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EDITORIAL
Iniţiativele studenţești, câștigătoarele 
premiului CESE 2011 pentru societatea civilă

Dragi cititori,
În ultimele luni, mulți cetățeni europeni au fost 
cuprinși mai întâi de neliniște și apoi de pesimism. 
Costurile sociale ale actualei crize economice sunt 
enorme din perspectiva șomajului în rândul tinerilor, 
a excluziunii sociale și a înrăutățirii situației a tot mai 
multe IMM-uri. Nu putem nega că există motive de 
îngrijorare pentru viitorul nostru, viitorul europenilor.

Dar înainte de a ne declara învinși, ar trebui să 
privim în urmă, la istoria UE, și atunci vom vedea că Uniunea reprezintă o reușită colec-
tivă care a fost în permanență amenințată de diferite tipuri de crize. O întreagă generație 
de europeni a crescut cu valorile care au modelat acest ambițios proiect politic, social și 
economic. Aceste principii au condus la rezultate semnifi cative, dintre care două constau 
în faptul că UE este cea mai atractivă piață unică și că reprezintă cel mai înalt nivel de inte-
grare politică a unor state din întreaga lume. În ultimii 61 de ani, solidaritatea, integrarea 
și inovarea au creat pentru generația noastră oportunități mai mari și complet noi. Acesta 
este motivul pentru care nu trebuie să renunțăm la valorile noastre.

Păstrarea valorilor europene înseamnă combinarea unei viziuni pe termen lung cu 
capacitatea de a reacționa rapid. Pe de o parte, Strategia Europa 2020 oferă o agendă 
cuprinzătoare de reforme menite să asigure creșterea durabilă și să îmbunătățească 
rezistența Uniunii în viitor. Aceasta este calea spre îmbunătățirea competitivității prin 
inovare și spre crearea unor oportunități mai mari pentru tinerii europeni care se stră-
duiesc să facă față crizei. Activitatea de zi cu zi a Comitetului s-a concentrat întotdeauna 
asupra acestei viziuni pe termen lung, care implică adoptarea de avize și organizarea 
de audieri publice pe toate subiectele care afectează societatea civilă europeană. Aceste 
eforturi zilnice reprezintă contribuția noastră la viitorul Europei.

Totuși, situația actuală impune adoptarea de măsuri imediate care să asigure încrederea 
în proiectul nostru pe termen lung și acest lucru a încercat Comitetul să îl facă la ultima 
sa sesiune plenară. În cursul sesiunii, am discutat despre euroobligațiuni, reglementare 
fi nanciară și politică fi scală, punând încă o dată la dispoziție instituția noastră ca platformă 
pentru schimbul diferitelor puncte de vedere ale societății civile.

Cetățenii europeni au ales în ultimele decenii guverne foarte diferite. Toți acești 
reprezentanți politici au făcut din integrarea europeană un vector al bunăstării în Europa. 
Cel mai bun exemplu este îmbunătățirea constantă a pieței unice, la care au contribuit 
multe avize și inițiative ale CESE. Reuniunea Consiliului European din decembrie a con-
venit asupra mai multor măsuri importante, dar societatea civilă europeană, pe care 
o reprezentăm, ne comunică zilnic că avem nevoie de „mai multă Europă”. Acesta este 
mesajul care ne este transmis de peste 50 de ani la CESE și acest lucru ar trebui să îi 
încurajeze pe factorii de decizie să întreprindă acțiunile necesare.

Anna Maria Darmanin
Vicepreședintă a CESE
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Rețeaua studenților Erasmus (ESN) 
este câștigătoarea premiului CESE 2011 
pentru societatea civilă, pentru proiectul 
său SocialErasmus. De la lansarea pro-
iectului, care a avut loc în 2008, sute de 
studenți participanți la schimburi s-au 
oferit să îndeplinească diverse sarcini, 
de la plantarea de copaci la deghizarea 
în Moș Crăciun pentru copiii internați 
în spitalele locale, la donarea de sânge 
sau la stingerea incendiilor forestiere.

Ideea de bază este de a-i ajuta pe 
studenți să intre în contact cu țările-
gazdă, ei fi ind încurajați să participe la 
activități în folosul comunității locale. 
„Unii cred că studenții din alte țări vin, 
iau ce au nevoie și apoi pleacă, însă acest 
proiect le arată localnicilor benefi ciile 
rețelei Erasmus și face posibilă o inte-
grare reală”, explică Tania  Berman, 
președinta ESN.

Premiul al doilea i-a revenit 
organizației European Alternatives, 

pentru festivalul Transeuropa, pe care 
îl organizează anual și care s-a desfășurat 
simultan în 12 orașe europene, în mai 
2011; în cadrul lui au avut loc con-
certe, expoziții, conferințe, dezbateri 
și proiecții de filme. Festivalul Tran-
seuropa este un festival cultural și, 
totodată, un eveniment politic, al cărui 
scop este celebrarea integrării politice, 
a  solidarității, a  diversității sociale, 
a toleranței și a schimburilor, timp de 
două săptămâni în care se organizează 
evenimente publice cu intrare liberă, 
în întreaga Europă. „Milităm pentru 
o Europă alternativă, o Europă demo-
cratică, creată de oameni și în care toți 
cetățenii să fie egali”, afirmă Niccolò 
Milanese, copreședintele organizației 
European Alternatives, care este formată 
din membri individuali și grupuri locale 
din circa 17 state membre și țări terțe.

Premiul al treilea a  fost decernat 
Biroului de organizare al sindicatelor 
elevilor din Europa (OBESSU), care 

reunește sindicate ale elevilor din 
învățământul secundar din 21 de țări 
europene și militează pentru promo-
varea drepturilor elevilor. Circuitul în 
autobuz Light on the Rights (Lumină asu-
pra drepturilor), pentru care OBESSU 
a primit premiul al treilea, a demarat în 
toamna 2010, când activiști ai OBESSU 
au întreprins o excursie de 10 000 km 
cu autobuzul, dobândind astfel o per-
spectivă asupra problemelor cu care se 
confruntă elevii, din Balcani până în 
Finlanda. Acest circuit face parte dintr-
un proiect mai amplu, care urmărește 
susținerea Declarației europene a drep-
turilor elevilor și a campaniei aferente 
„Lumină asupra drepturilor”. „Consi-
derăm că acest premiu reprezintă un 
impuls suplimentar pentru promova-
rea Declarației europene a drepturilor 
elevilor”, spune Viviana Galli, secretarul 
general al organizației.

Pentru președintele Staff an Nilsson, 
premiul pentru societatea civilă repre-
zintă un simbol, menit să evidențieze 
excelența inițiativelor actorilor societății 
civile în Europa, întrucât aceștia au 
elaborat proiecte prin care au avut un 
impact pozitiv asupra vieții cetățenilor 
europeni și au promovat identitatea 
și integrarea europeană. Pentru 2011, 
președintele a ales tema „Dialogul și 
participarea în favoarea valorilor UE: 
integrare, diversitate, solidaritate și 
toleranță”. (cw) ●

Pentru informații suplimentare, 
accesați

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.organised-civil-soci-
ety-prize-2011

2012 este Anul European al Îmbătrânirii 
Active și al Solidarității între Generații. 
Aceasta ne oferă tuturor ocazia de 
a refl ecta asupra faptului că europenii 
au o viață mai lungă și sunt mai sănătoși 
ca oricând – și să ne dăm seama ce șansă 
reprezintă acest fapt.

Pentru politicieni și părțile implicate, 
provocarea va consta în îmbunătățirea 
oportunităților de îmbătrânire activă în 
general și a posibilităților de trai inde-

pendent, precum și în acțiuni în dome-
nii diverse, precum ocuparea forței 
de muncă, îngrijirea sănătății, servici-
ile sociale, învățarea la vârsta adultă, 
voluntariatul, locuințele, serviciile TI 
sau transporturile.

Scopul Anului European este acela 
de a atrage atenția asupra problemelor 
și asupra celor mai potrivite mijloace 
de a le rezolva. Dar, înainte de toate, 
el își propune să încurajeze toți facto-

rii de decizie și părțile implicate să își 
stabilească obiective și să facă eforturi 
pentru a le realiza. 2012 nu ar trebui să 
însemne numai dezbatere, ci ar trebui 
să fi e și anul primelor rezultate tangi-
bile. (ail) ●

Câștigătorii premiului CESE pentru societatea civilă
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O intervenţie sporită a UE: 
singura cale de ieșire 
din criză

A doua zi a celei de a 476-a sesiuni ple-
nare a CESE s-a deschis cu o declarație 
a  președintelui, pe tema „Depășirea 
crizei – către un program politic pen-
tru redresare durabilă”. Dl  Nilsson 
a afirmat că nu există decât o cale de 
scoatere a Europei din criza fi nanciară, 
economică, socială și a datoriei suve-
rane: o integrare europeană sporită. Este 
necesară o implicare suplimentară a UE 
în materie de politică fi scală, partajarea 
riscului suveran, restabilirea solvabilității 
pe termen lung, precum și de creștere 
economică, competitivitate și ocuparea 
forței de muncă. Trebuie reafirmată 
metoda comunitară, iar rolul condu-
cător al Comisiei trebuie consolidat. 
Președintele a subliniat cât de importantă 
este salvgardarea modelului nostru eco-
nomic și social, afi rmând totodată voința 
Comitetului de a-și consolida rețeaua de 
consilii economice și sociale naționale, 
întrucât, pentru ca depășirea crizei să fi e 

Cartea albă privind transporturile

La 5 decembrie 2011, CESE și Comisia 
Europeană au organizat o conferință de 
o zi intitulată „Cartea albă privind trans-
porturile – Punctul de vedere al societății 
civile europene”, la sediul CESE. Eveni-
mentul a adus laolaltă o gamă largă de 
utilizatori ai transporturilor și de părți 
interesate care și-au discutat opiniile cu 
privire la acest important document de 
politică. Așa cum a subliniat președintele 
Nilsson: „Ne aflăm astăzi aici întrucât, 
pentru a se profi ta pe deplin de benefi ciile 
măsurilor propuse în planul UE, acestea 
trebuie să fi e sprijinite întru totul de socie-

tatea civilă europeană. Principalul obiectiv 
al evenimentului de astăzi constă, așadar, 
în discutarea propunerii Comisiei dintr-o 
perspectivă critică.”

