secțiunile și grupurile au depus eforturi 
pentru a  stabili contacte cu viitoarea 
Președinție; de pildă, la jumătatea lunii 
martie 2012, se va organiza, la Copenh-
aga, Ziua Europeană a Consumatorului, 
împreună cu Consiliul consumatorilor 
din Danemarca. De asemenea, este în 
curs de pregătire o posibilă listă de soli-
citări de avize exploratorii.

Așteptăm cu nerăbdare să ne con-
tinuăm activitatea desfășurată în cola-
borare cu trioul format de Președinția 
poloneză, Președinția daneză și 
Președinția cipriotă și sperăm să avem 
o Președinție a UE dinamică și centrată 
pe rezultate. (pln) ●

Prin Europa, 
în căutare de idei „tinere”

Vicepreședinta CESE, dna Anna Maria 
Darmanin, și prim-vicepreședintele Par-
lamentului European, dl Gianni Pittella, 
au încheiat cu succes primele trei reu-
niuni din cadrul inițiativei „Cinci idei 
pentru o Europă mai tânără”.

Seria vizitelor în universități europene 
în căutare de idei „proaspete” pentru 
Europa a inclus deja orașele Leeds (UK), 
Valletta (MT) și Rende (IT) și va conti-
nua până la sfârșitul primăverii anului 
viitor.

În curând, această serie de vizite va trece 
prin Belgia și apoi prin Franța, Spania, 
Polonia și prin multe alte state membre, 
pentru a le da cuvântul tinerilor europeni, 
pentru a le culege opiniile cu privire la pro-
iectul european și pentru a trage unele con-
cluzii care să poată fi  folosite în activitatea 
viitoare a celor două instituții.

La adresa de internet www.facebook.
com/5ideas puteți găsi multe alte informații 
cu privire la acest subiect, cum ar fi  rezu-
matul reuniunilor precedente, fotografi i 
și materiale fi lmate, și puteți urmări zi de 
zi dialogul dintre cei doi vicepreședinți și 
tinerii europeni. (rdr) ●

Prim-vicepreședintele Parlamentului European, dl Gianni Pittella, 
și vicepreședinta Comitetului Economic și Social European, dna Anna Maria Darmanin
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Cu mare tristețe am afl at, încă din primele ore ale zilei de 
10 octombrie, despre decesul foarte apreciatului Mario 
Sepi, fost președinte al Comitetului Economic și Social 
European. Am ascultat vestea zguduiți de surprindere și 
neîncredere.

Mario a  fost un bun coleg. De-a lungul multor ani 
petrecuți împreună la CESE, am avut ocazia să îl cunosc 
foarte bine, să învăț multe de la el, să mă însufl ețească și 
să îmi insufl e din experiența sa de mediator, acestea fi ind 
calități dobândite în lungul lui trecut de sindicalist, atât 
în Italia, cât și în Europa. În negocierile privind avizele, 
uneori l-am avut ca adversar, alteori ca aliat, dar totdeauna 
a rămas loial, sincer, perseverent și cu vădit respect pentru 
părerile celorlalți.

Mario a fost un european entuziast.

Viziunea sa internațională și pasiunea sa pentru proiectul 
european i-au pătruns convingerile, munca și viața.

Mai întâi ca membru, apoi ca președinte al Grupului 
„Salariați” și, în cele din urmă, ca președinte al acestui 
Comitet, Mario a excelat în misiunea sa de construire 
a unei punți între Europa și societatea civilă organizată, 
temeiul fundamental al existenței CESE.

Sub conducerea sa, Comitetul a trasat calea în vremuri 
grele, înfruntând numeroase obstacole pe care Mario 
a știut să le convertească în oportunități de întărire a rolu-
lui nostru în structura instituțională europeană. Viziunea 
sa asupra Europei, așa cum este ilustrată în Programma sa, 
a fost și continuă să fi e izvor de inspirație pentru Comi-
tetul nostru.

În timpul președinției sale, CESE și-a sporit infl uența și 
a reușit să demonstreze considerabila valoare adăugată cu 
care societatea civilă poate contribui la proiectul european. 
Omagiile care au curs în ultimele săptămâni arată cât de 
pozitivă a fost activitatea sa și stau mărturie a golului pe 
care dispariția sa l-a lăsat în sufl etul tuturor celor care au 
avut norocul să îl cunoască și să lucreze cu el.

Mario a fost un prieten.

Un om deschis, cu o dispoziție însuflețitoare, a  cărui 
prezență reconfortantă inspira încredere celor din jur. 
Va dăinui în amintirea mea și în memoria acestui Comitet.

Așa că, pentru cea din urmă oară,

Ciao, Mario!

Staff an Nilsson

Președintele Comitetului Economic și Social European

Mario Sepi, fostul președinte al CESE

„Mario visa la o Europă în 
care fi ecare va avea locul lui”

CESE info – Mario Sepi 
a dispărut dintre noi pe 
neașteptate, acum câteva 
săptămâni. Când aţi făcut 
cunoștinţă cu el? În ce 
împrejurări?

Georgios Dassis  – L-am cunoscut pe 
Mario cu mulți ani în urmă, prin inter-
mediul activităților noastre sindicale 
comune. Făcea parte dintre sindicaliștii 
italieni care-i sprijineau pe opozanții dic-
taturilor, atât în Vest, cât și în Est. Însă 
l-am cunoscut mult mai bine în cursul 
anilor pe care i-am petrecut împreună 
în cadrul Grupului „Salariați” al CESE. 
Mario era un copil al generației mele, cea 
care a ieșit din război și care și-a consa-
crat viața păcii, reconstrucției, anilor de 
creștere economică și mai apoi proiec-
tului enorm și extraordinar pe care l-a 
reprezentat o Europă unită. De aceea, 
Mario a dat dovadă de o sensibilitate și 
de o solidaritate deplină față de toți cei 
care, ca și mine, au trăit tragedia dictaturii 
pe pielea lor.

CESE info – Spuneţi că l-aţi 
cunoscut mai bine aici, 
la Comitet, unde a fost 
predecesorul dumneavoastră 
în funcţia de președinte al 
Grupului II, înainte de a ocupa, 
în 2008, postul de președinte 
al CESE. Care este moștenirea 
cea mai importantă pe care 
a lăsat-o?

Dassis – Sub președinția lui Mario, gru-
pul nostru s-a îmbogățit cu prezența unor 
sindicaliști din mai multe țări care tocmai 
aderaseră la Uniunea Europeană. Mario 
s-a străduit să îi integreze pe noii colegi 

în cel mai bun mod imaginabil, transfor-
mând experiența și istoria lor într-un ele-
ment important care, de-a lungul anilor, 
a îmbogățit și mai mult grupul și coeziu-
nea acestuia. Noi suntem sindicaliști cu 
istorii și culturi diverse, iar în anii aceia 
provocarea cea mai mare era tocmai 
construirea unui teren de întâlnire, de 
schimburi reciproce de idei și informații. 
Erau totodată anii Conferinței intergu-
vernamentale, ai dezbaterii asupra a ceea 
ce avea să devină Tratatul de la Lisabona, 
iar Mario s-a zbătut ca Comitetul să fi e 
prezent în text, cu tot potențialul său și 
cu întreaga lui importanță.

CESE info – Mario Sepi 
a cultivat o pasiune sinceră 
pentru proiectul european. 
Ce loc a avut acesta în ideile 
sale federaliste, în viziunea 
sa socială asupra Europei, 
în această perioadă difi cilă 
pentru Uniune?

Dassis – Mario n-a încetat nicio clipă 
să scrie, să citească, să studieze. Era 
însufl ețit de acest entuziasm care-l mâna 
ca în activitățile lui să meargă înainte tot 
mai departe, în toate provocările, mari 
și mici. Criza economică și financiară 
s-a declanșat în timpul președinției lui, 
iar prima lui reacție a fost să organizeze 
o importantă conferință la nivel înalt la 
Florența, pentru a vorbi despre excluziu-
nea socială, despre sărăcie și despre „noua 
sărăcie”, dar și despre marile idei. Mario 
visa la o Europă în care fi ecare va avea 
locul lui: concertele de muzică populară 
și multinațională pe care îi plăcea să le 
organizeze dovedesc acest lucru. Proiec-
tul său, visul său, este și visul nostru. Și 
nu vom renunța niciodată la el. ●

Noi publicaţii 
ale CESE

CESE și CoR se angajează să își 
îmbunătăţească performanţele de mediu

Ați auzit deja de sistemul de mana-
gement de mediu și audit? Poate că 
acronimul EMAS vă este mai cunos-
cut, iar dacă nu, cu siguranță că vă va 
fi  în curând. Tot mai multe organizații 
se declară dispuse să își gestioneze 
impactul asupra mediului și încearcă 
să obțină certificarea EMAS. Astfel, 
eforturile și resursele investite în redu-
cerea impactului negativ pe care îl au 
activitățile noastre asupra mediului pot 
fi  recunoscute în mod ofi cial.

Regulamentul EMAS a fost adoptat 
în 1993 și a fost modifi cat de două ori 
de atunci, în 2001 și în 2009. Această 
inițiativă a atras atenția întreprinderilor 
și a instituțiilor, printre care se numără, 
fi rește, și CESE și CoR, care au semnat, 
în 2009, o cartă și s-au angajat să asigure 
sprijin și resurse pentru acest proiect.

