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EDITORIAL

Mai multă Europă și în domeniul energieiDragi cititori,
Sfârșitul anului 2011 a fost marcat de o revigorare 

a solidarității și a încrederii în euro manifestate de 

șefi i noștri de stat și de guvern, care – cu excepția 

Regatului Unit – s-au pus de acord la Consiliul 

European din decembrie să negocieze o modifi care 

de tratat pentru a consolida guvernanța economică 

a UE. Chiar dacă Europa nu a ieșit încă din primej-

die, uniunea noastră economică și monetară este 

în sfârșit pe cale de a căpăta o bază mai solidă. Acest pas înainte își are originea în 

faptul că liderii noștri politici au înțeles – și și-au asumat răspunderea care decurge 

de aici – că singura cale de ieșire din criză este să acționeze împreună.

Liderii politici ai Europei au găsit impulsul necesar pentru a se îndrepta către 

„mai multă Europă” în afacerile economice și bugetare. Însă gama de politici care 

ar putea benefi cia de pe urma unei astfel de coordonări este mult mai amplă. În 

acest sens, reamintesc observațiile făcute de Jean-Claude Trichet în Les Echos la 

28 decembrie, conform cărora „Avem la fel de multe motive astăzi ca și în 1945 să 

luptăm pentru o «uniune tot mai integrată» în Europa, iar aceste motive privesc 

viitorul și nimic altceva.” Totul indică acest lucru: noua hartă geopolitică a lumii, 

peisajul economic global, chestiunile privind impozitarea, conservarea planetei, 

precum și necesitatea de creștere, inovare și competitivitate care trebuie totodată 

să mențină drepturile sociale și să asigure o viață decentă pentru toți.

Numai cu sprijinul cetățenilor poate căpăta contur această nouă Europă și 

numai astfel se poate bucura de legitimitatea necesară pentru a continua pe termen 

lung. De aceea, CESE se străduiește să încurajeze o dezbatere publică pe scară și 

mai largă în Europa. Conferința din 31 ianuarie privind comunitatea energetică 

europeană a ilustrat obiectivul nostru dublu, de a împinge Uniunea Europeană pe 

calea găsirii unui răspuns comun la provocările actuale, cum ar fi  aprovizionarea 

cu energie, și de a implica societatea civilă în dezbatere, pentru a acorda procesului 

de integrare atât un nou sufl u vital, cât și un sentiment al legitimității democratice.

Europa poate și trebuie să rămână unită pentru a avea șansa să infl uențeze în 

vreun fel negocierile internaționale în domeniul climei. Conferința „Adoptă dezvol-

tarea durabilă, fi i responsabil” din 7 și 8 februarie a oferit o platformă importantă 

pentru împărtășirea ideilor, iar concluziile acesteia vor fi  transmise Consiliului 

European din luna martie, însărcinat cu stabilirea poziției UE în cadrul Conferinței 

ONU privind dezvoltarea durabilă Rio+20.

În aceste domenii, ca în atâtea altele, UE are numai de câștigat dacă acționează 

ca o entitate unică. După cum îmi place să le spun mereu oamenilor: să ne amintim 

că Europa nu este problema, ci soluția.

Staff an Nilsson

Președinte

15 martie 2012
CESE, Bruxelles: Ceremonia 
de decernare a premiilor 
pentru concursul de 
materiale video Europe Past 
forward, organizat de CESE

15 martie 2012
Copenhaga: Ziua europeană 
a consumatorului

20 și 21 martie 2012
CESE, Bruxelles: conferința de 
aniversare a 50 de ani de PAC

ÎN ACEST NUMĂR

2 Designul danez la scară 
europeană

3 Rolul UE în consolidarea 
păcii

3 Cireșii vor înfl ori din nou

4 Concurs video 2012: 
votul vostru contează!

DATE ÎN AGENDĂ

„Energia este un domeniu în care, până 
în prezent, Europa nu și-a servit bine 
cetățenii”, a afi rmat dna Anna Maria 
Darmanin, vicepreședinta Comite-
tului Economic și Social European, 
în deschiderea conferinței pe tema 
„Uniunea Europeană pe calea spre o 
comunitate europeană a energiei”, care 
a avut loc la 31 ianuarie. Potrivit unui 
sondaj recent, majoritatea europenilor 
au afi rmat că s-ar simți mai protejați 
dacă ar exista o mai bună coordonare 
în domeniul energiei în UE (60 %) și 
o solidaritate mai mare între state în 
eventualitatea unei întreruperi a ali-
mentării cu energie (79 %).

Cu toate acestea, în ciuda acestor 
așteptări clare, Europa a acționat dez-
amăgitor de lent în ceea ce privește 
finalizarea pieței interne a energiei 
electrice și a gazului. „Politicile ener-
getice naționale și-au demonstrat 
limitele; totuși nu există o politică 
europeană comună în domeniul ener-
giei care să poată depăși aceste limi-
tări”, a afi rmat Jacques Delors într-o 
declarație scrisă transmisă conferinței. 
Fost președinte al Comisiei Europene, 
dl Jacques Delors a fost primul care a 
formulat ideea creării unei comunități 
europene a energiei, pentru a accelera 
crearea unei piețe a energiei care să 
fi e cu adevărat europeană. „Trebuie 
să depășim fragmentarea piețelor și 
să finalizăm piața internă până în 
2014. Acest fapt ar duce la creșterea 
suplimentară cu 0,8 % a PIB-ului UE 
până în 2020”, a afi rmat dl Günther 
Oettinger, comisarul european pen-
tru energie.