În martie 2011, Comisia Europeană 
a  prezentat documentul său intitulat 
„Foaie de parcurs pentru un spațiu euro-
pean unic al transporturilor”. Acesta 
include o serie de 40 de inițiative speci-
fice pentru următorul deceniu, menite 
să construiască un sistem competitiv al 
transporturilor, care va spori mobilitatea, 
va înlătura obstacole majore în domeniile 

De la stânga la dreapta: Pierre Jean Coulon, raportor al CESE; Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu transporturile; Staff an Nilsson, președintele CESE; Jacki Davis, moderatoarea conferinței; 
Anna Midera, director adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor din Polonia; și Antonio Costa, raportor al CoR

esențiale și va stimula creșterea și ocupa-
rea forței de muncă. În același timp, pro-
punerile vor reduce substanțial nivelul 
dependenței Europei de importurile de 
petrol și vor duce la o scădere cu 60 % 
a emisiilor de carbon în domeniul trans-
porturilor până în 2050.

Părțile interesate au fost consultate în 
mai multe rânduri în cursul procesului de 
elaborare a Cărții albe, aceasta fi ind supusă 
unei analize amănunțite de către părțile 
interesate din cadrul UE, încă din momen-
tul publicării. Conferința le-a acordat însă 

Comitetului Economic și Social European, 
Comitetului Regiunilor și Parlamentului 
European posibilitatea de a  comunica 
punctele lor de vedere unui public mai 
larg. Pierre Jean Coulon, raportor pentru 
avizul CESE pe această temă, a subliniat: 
„Obținerea justului echilibru între îndepli-
nirea obiectivelor în materie de reducere 
a emisiilor pe termen lung defi nite în Foaia 
de parcurs și satisfacerea, în continuare, 
a nevoilor societății europene în materie 
de transport va reprezenta, în mod clar, 
o sarcină difi cilă și va necesita mai multe 
îndrumări din partea Comisiei.”

Trei cetățeni europeni au fost, de aseme-
nea, invitați să joace un rol activ în discuții, 
exprimându-și așteptările principale în 
calitate de utilizatori obișnuiți ai transpor-
turilor. „La fel ca și Comisia Europeană, 
suntem conștienți de faptul că este posibil 
ca unele dintre propunerile formulate în 
Cartea albă să nu întrunească consensul 
politic și public”, a subliniat președintele 
CESE, după care a continuat: „În următorii 
trei ani, Comitetul va promova o dezbatere 
periodică cu societatea civilă cu privire la 
punerea în aplicare a măsurilor din cadrul 
Cărții albe.” (ac) ●

acceptabilă pe plan social, toți actorii tre-
buie implicați.

J.-P. Delevoye, președintele Consiliului 
economic, social și de mediu din Franța, 
a rostit un discurs realist și proeuropean, 
convins că „Europa nu reprezintă o pro-
blemă, ci o soluție”. În opinia sa, o inte-
grare sporită înseamnă, înainte de toate, ca 
statele membre să recunoască valorile UE.

Cei trei președinți de grup i-au 
susținut pe cei doi vorbitori. G.  Das-
sis (Grupul „Salariați”) și-a mărturisit 
preocuparea legată de puterea piețelor 
fi nanciare; L. Jahier (Grupul „Activități 
diverse”) a solicitat un sistem structurat 
de euroobligațiuni pentru evitarea unor 
turbulențe financiare suplimentare, iar 
H. Malosse (Grupul „Angajatori”) a sub-
liniat că este necesar să se îmbunătățească 
educația și să se acorde IMM-urilor un 
sprijin sporit. (asp/mvd) ●

„Cerul unic european” 
este prea important pentru a eșua

La conferința la nivel înalt care a avut loc 
la 28 noiembrie, la Varșovia, a existat un 
sentiment palpabil al urgenței cu care se 
cer examinate șovăielile în punerea în 
aplicare a pachetului „Cerul unic euro-
pean II” (SES II). Adoptat în urmă cu 
doi ani și menit să pună capăt împărțirii 
costisitoare și ineficiente a  spațiului 
aerian european în funcție de frontierele 
naționale, pachetul nu a fost încă pus în 
vigoare.

„Crearea unui spațiu aerian european 
unic este încă departe. Riscăm să nu fi m 
în măsură să satisfacem cererea tot mai 
mare în materie de transporturi aeriene 
în următorii ani”, a avertizat Siim Kallas, 
comisarul european pentru transporturi. 
Punctul său de vedere este împărtășit de 
Jacek Krawczyk, vicepreședinte al CESE 
și raportor pentru numeroase avize 
privind SES II: „Eșecul punerii în apli-
care a acestui pachet va avea un impact 

negativ uriaș asupra viitorului aviației 
europene și va afecta atât operatorii, cât 
și pasagerii.”

Elementul fundamental al pachetu-
lui îl reprezintă instituirea de blocuri 
funcționale de spațiu aerian, în care 
serviciile de navigație să fi e asigurate pe 
baza unor cerințe de performanță stricte 
și fără a se lua în considerare frontierele 
naționale. Cu toate acestea, până în pre-
zent s-au încheiat acorduri numai pentru 
două din cele nouă blocuri preconizate: 
blocul Danemarca-Suedia și blocul 
Regatul Unit-Irlanda. Așa cum a afi rmat 
Jacek Krawczyk, îndemnând la acțiune 
țările care întârzie să instituie blocurile 
de spațiu aerian: „Pacta sunt servanda. 
Nimeni nu se poate sustrage de la înde-
plinirea angajamentelor consimțite.”

Întârzierea punerii în aplicare a fost 
subliniată și de comisarul european Kal-

las, care a afi rmat că numai cinci state 
membre și-au îndeplinit obiectivele 
convenite privind capacitățile și ren-
tabilitatea. „Nu sunt aici pentru a arăta 
cu degetul anumite state membre, însă 
este îngrijorător de limpede că timpul 
de refl ecție a expirat. Acum este timpul 
să trecem la fapte”, a adăugat el.

În conformitate cu politica „ușilor 
deschise” adoptată de țara sa, Sławomir 
Nowak, noul ministru al transporturi-
lor din guvernul polonez și reprezentant 
al Președinției poloneze, a precizat fără 
echivoc că „dimensiunea externă a ceru-
lui unic este de importanță maximă 
pentru Polonia”. Făcând referire la 
titlul conferinței, „Punerea în aplicare 
a Cerului unic european și extinderea sa 
în afara Uniunii Europene”, el a afi rmat: 
„spațiul aerian comun nu trebuie să se 
întrerupă la frontierele UE”.

Conferința s-a încheiat cu adop-
tarea Declarației de la Varșovia, care 
reiterează necesitatea punerii rapide în 
aplicare a SES II, care „va aduce avan-
taje semnificative tuturor actorilor 
implicați”. Potrivit declarației, „«Cerul 
unic european» este prea important 
pentru a eșua”.

Această conferință încununată de 
succes a găzduit circa 300 de participanți 
și a reprezentat un eveniment organizat 
în comun de Președinția Consiliului 
UE, Comisia Europeană și Comitetul 
Economic și Social European. (mb) ●

De la stânga la dreapta: Jacek Krawczyk, vicepreședinte al Comitetului Economic și Social 
European; Sławomir Nowak, ministrul polonez al transporturilor, construcțiilor și economiei 
maritime; și Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu transporturile
Sursa: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Economiei Maritime din Polonia
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Pregătirea terenului pentru Rio+20

Reprezintă economia durabilă 
un obiectiv de nerealizat?
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Dragi cititori,
Viitoarea Conferință a ONU privind dezvoltarea 
durabilă de la Rio se va concentra pe ecologiza-
rea economiei și pe reducerea sărăciei – două ele-
mente interconectate. Scopul acestui summit este 
de a reînnoi angajamentul liderilor noștri politici 
față de îndeplinirea obiectivelor globale în materie 
de dezvoltare durabilă.

Deși astfel de inițiative merită aplaudate, 
conferința este bun prilej de a ne reaminti faptul 

că politica și strategiile politice nu pot învinge singure sărăcia și boala și nu pot garanta 
că apa și aerul sunt curate. Au rămas mai puțin de cinci ani până la termenul stabilit 
pentru îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și aproape un miliard de 
oameni suferă încă de foame.