La 10 octombrie 2011, președinții și 
secretarii generali au reînnoit angaja-
mentul asumat de predecesorii lor în 

mai 2010, prin semnarea unui docu-
ment privind politica de mediu, care 
urmează a fi  publicat în declarația de 
mediu. Acest fapt a permis Comitete-
lor să actualizeze măsurile adoptate, 
pentru a se asigura o efi ciență tot mai 
mare a  consumului de electricitate, 
gaze și hârtie, a sortării deșeurilor și 
a reducerii emisiilor cauzate de depla-
sarea personalului către și de la locul 
de muncă. Aceste documente trebuie 
mai întâi validate prin intermediul unui 
audit extern, înainte de a se obține, pe 
baza lor, certifi carea EMAS.

Așa cum a afi rmat secretarul general, 
dl Martin Westlake, „promovarea dez-
voltării durabile și combaterea schim-
bărilor climatice sunt două lucruri în 
care Comitetul crede cu tărie, atât la 
nivel politic, cât și la nivel adminis-
trativ”. Certificarea EMAS poate fi 
obținută, dacă ne dăm seama de impac-
tul cumulat uriaș pe care activitățile 
noastre de zi cu zi îl pot avea asupra 
protecției planetei. Nu trebuie să ratăm 
o asemenea ocazie! (mvd/asp) ●

Interviu cu Georgios Dassis – președintele 
Grupului „Salariați”

1.  Services of general interest

2.  Demographic change: a challenge 
and an opportunity

3.  Transport, energy, infrastructu-
res, information society

4.  Th e European Union budget

5.  Rio+20: a milestone on the road 
to sustainable development

6.  2011 European Design Award for 
a Sustainable Present

7.  Transport, energy, infrastructu-
res, information society – Energy

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications ●

ww

IN MEMORIAM

In memoriam Mario Sepi
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Europa trăiește experiența unei serii de nereușite, 
variind de la practicile greșite legate de taxe și 
cheltuieli guvernamentale până la criza bancară 
americană din 2008, cauzată de o combinație de 
produse fi nanciare derivate de înalt risc, de swap 
pe riscul de credit și de lăcomie. În prezent, ne 
facem cu greu drum printr-o mlaștină de incer-
titudini economice, acum când o a doua criză 

bancară planează la orizont. În septembrie 2011, indicatorul european al climatului 
economic al zonei euro a scăzut pentru a șaptea lună consecutiv.

Toată lumea își dă seama de consecințele unei recesiuni din ce în ce mai grave. 
Trebuie doar să ne uităm la tineretul din ce în ce mai înstrăinat, la cozile lungi din fața 
birourilor de șomaj și la spectacolul deprimant oferit de o Grecie foarte îndatorată. 
Depindem de conducătorii noștri aleși care trebuie să coopereze și să pună în sfârșit 
punct acestui capitol al istoriei Europei. Depindem unii de alții în calitate de membri 
ai unei societăți decente care trebuie să îi ajute pe cei care au suferit ca urmare a crizei 
și a austerității aferente.

Europa trebuie să iasă din ghearele paradoxului austeritate/creștere – pe de o parte, 
nevoia de a reechilibra bugetele în statele membre, pe de altă parte, nevoia urgentă de 
a vedea o redresare economică la nivel european. De asemenea, este nevoie de o mai 
mare coerență de fond a politicilor europene. Trebuie să revenim la o creștere a eco-
nomiei reale, nu să mergem în continuare în direcția opusă. Există o nevoie reală de 
o abordare mai simetrică în defi nirea procesului politic european.

Avem nevoie și trebuie să găsim soluții de sprijinire a întoarcerii la creșterea inclu-
zivă și durabilă. Comitetul Economic și Social European (CESE) acționează în acest sens. 
Așa cum sugerează numele instituției noastre, avem un profi l pe jumătate economic și pe 
jumătate social. Aceste jumătăți sunt strâns legate. În calitate de președinte al Secțiunii 
pentru uniunea economică și monetară și coeziune economică și socială (ECO) a CESE, 
obiectivul meu a fost întotdeauna direcționarea politicii UE către cetățean. Acesta este 
motivul pentru care CESE are de jucat un rol important în asigurarea viitoarei stabilități 
economice a Uniunii și a monedei noastre comune. Facem acest lucru în primul rând 
prin munca pe teren, vorbind cu oameni din toată Europa și ascultându-le preocupările. 
Apoi, transmitem mesajul factorilor de decizie politică și exercităm presiuni atunci 
când este necesar.

Susținem taxa pe tranzacțiile fi nanciare. Susținem punctele de vedere și ideile Comi-
siei cu privire la euro-obligațiuni și așteptăm Cartea verde a Comisiei înainte de sfârșitul 
anului. Susținem rolul în schimbare al mecanismului european de stabilizare fi nanciară 
și, în primul rând, susținem bunăstarea celor 500 de milioane de cetățeni ai Europei.

Michael Smyth
Președintele Secțiunii pentru uniunea economică și monetară 

și coeziune economică și socială (ECO) a CESE

Până în prezent, sectorul financiar 
european a primit garanții din partea 
cetățenilor europeni în valoare de 4,6 
bilioane EUR. De curând, statul belgian 
a acordat băncii belgiene Dexia, care se 
afl a în difi cultate, un ajutor de 4 mili-
arde EUR. O a doua criză bancară pare 
iminentă, urmând să li se ceară cetățenilor 
UE să contribuie într-o măsură încă și 
mai mare. În schimb, Comisia Euro-
peană propune introducerea unei taxe 
pe tranzacțiile fi nanciare, care ar genera 
anual 55 miliarde EUR. Sectorul fi nanciar 
se opune acestei propuneri.

Cu toate acestea, CESE sprijină taxa 
pe tranzacțiile fi nanciare, dar își exprimă 
îngrijorarea cu privire la riscul ca focali-
zarea pe realizarea unor reforme structu-
rale să împingă Europa într-o perioadă 
de recesiune. Infl ația anuală în zona euro 

Criza economică care traversează Europa 
îi lovește puternic pe cetățeni. Soluțiile 
propuse sunt în mod invariabil globale, 
însă ieșirea din criză necesită să se inves-
tească deopotrivă în inițiative la nivel 
local, național și european. Educația, 
formarea profesională a lucrătorilor slab 
califi cați și a celor înalt califi cați, precum 
și revizuirea Directivei privind detașarea 
lucrătorilor, parte a pachetului legislativ 
„Actul privind piața unică”, sunt câteva 
domenii pe care CESE le consideră vitale 
pentru ieșirea din criză.

„Învățarea permanentă prin inter-
mediul programelor de învățare pe tot 
parcursul vieții este esențială pentru toți 
cei care vor să își consolideze poziția pe 
piața forței de muncă”, a declarat dom-
nul Martin Siecker, membru al CESE și 

a fost de 3 % în septembrie, spre deose-
bire de 1,9 % cât s-a înregistrat anul tre-
cut. Reducerea controversată a bugetului 
UE destinat ajutoarelor pentru hrană 
acordate persoanelor defavorizate, ală-
turi de reducerea drepturilor de pensii 
și de reducerea generală a salariilor și 
a protecției sociale acordate lucrători-
lor din UE generează o presiune uriașă 
asupra obiectivelor Europei de dezvol-
tare economică inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii. Europa a pierdut, 
în 2009 și 2010, în jur de 3,25 milioane de 
locuri de muncă, aproximativ 80 de mili-
oane de europeni afl ându-se în prezent în 
pragul sărăciei.

„Guvernul salvează băncile și așteaptă 
ca populația să plătească. Trebuie să ana-
lizăm cauzele crizei economice și sociale”, 
a afi rmat dna Bernadette Ségol, secretarul 

raportor pentru avizul CESE pe 
tema „Strategiile UE de ieșire 
din criză”. Aproximativ 47 % 
din cetățenii UE urmează în pre-
zent programe de învățământ și 
formare profesională, deși cali-
tatea și numărul acestora variază 
de la un stat membru la altul. În 
Țările de Jos, participă la astfel 
de programe 76 % din populație, 
în comparație cu numai 24 % în 

Portugalia .

Potrivit dlui Siecker, Europa a acor-
dat prioritate creșterii economice în 
detrimentul angajamentelor sale sociale 
față de cetățeanul european. Reglemen-
tările menite să îi protejeze pe cetățenii 
UE și să fie obligatorii din punct de 
vedere juridic, astfel cum se prevede în 
Tratatul de la Lisabona, au fost erodate și 
ignorate. Multe persoane se găsesc acum 
în situația de a căuta un loc de muncă 
temporar sau care necesită un nivel scă-
zut de califi care.

De asemenea, proporția locurilor de 
muncă temporare este în creștere, ceea 
ce contribuie la creșterea inegalităților 
în societate. „Societățile inegale nu 
funcționează bine”, a declarat dl Siecker, 

general al Confederației Europene a Sin-
dicatelor (CES). În opinia CES, criza 
fi nanciară este rezultatul dereglementării 
combinat cu speculația fi nanciară, acesta 
opunându-se explicației răspândite care 
evocă cheltuielile publice iresponsabil de 
ridicate.