Dată fi ind situația actuală sumbră, 
sarcina este uriașă. Astfel cum a fost 

evidențiat de către dl Pierre-Jean Cou-
lon, raportor pentru un aviz recent al 
CESE privind comunitatea europeană 
a energiei, în prezent, numai 10 % din 
energia electrică trece dintr-o țară în 
alta, consumatorii încă nu pot alege 
un furnizor cu sediul într-un alt stat 
membru, planifi carea rețelelor rămâne 
în mare parte o competență națională, 
sărăcia energetică sporește, iar UE încă 
nu vorbește la unison atunci când tra-
tează cu țările furnizoare.

Avizul CESE solicită crearea unei 
comunități europene a energiei. Unul 
dintre elementele-cheie ale acestei 
comunități constă în crearea unor 
„blocuri” energetice regionale în 
cadrul cărora țările și operatorii și-ar 
putea coordona principalele decizii 
privind mixurile energetice și dezvolta-
rea rețelelor. „Acest lucru ar determina 
realizarea unor economii importante și 
dezvoltarea la scară industrială a noi-
lor surse de energie”, a argumentat 
dl Coulon. „Ar duce, de asemenea, la 
integrarea treptată a unor piețe care au 
funcționat separat până în prezent și ar 
determina alinierea prețurilor.

În ceea ce îl privește, dl  Martin 
Schulz, președintele Parlamentului 
European, a subliniat faptul că pro-
iectul va facilita tranziția la o societate 
cu emisii reduse de dioxid de carbon, 
contribuind la crearea de noi locuri 
de muncă și la sporirea creșterii eco-
nomice. 

Numeroși participanți la conferință 
au pledat în favoarea unei abordări 
comune a producției, transportului 
și consumului de energie și au sub-
liniat faptul că vor exista consecințe 

importante pentru utilizatorii finali 
din statele membre care vor acționa 
individual, în special creșteri ale 
prețurilor și fl uctuații în producția și 
consumul de energie. Unii participanți 
s-au pronunțat cu fermitate împotriva 
renunțării treptate la energia nucleară 
în favoarea unor surse de energie mai 
poluatoare, care ar putea pune în peri-
col obiectivele UE în domeniile ener-
giei și protecției mediului.

Într-adevăr, a fost menționată, în 
repetate rânduri, nevoia unei acțiuni 
coordonate care să optimizeze trans-
formările din planul mediului, însă 
și pe cele din plan social și industrial. 
Politica energetică ar trebui să fi e per-
fect aliniată cu politica de mediu și 
adaptată nevoilor utilizatorilor fi nali 
de energie. Conferința a recunoscut 
nevoia de a se întreprinde mai mult, 
cu scopul de a face politica energe-
tică mai integratoare sub aspectele 
accesibilității energiei și implicării 
societății civile în alegerile energetice 
majore.

După conferință, o declarație 
comună, care va fi  semnată de dnii Sta-
ff an Nilsson și Jacques Delors, va face 
apel la adoptarea de măsuri rapide și 
concrete în vederea integrării politicii 
energetice a UE.

Această conferință reușită a numă-
rat peste 200 de participanți și a fost 
organizată în comun de CESE și 
Notre Europe, un grup de reflecție 
paneuropean înființat de Jacques 
Delors. (mb) ●

De la stânga la dreapta: Martin Schulz, președintele Parlamentului European, Anna Maria Darmanin, vicepreședintă a CESE, 
și Günther Oettinger, comisarul european pentru energie
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În ianuarie a avut loc prima sesiune 
plenară sub Președinția daneză. Dl 
Nicolai Wammen, ministrul afacerilor 
europene, a prezentat cu această oca-
zie prioritățile guvernului său pentru 
următoarele șase luni.

„Chiar dacă laitmotivul global al 
programului danez îl reprezintă frâna-
rea crizei economice și sociale, trebuie 
abordate și repercusiunile politice ale 
crizei”, a precizat ministrul. Este moti-
vul pentru care dorința Președinției 
daneze este de a menține o UE unită, 
care trebuie să semene mai degrabă cu 
o „familie de 27” decât cu un „club de 
10 sau de 17”.

Prioritățile Președinției daneze se 
concentrează asupra unei Europe res-
ponsabile, dinamice, ecologice și sigure.

O Europă responsabilă este cea care 
își gestionează fi nanțele, atât la nivel 
național, cât și european. Aceasta 
implică aplicarea și respectarea noii 
guvernanțe economice, care impune o 
mai mare coordonare și supraveghere 
a politicilor bugetare și economice 
naționale. În ceea ce privește bugetul 
2014-2020, care urmează a fi  negociat 

până la sfârșitul anului 2012, Dane-
marca dorește ca acesta să combine 
„responsabilitatea fi nanciară” cu „gene-
rarea de creștere”.