Aceste probleme nu cunosc frontiere. Doar prin angajament politic reînnoit nu se 
pot construi școli, nu se poate purifi ca aerul sau schimba comportamentul nostru excesiv 
de consumerist. Dacă fi ecare persoană ar avea același stil de viață orientat către consum 
precum cel de care benefi ciază cetățenii țărilor bogate, ar fi  nevoie de nouă planete ca 
Pământul pentru a absorbi toate emisiile de carbon din lume.

Autoritățile publice de la toate nivelurile trebuie să dea dovadă de responsabilitate glo-
bală. Pentru ca acest lucru să se întâmple, va trebui să participăm la toate fazele tranziției. 
Aceasta implică stabilirea unor strategii și a unor planuri, punerea în aplicare a schimbă-
rilor și asigurarea unor măsuri de continuare consecvente. Societatea civilă trebuie să aibă 
un cuvânt de spus la Rio+20, întrucât societatea civilă este cea care va determina politicile, 
va gestiona și va pune în aplicare schimbările de comportament orientate către un viitor 
mai durabil și mai ecologic. Societatea civilă poate pregăti drumul tranziției.

CESE va încuraja liderii mondiali prezenți la Rio să investească în tehnologii și proiecte 
durabile, eliminând tipurile de subvenții care dăunează mediului. O tranziție echitabilă 
către o economie ecologică necesită un dialog cu societatea civilă și cu partenerii sociali 
cu privire la efectele tranziției asupra pieței forței de muncă și a societății, în general.

Trebuie să garantăm dialogul în cadrul societății civile și între aceasta și factorii de 
decizie. Societățile civile vor propune și, de asemenea, vor aplica recomandările politice 
necesare.

Suntem gata. Suntem parte a schimbării.

Staff an Nilsson
Președintele CESE

În cadrul pregătirilor pentru Summi-
tul Rio+20 al ONU, care va avea loc 
în iunie, CESE urmează să organizeze, 
la 7 și 8  februarie 2012, o conferință 
importantă privind dezvoltarea dura-
bilă. Scopul conferinței CESE este de 
a oferi societății civile europene pri-
lejul să își exprime punctele de vedere 
cu privire la Rio+20, contribuind ast-
fel la succesul acestui summit. CESE 
va transmite concluziile sale părților 
participante la negocierile din cadrul 
Conferinței ONU și partenerilor din 
societatea civilă din lumea întreagă.

După prezentarea stadiului actual al 
procesului Rio+20, conferința CESE se 
va concentra asupra economiei ecolo-
gice, care reprezintă un instrument de 
consolidare a dezvoltării durabile ce 
respectă limitele resurselor naturale. 
Prima dezbatere generală va aborda 
tema contribuției europene la dezvol-
tarea durabilă, în timp ce a doua se va 
axa pe tema dezvoltării durabile în țările 
terțe.

Durabilitatea este un concept mult mai 
amplu decât protecția mediului, având 
o infl uență considerabilă asupra economiei, 
guvernanței și cetățenilor din toate categori-
ile sociale. De aceea, soluțiile la problemele 
globale presupun integrarea durabilității în 
multe politici diferite.

Având în vedere interdependența care 
caracterizează lumea globalizată, este sur-
prinzător că nu au fost încă găsite soluții 
durabile. Se acordă importanță benefi ciilor 
și rentabilității pe termen scurt, în detrimen-

Cele patru ateliere enumerate mai 
jos vor oferi prilejul de a discuta mai în 
amănunțime problemele și de a elabora 
concluziile conferinței:

 ■ Alimente, apă și energie pentru toți

 ■ Consumul și producția durabile

 ■ O tranziție echitabilă către o economie 
ecologică – dimensiunea socială și

 ■ Implicarea societății civile în tranziția 
către o economie ecologică

Anul acesta, CESE și-a coordonat pregă-
tirea în vederea conferinței Rio+20 cu cea 
a părților interesate din UE și din lume. De 
asemenea, CESE intenționează să elaboreze 
o declarație comună împreună cu organis-
mele omoloage din Africa de Sud, Brazilia, 
China, India și Rusia, care urmează să fi e 
prezentată la Conferința ONU.

După o consultare amplă a societății 
civile europene, organizată de către Obser-

tul consecințelor pe termen lung. Pe măsură 
ce crește cererea de resurse și energie, pro-
vocările globale pe care trebuie să le înfrun-
tăm devin din ce în ce mai complexe. Este 
o chestiune de logică elementară.

Lumea noastră are ca motor economia 
și este gestionată de oameni, însă impac-
tul  – adesea devastator  – al mașinăriei 
noastre economice asupra mediului are 
consecințe directe asupra a  miliarde de 
persoane. Apa, o resursă primară, devine 
tot mai greu de găsit în multe regiuni care 
depind de culturile agricole și de creșterea 
animalelor. Combustibilii fosili ne otrăvesc 
apele și cerul. Modifi carea echilibrului natu-
ral condamnă la dispariție multe specii de 
plante și animale. Toți acești factori nu fac 
decât să acutizeze răspândirea sărăciei și să 
înrăutățească starea de sănătate a populației.

Este necesar să disociem creșterea eco-
nomică de degradarea mediului. Acesta 
este fundamentul economiei ecologice. 
Economia ecologică poate contribui la 
eliminarea sărăciei și a nedreptății sociale, 
conservând totodată resursele naturale 

vatorul dezvoltării durabile (ODD) al CESE 
printr-o serie de audieri, Comitetul a adop-
tat în septembrie 2011 un aviz în care se 
prezintă contribuțiile societății civile la 
conferința Rio+20. Acest aviz a contribuit 
la elaborarea poziției UE cu privire la dez-
voltarea durabilă, care a fost apoi prezentată 
secretariatului Conferinței Rio+20 a ONU.

Din punctul de vedere al CESE, la 
Conferința Rio+20 trebuie să se insiste 
asupra realizării unei mutații globale către 
economia ecologică și durabilă. Și șefi i de 
guvern vor trebui să se implice în lucrările 
conferinței. În fi nal, toate administrațiile, 
de la toate nivelurile, precum și societatea 
civilă trebuie să își asume responsabilitatea 
globală.

De asemenea, UE trebuie să promoveze 
o schimbare în comportamentul de consum 
și să asigure faptul că tranziția către o eco-
nomie mai ecologică nu se face pe seama 
persoanelor care trăiesc cu puțin deasupra 
pragului sărăciei sau sub acesta. Din acest 
motiv, eradicarea sărăciei și îndeplinirea 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului – 
în aparență greu de realizat – trebuie să fi e 
printre punctele importante de pe agenda 
Rio+20.

Prin conferința organizată de CESE se 
intenționează să se acorde o atenție deose-
bită componentei sociale și celei de mediu 
ale dezvoltării durabile. Potrivit Comite-
tului, orice tranziție către o economie mai 
ecologică trebuie să găsească o  sinergie 
echilibrată între mediu și dezvoltarea soci-
ală. O economie mai ecologică ar trebui să 
consolideze dezvoltarea durabilă, să con-
serve resursele naturale și să contribuie la 
atenuarea schimbărilor climatice. ●

pentru generațiile viitoare. Pentru a rea-
liza aceste obiective, tranziția trebuie să 
respecte principiile dreptății, cooperării și 
responsabilității comune, însă este nevoie de 
eforturi susținute și de voință politică – două 
elemente a căror lipsă se face adesea simțită.

Totuși, CESE are un plan care ar putea 
transforma într-un final motorul lumii 
noastre, atât de avid de combustibil, într-o 
economie mai armonizată, mai echitabilă și 
mai durabilă. Propunem să se încredințeze 
ONU un mandat pentru o economie ecolo-
gică, bazat pe șase piloni: indicatori, măsuri 
de reglementare, educație, politică fi scală, 
cercetare și obiective pentru o economie 
ecologică.

Suntem convinși că putem duce la înde-
plinire aceste obiective. Credem că suntem 
capabili să înclinăm din nou balanța în 
favoarea naturii și a oamenilor.

Hans-Joachim Wilms
Președintele Observatorului dezvoltării 
durabile al CESE

CESE a lansat o platformă interactivă online pentru 
a comunica cu partenerii săi, reprezentați în prin-
cipal, însă nu exclusiv, de organizațiile societății 
civile dispuse să ia parte la o contribuție comună 
a societății civile europene la Summitul Rio+20. 

Suntem nerăbdători să învățăm de la experții, 
organizațiile și cetățenii care manifestă un interes 
vădit față de chestiunile legate de dezvoltarea dura-
bilă și să facem schimb de opinii cu aceștia.

Alăturați-vă nouă pe drumul către Rio+20 la adresa: 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform.

Hans-Joachim Wilms, președintele 
Observatorului dezvoltării durabile al CESE
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Acţiune în favoarea Nepalului

Eforturile depuse de Nepal în materie de 
securitate alimentară sunt periclitate de 
importurile masive de semințe hibride 
care nu sunt adecvate condițiilor climatice 
și solurilor locale. Culturile hibride nu pro-
duc semințe pentru recoltele ulterioare și 
necesită produse chimice costisitoare.