„De aceea, cerem liderilor politici 
europeni să adopte măsurile corective 
corespunzătoare pentru a schimba un 
sistem care a dat frâu liber speculației 
și avidității anumitor bănci și fonduri 
speculative” a continuat dna Ségol, adă-
ugând că condițiile de salvare impuse de 
troica UE-BCE-FMI riscă să compromită 
modelul social european în Grecia, Italia 
și Portugalia. În proiectul său de raport 
din octombrie privind Grecia, troica 
a recunoscut că, potrivit previziunilor, 
activitatea economică a acestei țări va 
continua să se deterioreze în 2012.

CES consideră că stimularea creșterii 
economice, a creării de locuri de muncă 
și a unei economii durabile necesită poli-
tici bazate pe echitate și solidaritate. Ea 
îndeamnă UE și guvernele naționale să 
introducă euroobligațiunile pentru a spri-
jini fi nanțarea inițiativelor de redresare și 
pentru a evita atacarea monedei euro de 
către piețele fi nanciare.

„Totodată, sunt necesare armonizarea 
bazei de impozitare a profi tului întreprin-
derilor, o cotă minimă de impozitare, 
precum și suprimarea paradisurilor fi s-
cale”, a adăugat dna Ségol, recunoscând 
că politici salariale mai solide ar putea, 
de asemenea, să sprijine creșterea econo-
mică. ●

adăugând că încrederea reciprocă între 
oameni și în Europa a  fost distrusă. 
Costurile sociale pentru UE sunt inco-
mensurabile. Costurile economice suferă 
modifi cări aproape zilnic.

Recâștigarea încrederii reciproce 
necesită investiții în educație și formare. 
Acesta va fi  un obiectiv pe termen lung, 
însă o  revizuire a  Directivei privind 
detașarea lucrătorilor ar putea avea 
rezultate socioeconomice pozitive mai 
rapide. Directiva ar trebui să preîntâm-
pine concurența neloială în materie de 
salarii și condiții de muncă în interiorul 
UE. CESE consideră însă că lucrurile nu 
stau tot timpul astfel.

Conform Directivei privind detașarea 
lucrătorilor, guvernele nu pot să își aplice 
legislația și reglementările sociale pro-
prii în cazul achizițiilor publice deschise 
contractanților străini. În consecință, 
forța de muncă locală este dată deoparte 
în favoarea unei alternative mai ieft ine.

„Dacă nu reușim, s-ar putea să ne 
pomenim în situația în care din UE nu 
va mai rămâne decât un kilometru pătrat 
de beton, sticlă și oțel în centrul orașului 
Bruxelles”, a încheiat dl Siecker. ●
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Marș către Bruxelles

La 8  octombrie, mișcarea Indigna-
dos, care a străbătut Europa în ulti-
mele câteva luni, a ajuns la Bruxelles. 
Sute de persoane au străbătut pe jos 
o  distanță de peste 1  500  km de la 
Madrid. Alții au sosit de la Barcelona, 
Toulouse, Aachen și Amsterdam. Toți 
au venit să protesteze împotriva unei 
guvernări și a unui sistem economic 
pe care le consideră obstacole pentru 
progresul umanității. La Bruxelles, 
și-au stabilit tabăra în parcul Elisabeta, 
de unde au fost îndepărtați și mutați 
într-o clădire abandonată a  HUB, 
o  universitate flamandă situată în 
Bruxelles.

„Am uitat dimensiunea umană 
a  societății”, a  declarat Ben Bor-
ges, un indignado belgian în vârstă 

de 30 de ani, membru al Comisiei 
internaționale a  mișcării Indigna-
dos, într-un interviu cu CESE  info. 
La 19 octombrie, la sediul Fundației 
Madariaga, dl Borges s-a întâlnit cu 
dl Koos Richelle, directorul general 
al DG Ocuparea Forței de Muncă din 
cadrul Comisiei Europene.

„Noi nu reprezentăm mișcarea; 
vorbim în nume propriu. Comisia 
Europeană a  fost deschisă la ide-
ile noastre. Pentru noi a  fost oare-
cum o  surpriză, însă a  fost benefic 
să avem această discuție și cel puțin 
să ne transmitem mesajul”, a  afir-
mat el, adăugând că li s-a transmis 
reprezentanților Comisiei Europene 
că Europa a  pierdut contactul cu 
cetățenii săi.

Indignados a  invitat și 
eurodeputați, pentru a  dis-
cuta și a  dezbate actuala 
criză. „Dorim să discutăm cu 
oameni politici, însă nu ne 
place ideea ca un grup restrâns 
de persoane să meargă la 
Parlamentul European și să 
reprezinte diversitatea acestei 
mișcări”, a explicat dl Borges. 
„Vrem ca ei să vină la adună-
rile noastre populare. Vrem 
să vadă realitatea din stradă. 
Însă invitația noastră nu a fost 
acceptată”, a spus acesta.

Dl  Borges, care nu și-a 
putut găsi un loc de muncă 
stabil, și-a folosit cunoștințele 
în materie de rețele sociale 
pentru a identifi ca și a cana-
liza vocile celor pe care con-

sideră că Europa i-a abandonat. Un 
sondaj Eurobarometru recent indică 
faptul că majoritatea europenilor 
sunt nemulțumiți de modul în care 
inegalitățile și sărăcia sunt tratate în 
țara lor. Dl Borges, care a instalat și 
terminale internet în clădirea abando-
nată a universității, a descris condițiile 
din interior ca fi ind deplorabile.

„Marșul către Bruxelles a început 
ca un zvon pe Facebook, care a devenit 
în timp scurt realitate”, a spus acesta, 
confi rmând că puterea internetului de 
a organiza inițiativele civile și a pro-
mova democrația directă va continua 
să crească. „Europa nu ne ascultă, însă 
oamenii da”, a încheiat dl Borges. ●

Când începe redresarea

Programele de austeritate inițiate ca 
reacție la criza economică globală și pre-
siunile unor cercuri pentru a  impune 
sancțiuni statelor membre prea chel-
tuitoare au efecte secundare asupra 
unei game ample de programe sociale. 
Consecințele pe termen scurt se regăsesc 
în datele sumbre prezentate de Eurostat și 
în relatările descurajante ale persoanelor 
care caută locuri de muncă decente și un 
viitor mai luminos.

Acum, rata șomajului în zona euro este 
de 10 %, crescând de la 9,2 %, cât era în 
luna august a anului trecut. Indicatorul 
european al climatului economic, care 
evaluează nivelul de încredere a  între-
prinderilor, a  scăzut cu 3,4 puncte în 
septembrie, în UE și în zona euro. Con-
form Comisiei Europene, această scădere 
„refl ectă deteriorarea largă, transsectori-
ală a sentimentului de încredere, pierderi 
deosebit de puternice ale încrederii înre-
gistrându-se în industrie și servicii”.

Pentru Conny Reuter, secretar general 
al Solidar, accentul pus de UE pe creșterea 
competitivității și pe consolidarea Pactului 
de stabilitate și de creștere a afectat coe-
ziunea socială și bunăstarea persoanelor 
celor mai vulnerabile din Europa. Solidar 
este o rețea europeană de ONG-uri care 
promovează dreptatea socială în Europa 
și în restul lumii. Austeritatea este asoci-
ată obsesiv cu relatările interminabile des-
pre măsurile fi scale și fi nanciare, afi rmă 
dl Reuter. „Piața nu poate dicta regulile”, 
a declarat dl Reuter pentru CESE info. „În 
perioade de criză trebuie să investești. Nu 
poți crea un viitor economic solid dacă îi 
distrugi dimensiunea socială.”

Conform dlui Reuter, redresarea va 
începe atunci când UE va pune în apli-
care măsurile de realizare a obiectivelor 

privind ocuparea forței de muncă, redu-
cerea sărăciei și incluziunea socială, obiec-
tive menționate în Strategia Europa 2020. 
El consideră că inițiativele prevăzute de 
Strategia Europa 2020, cum ar fi „Noi 
competențe pentru noi locuri de muncă” 
și „Tineretul în mișcare”, reprezintă exem-
ple primordiale de cum trebuie promo-
vată creșterea, ținând seama totodată de 
dimensiunea socială.

Dar readucerea oamenilor în câmpul 
muncii nu este sufi cientă. „În Germania, 
45 % din numărul total al locurilor de 
muncă noi au fost create prin agenții de 
plasare pe perioade temporare”, afi rmă 
dl Reuter. Când concurența se bazează pe 
costurile reduse ale forței de muncă, locu-
rile de muncă se duc în țările în care forța 
de muncă este ieft ină. Pentru a contracara 
acest fenomen, standardele sociale trebuie 
ridicate la un nivel înalt în toate țările din 
UE. De asemenea, sărăcia afectează 18 % 
din populația UE , acest segment fiind 
încadrat la categoria „lucrători săraci”.

CESE sprijină Strategia Europa 2020 
și a pledat de mult în favoarea măsurilor 
de reducere cu 20 de milioane a numă-
rului de persoane care ar putea sărăci. În 
iunie 2010, Mario Sepi, fost președinte al 
CESE, decedat recent, a îndemnat Consi-
liul European să abordeze inegalitățile, să 
consolideze protecția socială și să promo-
veze incluziunea socială.