Pr intr -o  Europă  d inamică , 
Președinția înțelege modernizarea 
pieței interne, care trebuie să își săr-
bătorească cei 20 de ani de existență 
printr-o mai mare putere de atragere 
a capitalurilor, o fl exibilitate sporită a 
normelor aplicabile achizițiilor publice, 
o mai mare securitate garantată consu-
matorilor și un sistem de brevete mai 
accesibil întreprinderilor.

În plus, trebuie accelerată tranziția 
către o economie durabilă, fără de 
care cunoștințele și locurile noastre de 
muncă ar putea „emigra” către alte țări, 
afi rmă ministrul. O Europă mai ecolo-
gică necesită politici de creștere, dar și 
politici în domeniul energiei, agricul-
turii sau pescuitului, toate acestea fi ind 
priorități ale Președinției daneze.

În sfârșit, consolidarea cooperării 
Schengen și progresul către un sistem 
european de azil sunt prioritare într-
un moment în care „Primăvara arabă” 
implică o primire adecvată a refugiaților 

și un tratament corespunzător al solici-
tărilor de azil. În ce privește extinderea, 
cazul Turciei, al Islandei sau al Serbiei 
și al Muntenegrului vor fi analizate 
conform unei abordări bazate pe merit.

Configurația instituțională creată 
de Tratatul de la Lisabona necesită ca 
președinția prin rotație să joace rolul de 
„mediator onest”, rol pe care guvernul 
este hotărât să și-l asume.

Dl președinte Staff an Nilsson salută 
faptul că această Președinție va da un 
nou impuls activităților Comitetului. 
Dl Wammen a declarat că Președinția 
daneză consideră Comitetul ca 
fiind mai mult decât un partener cu 
infl uență: un partener-cheie; președinții 
celor trei grupuri au afi rmat, la rândul 
lor, că sunt încrezători în capacitatea 
Președinției daneze de a pune Europa 
înapoi pe șine. Mizând împreună pe un 
parteneriat solid, Danemarca și CESE 
vor colabora strâns pentru a scoate UE 
din impas. (mvd) ●

De la stânga la dreapta: Staff an Nilsson, președintele CESE, și Nicolai Wammen, ministrul danez pentru afaceri europene

Societatea civilă, parteneră a Președinţiei daneze a UE

Criza economică a avut efecte grave 
asupra pieței forței de muncă. Mii de 
întreprinderi dau faliment, șomajul 
rămâne la un nivel ridicat, salariile scad, 
se operează reduceri bugetare în siste-
mele de asigurări sociale, iar sărăcia și 
excluziunea socială se amplifi că.

O tânără generație bine educată, 
capabilă să facă alegeri pe cont propriu 
este premisa ieșirii cu succes din criză. 
De aceea, statele membre ar trebui să 
acorde o atenție deosebită investițiilor 
publice în educație și în formarea pro-
fesională, care sunt și trebuie să rămână 
un drept uman fundamental și un bun 
public. Investiția în educație poate con-
tribui la realizarea obiectivelor Strate-
giei Europa 2020 în materie de rată a 
șomajului (ca până în 2020 75 % din 
persoanele între 20 și 64 de ani să aibă 
un loc de muncă) și de incluziune soci-

ală (ca 20 de milioane de oameni să nu 
mai trăiască în condiții de sărăcie).

Chestiunile referitoare la educație 
privesc toate etapele vieții, de la educația 
preșcolară la învățământul superior și 
la pregătirea adulților, în diferite medii 
educaționale - formale, non-formale și 
informale. Având în vedere acest fapt, 

Secțiunea SOC a organizat la 24 ianua-
rie o conferință pe tema „Criza econo-
mică, educația și piața forței de muncă”, 
cu scopul de a găsi moduri mai bune 
de integrare a tinerilor pe piața forței 
de muncă, de a răspunde provocărilor 
învățării pe tot parcursul vieții și de a 
îmbunătăți competențele lucrătorilor 
mai vârstnici.

La conferință au luat parte numeroși 
factori de decizie, printre care Andro-
ulla Vassiliou, comisarul european 
pentru educație, cultură, multiling-
vism și tineret, ministrul danez pentru 
copii și educație, ministrul grec pen-
tru educație, învățare pe tot parcursul 
vieții și afaceri religioase, precum și 
membri ai grupului Partidului Popular 
European și ai grupului Socialiștilor și 
Democraților din Parlamentul Euro-
pean. La dezbatere au contribuit de 

asemenea reprezentanți ai OCDE, ai 
Forumului Studenților Europeni, ai 
Forumului European al Tineretului, 
ai Comitetului European al Sindica-
telor pentru Educație, dar și mulți 
alții. (mvd) ●

Investiţia în educaţie este 
premisa scoaterii UE din criză

Designul danez la scară europeană

Următoarele șase luni se anunță difi cile 
pentru Uniunea Europeană. „În această 
perioadă în care Europa se confruntă 
cu ceea ce probabil este cea mai pro-

fundă criză economică, socială, politică 
și instituțională din istoria sa, asumarea 
fermă a rolului de conducere de către 
Danemarca este esențială”, subliniază 
Staff an Nilsson, președintele Comitetu-
lui Economic și Social European. CESE 
și-a luat angajamentul unei cooperări 
active cu Președinția – cu implicarea 
întregii societăți civile europene  – 
pentru a sprijini și promova progresul 
ecologic, economic și social.