„În fi ecare an, agricultorii sunt obligați 
să achiziționeze semințe noi de la fi rmele 
care le produc”, afi rmă Bed Prasad Kha-
tiwada, din partea asociației ActionAid 
Nepal. „Pentru a  compensa costurile, 
guvernul nepalez subvenționează semințele 
și produsele chimice importate.”

„Însă efectele pe termen lung și accentul 
pus pe agricultura bazată pe monoculturi 
sunt contraproductive”, adaugă dl Khati-
wada. Clima și mediul Nepalului sunt foarte 
variate: de la subtropical la temperat și arc-
tic. Este imposibil ca o singură cultură să 
crească în toate aceste condiții.

În 2009, culturile hibride de porumb au 
înregistrat un eșec, distrugând viața a mii de 
oameni. În 2010, culturile hibride de orez 
au eșuat, de asemenea. Guvernul nepalez 
le-a acordat agricultorilor compensații 
sub forma unor produse chimice pe care 
să le utilizeze pentru recolta din sezonul 
următor.

„În septembrie [2011], fi rma Monsanto 
a semnat un contract cu USAID în Nepal. 
Scopul acestuia era colaborarea cu Ministe-
rul Agriculturii din Nepal”, declară dl Kha-
tiwada pentru CESE info. „Însă agricultorii 
locali au protestat, iar guvernul a trebuit să 
dea înapoi.”

„ActionAid nu are nimic împotriva 
fi rmei Monsanto, dar se declară împotriva 
semințelor hibride importate care nu sunt 
adecvate din punctul de vedere al climei 
și nu sunt durabile în termeni de aprovi-
zionare și de costuri”, a continuat acesta, 
adăugând că, în Nepal, agricultura ocupă 
aproximativ 75 % din populație și repre-
zintă aproape 34 % din PIB.

În 2008, prin intermediul ActionAid 
Nepal, dl Khatiwada a lansat o bancă de 
semințe pentru 60 de cereale și legume dife-
rite. Acesta explică faptul că semințele sunt 
endogene și produc culturi cu randament 
mare care permit realizarea de progrese pe 
calea obținerii unui nivel mai înalt de secu-
ritate alimentară. Peste 400 de agricultori 
nepalezi utilizează această bancă de semințe 
și este prevăzut ca acest proiect să se extindă 
în 2012.

Proiectul realizat de ActionAid Nepal 
este un exemplu care ilustrează nume-
roasele provocări cu care se confruntă 
comunitățile locale în întreaga lume. Comi-
tetul nutrește convingerea că garantarea 
accesului tuturor la resurse, hrană și energie 
trebuie să facă parte din prioritățile absolute 
ale agendei globale privind durabilitatea.

Orice proces de tranziție către dezvol-
tarea durabilă trebuie să țină seama de 
dimensiunea socială, semnalează CESE în 
avizul său pe tema „Rio+20: către o econo-
mie ecologică și o mai bună guvernanță”. 
Într-adevăr, securitatea alimentară și agri-
cultura durabilă se numără printre princi-
palele șapte priorități care vor fi  abordate 
cu ocazia summitului.

Cu toate acestea, dna  Kirsten 
Hjørnholm Sørensen, consilier politic în 
cadrul ActionAid Danemarca, se teme că 
summitul Organizației Națiunilor Unite nu 
va ține seama de preocupările formulate de 
țările în curs de dezvoltare, cum ar fi  cele ale 
micilor comunități de agricultori din Nepal. 
„Există riscul ca RIO+20 să se concentreze 
asupra tranziției către economia ecologică 
fi indcă aceasta permite înlocuirea poziției 
de putere de care se bucură țările bogate cu 
o alta”, declară aceasta pentru CESE info, 
adăugând că orice tranziție trebuie să fi e 
însoțită de partajarea de tehnologii, scuti-
rea de datorii, garantarea participării demo-
cratice și realizarea de acțiuni în domeniul 
schimbărilor climatice. ●

RIO+20: este momentul să se producă o schimbare

Sha Zukang, secretarul general al ONU 
responsabil pentru Conferința Rio+20, 
are misiunea deloc de invidiat de a face 
din dezvoltarea durabilă o politică glo-
bală efi cace. La 20 de ani după Sum-
mitul Pământului, desfășurat la Rio 
de Janeiro, în Brazilia se vor reuni din 
nou lideri de state, înalți funcționari, 
reprezentanți ai societății civile și ai 
unor instituții din întreaga lume.

Obiectivul este acela de a conveni 
asupra unui set de principii largi, cu 
caracter obligatoriu, care să garanteze 
un viitor mai bun pentru noi toți și 
pentru planeta noastră. După 20 de 
ani, nu există încă o defi niție universal 

acceptată a dezvoltării durabile. Mizele 
sunt totuși dintre cale mai importante. 
Președintele CESE, Staffan Nilsson, 
a numit conferința Rio+20 „momen-
tul crucial al instituirii unei noi ordini 
economice”.

În pragul summitului, s-au manifes-
tat diverse puncte de vedere privind cea 
mai bună cale de abordare a dezvoltării 
durabile. S-au desfășurat două ședințe 
pregătitoare, prima în mai 2010 și cea 
de a doua în martie 2011. Cea de a treia 
și ultima ședință va avea loc în 2012, la 
sfârșitul lunii mai. Aceste ședințe oferă 
o imagine asupra rezultatelor posibile 
ale conferinței de la Rio.

„Până în prezent, în cursul fazei pre-
gătitoare, am evaluat progresele și lacu-
nele punerii în aplicare a angajamentelor 
existente și am identifi cat noile provocări 
care se fac simțite”, a afi rmat dl Zukang. 
„Deși există încă o  serie de opinii și 
puncte de vedere diferite – a adăugat el – 
am identifi cat o convergență din ce în ce 
mai mare în ceea ce privește înțelegerea 
și abordarea celor două teme.”

Conferința se va axa pe ecologizarea 
economiei în contextul eradicării sărăciei 
și al dezvoltării durabile. Totodată, ea va 
urmări crearea unui cadru instituțional 
pentru dezvoltarea durabilă. Cu toate 
acestea, CESE consideră că reușita 
sa va depinde de participarea directă 
a societății civile. În consecință, ONU 
mobilizează în mod activ societatea civilă 
în scopul angajării unui dialog mondial 
prin internet și rețelele de socializare.

CESE le solicită liderilor participanți 
să se asigure că orice tranziție către o eco-
nomie ecologică este bazată pe o creștere 
economică de calitate. O  astfel de 
creștere contribuie la reducerea sărăciei 
și a nedreptăților sociale. Dimensiunea 
socială este indispensabilă unei dezvol-
tări durabile și unei societăți globale mai 
echitabile. ●
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O economie ecologică are nevoie 
de sprijinul unei societăţi ecologice

Fără implicarea activă a  societății 
civile, Rio+20 nu va putea duce până 
la capăt eforturile de a obține o econo-
mie ecologică, a afi rmat Hans-Joachim 
Wilms, membru al CESE.

În cadrul pregătirilor pentru 
Rio+20, în luna noiembrie, UE și sta-
tele sale membre și-au trimis poziția 
comună secretariatului conferinței (a 
se vedea articolul pe această temă). 
În conformitate cu poziția Uniunii 
în ceea ce privește importanța unei 
implicări sporite a  societății civile, 
obiectivul CESE a  fost de a  aduce 
o contribuție semnificativă la acest 
document.

„Pentru noi, în cadrul CESE, este 
foarte important ca societatea civilă să 
fie implicată încă din primele etape”, 
a afi rmat dl Wilms (Germania, Grupul 
„Angajatori”), raportorul avizului CESE. 
„Nu am urmărit doar să producem un 
raport amplu, [...] ci am vrut să obținem 
răspunsuri și, mai presus de orice, să 
implicăm întreaga societate civilă”, a adă-
ugat dl Wilms, care este, de asemenea, 
președintele Observatorului dezvoltării 
durabile.

În avizul său privind contribuțiile 
societății civile europene la Rio+20, CESE 
salută faptul că, în prezent, UE abordează 
și „dimensiunea socială a  dezvoltării 

durabile”. Cu toate acestea, Comitetul este 
de părere că în Comunicarea sa Rio+20, 
Comisia Europeană nu a subliniat sufi ci-
ent de puternic această dimensiune.

„O tranziție de succes către o eco-
nomie durabilă depinde de acceptarea 
acesteia de către societatea civilă și de 
sprijinul pe care aceasta e dispusă să i-l 
acorde”, a afi rmat dl Wilms, menționând 
că o astfel de tranziție necesită implica-
rea organizațiilor neguvernamentale și 
a întreprinderilor înaintea conferinței, 
în timpul acesteia și ulterior, și nu numai 
la nivel internațional, ci și la nivel regio-
nal, național și local. Aceasta se explică 
prin faptul că societatea civilă – în special 
consumatorii și întreprinderile – va trebui 
să investească puternic în inovații, să își 
schimbe comportamentul și poate chiar 
să facă unele sacrifi cii.

Pe lângă apelul pe care l-a adresat 
societății civile de a participa pe deplin 
la procesul Rio+20, avizul la care a lucrat 
dl Wilms a solicitat UE să își corecteze 
propria situație, consolidându-și poziția 
în cadrul negocierilor și asumându-și 
rolul de model pentru alte regiuni.