Cu doar patru zile înainte de dispariția 
sa, dl Sepi afi rma că, în aceste vremuri difi -
cile, eforturile CESE trebuie să se îndrepte 
în primul rând către menținerea capitalu-
lui social al Europei. Mottoul mandatului 
său prezidențial a fost „Drepturile și soli-
daritatea – călăuzele globalizării”, acesta 
fi ind în continuare actual pentru CESE. ●

Un loc de muncă departe de casă

Virág Gulyás, în vârstă de douăzeci și 
șase de ani, se consideră norocoasă. Și-a 
terminat studiile în iulie și și-a găsit un 
stagiu plătit la Bruxelles. Venitul nu este 
mare, recunoaște ea, însă reușește să se 
descurce cu ajutorul prietenilor.

„Stagiul m-a făcut să regresez din 
punct de vedere fi nanciar, însă nu am 
putut găsi ceea ce căutam în Ungaria”, 
declară aceasta pentru CESE info. Potri-
vit unui sondaj Eurobarometru, aproxi-
mativ 53 % dintre tinerii europeni sunt 
dispuși – sau ar dori – să se deplaseze 

pentru găsirea unui loc de muncă. Mobi-
litatea forței de muncă în Europa este 
de 3 %.

Dorința tinerei Virág Gulyás de 
a părăsi Ungaria nu a avut la bază doar 
motive fi nanciare. Și-a dorit dintotdea-
una foarte mult să locuiască în străi-
nătate. Și-a început stagiul de 12 luni 
în septembrie și, pe durata acestuia, 
intenționează să își facă cunoștințe și să 
învețe limba franceză. Alți foști colegi 
de clasă din Ungaria nu sunt la fel de 
norocoși, spune ea. Mulți lucrează în 

baruri la Londra, în timp ce alții sunt 
șomeri și se străduiesc să depășească 
situația.

Povestea ei este o  excepție în 
comparație cu o tendință altfel îngrijo-
rătoare în rândul tineretului din Europa. 
Aproape unul din cinci, adică peste 
5 milioane de tineri, nu reușesc să își 
găsească un loc de muncă. În discursul 
său privind starea Uniunii, președintele 
Comisiei Europene, dl  José Manuel 
Barroso, a descris situația tinerilor din 
unele state membre ca „pur și simplu 

dramatică”. FMI a afi rmat că o întreagă 
generație ar putea fi pierdută pentru 
piața forței de muncă din cauza crizei.

Dl Peter Matjašič, președintele Foru-
mului European al Tineretului, a decla-
rat pentru CESE info că criza îi împiedică 
pe tineri să devină independenți, deoa-
rece nu pot să găsească un loc de muncă 
stabil și să se integreze în societate. „Ris-
cul pierderii unei generații este real, de 
aceea UE trebuie să îl recunoască și să 
investească în tineret, pentru a contri-
bui la o ieșire durabilă din criză”, a spus 
acesta, adăugând că tinerii trebuie să se 
bazeze pe stagii pentru a intra pe o piață 
a forței de muncă din ce în ce mai puțin 
accesibilă.

„Din păcate, din ce în ce mai mulți 
tineri stagiari sunt prost plătiți, adese-
ori trebuie să desfășoare activități care 
nu contribuie la obiectivele lor de studii 

sau de carieră și nu au acces la protecție 
socială sau asigurare de sănătate”, a con-
tinuat dl Matjašič.

CESE dorește ca UE și guvernele 
naționale să instituie cadre de calitate 
pentru stagii. Potrivit avizului CESE 
„Tineretul în mișcare”, ar trebui evitate 
orice fel de reduceri ale planurilor și 
programelor europene existente, care au 
o mare valoare pentru tineri. Forumul 
European al Tineretului și milioanele de 
tineri pe care îi reprezintă acesta se îndo-
iesc însă de capacitatea UE de a-și duce 
la îndeplinire angajamentele asumate.

„În loc să se concentreze exclusiv pe 
recapitalizarea băncilor, liderii europeni 
ar trebui să se gândească, de asemenea, 
să investească mai mult și mai bine în 
tineret”, a spus dl Matjašič. ●
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Taxa „Robin Hood” 
le va fi  de folos și bogaţilor, și săracilor

În această perioadă de austeritate, impu-
nerea unei taxe pe tranzacțiile fi nanciare 
nu va contribui numai la asigurarea 
justiției economice și a unor noi surse 
de venit la bugetul public, ci va proteja 
și piețele fi nanciare împotriva neajun-
surilor cauzate de practicarea excesivă 
a activităților speculative.

Ideea unei așa-numite taxe „Robin 
Hood”, adică a unei taxe pe tranzacțiile 
fi nanciare, există încă din deceniul tre-
cut. Totuși, în urma crizei fi nanciare din 
2008 și a recesiunii economice pe care 
a declanșat-o, sprijinirea acestei taxe se 
bucură de un consens tot mai larg în rân-
dul opiniei publice.

Deși încă nu a avut loc, introducerea 
unei asemenea taxe a fost amplu dezbă-
tută în cadrul UE și al G20. În ceea ce îl 
privește, CESE susține, în general, această 
idee.

„În opinia CESE, gândirea pe termen 
lung, în care primele nu se calculează pe 
baza speculațiilor, trebuie să înlocuiască 
gândirea pe termen scurt”, potrivit unui 
aviz al CESE privind importantul raport 
redactat de Grupul de experți la nivel 
înalt privind supravegherea financiară, 
condus de Jacques de Larosière. „În acest 
sens, CESE sprijină ideea unei impozitări 
a tranzacțiilor fi nanciare.”

Obiectivele acestei taxe ar fi găsirea 
unor noi surse de fi nanțare publică care ar 
putea fi  utilizate în scopul fi nanțării unor 
inițiative privind dezvoltarea și mediul, 
precum și pentru a reduce presiunea asu-
pra bugetului.

Impunerea unei taxe pe tranzacțiile 
financiare va avea, de asemenea, efecte 
benefi ce asupra comportamentului pieței, 
în special asupra activităților speculative 
practicate de traderi și de alte instituții 

fi nanciare. „Taxa pe tranzacțiile fi nanciare 
este necesară în vederea reducerii procen-
tajului reprezentat de activitățile specu-
lative în sectorul bancar, asupra căruia 
supravegherea nu are niciun impact”, 
explică dl Lars Nyberg, fost membru al 
CESE și al Grupului „Salariați” între 1995 
și 2010.

Dl Nyberg a elaborat și un aviz din pro-
prie inițiativă, consacrat tocmai ideii unei 
taxe pe tranzacțiile fi nanciare, în care se 
descrie modul în care, în mai puțin de două 
decenii, piețele de instrumente fi nanciare 
derivate și alte tipuri de activități specula-
tive au explodat. De pildă, valoarea totală 
a tranzacțiilor fi nanciare a crescut de la 
valoarea PIB-ului global înmulțit cu 15, în 
1990, la valoarea PIB-ului global înmulțit 
cu 70, în 2007. O taxă pe tranzacțiile fi nan-
ciare ar diminua această tendință.

O astfel de taxă nu numai că ar stabi-
liza piețele globale, ci ar genera și profi turi 
considerabile pentru bugetul public. „Dacă 
s-ar aplica în întreaga Europă, veniturile 
provenite din taxă s-ar ridica la aproxi-
mativ 1,5 % din PIB […]. Dacă s-ar aplica 
la nivel mondial, veniturile aduse de taxă 
s-ar ridica la aproximativ 1,2 % din PIB-ul 
mondial.”

Într-un aviz mai recent privind politica 
fi scală inteligentă, CESE subliniază nevoia 
de a se acționa rapid, „pentru a colecta 
veniturile necesare reducerii dezechi-
librelor bugetare, în vederea finanțării 
măsurilor de relansare, pentru stimularea 
creșterii și pentru a combate activitățile 
pur speculative.” ●

Pieţele fi nanciare: 
de la reglementare la educaţie

CESE este de părere că reformarea 
piețelor fi nanciare instabile ale Euro-
pei în vederea sporirii contribuției lor 
la o creștere economică durabilă și la 
crearea de locuri de muncă necesită 
o  abordare amplă și globală, care să 
cuprindă tot, de la reglementare până 
la educație.

Răspunsurile Uniunii Europene 
la criza fi nanciară, criza economică și 
criza datoriei suverane au fost ferme și 
oportune și au contribuit la diminuarea 
efectelor negative determinate de aceste 
probleme de natură structurală.

Concentrarea asupra reformării sec-
torului fi nanciar, atât la nivel european, 
cât și internațional, a constituit un ele-
ment de bază al răspunsului UE, pentru 
a se asigura că, în viitor, acest sector nu 
va fi  declanșatorul unor crize și mai pro-
funde. În vederea identifi cării timpurii și 
a preîntâmpinării problemelor și pentru 
a se garanta că toți actorii fi nanciari sunt 
reglementați și supravegheați în mod 
corespunzător, UE a instituit noi norme 
și a înfi ințat agenții noi.

În Strategia Europa 2020, care este 
strategia globală a UE pentru acest dece-

niu, guvernanța economică îmbunătățită 
se numără printre principalele priorități. 
Aceasta include acțiuni în vederea 
redresării sectorului fi nanciar, cum ar 
fi  viitoare măsuri prin care să se asigure 
deținerea de către băncile europene 
a unor rezerve de capital sufi ciente pen-
tru a le permite să suporte orice zguduiri 
viitoare ale sistemului fi nanciar.