Încurajarea dialogului, promovarea 
și consolidarea participării cetățenilor 
în formele de organizare de bază repre-
zintă priorități ale misiunii CESE. 
Membrii Comitetului joacă un rol fun-
damental prin faptul că explică politi-
cile UE în țările lor, sunt deschiși spre 
interesele și necesitățile cetățenilor și 
canalizează aceste informații către dez-
baterile care au loc la Bruxelles. Numai 
prin implicarea întregii societăți și prin 

asumarea unei depline responsabilități 
de către toți actorii se va găsi calea ieșirii 
din criză și va fi  pus în practică un sce-
nariu durabil de creștere economică și 
creare de locuri de muncă.

Deși depășirea crizei presupune lua-
rea unor măsuri pe termen scurt, este 
nevoie și de o viziune pe termen lung, 
menită să creeze cele mai bune condiții 
pentru bunăstarea viitoarelor generații 
de cetățeni ai Europei.

Conștient de acest deziderat, CESE 
continuă să acorde o atenție sporită 
dezvoltării durabile și se angajează în 
favoarea integrării acesteia în toate 
politicile. Urmărirea obiectivelor Stra-
tegiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii constituie deja o prioritate 
a CESE, sub egida Grupului de coordo-
nare Europa 2020.

Ca rezultat al expertizei pe care o 
deține în materie de protecție a consu-
matorilor, CESE va organiza Ziua euro-
peană a consumatorului la Copenhaga, 
în martie 2012. „Încrederea consuma-
torilor este esențială pentru a revitaliza 
piața unică”, declară Benedicte Feder-
spiel, membră a CESE și a Consiliului 
consumatorilor din Danemarca.

În prezent, se află în curs de ela-
borare mesajul și contribuția CESE 
la Conferința ONU privind dezvol-
tarea durabilă Rio+20, care va avea 
loc în iunie 2012. Observatorul dez-
voltării durabile din cadrul CESE a 
preluat inițiativa de a coordona con-
sultarea amplă a opiniei publice, iar în 
februarie 2012, împreună cu Comisia 
Europeană, Comitetul va organiza o 
conferință dedicată consolidării dia-
logului, schimbului de experiență și 
de bune practici, dezbaterii, stabilirii 

de măsuri și formulării de propuneri 
pentru factorii de decizie pe teme pre-
cum economia ecologică, consumul, 
guvernanța și eradicarea sărăciei.

În lunile care urmează nu trebuie 
dat uitării impactul social al crizei. „Cea 
mai mare problemă a Europei o repre-
zintă șomajul – în special în rândul 
tinerilor”, declară Marie-Louise Knup-
pert, membră a CESE și reprezentată 
a Confederației sindicatelor din Dane-
marca. Ea se pronunță în favoarea unor 
noi propuneri care să-i sprijine pe tineri 
în găsirea unui loc de muncă. Comitetul 
acordă o atenție deosebită punctelor de 
vedere și experiențelor tinerilor euro-
peni – cei care vor lua deciziile zilei de 
mâine – și va organiza cea de a treia 
sesiune plenară intitulată „Europa ta, 
părerea ta!”, în aprilie 2012, la Bruxel-
les. ●

European Economic and Social Committee

The European Economic
and Social Committee 
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Danish Presidency
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CESE la târgul internaţional 
„Săptămâna verde” de la Berlin

Cireșii vor înfl ori 
din nou

Președintele CESE, Staffan Nilsson, 
și Secțiunea pentru agricultură, dez-
voltare rurală și protecția mediu-
lui (NAT) a CESE au jucat un rol 
activ în primele zile ale „Săptămânii 
verzi internaționale” de la Berlin din 
19-21 ianuarie 2012.

„Săptămâna verde internațională” 
(International Green Week – IGW) este 
cel mai mare târg mondial de alimente, 
agricultură și horticultură, în cadrul 
căruia se organizează expoziții comer-
ciale și necomerciale pe teme care se 
schimbă în fiecare an. Evenimentul 
politic central al IGW, Forumul global 
pentru alimente și agricultură (Glo-
bal Forum for Food and Agriculture – 
GFFA), a adus laolaltă politicieni de înalt 
nivel din întreaga lume, reprezentanți ai 

Ședința Secțiunii NAT a CESE din 
20 ianuarie a avut loc la sediul central al 
IGW, incluzând o audiere publică inti-
tulată „PAC în perspectiva anului 2020: 
va conferi noua OCP mai multe puteri 
agriculturilor?” Concluziile audierii vor 
contribui la elaborarea Avizului CESE 
pe tema „PAC în perspectiva anului 
2020”, a cărui adoptare este planifi cată 
pentru martie 2012. (fda) ●

Pentru informații suplimentare, 
consultați:

Săptămâna verde internațională: 
http://www.gruenewoche.de/en

Forumul global pentru alimente și 
agricultură: http://www.gffa-berlin.
de/en

Rolul UE în consolidarea păcii

Avizul REX/326 (raportor: dna Jane 
Morrice, UK, Gr. III) evaluează rolul 
UE în consolidarea păcii și propune 
orientări pentru cele mai bune prac-
tici și pentru viitoarea politică în 
acest domeniu, punând un accent 
deosebit pe acordarea unui rol mai 
important societății civile. Institu-

irea Serviciului European de Acțiune Externă reprezintă o ocazie 
perfectă de îmbunătățire a coerenței și de creare a unui sistem inte-
grat pentru soluționarea confl ictelor la nivel mondial. În calitate de 
cel mai reușit model de integrare politică din lume, UE ar putea să 
facă încă un pas înainte în ceea ce privește misiunile sale de con-
solidare a păcii și să adopte o abordare globală. Concret, această 
nouă strategie ar putea fi  realizată prin aplicarea concomitentă a 
unor măsuri în domeniile civil, militar, diplomatic, umanitar, al dez-
voltării, comercial și al investițiilor. În cadrul acestei noi abordări 
coordonate, organizațiile societății civile ar avea un rol esențial de 
jucat în ceea ce privește asigurarea efi cienței și durabilității pe termen 
lung a tuturor strategiilor de consolidare a păcii. Printre propunerile 
concrete formulate în acest context se numără crearea unei baze de 
date a experților europeni în domeniul consolidării păcii din sis-
temul de justiție, forțele de poliție, ONG-uri, dintre mediatori etc. 
și înfi ințarea unui grup de acțiune care să cuprindă reprezentanți 
ai Parlamentului European, ai Comisiei Europene, ai Comitetului 
Regiunilor și, fi rește, ai CESE. (asp) ●

OMG-urile în UE

La sesiunea plenară din ianuarie, majoritatea membrilor au susținut 
poziția CESE cu privire la OMG-uri în UE, care a fost prezentată de dl 
Martin Siecker, raportor (Grupul „Lucrători”, Țările de Jos). Actualul 
cadru legal al UE pentru OMG-uri este în curs de modifi care și, prin 
urmare, în viitorul apropiat, CESE își va prezenta mai frecvent punc-
tele de vedere cu privire la politica și legislația privind OMG-urile. 
Pentru a pregăti și orienta viitoarea dezbatere, avizul conține o pre-
zentare succintă a situației actuale și a aspectelor legate de OMG-uri 

și de reglementarea acestora 
în UE. Sunt implicate diverse 
chestiuni etice, ecologice, teh-
nologice, (socio)economice, 
juridice și de politică, care 
trebuie toate luate în conside-
rare într-un context mai larg. 
Avizul își propune să ofere o 

foaie de parcurs pentru o discuție politică echilibrată și pertinentă 
cu privire la aceste chestiuni de mare importanță. (ail) ●

Politica energetică: mai multă Europă, vă rugăm!

În avizul său din proprie inițiativă, CESE a dezvoltat ideea 
dlui Jacques Delors, fost președinte al Comisiei Europene, privind 
crearea unei comunități europene a energiei pentru a se recupera 
avântul pierdut în ceea ce privește fi nalizarea unei piețe interne a 
energiei în întreaga UE.

În aviz se subliniază importanța unei abordări comune a 
producției, transportului și consumului de energie și se afi rmă că 
statele membre ar trebui să acționeze „cu simț de răspundere” în 
acest domeniu. Comitetul și-a exprimat nemulțumirea față de deci-
ziile unilaterale privind alegerile energetice, afi rmând că, în spiri-
tul solidarității și al efi cienței, asemenea decizii ar trebui luate mai 
degrabă „de comun acord la nivelul UE”.

Ca un prim pas către crearea unei comunități europene a energiei, 
CESE a adoptat ideea creării unor „blocuri” energetice regionale, în 
cadrul cărora statele și operatorii să își poată coordona principalele 
decizii cu privire la mixurile energetice și dezvoltarea rețelei. CESE a 
afi rmat că acest lucru ar determina realizarea unor economii impor-
tante și ar duce, de asemenea, la integrarea treptată a unor piețe care 
au funcționat separat și, astfel, la alinierea prețurilor.

Comitetul a sprijinit ideea dlui Delors privind crearea unei „gru-
pări europene de achiziționare a gazelor”, în vederea sporirii pute-
rii de negociere a statelor membre și a întreprinderilor. CESE s-a 
pronunțat cu fermitate în favoarea negocierii acordurilor energetice 

cu țări terțe de către Comisia Europeană în numele statelor mem-
bre și în favoarea dreptului de veto al Comisiei asupra acordurilor 
energetice naționale înainte de intrarea lor în vigoare. (mb) ●