Dl  Wilms a  subliniat că eforturile 
de a  obține o  economie ecologică au 
potențialul de a contribui la eradicarea 
sărăciei, care afectează peste un miliard 
de persoane ce suferă de foame și sunt 
private de mijloace de subzistență, și de 
a crea milioane de noi locuri de muncă 
durabile.

„CESE nutrește convingerea că 
tranziția către o  economie ecologică 
trebuie să se înscrie într-o strategie 
cuprinzătoare de dezvoltare durabilă. 
Sunt necesare măsuri politice active 
pentru a asigura o  tranziție echitabilă 
către o economie ecologică”, a afi rmat 
dl  Wilms. Printre acestea se numără 
măsuri destinate stabilirii unui echilibru 
între locurile de muncă ecologice create și 

locurile de muncă pierdute, aplicării prin-
cipiilor „muncii decente” ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) în ceea ce 
privește aceste noi locuri de muncă, pre-
cum și menținerii unui dialog continuu 
între guverne și actorii sociali. Realizarea 
acestor obiective va necesita alocarea unor 
fonduri publice considerabile dimensiu-
nii sociale a economiei ecologice. ●
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Către revoluţia economiei cu emisii scăzute de CO
2

Prosperitatea economică cu emisii scă-
zute de CO

2
 este posibilă, dar necesită 

politici și tehnologii adecvate, precum 
și angajament politic. Înainte de orice, 
este nevoie de o  revoluție la nivelul 
comportamentului, afirmă Richard 
Adams, membru al CESE (Grupul III).

Având în vedere că populația glo-
bului depășește pragul de 7 miliarde, 
un lucru pare a fi  sigur: omenirea con-
sumă prea multe resurse și provoacă 
prea multă poluare în raport cu ceea 
ce poate suporta planeta.

„Trebuie însușite principiile fun-
damentale care stau la baza economiei 
durabile”, subliniază Richard Adams, 
care este și consultant în probleme soci-
ale, etice și de mediu din partea Regatului 
Unit. Printre aceste principii se numără 
menținerea unui echilibru durabil între 
economia globală și ecosistem și orienta-
rea măsurilor către satisfacerea nevoilor, 
nu a dorințelor oamenilor.

Cu convingerea că adevărata schim-
bare începe acasă, UE face eforturi sem-
nifi cative pentru a-și reduce amprenta 

asupra climei. În ultimii 20 de ani, ea și-a 
redus emisiile cu 16 %, în timp ce econo-
mia sa a crescut cu 40 %, ceea ce demon-
strează că creșterea economică poate fi  
realmente însoțită de scăderea emisiilor.

UE este de asemenea pe cale să își 
îndeplinească obiectivele pentru 2020 
privind reducerea emisiilor cu 20  % 
sub nivelul din 1990 și să ridice la 20 % 
cota de energie din surse regenerabile în 
cadrul mixului său energetic. Cu toate 
acestea, în prezent, Europa se afl ă abia la 
jumătatea drumului pe calea îndeplinirii 

Cristalizarea capacităţii Europei de a-și conserva resursele
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Strategia UE pentru o  mai mare 
eficiență a  utilizării resurselor este 
promițătoare, însă trebuie detaliată cu 
obiective specifice, conform opiniei 
dlui Lutz Ribbe, membru al CESE.

Strategia Europa 2020 a UE a lansat 
șapte „inițiative emblematice” menite să 

promoveze o creștere inteligentă, ecolo-
gică și favorabilă incluziunii în deceniul în 
curs. Printre acestea se numără inițiativa 
„O Europă efi cientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor”, care are în vedere 
exploatarea resurselor limitate – de la ali-
mente și apă până la materiile prime – de 
o manieră mai inteligentă și mai efi cientă.

Inițiativa instituie efi ciența utiliză-
rii resurselor ca principiu călăuzitor 
pentru politicile UE într-o gamă largă 
și diversă de domenii, printre care ener-
gia, transporturile, schimbările clima-
tice, industria, bunurile de consum, 
agricultura, pescuitul, biodiversitatea 
și dezvoltarea regională. Pentru a oferi 

diverselor părți implicate posibilitatea 
de a-și realiza potențialul în materie de 
efi ciență a utilizării resurselor, Comisia 
a schițat mai multe substrategii speci-
fi ce, inclusiv o foaie de parcurs pentru 
o economie cu emisii scăzute de dio-
xid de carbon (a se vedea articolul pe 
această temă).

„CESE salută inițiativa emblematică, 
dar o consideră prea vag formulată”, 
a afi rmat Lutz Ribbe (Grupul „Activități 
diverse”, Germania), raportorul avizu-
lui CESE cu privire la această inițiativă. 
„Prezentarea cât mai concretă a schim-
bărilor necesare și a modului lor de apli-
care este esențială.”

Pentru cele 20 de inițiative indivi-
duale prezentate, CESE i-a solicitat 
Comisiei să precizeze ce înțelege exact 
prin „utilizarea efi cientă a resurselor”; 
ce se poate obține deja prin optimizările 
tehnologice; în care sectoare trebuie să 
se ajungă la „modifi carea substanțială” 
anunțată; și care sunt modifi cările de 
comportament ale producătorilor și 
consumatorilor considerate necesare.

Totodată, CESE se întreabă de ce „O 
Europă efi cientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor” a fost cuprinsă în 

obiectivului său de îmbunătățirea cu 20 % 
a efi cienței energetice.

Privind dincolo de pragul 2020, 
Comisia Europeană și-a publicat Foaia 
de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de CO

2
 

până în 2050, care urmărește reducerea 
ambițioasă a emisiilor, până la jumătatea 
acestui secol, cu până la 80-95 %. Reali-
zarea acestui obiectiv necesită investiții 
substanțiale, printre altele în energia 
din surse regenerabile, clădirile efi ciente 
energetic, vehiculele hibride și electrice, 

rețelele energetice inteligente și generarea 
de energie cu emisii scăzute de CO

2
.

În avizul său privind foaia de parcurs, 
care a fost elaborat de dl Adams, CESE 
„îndeamnă toate instituțiile europene 
să o ia în considerare pe deplin ca pe un 
ghid”. Pentru a pregăti calea în vederea 
realizării obiectivelor pentru 2050, CESE 
consideră că sunt necesare obiective inter-
mediare mai ambițioase, cum ar fi  fi xarea 
la 25 % a obiectivelor de reducere a emisi-
ilor până în 2020 și la 40 % până în 2030.

Avizul recomandă totodată Comisiei 
„să prezinte un nou pachet cuprinzător 
de măsuri pentru a stimula investițiile 
masive necesare”. În plus, „este esențială 
implicarea deplină a  societății civile 
printr-un dialog structurat și permanent 
pe tema diferitelor planuri strategice”.

Aceasta este necesară dat fi ind că tre-
cerea la o economie cu emisii scăzute de 
CO

2 
„va necesita o schimbare radicală 

a  comportamentului cetățenilor, care 
vor trebui să adopte un stil de viață mai 
simplu, cu emisii scăzute de CO

2
, insu-

fl ând astfel încredere politicienilor pentru 
adoptarea măsurilor necesare”, a mai sub-
liniat dl Adams. „Pe scurt, condiția unei 
economii durabile este o mutație funda-
mentală la nivelul așteptărilor și valorilor 
cetățenilor.”

În încheiere, dl Adams a subliniat că 
„instituțiile de la nivel mondial fac încă 
primii pași și nu sunt în stare să facă față 
provocărilor viitorului. Speranța mea este 
că UE va încerca în continuare să găsească 
mijloacele de a merge înainte.” ●

Strategia Europa 2020. „O Europă efi ci-
entă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor este o componentă centrală 
a Strategiei de dezvoltare durabilă, pe 
care însă nu o poate înlocui”, a expli-
cat Ribbe, care este directorul departa-
mentului pentru politica de conservare 
a naturii în cadrul Fundației patrimo-
niului natural european (Euronatur).

Pentru a sublinia importanța cru-
cială a  unei soluții corecte, Ribbe 
a observat că „generațiile viitoare vor 
suporta și vor fi  lovite cu toată furia de 
consecințele negative ale economiei 
nedurabile”.

„Provocarea și întrebarea sunt, prin 
urmare, cum poate actuala generație 
să dezvolte o  conștiință colectivă 
a responsabilității pentru generațiile 
viitoare”, afi rma el. „Trebuie să mutăm 
accentul dincolo de PIB, prin urmare 
este urgentă o dezbatere publică cu pri-
vire la conceptul de creștere.”

„Un factor central va fi  integrarea 
de la început în acest proces a societății 
civile și a economiei”, a conchis Ribbe.
 ●
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Întreprinderile noi nu pot intra în joc

Teoretic, investițiile ecologice ar trebui să 
contribuie la crearea unor noi oportunități 
de afaceri și locuri de muncă în numeroase 
sectoare. Dinamismul economic și capita-
lul de risc în Europa rămân însă complet 
inadecvate, potrivit dlui Dimitris Tsigos, 
președintele Confederației Europene 
a Tinerilor Întreprinzători.