În tot acest timp, CESE a jucat un rol 
esențial în evaluarea măsurilor propuse 
și prin prezentarea propriilor soluții. Un 
bun exemplu al acestui proces îl repre-
zintă evaluarea întreprinsă de către CESE 

Salvarea băncilor 
europene

„Reformele sistemului bancar european 
sunt amenințate de criza datoriei suverane, 
iar acest fapt înseamnă că guvernele statelor 
membre trebuie să își regândească aborda-
rea față de moneda unică și de salvarea sta-
telor membre afl ate în difi cultate”, explică 
dl Peter Morgan, membru al CESE.

Criza financiară din 2008 a  dus la 
o situație în care numeroase bănci au intrat 
în insolvență reală pe ambele maluri ale 
Atlanticului și la o lipsă de lichidități în sec-
torul bancar. „Bilanțurile contabile ale băn-
cilor erau încărcate cu produse derivate din 
credite ipotecare cu risc ridicat (subprime), 
al căror rating a  fost redus considerabil 
de către agențiile de rating al creditelor și 
care nu au putut fi transformate în bani 
lichizi”, a comentat dl Morgan, membru al 
Grupului „Angajatori” din cadrul CESE și 
actualul președinte al Association of Lloyd’s 
Members. „Acest lucru a reprezentat un 
dublu ghinion, care a afectat atât calitatea 
activelor, cât și lichiditatea”, a afi rmat el.

Cu toate că unele bănci au fost lăsate să 
falimenteze, guvernele le-au venit, în gene-
ral, în ajutor, prin injectarea unor lichidități 
extrem de necesare și prin restructurare. 
„După șocul inițial, băncile care au mai 
rămas au început să își redreseze bilanțurile 
contabile”, a explicat dl Morgan.

În plus, UE a inițiat o revizuire majoră 
a  sectorului bancar, luând drept ghid 
raportul influent redactat de Grupul de 
experți la nivel înalt privind supravegherea 
fi nanciară, condus de Jacques de Larosière. 
Printre acțiuni se numără și înfi ințarea unei 
autorități bancare europene, precum și 
adoptarea unor legi care să le acorde statelor 
membre noi competențe în ceea ce privește 
restructurarea băncilor afl ate în difi cultate.

„Însă înainte ca regulamentele și direc-
tivele să producă vreun efect, s-a declanșat 
criza datoriei suverane”, a adăugat dl Mor-
gan, remarcând difi cultatea suplimentară 
reprezentată de faptul că „[…] în unele state 

membre, băncile nu își redresaseră îndea-
juns bilanțurile contabile, și nici nu acumu-
laseră sufi ciente capitaluri noi, în momentul 
declanșării crizei datoriei suverane”.

Criza datoriei suverane s-a produs din 
cauză că, în anumite state membre, raportul 
dintre datorie și produsul intern brut (PIB) 
este într-atât de disproporționat încât capa-
citatea lor de a-și rambursa datoria este pusă 
la îndoială. Cu toate că Pactul de stabilitate și 
creștere stabilește un plafon de 60 % din PIB 
pentru datoria publică, un stat ca Grecia, 
a cărei datorie este de 180 % din PIB, a atins 
un nivel triplu față de cel impus. Dl Morgan 
a subliniat faptul că reducerea acestei dato-
rii necesită atât operarea unor reduceri ale 
cheltuielilor publice, cât și o creștere econo-
mică susținută, însă, în economiile afl ate în 
difi cultate, măsurile de austeritate generează 
un efect colateral de scădere a perspectivelor 
de creștere.

El a adăugat că ultima criză a expus și 
carențele structurale ale monedei euro. 
„Uniunea economică și monetară a  fost 
corect catalogată drept uniune monetară 
«light». Zona euro trebuie fi e să se îndrepte 
către o deplină uniune fi scală, fi e să abor-
deze în mod rațional diferențele ireconci-
liabile dintre statele membre suverane din 
nord și cele din sud.”

Întrucât niciuna dintre aceste soluții 
nu pare probabilă, potrivit dlui Morgan, 
„Europa se afl ă în pragul unei crize difi cile și 
îndelungate, iar băncile se afl ă în linia întâi”.

El este de părere că prioritatea UE nu ar 
trebui să fi e garantarea datoriilor care nu 
pot fi  plătite de statele afl ate în difi cultate.

„Fondurile pentru cazuri de criză 
ar trebui să fie utilizate pentru a reduce 
amenințările la adresa lichidității și 
a solvabilității băncilor, până când acestea 
au posibilitatea de a se recapitaliza și își 
îmbunătățesc calitatea activelor”, a conchis 
dl Morgan. ●

a pachetului de măsuri propus de Comi-
sia Europeană sub titulatura generală 
„Reglementarea serviciilor fi nanciare în 
folosul creșterii sustenabile”, precum și 
observațiile CESE pe această temă.

Aceste măsuri includ o  propu-
nere a Comisiei de înfi ințare a trei noi 
autorități de supraveghere europene pen-
tru sectorul bancar, pentru piața valorilor 
mobiliare și pentru sectorul asigurărilor 
și al pensiilor ocupaționale. Această nouă 
structură a fost lansată în timp record, la 
începutul lui 2011, la mai puțin de doi ani 
după ce a fost propusă inițial.

Pe lângă faptul că a salutat pachetul 
propus, CESE a  recomandat executi-
vului UE să ia în considerare și să stu-

dieze ideea înfi ințării unei autorități de 
protecție a consumatorilor de servicii 
fi nanciare, similară celei care urmează 
să fi e înfi ințată în Statele Unite.

În aceeași ordine de idei, un aviz al 
CESE publicat în iulie 2011 subliniază 
faptul că, în ziua de azi, pe lângă o mai 
bună reglementare, este necesar ca 
cetățenii europeni să își însușească în mai 
mare măsură alfabetizarea financiară. 
În aviz se subliniază faptul că cetățenii 
europeni au datoria „să își dezvolte 
capacitățile fi nanciare de-a lungul întregii 
vieți”, se solicită introducerea educației 
fi nanciare ca materie obligatorie în pro-
gramele școlare și continuarea acesteia 
prin cursuri de formare și de recalifi care 
destinate lucrătorilor. ●
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Un nou impuls pentru stabilitate 
și creștere în zona euro

Pentru a preveni o criză viitoare a dato-
riilor suverane în zona euro, în Pactul de 
stabilitate și creștere trebuie introduse 
cerințe stricte de supraveghere bugetară. 
Este concluzia unui aviz al CESE elabo-
rat de raportorul Vincent Farrugia.

Criza fi nanciară din 2008 nu numai 
că a  zdruncinat sistemul financiar 
internațional, dar a și generat cea mai 
puternică recesiune cunoscută vreo-
dată. Încetinirea ritmului economiei, 
asociată cu pachetele fi nanciare de sal-
vare costisitoare, au generat o presiune 
enormă asupra bugetelor publice din 
Europa. Aceasta, împreună cu pro-
blemele structurale deja existente din 
unele state membre, au creat condițiile 
pentru așa-numita „criză a datoriilor 
suverane”.

În timp ce liderii europeni se strădu-
iesc să limiteze efectele crizei datoriilor 
suverane și să calmeze agitația piețelor, 
UE și-a îndreptat cu înțelepciune atenția 
către viitor, dezvoltând mecanisme 
care să prevină repetarea unei astfel 
de situații. Deși setul de instrumente 
politice existent și uniunea economică 
și monetară (UEM) au permis Europei 
să supraviețuiască acestei furtuni, este 
nevoie ca situația să se îmbunătățească.

În acest scop, în 2010, Comisia Euro-
peană a făcut publică o propunere de 
regulament pe această temă.

Pactul de stabilitate și creștere (PSC), 
care stabilește o limită maximă a dato-
riei publice, este instrumentul esențial 
pentru asigurarea disciplinei bugetare 

în zona euro prin coordonarea politi-
cilor în domeniu și supraveghere. Cu 
toate acestea, PSC trebuie reformat în 
lumina crizei recente, iar Comisia a pro-
pus dotarea acestuia cu mecanisme de 
asigurare a aplicării și de supraveghere 
mai efi cace, pe care să le completeze cu 
prevederi referitoare la cadrele bugetare 
naționale.

În decembrie, Consiliul Uniunii 
Europene a solicitat contribuția CESE 
la acest proiect de regulament, rezultatul 
concretizându-se într-un aviz adoptat în 
mai cu 139 de voturi pentru, 10 voturi 
împotrivă și 33 de abțineri.

Avizul CESE, elaborat de domnul 
Vincent Farrugia, membru maltez al 
Grupului I („Angajatori”), salută pro-
punerea de regulament, însă subliniază 
„nevoia revizuirii adecvate a compo-
nentei preventive și a celei corective ale 
acestei propuneri”. Normele bugetare, 
susține acesta, ar trebui să ia în consi-
derare calitatea activităților bugetare, să 
pună un accent mai puternic pe abordă-
rile preventive în locul celor corective și 
să ofere mai multe stimulente pe lângă 
măsurile punitive.