Ocuparea forţei de muncă tinere, califi cările 
profesionale și mobilitatea

Consecințele crizei economice demonstrează că piețele forței de 
muncă se confruntă cu probleme de ordin structural. Sunt afectați 
îndeosebi tinerii, pentru care este din ce în ce mai difi cil să pătrundă 
pe piața forței de muncă. Avizul din proprie inițiativă SOC/421 al 
CESE (raportor: dna Dorthe Andersen, Grupul „Angajatori”, Dane-
marca) identifi că măsurile care facilitează intrarea și mobilitatea pe 
piața forței de muncă a tinerilor. Documentul pune accentul pe adân-
cirea cooperării dintre întreprinderi și sectorul educației, pentru a 
spori șansele de angajare ale celor care frecventează învățământul 
secundar prin înzestrarea lor cu competențe adecvate. (rdr) ●

Învăţământul și formarea profesională, o 
alternativă de calitate la studiile superioare

Previziunile referitoare la competențele de care este nevoie în UE 
indică faptul că până în 2020 va exista o cerere crescândă de forță 
de muncă cu înaltă califi care. Avizul CESE (raportor: dna Vladi-
míra Drbalová, Grupul „Angajatori”, Republica Cehă) susține că 
a sosit momentul ca statele membre să își reformeze sistemele de 
învățământ și formare profesională (IFP). IFP ar trebui să constituie o 
alternativă atractivă la educația universitară, deoarece numai un echi-
libru corect între cele două sectoare poate asigura creșterea econo-
mică și progresul social. Partenerii sociali ar trebui să ajute guvernele 

să conceapă și să pună în aplicare 
politicile privind IFP, astfel încât 
să se asigure corespondența dintre 
pregătirea oferită și nevoile pieței 
forței de muncă. (rdr) ●

SESIUNEA PLENARĂ PE SCURT

Jane Morrice, membru al CESE

Martin Siecker, membru al CESE

Vladimira Drbalová, membru al CESE

industriei, experți în cooperarea pentru 
dezvoltare, comunitatea științifică și 
societatea civilă pentru a discuta ches-
tiuni prioritare de politică agricolă sub 
mottoul de anul acesta al forumului 
„Securitate alimentară prin creștere 
durabilă – agricultură cu resurse limi-
tate”, care este extrem de relevant pentru 
viitoarea Conferință ONU privind dez-
voltarea durabilă (Rio+20).

Dl Nilsson a participat la mai multe 
evenimente la nivel înalt și a luat cuvân-
tul la discuția grupului miniștrilor agri-
culturii din cadrul GFFA la 21 ianuarie, 
reafi rmând nevoia de dialog cu agricul-
torii și organizațiile agricultorilor și de 
implicare a acestora în luarea deciziilor 
privind reformele în vederea realizării 
unei agriculturi mai durabile.

De la stânga la dreapta: Staff an Nilsson, președintele CESE, și Ilse Aigner, ministrul german pentru alimentație, 
agricultură și protecția consumatorilor

În luna noiembrie, Grupul de contact 
„Japonia” din cadrul CESE a vizitat 
această țară pentru a evalua modul în 
care s-a refăcut după dezastrul produs 
de cutremurul și tsunami-ul din mar-
tie 2011, în urma căruia 20 000 de per-
soane și-au pierdut viața sau sunt date 
dispărute, iar 350 000 de persoane au 
rămas fără locuință. Zeci de mii de per-
soane din zona afectată sunt adăpostite 
temporar, iar munca de reconstrucție 
abia a început.

În urma dezastrului, mulți oameni 
și-au pus întrebarea: „cum să ajut?”. 
Unii au simțit că nu pot sta cu brațele 
încrucișate, printre aceștia, studenții 
Universității Kwansei Gakuin. Ei s-au 
întâlnit și au lansat proiectul Heart 
on Coin („Inima pe un bănuț”), care 
își propune să colecteze donații și 
mesaje din întreaga lume pe care să 
le trimită școlilor și cooperativelor de 
pescari din zonele afectate. Totodată, 
ei trimit donatorilor mesaje din par-
tea destinatarilor. Totul este publicat 
pe site-ul internet, unde puteți citi, de 
exemplu, mesajul consolator al unui 
donator din Turcia: „Nu vă pierdeți 
speranța. Nu sunteți singuri!” sau 
aceste cuvinte de încurajare sosite din 

gf

Th ailanda: „Rezistați. În curând va ieși 
soarele”. În zece luni, ei au adunat peste 
30 000 EUR.

„Procesul de refacere după un ast-
fel de dezastru este îndelungat și este 
important și să știi că cineva se gândește 
la tine, nu numai să primești ajutor” a 
declarat președinta grupului, dna Eve 
Päärendson (Estonia, Grupul „Anga-
jatori”).

În urma cutremurului, au apărut 
numeroase organizații. Le puteți afl a 
pe stradă, sub formă de grupuri de per-
soane care recoltează fonduri și coordo-
nează programe de ajutorare. Nu mai 
puțin de 2 000 de voluntari sunt activi 
în zonele afectate și acordă zilnic ajutor 
populației afectate.

Aceste inițiative nu numai că au 
stimulat eforturile guvernului de 
reconstruire și reabilitare a zonei, 
dar au contribuit și la depășirea unor 
difi cultăți pe care acesta le-a avut de 
înfruntat.