„Problema centrală o reprezintă capi-
talul și cercetarea-dezvoltarea în vederea 
creării de noi produse și servicii, care 
necesită finanțare cu capital de risc”, 
a spus dl Tsigos, adăugând că piața unică 
europeană este încă departe de economia 
reală. „În Europa, fi nanțarea cu capital de 
risc pentru întreprinderile nou create este 
extrem de slabă în comparație cu SUA”, 
a continuat acesta.

În Europa, tendințele pe termen scurt 
în materie de investiții, ocupare a forței 

de muncă și șomaj, precum și de PIB pe 
cap de locuitor și productivitate a muncii 
rămân defavorabile. Aproape o treime din 
populația Europei cu vârsta cuprinsă între 
25 și 64 de ani nu posedă niciun fel de cali-
fi cări recunoscute ofi cial.

În aceste condiții, crearea și găsirea 
unor oportunități pentru afaceri se dove-
desc difi cile. În ciuda perspectivei descura-
jante, dl Tsigos consideră că actuala criză 
fi nanciară poate, de fapt, ajuta Europa să 
încurajeze inovarea pe piața reală, în rândul 
IMM-urilor întreprinzătoare.

Cu toate acestea, tinerii întreprinză-
tori europeni se luptă să lanseze pe piețele 
cuprinse de turbulențe întreprinderi noi 
și mai ecologice. Băncile încă nu oferă 
credite și nu există în mod garantat cum-
părători pentru produsele neverifi cate – 
în special dacă ești tânăr, afi rmă Codrin 

Paveliuc-Olariu, președintele rețelei 
Tineri profesioniști în domeniul dezvol-
tării locale (Young Professionals in Local 
Development – YLPD). YPLD își propune 
să ofere posibilitatea comunităților locale 
să înregistreze o creștere mai rapidă și mai 
bună.

„Tinerii profesioniști sunt considerați 
cetățeni «de mâna a doua» ai lumii. Deși 
tinerii profesioniști au un nivel înalt de 
califi care, factorii de decizie nu le solicită 
opinia sau nu țin seama de aceasta”, a spus 
dl Paveliuc-Olariu.

Conform acestuia, rezultatul este că 
tinerii profesioniști se concentrează în 
mai mare măsură pe întreprinderile ori-
entate către servicii. Provocările cu care se 
confruntă tinerii profesioniști și barierele 
propriu-zise în calea mobilității profesio-
nale ascendente sunt pur și simplu prea 
oneroase pentru ca aceștia să înființeze 
întreprinderi inovatoare, explică dl Pave-
liuc-Olariu.

Crearea condițiilor necesare pentru 
ca întreprinderile să prospere în cursul 
tranziției către o economie mai ecologică 
este esențială pentru dezvoltarea durabilă, 
insistă CESE. Comitetul dorește ca factorii 
de decizie politică de la toate nivelurile de 
guvernare să încurajeze tranziția.

Aceasta necesită însă măsuri de regle-
mentare, instrumente de politică fi scală, 
cheltuieli din banii publici și investiții. 
Este nevoie și de implicarea unor persoane 
întreprinzătoare, precum Dimitris Tsigos și 
Codrin Paveliuc-Olariu. ●

O economie mai „verde”, 
locuri de muncă mai bune

pentru mediu, a descris foaia de parcurs 
drept o agendă pentru condiții de mediu 
mai bune, un mod de viață mai durabil și 
dezvoltare viitoare. Cu toate acestea, CESE 
și-a exprimat și el rezervele în legătură cu 
foaia de parcurs, considerând-o „prea 
vagă”. Avizul CoR pe tema „O Europă 
efi cientă din punctul de vedere al utiliză-
rii resurselor” susține că acest obiectiv nu 
trebuie integrat în Strategia Europa 2020, 
ci trebuie să aparțină unei politici de sine 
stătătoare.

Oricum, perspectiva creării de noi 
locuri de muncă, a apariției de noi între-
prinderi și a  unei creșteri economice 
sporite fără ca mediul să fi e afectat este 
interesantă atât pentru sindicatele, cât 
și pentru factorii de decizie politică din 
Europa. Însă CES a afi rmat că problema 

Refl ecţie pe tema 
sustenabilităţii

Potrivit dlui John Dalli, comisar euro-
pean pentru sănătatea și protecția 
consumatorilor, consumatorii și între-
prinderile din Europa pot juca un rol 
crucial în sustenabilitatea lanțului de 
aprovizionare cu alimente, în condițiile 
creșterii globale a populației și restrân-
gerii resurselor alimentare.

Criza alimentară globală din ultimii 
ani și realitatea inacceptabilă că peste un 
miliard de oameni din lume suferă de 
foame au făcut ca securitatea alimentară 
să ocupe un loc important pe agenda 
conferinței Rio+20.

„Criza economică, intensifi carea glo-
balizării, schimbările climatice, prețul 
tot mai mare al mărfurilor și cantitățile 
limitate, precum și schimbările socio-
demografice au un impact puternic 
asupra lanțului de aprovizionare cu 
alimente la fiecare nivel”, a  explicat 
dl Dalli.

Dar faptul că acum sunt șapte mili-
arde de guri de hrănit iar surplusurile 
de produse agricole sunt în scădere de 
mai mulți ani nu înseamnă că europe-
nii trebuie să mănânce mai puțin pentru 
ca alții să poată mânca mai mult. Una 
dintre contribuțiile vitale pe care le pot 
aduce europenii este să risipească mai 
puțin.

„[Deșeurile alimentare și ambalarea 
alimentelor] sunt două aspecte foarte 
importante în contextul mai larg al 
efi cienței resurselor, crizei fi nanciare, 
securității alimentare globale și comba-
terii foametei”, a afi rmat dl Dalli.

Potrivit unui studiu recent al UE, 
din cele 89 de milioane de tone de 
deșeuri alimentare pe care se estimează 
că Europa le produce anual, peste 60 % 
pot fi  evitate dacă consumatorii își pla-
nifi că mai bine cumpărăturile, detailiștii 
își gestionează stocurile mai efi cient și 

resturile din restaurante sunt folosite. 
Reducerea acestui nivel inacceptabil de 
risipă a alimentelor, sugerează dl Dalli, 
necesită transferarea la o  scară mai 
mare a actualelor campanii de sensibili-
zare, necesită instrumente informatice, 
îmbunătățiri logistice și programe de 
redistribuire a alimentelor, cum ar fi 
băncile de alimente.

„Reducerea la minimum a  risipei 
de alimente este o sarcină difi cilă, care 
impune angajarea și cooperarea deplină 
a tuturor actorilor situați de-a lungul 
lanțului alimentar și a  autorităților 
publice, pentru a  reduce impactul 
ecologic, economic și etic”, a subliniat 
comisarul.

Dintr-o perspectivă mai largă, 
CESE se angajează să promoveze ideea 
securității alimentare globale, așa cum 
se subliniază în câteva dintre inițiativele 
sale, inclusiv în recenta conferință 
„Hrană pentru fi ecare – către un acord 
la nivel global”.

În concluziile prezentate, dl Staff an 
Nilsson, președintele CESE, a accen-
tuat că anii de neglijare și de investiții 
insufi ciente în sectorul agricol din țările 
în curs de dezvoltare reprezintă unul 
dintre cele mai importante motive 
ale constrângerilor din sectorul apro-
vizionării cu alimente la nivel global. 
Remedierea acestei situații necesită 
mai multe investiții în agricultură și 
în cercetarea și inovarea din domeniu, 
precum și o piață și politici de mediu 
efi ciente, a susținut el.

„[Trebuie] să recunoaștem că secu-
ritatea alimentară este o problemă glo-
bală, care necesită implicarea tuturor 
părților interesate și în special o mai 
mare contribuție din partea fermieri-
lor, consumatorilor, sectorului privat, 
lucrătorilor și ONG-urilor”, a subliniat 
dl Nilsson. ●

Trecerea la o  economie mai „verde” 
urmărește să creeze locuri de muncă 
decente și de calitate. Dar în condițiile 
unei recesiuni mondiale, nimic nu mai 
e sigur.

Sindicatele din Europa au salutat 
declarația adoptată la fi nalul Conferinței 
de la Cancún din 2010, privind asigu-
rarea unei „tranziții echitabile” către 
o economie cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon. Cu toate acestea, Confederația 
Europeană a Sindicatelor (CES) a criticat 
sever Comisia Europeană pentru faptul de 
a nu fi  făcut trimitere, în Foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competi-
tivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
până în 2050, la modul în care locurile de 
muncă vor fi  menținute și multiplicate în 
perioada de tranziție.

„O politică energetică coerentă a UE 
este o condiție esențială pentru trecerea la 
o societate durabilă și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, sustenabilă atât în ter-
meni sociali, cât și de mediu, prin dialog 
social și prin instituirea de autorități de 
reglementare supuse controlului demo-
cratic, care să garanteze prețuri accesibile 
tuturor, siguranța aprovizionării și secu-
ritatea”, a declarat pentru CESE info Ema-
nuela Bonacina, responsabil pentru relația 
cu presa al CES.

Foaia de parcurs pentru trecerea la 
o economie competitivă cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon până în 2050 aparține 
inițiativei emblematice „O Europă efi ci-
entă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor” a  Strategiei Europa 2020. 
Dl Janez Potočnik, comisarul european 

schimbărilor climatice și obiectivele de 
reducere a emisiilor nu pot fi  lăsate deo-
parte sau ignorate, atrăgând atenția asupra 
faptului că, din cauza crizei economice, 
voința politică slăbește iar politicile eco-
logice au de suferit. CES susține și că 
pentru asigurarea tranziției este nevoie 
de investiții.