Avizul subliniază importanța enormă 
a asigurării respectării noilor norme, 
întrucât „neaplicarea măsurilor în trecut 
a slăbit PSC și i-a compromis credibili-
tatea”. ●

Creditele ipotecare la fel de sigure 
precum o casă

Pentru a evita reproducerea unei ast-
fel de situații în UE, în martie, Comisia 
Europeană a făcut publică o propunere 
de directivă privind contractele de cre-
dit pentru proprietăți rezidențiale, după 
o amplă consultare a părților interesate 
și publicarea unei Cărți albe.

„O piață unică europeană a  cre-
ditelor ipotecare va asigura o ofertă 
mai mare de credite și va impulsiona 
concurența”, a explicat dna Reine-Cla-
ude Mader, raportoarea CESE pentru 
propunerea de directivă și președinta 
Federației pentru consum, locuințe și 
condiții de trai (CLCV) din Franța. „De 
asemenea, aceasta va contribui în egală 

O Uniune regândită: 
dincolo de guvernanţa 
economică

Măsurile de austeritate în vederea 
ieșirii din actuala criză trebuie să fi e 
completate cu „strategii de intrare”, 
care să promoveze redresarea și 
creșterea economică, a  subliniat 
dl Lars Nyberg, fost membru al CESE.

Confruntate cu costul tot mai 
ridicat al pachetelor de măsuri de 
redresare menite să ajute Uniunea 
Europeană să iasă din criza fi nanciară 
și economică, precum și din recenta 
criză a datoriei suverane, multe state 
membre au pus în aplicare măsuri de 
o severitate nemaiîntâlnită în istoria 
recentă, al căror scop principal este de 
a reduce defi citele bugetare la 3 % din 
PIB până în 2014-2015.

Această situație a dus la concedieri 
masive și la reduceri considerabile în 
serviciile publice și în sectorul public, 
stârnind nemulțumirea cetățenilor și 
creând tulburări sociale în multe părți 
ale Europei. Pe termen lung, aceste 
măsuri de austeritate ar putea con-
tribui la achitarea costurilor tot mai 
mari ale soluționării lanțului de crize 
cu care se confruntă UE, dar, în același 
timp, este foarte posibil ca ele să agra-
veze recesiunea actuală și să întârzie 
perspectivele de redresare rapidă.

„Programele de austeritate frânează 
toate tendințele posibile de redresare. 
Majoritatea măsurilor de austeritate 
reduc consumul privat”, a avertizat 
dl Lars Nyberg, fost membru al CESE 
și autorul unui aviz din 2010 pe tema 
redresării economice. „Ceea ce trebuie 
făcut este să se combine programele 
de austeritate cu investiții publice de 

amploare, care nu numai că răspund 
unei necesități, ci relansează și cererea 
privată, acesta fi ind primul pas către 
o redresare durabilă.”

„Măsurile de austeritate reprezintă 
o strategie de ieșire. Programele de 
investiții sunt o strategie de intrare”, 
a rezumat dl Nyberg, care în perioada 
1995-2010 a fost și membru al Gru-
pului „Salariați” al CESE. Dl Nyberg 
a reprezentat Confederația sindicate-
lor suedeze LO, pentru care a lucrat 
timp de trei decenii.

Avizul CESE din toamna trecută, 
supervizat de dl Nyberg, a subliniat 
principalele elemente ale acestei „stra-
tegii de intrare”. Printre ele se numără 
stimularea cererii globale, în special 
a consumului privat, atenuarea efec-
telor măsurilor de austeritate, stimu-
larea competitivității pentru a reduce 
defi citele de cont curent, integrarea 
productivității și a  salariilor reale 
în Pactul de stabilitate și creștere și 
o mai bună supraveghere a piețelor 
fi nanciare.

De asemenea, avizul a recomandat 
realizarea unor investiții sporite în 
infrastructură, în energie și în poli-
tici active în domeniul pieței forței de 
muncă, centrate pe noi competențe 
pentru noi locuri de muncă, precum 
și identifi carea de noi surse de venit 
pentru a fi nanța aceste măsuri, cum 
ar fi  taxa pe tranzacțiile fi nanciare (a 
se vedea articolul pe această temă) și 
o eventuală taxă pe emisiile de CO

2
. ●

Propunerea legislativă a UE de creare 
a unei piețe europene unice a credite-
lor ipotecare va contribui la protecția 
consumatorilor împotriva creditelor 
iresponsabile și va garanta stabilita-
tea băncilor, deși, potrivit raportoarei 
CESE, dna Reine-Claude Mader, pro-
punerea trebuie să fi e mai ambițioasă.

Criza financiară, care a declanșat 
cea mai gravă recesiune economică 
de la căderea bursei de pe Wall Street 
din 1929, este atribuită în mare măsură 
creditelor ipotecare subprime ires-
ponsabile din Statele Unite. Această 
practică a expus unor riscuri băncile 
și celelalte instituții fi nanciare de pe 

ambele țărmuri ale Atlanticului, astfel 
încât explozia în cele din urmă a „bulei 
imobiliare” a dus la o creștere masivă 
a cazurilor de executare a ipotecilor și 
de confi scări ale bunurilor ipotecate.

„În anii de boom economic, am 
putut observa exemple de împrumu-
tători și împrumutați care acționau pe 
baza prezumției că vremurile bune vor 
dura la nesfârșit”, remarca dl Michel 
Barnier, comisarul pentru piața internă 
și servicii. „Împrumutătorii și inter-
mediarii au fost implicați deopotrivă 
în practici iresponsabile, iar consuma-
torii nu au fost avertizați cu privire la 
consecințele deciziilor lor.”

măsură la protecția intereselor împru-
mutătorilor și ale împrumutaților.”

Propunerea de directivă urmărește 
crearea unei piețe unice europene a cre-
ditelor ipotecare, care să înlocuiască 
scenariul actual al piețelor naționale 
fragmentate. Aceasta conține, printre 
altele, cerințe în materie de publicitate 
și informare a  consumatorilor, asi-
gură reglementarea corespunzătoare 
a împrumutătorilor, facilitează autori-
zarea transfrontalieră a împrumutăto-
rilor și stabilește standarde de bonitate.

Cu toate că salută proiectul de direc-
tivă, avizul CESE elaborat de dna Mader 

ridică o serie de probleme. Una dintre 
acestea ar fi  faptul că propunerea nu 
ține seama de contextul mai larg al 
legislației europene și naționale privind 
protecția consumatorilor și că măsurile 
pe care le conține nu merg sufi cient de 
departe în asigurarea contractării unor 
credite responsabile. Sunt, de aseme-
nea, necesare norme complementare 
pentru reglementarea intermediarilor 
de credite.

„Un pachet de măsuri comple-
mentare va garanta că nu se va mai 
repeta situația în care cumpărătorii de 
proprietăți rezidențiale sunt deposedați 
de proprietatea lor”, declară aceasta. ●
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CESE și Consiliul brazilian pentru dezvoltare economică 
și socială (CDES) aduc mai aproape societăţile civile 
din Brazilia și Europa

Membrii cehi ai CESE 
aduc UE mai aproape 
de compatrioţii lor

În ultima parte a  lunii septembrie/
prima parte a lunii octombrie, Comi-
sia Europeană a organizat o serie de 
reuniuni publice în mai multe orașe 
importante din Republica Cehă, la 
care au participat agenții europene 
de informare și consultare cu sediul 
în Republica Cehă. Obiectivul acestor 
reuniuni a fost de a prezenta princi-
palele valori ale UE și oportunitățile 
pe care le oferă.

Prin intermediul membrilor cehi, 
CESE a  profitat de ocazie pentru 
a  promova principalele activități ale 
CESE, inclusiv programul de acțiune al 
președintelui, avizele importante și unele 
informații generale. În final, membrii 
s-au întâlnit cu comisarul european Ste-
fan Füle la Pilsen și au fost de acord să dea 
curs propunerii de a organiza o audiere 
publică la Praga în acest an, la care să 
participe atât CE, cât și CESE. (asp) ●

În 2003, președintele Braziliei, dl Luis Inácio 
Lula da Silva, a decis înfi ințarea Consiliu-
lui brazilian pentru dezvoltare economică 
și socială (CDES), în calitate de organism 
consultativ pe probleme socioeconomice 
al președinției. Principala sarcină a celor 
102 membri ai CDES, printre care se numără 
miniștri, angajatori și sindicaliști, este de 
a furniza guvernului poziții consensuale pri-
vind politicile guvernamentale, pentru a se 
asocia creșterea economică și justiția socială.

CDES și CESE cooperează pentru rea-
lizarea unei strategii comune, pentru a da 
glas preocupărilor societăților civile de pe 
ambele maluri ale Atlanticului în cadrul 

a fost o poziție comună privind modul în 
care poate fi  îmbunătățită și pusă în aplicare 
o abordare bazată pe dezvoltarea durabilă, în 
vederea următorului summit al Organizației 
Națiunilor Unite pe această temă (la Rio de 
Janeiro, în iunie 2012).