Japonia are puțină experiență în 
primirea și gestionarea ajutoarelor. 
Confruntat cu lipsa de expertiză, pe 
fondul unei catastrofe de o amploare 
fără margini, guvernul a avut mari 
difi cultăți în a furniza rapid informații 
pertinente populației lovite de panică și 
în a distribui efi cient donațiile sosite din 
întreaga lume. În septembrie 2011, în 
jur de 60 % din donații încă nu fuseseră 
distribuite.

Totuși, în ciuda acțiunilor remar-
cabile ale voluntarilor, este evidentă 

 

Studenți din Osaka, participanți voluntari la 
proiectul Heart on Coin Kizuna („Inima pe un 
bănuț”), împărțind copiilor cadouri din partea CESE, 
la festivalul Tagajyo Fureai
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PE SCURT

necesitatea stimulării organizațiilor 
de voluntari și a recunoașterii sporite 
a rolului-cheie pe care ele îl joacă în 
acordarea de ajutor victimelor.

Vizita efectuată în Japonia chiar 
înainte de Crăciun a oferit Comitetu-
lui prilejul de a le dărui copiilor mici 
cadouri: calendare, creioane colorate 

sau rechizite. „Catastrofa a lăsat mulți 
copii orfani, iar aceștia reușesc cu greu 
să meargă la școală sau să participe la 
activitățile recreative. Dorim să-i facem 
să simtă că nu sunt singuri și să le ofe-
rim ocazia de a evada puțin din reali-
tate” a afi rmat dna Päärendson. (ep/
mb) ●

Concurs video 2012: votul vostru contează!

Elemente de artă modernă într-un palat regal danez

„Principiile noastre economice sunt sănătoase: UE are nevoie 
doar de încredere”, afi rmă Joost van Iersel la televiziunea rusă

La inițiativa dnei  Anna Maria 
Darmanin, vicepreședinta CESE 
responsabilă pentru comunicare, 
Comitetul a început anul 2012 lan-
sând o invitație tinerilor din întreaga 
UE să participe la un concurs video. 

Începând din 18  ianuarie, în cadrul 
Președinției daneze a UE și în coo-
perare cu Institutul Cultural Danez, 
CESE va găzdui o expoziție de foto-
grafie intitulată A Modern Royal 
Household („O casă regală modernă”). 
Expoziția prezintă restaurarea artistică 
inovatoare a Palatului lui Frederik al 
VIII-lea din complexul Amalienborg, 
Copenhaga, realizată în perioada 2004-
2010.

La 7 decembrie, dl  Joost van Iersel, 
președintele Grupului de coordonare 
al CESE pentru Strategia Europa 2020, 
a participat la o emisiune-dezbatere 
transmisă de postul de televiziune 
Russia Today și moderată de Peter 
Lavelle. Ceilalți doi vorbitori, Ann 
Pettifor și James Meadway, au apărat 
o poziție predominant eurosceptică, 
prezicând o imensă criză politică și 
chiar prăbușirea monedei euro. Ambii 
au fost foarte critici față de liderii și 
politicienii europeni.

În ciuda atmosferei destul de ostile, 
dl  van Iersel a reușit să explice că 
situația euro este bună în comparație 
cu cea a dolarului și a yenului și că eco-
nomia UE rezistă desul de bine, date 
fi ind circumstanțele foarte difi cile din 
Europa și din Occident în general, 
problemele legate de euro urmând a 
fi  depășite. Din păcate, nu a mai fost 
timp pentru a explica poziția Comi-

Provocarea își propune să încurajeze 
tinerii să înfățișeze în mod creativ și 
fără ipocrizie ce reprezintă Europa 
pentru ei.

Toate materialele video – trans-
mise între 1 ianuarie și 15 februarie 
2012 – pot fi  vizionate pe pagina de 
interneta CESE http://www.eesc.
europa.eu/video-challenge. În plus, 
între 18  februarie și 2 martie (ora 
12:00), puteți vota online materialul 
dumneavoastră preferat. Premiile 
atribuite fi lmelor califi cate pe primele 
trei locuri se ridică la 10 000 EUR și 
vor fi  acordate în cadrul unei cere-
monii desfășurate la 15 martie 2012.

Ca parte a activității de restaurare, 
prințul moștenitor Frederik și prințesa 
Mary au luat decizia de a permite 
unui număr de zece artiști danezi 
contemporani să renoveze o parte a 
încăperilor palatului, conferind astfel 
reședinței regale din secolul 18 o notă 
de modernitate.

tetului cu privire la viitorul model 
economic al UE, bazat pe Strategia 
Europa 2020.

Cu toate acestea, a reieșit clar că 
instituțiile UE trebuie să câștige încre-
derea oamenilor în aceeași măsură ca 
modelul economic al UE. Mesajul 
subiacent a fost limpede: există un 
plan pentru Europa în următorii opt 
ani. În momentul în care dezbaterea 
s-a concentrat prea mult pe ultimele 
reuniuni ale Consiliului și pe eveni-
mentele recente, dl van Iersel a sub-
liniat că trebuie recunoscut succesul 
paradigmei europene a economiei de 
piață sociale, care combină competiti-
vitatea și incluziunea socială.