Într-adevăr, conform unui raport 
publicat la începutul acestui an de 
Organizația Internațională a  Muncii 
(OIM), investițiile ecologice creează mai 
multe locuri de muncă pe termen mediu 
și scurt. Raportul OIM conține dovezi cu 

privire la faptul că asemenea investiții 
determină apariția de oportunități pe ter-
men scurt, care, conform celor afi rmate 
în document, se traduc pe termen lung 
în niveluri mai mari de ocupare a forței 
de muncă.

„Economia mai «verde» se va baza 
pe capacitățile de cercetare și inovare în 
domeniul tehnologiilor ecologice, care ar 
urma, prin politici publice, reglementare și 
dialog social, să genereze locuri de muncă 
de calitate și progres social.” Aceasta este 
concluzia exprimată de Judith Kirton-
Darling, secretarul CES. ●
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Summitul Euromed 2011 de la Istanbul: un 
prilej de a face bilanţul progreselor realizate 
și de a privi spre viitor cu realism și optimism

Cea de a zecea masă rotundă 
a societăţii civile UE-China: „A 
sosit momentul aprofundării 
parteneriatului nostru”

A zecea ediție a acestei mese rotunde a adus 
laolaltă reprezentanți ai societății civile din 
China și din Uniunea Europeană, pentru 
a face schimb de idei și de cele mai bune prac-
tici cu privire la teme de interes comun. Eve-
nimentul, care a avut loc la 1 și 2 decembrie 
2011 la München, a fost găzduit de Comite-
tul Economic și Social European și a abordat 
două subiecte principale: dezvoltarea urbană 
durabilă și îmbătrânirea populației, precum 
și asigurările sociale.

În ceea ce privește asigurările sociale, 
Staffan Nilsson, președintele CESE și al 
delegației UE, și-a exprimat satisfacția că, 
„pentru prima oară, în cadrul activităților 
conexe ale Summitului G20, B20 
(organizațiile de întreprinzători ale țărilor 
G20) și L20 (organizațiile sindicale ale țărilor 
G20) au adoptat o declarație comună cu pri-
vire la ocuparea forței de muncă, protecția 
socială, principiile și drepturile fundamentale 
la locul de muncă și coerența multilaterală”.

În ceea ce privește problemele democra-
tice, Barbara Stamm, președinta Parlamen-
tului landului Bavaria, a încurajat publicul 
să considere rata scăzută a natalității și 
speranța de viață afl ată în continuă creștere 
nu ca pe o povară, ci ca pe o șansă de a spori 
solidaritatea dintre generații. Ursula Män-
nle, președinta Comitetului pentru afaceri 
europene al Parlamentului landului Bava-
ria, și-a exprimat opinia că aceste două 
subiecte ar trebui abordate la nivel național, 
în conformitate cu principiul subsidiarității.

În legătură cu tema orașelor durabile, 
președintele CESE a reamintit publicului 
că următorul Summit UE-China va lansa 
un parteneriat pentru urbanizarea durabilă. 
Staff an Nilsson a subliniat faptul că va fi  de 
datoria societății civile să își facă auzit glasul 
cu privire la subiectele abordate în cadrul 
acestei mese rotunde. (mvd) ●

Între 16 și 18 noiembrie a  fost atins 
un moment de vârf al unui an crucial 
pentru regiunea euromediteraneeană, 
prin organizarea unui eveniment major 
pentru organizațiile societății civile din 
această regiune. Ediția din 2011 a Sum-
mitului anual Euromed al consiliilor 
economice și sociale și al instituțiilor 
similare a  constituit prima reuni-
une importantă a tuturor sectoarelor 
societății civile din această regiune de 
la debutul Primăverii arabe. Sub con-
ducerea președintelui Staff an Nilsson, 
delegația CESE s-a deplasat la Istanbul, 
pentru a găzdui summitul împreună cu 
doi parteneri ai CESE – Uniunea came-
relor de comerț și burselor de mărfuri 
din Turcia și delegația Turciei din cadrul 
Comitetului consultativ mixt UE-Tur-
cia. Dezbaterile aprofundate purtate la 

care continuă să joace un rol esențial 
în dezvoltarea politică și economică 
a țărilor lor.

După cum era de așteptat într-un an 
care a fost califi cat de majoritatea comen-
tatorilor drept istoric pentru regiunea 
euromediteraneeană, participanții au 
avut așteptări mari de la acest forum, 
care a abordat două teme fundamen-
tale: „Răspunsul pe plan politic la noul 
climat din regiune”, temă în cadrul căreia 
discuția s-a axat pe contururile viitoarei 
politici din regiune, și „Rolul prezent și 
viitor al societății civile în cadrul Uniunii 
pentru Mediterana”, subiect care se afl ă 
în centrul lucrărilor CESE și care a deve-
nit, într-adevăr, esențial în opinia tuturor 
factorilor de decizie politică din regiune.

Aceste discuții au fost marcate de 
participarea unor vorbitori la nivel înalt, 
cum ar fi  Štefan Füle, comisar european 
responsabil cu extinderea și politica de 
vecinătate, și Cevdet Yilmaz, ministrul 
dezvoltării din guvernul turc. Împreună 
cu participanții, ei au oferit o primă ima-
gine a viitoarelor priorități ale regiunii: 
printre altele, consolidarea democrației 
și a drepturilor fundamentale ale omu-
lui și a drepturilor sociale, integrarea 
economică regională și dezvoltarea 
socială. Prin urmare, este limpede că 
există multe provocări, însă și un sen-
timent covârșitor de optimism față de 
capacitatea societății civile de a juca un 
rol decisiv în următorul an. (gh) ●

Drepturile victimelor în UE

Sunt oare protejate îndeajuns victimele infracțiunilor care se produc 
în străinătate? CESE dorește să se asigure acordarea unor drepturi 
minime nediscriminatorii pe teritoriul UE victimelor criminalității, 
indiferent de cetățenia sau țara lor de origine. Avizul CESE pri-
vind drepturile victimelor, elaborat de dna Walker Shaw (Grupul 
„Salariați”, Regatul Unit), se conformează propunerilor formulate 
de Comisia Europeană, menite să consolideze măsurile naționale 
existente. Prin acest pachet legislativ, UE va contribui la plasarea în 
poziție prioritară a nevoilor victimelor în cadrul sistemelor de justiție, 
împreună cu prinderea și pedepsirea infractorilor.

De asemenea, CESE pledează în favoarea consolidării rolului vic-
timei și în favoarea drepturilor și recunoașterii familiei sau repre-
zentantului victimei. CESE consideră că ar fi  de preferat ca, în loc 
să identifi ce anumite „victime vulnerabile”, dând astfel posibilitatea 
creării unei ierarhii a victimelor, Comisia să propună ca toate victi-
mele criminalității să aibă acces la măsuri speciale de sprijin. (ail)
 ●

Tahografele și-au dovedit utilitatea, însă pot fi  
îmbunătăţite în continuare

Deși tahografele ce înregistrează timpul de conducere au avut 
deja o  contribuție importantă la sporirea siguranței rutiere, la 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și la asigurarea unor condiții de 
concurență echitabile pentru întreprinderile de transport din întreaga 
Europă, ele pot fi  îmbunătățite în continuare, afi rmă CESE. Într-un 
aviz redactat de dl Jan Simons (Grupul „Angajatori”, Țările de Jos), 
Comitetul a semnalat că ar trebui utilizată în mai mare măsură comu-
nicarea la distanță prin intermediul tahografului în scopuri de control, 
reducându-se astfel inconvenientele verifi cărilor în trafi cul rutier.

De asemenea, CESE a solicitat intensifi carea cercetării în domeniul 
comunicațiilor prin satelit în Europa, care ar putea deschide drumul 
către mecanisme de înregistrare mai ieft ine, mai simple și mai fi abile.

În plus, Comitetul a sugerat instalarea unor senzori de greutate, 
capabili să semnaleze supraîncărcarea. A propus, de asemenea, ca apa-
ratura de control să înregistreze locul unde începe și sfârșește fi ecare 
traseu de transport. Această măsură ar ajuta statele membre să moni-
torizeze cabotajul, până la liberalizarea deplină a acestuia. (mb) ●

Politica comercială revizuită: un instrument util 
pentru realizarea Strategiei Europa 2020

Avizul REX/331 (raportor: Evelyne Pichenot, Grupul „Activități 
diverse”, Franța), elaborat ca răspuns la consultarea lansată de 
Comisia Europeană, afi rmă că propunerea privind o politică comer-
cială revizuită aduce clarifi cări utile privind prioritățile comerciale, 
în acord cu Strategia Europa 2020. Aceasta își propune, în primul 
rând, să asigure contribuția comerțului, ca o componentă externă 
a Strategiei Europa 2020, la o creștere susținută și la durabilitatea 
economiei sociale de piață.

Totuși, avizul cere să se acorde o atenție sporită cooperării pentru 
dezvoltare, solidarității la nivel global și dezbaterilor privind Obiecti-

vele de dezvoltare ale mileniului, luând în considerare rolul de lider al 
UE în dezvoltarea unei economii ecologice la scară globală.