Dl Staff an Nilsson a profi tat de această 
ocazie pentru a evidenția faptul că Masa 
rotundă a  abordat deja chestiuni de 
importanță strategică, cum ar fi  securitatea 
alimentară, schimbările climatice și criza 
fi nanciară, îndeplinindu-și astfel misiunea 
care i-a fost încredințată de Summitul Uni-
unea Europeană-Brazilia din 2007. (asp)
 ●

Aprofundarea dimensiunii sociale a Europei 
ca soluţie de ieșire din criză

Peste 15 % din europeni sunt 
expuși riscului de a sărăci sau 
de a fi  marginalizați din punct 
de vedere social, iar lipsa de 
adăpost reprezintă a  patra 
cauză a sărăciei în UE. Aces-
tea sunt motivele pentru care 
Comitetul Economic și Social 

European este hotărât să apere noile modele de întreprinderi sociale, ca 
soluție de încurajare a creșterii și ocupării forței de muncă în Europa. În 
sesiunea sa plenară din octombrie, CESE a prezentat două avize, unul 
care promovează antreprenoriatul social, iar celălalt prezentând soluții la 
lipsa de adăpost în UE.

Avizul privind antreprenoriatul social a fost elaborat la solicitarea 
Comisiei Europene, care preconizează lansarea Inițiativei de antrepre-
noriat social (IAS) la sfârșitul lunii octombrie, ca parte a ansamblului de 
măsuri menite să sporească responsabilitatea întreprinderilor europene. 
Raportorul avizului CESE, dna Ariane Rodert (Grupul III – „Activități 
Diverse” – Suedia) a subliniat că întreprinderile sociale creează valoare 
adăugată atât din perspectivă socială, cât și economică, prezentând un 
important potențial de creștere și reprezentând una dintre principalele 
soluții în confruntarea cu actualele mize.

În ceea ce privește problema lipsei de adăpost în UE, raportorul avizu-
lui CESE, dl Eugen Lucan (Grupul III – „Activități Diverse” – România) 
a afi rmat că UE nu rezolvă această chestiune nici prin strângerea de date, 
nici prin coordonarea acțiunilor la nivel european. Raportorul a arătat că, 
deși s-a străduit să progreseze pe drumul integrării sociale și al politicilor 
de ocupare a forței de muncă, UE nu a întreprins nimic pentru combaterea 
acestei realități rușinoase a Europei, subliniind că milioane de cetățeni sunt 
lipsiți de un drept fundamental dintre drepturile cele mai importante: 
dreptul la locuință. (ail) ●

Protejarea copiilor împotriva abuzurilor sexuale

Anul trecut, CESE a publicat un aviz privind abuzurile sexuale împotriva 
copiilor și pornografi a infantilă. În prezent, Comitetul completează acest 
aviz, formulând câteva recomandări suplimentare în ceea ce privește 
măsurile de prevenire.

Noul aviz abordează defi ciențele semnalate 
deja în cadrul grupului de studiu și al secțiunii, 
și anume necesitatea de a se acorda mai multă 
atenție măsurilor preventive. Acțiunile de pre-
venire pe mai multe niveluri sunt esențiale în 
vederea asigurării protecției copiilor. Copiii care 
cad victime abuzurilor sexuale au de suferit nu 
numai ca urmare a violării intolerabile a dreptu-
lui lor la integritate fi zică, ci se confruntă pentru 

tot restul vieții cu consecințe îngrozitoare pe plan social, emoțional și psi-
hologic. De aceea, CESE salută activitatea desfășurată de numeroși actori 
ai societății civile, în special ONG-uri, pentru a pune în aplicare măsuri 
de prevenire.

La 27 octombrie, dna Madi Sharma, raportorul CESE pentru 
acest aviz, a lansat o bază de date online care prezintă bune practici 
în domeniul protecției copiilor împotriva abuzurilor sexuale. Aceasta 
poate fi  consultată la adresa:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse

Exemplele de bune practici au fost colectate din întreaga Europă de 
către ONG-uri și organisme de stat care au înfi ințat linii telefonice de 
asistență și au lansat campanii de sensibilizare a copiilor în școli, pe internet 
sau în cadrul programelor de televiziune. Aceste inițiative vor constitui 
un instrument fundamental de combatere a abuzurilor sexuale împotriva 
copiilor. (ail) ●

CESE spune „DA” bazei fi scale consolidate comune 
a societăţilor

De la crearea pieței unice, UE a făcut progrese pe drumul realizării acesteia, 
prin adoptarea de măsuri – uneori controversate – pentru a contopi cele 
27 de piețe diferite într-una singură. La 16 martie 2011, Comisia a adop-
tat o propunere privind baza fi scală consolidată comună a societăților 
(CCCTB), urmărind un singur obiectiv principal: reducerea obstacolelor 
din calea activității transfrontaliere în interiorul UE, care împiedică rea-
lizarea deplină a pieței unice.

CESE a adoptat un aviz favorabil pe marginea propunerii de directivă 
a Consiliului, considerând că CCCTB încurajează concurența loială și 
durabilă și că acest act legislativ va avea efecte benefi ce asupra creșterii și 
a ocupării forței de muncă, inclusiv pe termen mediu.

În urma unei vii dezbateri, concentrate asupra caracterului obligato-
riu sau opțional al CCCTB și asupra tipurilor de întreprinderi cărora ar 
trebui să li se aplice această taxă, Comitetul a optat să nu solicite aplicarea 
obligatorie și imediată, ci să susțină varianta facultativă pe durata fazei 
inițiale. Pe termen lung, CCCTB ar trebui să devină obligatorie – cel puțin 
peste un anumit prag – pentru întreprinderile care desfășoară activități 
transfrontaliere. (asp) ●

Planul UE pentru 2050 în domeniul transporturilor: 
ambiţios, dar imperfect

În sesiunea plenară din 
octombrie a avut loc o dezbatere 
cu dl  Siim Kallas, comisarul 
pentru transporturi, în cursul 
căreia Comitetul Economic 
și Social European a  criticat 
planurile UE privind viitorul 
transporturilor pentru lipsa de 
claritate, de fl exibilitate și, pe 
alocuri, de realism.

CESE a evidențiat neconcordanța dintre obiectivele stabilite, metodele 
necesare realizării acestora și resursele bugetare disponibile. El a remarcat, 
de asemenea, faptul că strategia pe termen lung a Comisiei nu conține 
măsuri sau obiective specifi ce pe termen scurt, care să ducă la realizarea ei. 
„Foaia de parcurs nu cuprinde niciun plan de lucru mai amănunțit pentru 
perioada 2013-2030”, a afi rmat dl Pierre Jean Coulon (Grupul „Salariați”, 
Franța), raportorul acestui aviz.

Comitetul a declarat că se pun prea multe speranțe în autovehiculele 
electrice și în noii carburanți ecologici. „Pe lângă dezvoltarea unor noi sis-
teme de propulsie și a unor noi tipuri de carburanți, UE ar trebui să depună 
mai multe eforturi în vederea optimizării transportului rutier de mărfuri”, 
a subliniat dl Stefan Back (Grupul „Angajatori”, Suedia), coraportor al 
acestui aviz. Numărul de curse efectuate ar putea fi  redus printr-o mai bună 
planifi care și logistică și prin folosirea pe scară mai largă a sistemelor online 
(e-Freight) destinate transporturilor de mărfuri, potrivit dlui Back. (mb)
 ●

SESIUNEA PLENARĂ PE SCURT

Eugen Lucan, membru al CESE

Madi Sharma, 

membră a CESE

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene 
însărcinat cu transportul

relațiilor UE-Brazilia. A  cincea Masă 
rotundă a societății civile UE-Brazilia, care 
a avut loc la Porto în perioada 7-9 noiem-
brie, reprezintă cea mai recentă expresie 
a  acestei cooperări. Printre participanți 
s-au numărat dl Moreira Franco, secreta-
rul executiv al CDES, dl Staff an Nilsson, 
președintele CESE, și înalți reprezentanți 
ai Serviciului European de Acțiune Externă 
și ai guvernului portughez. Prin urmare, în 
sesiunile de lucru pe tema relațiilor UE-Bra-
zilia, a dezvoltării durabile și a economiei 
ecologice, aceste chestiuni au fost abordate 
dintr-o perspectivă multidimensională și 
au dat naștere unor concluzii extrem de 
productive. Rezultatul concret al acestora 

De la stânga la dreapta: Wellington Moreira Franco (secretarul executiv al CDES brazilian), 
Staff an Nilsson (președintele CESE) și Katarzyna Skórzyńska (ambasadoarea Poloniei în Portugalia)
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Modifi carea genetică în UE

Biotehnologia – sau modifi carea gene-
tică – reprezintă un subiect controver-
sat. Dezbaterea este adesea pătimașă, 
fapt regretabil, având în vedere că acest 
subiect sensibil din punct de vedere 
politic merită o dezbatere de mai bună 
calitate.

Cadrul legislativ al UE privind pro-
dusele alimentare și furajele modifi cate 
genetic este în curs de revizuire de către 
Comisia Europeană. Acest demers ar 

putea duce la schimbări importante ale 
cadrului de reglementare în 2012. În 
materie de organisme modifi cate gene-
tic (OMG), evoluțiile au fost extrem de 
rapide: primele acte legislative ale UE 
în acest domeniu datează din 1990. Ele 
au fost adaptate în numeroase rânduri, 
rezultatul fi ind o legislație complexă și 
eterogenă, care necesită, prin urmare, 
o revizuire în profunzime.