Pentru a conserva capacitatea de 
rezistență economică într-o perioadă 
dificilă și într-o lume în schimbare, 
este esențial să se țină seama de propu-
nerile societății civile europene privind 
strategiile pe termen scurt și lung.

Această dezbatere foarte animată 
a fost o bună ocazie de a prezenta, în 
afara granițelor UE, punctele de vedere 
ale Comitetului cu privire la chestiuni 
atât de importante. (asp) ●

Când votați, nu uitați că 2012 este 
Anul European al Îmbătrânirii Active 
și al Solidarității între Generații, și 
că CESE a recomandat ca acest lucru 
să se refl ecte în componența echipe-
lor de producție. Pentru informații 
suplimentare privind acest an 
european, consultați pagina http://
ec.europa.eu/social/ey2012main.
jsp?langId=ro&catId=971.

Și nu uitați să sprijiniți tineretul 
creativ și dinamic european votând 
materialul video preferat! (mvd) ●

Fiecare artist a căutat inspirație 
într-o manieră diferită: unii au urmărit 
să refl ecte patrimoniul cultural și arhi-
tectural al palatului, în timp ce alții au 
preferat să lase urmele mișcării artis-
tice din care fac parte sau au integrat în 
opera lor elemente din viața prințului 
moștenitor și a prințesei. Expoziția 
va permite publicului să descopere 
combinația fericită dintre stilul rococo 
și arta contemporană realizată aici.

La 26 ianuarie, CESE a avut onoarea 
de a-i găzdui la sediul său pe prințul 
moștenitor și pe prințesă în persoană. 
Fotografi i de la această vizită sunt dis-
ponibile pe pagina de internet a CESE: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-culture-royal-
modern-household-photos.

Vernisajul expoziției a avut loc la 
18 ianuarie, în prezența dlui Staff an 
Nilsson, urmând a fi  deschisă publicu-
lui de luni până vineri, până la 23 mar-
tie. (mvd) ●

De la stânga la dreapta: prințesa moștenitoare a Danemarcei, 
prințul moștenitor al Danemarcei și Staff an Nilsson, președintele CESE

Joost van Iersel, membru CESE

Comisiones Obreras pe vremea dictaturii

Comisiones Obreras en la Dictadura 
(„Comisiones obreras pe vremea dictatu-
rii”) se intitulează o carte recent publicată 
în limba spaniolă, al cărei autor, dl Juan 
Moreno, este membru al CESE și fost 
secretar pentru relații internaționale al 
confederației sindicale Comisiones Obre-
ras (CCOO). Cartea a fost prezentată la 
CESE la 18 ianuarie, în cadrul unei mani-
festări prezidate de dl Georges Dassis, 
președintele Grupului II.

În 16 capitole dense se trece în revistă 
istoria acestor sindicate, de la apariția 
primelor Comisiones Obreras în plină 
dictatură militară franchistă, până la 
legalizarea confederației sindicale în 
aprilie 1977.

Această publicație oferă o viziune de 
ansamblu asupra mișcării sociopolitice 
reprezentate de Comisiones Obreras, 
insistând asupra mobilizării acesteia și 
asupra sacrifi ciilor pe care aceasta le-a 
implicat pentru militanții și conducăto-
rii săi. Cartea se oprește la începuturile 
tranziției, atunci când, după moartea 
dictatorului, CCOO a convocat nume-
roase greve împotriva proiectului de 
continuitate politică și și-a dovedit tăria 
în fața violenței provocate de extrema 
dreaptă, făcând în așa fel încât crime 
cum ar fi  „Măcelul de la Atocha” să se 
întoarcă împotriva partizanilor conser-
vatorismului și să accelereze tranziția 
către democrație. ●

În curând la CESE 
A 14-a Zi europeană a consumatorului: noi căi către un consum durabil

Cea de a 14-a ediție a Zilei europene a 
consumatorului va avea loc anul acesta 
la Copenhaga, la 15 martie, și va avea 
ca temă consumul durabil.

Consumul durabil înseamnă garan-
tarea satisfacerii nevoilor elementare 
și a unei mai bune calități a vieții, 
atât pentru generațiile de azi, cât și 
pentru cele viitoare. În acest context, 
comportamentul consumatorului de 
azi, precum și efi ciența energetică și 
schimbările climatice dau naștere unor 
întrebări importante și necesită găsirea 

unor noi căi de a ajunge la un consum 
durabil. Cele trei grupuri de discuție 
din cadrul Zilei europene a consuma-
torului vor aborda aceste întrebări, 
concentrându-se pe criza actuală și 
pe infl uența acesteia asupra nevoilor 
noastre și asupra obișnuințelor noastre 
de cumpărători. (mvd) ●

Pentru mai multe detalii cu pri-
vire la această manifestare, vizitați 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-european-
consumer-day-2012. 

Q
E

-A
A

-1
2

-0
0

2
-R

O
-N

CESE info este disponibil și în format PDF, în 22 de limbi, pe site-ul internet al Comitetului: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

CESE info Februarie 2012/2

te-ul inte

C o n t i n u a r e  d i n  p a g i n a  3
C i r e ș i i  v o r  î n f l o r i  d i n  n o u 