Luând drept exemplu acordul de liber schimb cu Coreea de Sud, 
CESE subliniază rolul sporit al societății civile în punerea în aplicare 
și monitorizarea acestor acorduri, în special sub aspectul chestiunilor 
legate de dezvoltarea durabilă. Tot în acest sens, avizul sugerează un 
potențial rol al Comitetului de mediator al cooperării cu societatea 
civilă din fi ecare țară parteneră, în vederea sporirii încrederii reci-
proce a tuturor părților. (mvd) ●

Evaluarea primului semestru european: este nevoie 
de un angajament mai ferm din partea guvernelor 
naţionale

Avizul EUR/002 (raportor: Michael Smyth, Grupul „Activități 
diverse”, UK) evaluează primul semestru european, o nouă metodă 
de guvernanță destinată îmbunătățirii coordonării politicilor econo-
mice între UE și statele membre. Principalul subiect de îngrijorare 
îl constituie faptul că angajamentele asumate de statele membre în 
programele lor naționale de reformă nu sunt sufi ciente pentru rea-
lizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, așa cum arată analiza 
anuală a creșterii economice pe 2012. Joost van Iersel, președintele 
Comitetului de coordonare Europa 2020, care a prezentat pe scurt 
avizul cu ocazia sesiunii plenare, a subliniat că succesul acestei stra-
tegii depinde în principal de statele membre, care trebuie să pună 
în aplicare la nivel național declarațiile și intențiile lor. Având în 
vedere că majoritatea reformelor trebuie puse în aplicare la nivel 
național, este esențial ca societatea civilă organizată să monitorizeze 
acțiunile guvernelor naționale. Avizul CESE, adoptat în unanimitate, 
subliniază totodată rolul important al educației, care este privită ca 
unica modalitate de a obține inovare, progres tehnologic și activitate 
antreprenorială. (mvd) ●

SESIUNEA PLENARĂ PE SCURT

summit vor contribui, printre altele, la 
elaborarea politicii UE privind societa-
tea civilă în regiunea euromediterane-
eană în cursul anului 2012.

La fel ca în anii precedenți, sum-
mitul a  adus laolaltă reprezentanți 
ai consiliilor economice și sociale, ai 
organizațiilor patronale și ai sindi-
catelor, precum și ai altor grupuri de 
interese economice și sociale din regi-
une, multe dintre persoanele prezente 
fi ind însă noi. De asemenea, la summit 
au mai participat pentru prima dată și 
o serie de reprezentanți ai unor ONG-
uri. Scopul participării lor a  fost de 
a consolida legăturile dintre sectorul 
nou și efervescent al ONG-urilor, care 
este în curs de formare în această regi-
une, și organizațiile socioprofesionale, 

De la stânga la dreapta: Dimitris Dimitriadis, președintele Comitetului de monitorizare Euromed din 
cadrul CESE; Staff an Nilsson, președintele CESE; Cevdet Yilmaz, ministrul turc al dezvoltării; și Rifat 
Hisarciklioğlu, președintele Uniunii camerelor de comerț și burselor de mărfuri din Turcia (TOBB)

A 476-a sesiune plenară a CESE

A zecea masă rotundă a societății civile UE-China, 1 și 2 decembrie 2011
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A șasea reuniune a Forumului pentru 
integrare europeană

Peste  90 de reprezentanți  a i 
organizațiilor europene și naționale 
care se ocupă cu integrarea migranților 
s-au reunit pentru a șasea oară (la 9 și 
10 noiembrie) la sediul Comitetului, 
cu ocazia Forumului pentru inte-
grare europeană, organizat bianual 
în comun de Comisie și CESE. La 
forum au participat și reprezentanți 
ai ministerelor naționale de resort și 
21 de membri ai Grupului de studiu 
permanent „Imigrația și integrarea” 
(IMI) al CESE.

Specificitatea acestui forum este 
dată de faptul că VIP-urile și comisarul 
nu pleacă după ce și-au rostit discursu-
rile, ci poartă un dialog cu participanții 
(care sunt adesea, ei înșiși, migranți) și 

le ascultă punctele de vedere și temele 
care îi preocupă. Participanții apreci-
ază acest forum și în calitate de spațiu 
de comunicare în rețea și de schimb de 
idei la nivel european, adică de loc în 
care un afgan din Slovacia, un fi lipinez 
din Grecia și un senegalez din Irlanda 
se pot întâlni și pot discuta despre teme 
comune.

Subiectul inițial al reuniunii, 
„Rolul țărilor de origine în procesul 
de integrare”, a presupus din partea 
participanților examinarea integrării 
dintr-un punct de vedere „exterior”. În 
dezbateri organizate ca mese rotunde, 
ei au analizat oportunitățile și pro-
vocările prezentate de măsurile de 
integrare „anterioare plecării”, inclu-

siv cursuri de pregătire și informații 
destinate eventualilor migranți; au 
analizat modul în care comunitățile 
din diaspora pot acționa drept con-
structori de punți pentru țările în curs 
de dezvoltare și au discutat avantajele 
și capcanele migrației circulare. Aceste 
chestiuni fac parte din noua Agendă 
europeană privind integrarea (adop-
tată în iulie  2011), care pregătește 
drumul viitoarelor evoluții în acest 
domeniu politic. Avizul CESE privind 
această agendă, elaborat de Grupul 
IMI, va fi  adoptat la începutul primă-
verii viitoare.

Forumul se va reuni din nou în mai 
2012, pentru a analiza aspectele econo-
mice ale integrării migranților. (bw) ●

PE SCURT

Laure Batut decorată cu Legiunea de Onoare franceză

La 14 noiembrie, Laure Batut (Franța), membră a CESE din februarie 2004, a pri-
mit titlul de cavaler al Legiunii de Onoare. Această distincție, care recompensează 
„merite eminente” dobândite în serviciul națiunii, i-a fost înmânată la Paris de către 
dl Michel Charasse, fost ministru și senator și membru al Consiliului Constituțional 
francez. Dna Batut reprezintă, în cadrul CESE, Confederația generală a muncii – Forța 
muncitoare [Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière (CGT-FO)] și este, 
totodată, chestor și membră a Grupului II (SOC/TEN). (mvd) ●

Henri Malosse vorbește despre inovarea economică

La evenimentul anual Economy Days (Zilele economiei), care a avut loc la Lyon, 
între 9 și 11 noiembrie 2011, au participat peste 2 000 de personalități din lumea 
politică, economică și a afacerilor, printre care Laurence Parisot, președintele 
MEDEF, și François Baroin, ministrul francez al economiei, fi nanțelor și industriei. 
Henri Malosse, președintele Grupului „Angajatori” al CESE, a ținut un discurs pe 
tema relațiilor dintre întreprinderile mari și cele mici, în care a subliniat: „Trebuie 
să trecem de la relații de subordonare prin intermediul contractelor și dependență 
la relații de încredere și parteneriat, în special în contextul «clusterelor» care sunt 
în măsură să promoveze inovarea, cercetarea și dezvoltarea. Trebuie să construim 
un model european de «ecosisteme» care ne va permite atât să fi m mai competitivi, 
cât și să păstrăm marea majoritate a locurilor de muncă în Europa.” (mm) ●

În curând la CESE
CESE și grupul de refl ecție „Europa noastră” reunesc factorii de decizie și societatea civilă 
pentru a promova o politică energetică comună

Avizul din proprie inițiativă pe tema „Asocierea societății civile la instituirea unei viitoare comunități europene a energiei (CEE)”, 
elaborat de dl Pierre Jean Coulon (Grupul II, Franța) și care va fi  examinat în sesiunea plenară a CESE din ianuarie 2012, propune 
o viziune concretă asupra a ceea ce ar trebui să fi e o politică energetică europeană mai integrată și mai solidară.

Prima manifestare din cadrul acestei noi abordări va fi  conferința intitulată „Uniunea Europeană pe calea spre o comunitate 
europeană a energiei”, organizată de CESE și de grupul de refl ecție „Europa noastră”, cu sprijinul dlui Jacques Delors, la 31 ianua-
rie 2012. Conferința va trata marile mize ale politicii energetice a UE: fi nalizarea pieței interne, garantarea securității aprovizionării 
cu energie și tranziția către sisteme energetice cu emisii reduse de CO

2
 până în 2050.

În prezența dlui Jacques Delors, inițiatorul proiectului comunității europene a energiei, înalți responsabili politici și reprezentanți 
ai societății civile vor discuta etapele operaționale necesare pentru a realiza o veritabilă integrare energetică la nivelul UE. Miza 
constă în a coordona mai bine acțiunea statelor membre, a Uniunii Europene și a operatorilor și în a lua în considerare așteptările 
ridicate ale cetățenilor europeni în materie de energie, în special protecția sporită în fața întreruperilor aprovizionării, prețuri 
controlate și accesibile și o mai mare solidaritate. (ac) ●

Cecilia Malmström, comisar european responsabil cu afacerile interne; prof. Fargues, moderator; și raportorii mesei rotunde: A. Xuseyn, T. Baghajati și J. Bains

Laure Batut, membră a CESE

Henri Malosse, EESC member
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