La 20 octombrie 2011, CESE a orga-
nizat o audiere publică pe tema „Bioteh-
nologia agricolă: produsele alimentare 
și furajele modificate genetic în UE”. 
Principalul obiectiv al acestui eveni-
ment a fost de a lărgi baza de cunoștințe 
a CESE privind utilizarea OMG-urilor în 
agricultură și de a contribui la dezbatere, 
prin intervențiile extrem de valoroase pe 
această temă ale experților invitați. Prin-

tre principalele subiecte dezbătute în 
cadrul audierii s-au numărat: drepturile 
de proprietate intelectuală, legătura din-
tre OMG-uri și securitatea alimentară la 
nivel mondial, precum și aspecte cum ar 
fi  coexistența, etichetarea și rolul științei.

Concluziile audierii au fost luate în 
considerare în cadrul avizului prezentat 
în sesiunea plenară din decembrie de 
către raportor, dl Martin Siecker, și care 
își propune să ofere o imagine cât mai 
completă a situației actuale în materie 
de biotehnologie. Avizul trece în revistă 
restricțiile etice considerate ca justifi-
cabile, interesele ecologice în cauză și 
posibilele consecințe nedorite pe plan 
economic. Avizul își propune să ofere 
o foaie de parcurs pentru o discuție poli-
tică obiectivă cu privire la aceste chesti-
uni de mare importanță. (fda) ●

O săptămână dedicată amestecului 
exploziv dintre chimie și cultură

La inițiativa dlui David Sears, membru al 
CESE, Comitetul a contribuit la sărbători-
rea Anului Internațional al Chimiei prin 
organizarea unei săptămâni cu tema „Chi-
mie și cultură”. În perioada 3-7 octombrie 
au avut loc o serie de evenimente care au 
prezentat evoluția istorică a legăturilor din-
tre chimie și cultură. Au fost organizate trei 
expoziții în clădirea Jacques Delors.

Prima dintre ele a oferit o perspectivă 
istorică, subliniind activitatea desfășurată 
de Maria Skłodowska-Curie și rolul său ca 
om de știință într-un univers preponderent 
masculin. Un document video a prezentat 
modul în care copiii din diferite țări ale 
lumii concep rolul apei în societatea actu-
ală. Nu în ultimul rând, publicul a putut 
admira un model al avionului solar numit 
Solar Impulse, care a  fost prezentat de 
dl Nicholas Edwards (Solvay). Este vorba 
despre primul avion care poate zbura pe 
bază de energie solară. El are mărimea unui 
Airbus A-340, greutatea unui automobil și 
puterea motorului unei motociclete de tip 
scuter.

La 8 octombrie, profesorii Tony Ryan 
și Helen Storey și-au prezentat proiec-

tul privind textilele catalitice, altfel spus, 
îmbrăcăminte care purifi că aerul încon-
jurător în timp ce este purtată! Așa cum 
declara dna Storey într-un interviu acordat 
CESE info, scopul este „de a face ca arta 
și știința să colaboreze”, deschizând pen-
tru cele cincizeci de persoane prezente în 
public „o cale către știință”.

Dl  Ryan a  adăugat: „Acest proiect 
a schimbat modul în care ne desfășurăm 
activitatea științifi că, în sensul că aspectele 
sociale ale activității noastre sunt incluse în 
cercetare înainte de a o efectua.”

Programul a început cu un spectacol 
impresionant oferit de Technopolis și s-a 
încheiat cu Mendeleev Alive, o prezentare 
interactivă susținută de dl Peter Casey. ●

În curând la CESE
Contribuții europene la succesul Summitului Rio +20 al ONU

Organizația Națiunilor Unite a convocat o conferință de amploarea unui summit 
care se va desfășura la Rio de Janeiro, în vara lui 2012. Așa cum a evidențiat CESE 
în Avizul privind Summitul Rio +20 (CESE 1386/2011), Conferința Rio+20 
trebuie să transmită un semnal clar comunității mondiale, pledând în favoarea 
tranziției către o dezvoltare durabilă la nivel mondial, care să contribuie la eli-
minarea sărăciei și a nedreptăților sociale și să păstreze în același timp resursele 
naturale pentru generațiile viitoare.

La 21 decembrie 2011, CESE va găzdui o conferință pe tema „Pregătirea 
Rio+20 de către conducătorii europeni, lideri și pionieri ai durabilității”, organi-
zată de către Partenerii europeni pentru mediu (PEM). Conferința va aborda 
modul în care pionierii economiei ecologice încheie tot mai multe parteneriate 
de succes în Europa și în lume, care urmăresc împărțirea resurselor naturale, 
fi nanciare și a celor bazate pe cunoștințe, astfel încât să se meargă către dezvol-
tare durabilă (puteți găsi programul conferinței la adresa www.epe.be).

Concluziile acestei conferințe vor reprezenta o contribuție utilă la importanta 
conferință pe tema „Adoptă dezvoltarea durabilă, fi i responsabil! Societatea 
civilă europeană pe calea către Summitul Rio +20” care va organizată de CESE, 
la 7 și 8 februarie 2012, la Bruxelles, pentru a da posibilitatea societății civile 
europene să își exprime pozițiile cu privire la procesul Rio+20. (av) ●

Ce schimbări vor aduce noile reglementări fi nanciare 
în sectorul bancar european?

Comisia consultativă pentru mutații industriale organizează o audiere intitu-
lată „Ce schimbări vor aduce noile reglementări fi nanciare în sectorul bancar 
european?”, care va avea loc la 9 decembrie 2011, la sediul Comitetului (clă-
direa JDE). Se intenționează ca audierea să contribuie la elaborarea viitorului 
aviz din proprie inițiativă pe aceeași temă. Cu această ocazie vor fi  examinate 
problemele actuale care decurg din noile reglementări, în special din Acor-
dul Basel III, precum și șansele de consolidare a sectorului bancar și taxa pe 
tranzacțiile fi nanciare. Printre alte teme, se va discuta despre posibila separare 
dintre băncile de afaceri și cele comerciale, precum și despre impactul acesteia 
asupra fi nanțării economiei reale.

Seminarul va examina și rolul Autorității Bancare Europene, activitățile aces-
teia de la înfi ințare, simulările de criză și așteptările și preocupările consumatori-
lor privind accesul la servicii bancare de calitate, în special în materie de credite 
de consum și de credite ipotecare. De asemenea, va fi  evaluat accesul IMM-urilor 
la fi nanțarea bancară. Printre vorbitori se vor număra reprezentanți ai părților 
interesate, ca, de exemplu, Federația Bancară Europeană, Autoritatea Bancară 
Europeană, Organizația Europeană a Consumatorilor, Uniunea europeană 
a artizanatului și a întreprinderilor mici și mijlocii și Business Europe. (ap) ●

„E-incluziunea ar trebui să devină un drept fundamental al fi ecărui cetăţean”
CESE la Gdansk – forumul „Click IT!”

De la stânga la dreapta: Neelie Kroes (vicepreședintă a Comisiei Europene însărcinată cu Agenda 
digitală), prof. Maria Elżbieta Orłowska (secretar de stat în Ministerul științei și al învățământului 
superior al Poloniei) și Laure Batut (membră a CESE)

Ca urmare a succesului de care s-au 
bucurat manifestările „Save  it!” în 
2009 și „Move it!” în 2010, Secțiunea 
TEN din cadrul CESE, în cooperare cu 
Departamentul Comunicare, au parti-
cipat la o conferință de anvergură pe 
tema „Inovare pentru e-incluziune”, 
organizată în perioada 5-7 octombrie 
2011 sub auspiciile Președinției polo-
neze. Dat fi ind că aceasta a abordat 
în mod specifi c tema e-incluziunii, 
secretariatul Secțiunii TEN i-a con-
tactat pe organizatori și i-a convins 
să propună participanților, pe durata 
desfășurării evenimentului, un 
forum intitulat „Click IT!”. Forumul 
„Click IT!” a oferit unui număr de 

zece expozanți ocazia de a prezenta 
aplicații și servicii consacrate e-inclu-
ziunii originale, inovatoare și în curs 
de afi rmare, care pot ajuta la redu-
cerea decalajului digital în Europa 
în cazul persoanelor care nu se pot 
„conecta” din cauza unor obstacole 
de natură geografică, fizică, finan-
ciară sau a  dificultăților de natură 
educațională, socială sau culturală.

La inițiativa „Click IT!” a partici-
pat o delegație formată din 12 mem-
bri, majoritatea aparținând grupului 
de studiu permanent privind Agenda 
digitală, condusă de dna Darmanin. 
Dna  Darmanin a  fost prezentă la 

dezbaterea din cadrul sesiunii ple-
nare, iar dna Batut a prezentat avizul 
CESE privind e-incluziunea în cadrul 
unui atelier. Forumul „Click  IT!” 
s-a desfășurat la Gdańsk (Polo-
nia), iar printre vorbitorii marcanți 
s-au numărat dna  Neelie Kroes 
(vicepreședintă a Comisiei Europene 
responsabilă cu Agenda digitală) și 
dna  Barbara Kudrycka (ministrul 
polonez al științei și al învățământului 
superior), precum și experți europeni 
de primă mărime din acest dome-
niu. (ac) ●
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