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Interviu cu Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European

CESE info: Care este mesajul dumneavoastră pentru reprezentanţii 
societăţii civile din întreaga Europă? Se va intensifi ca în continuare 
cooperarea dintre deputaţii europeni și reprezentanţii societăţii civile?

Jerzy Buzek: Aș dori să subliniez rolul societăţii civile organizată într-o democraţie. Am vorbit 

pe această temă la deschiderea Agorei în luna ianuarie a acestui an și cu numeroase alte ocazii 

în care m-am pronunţat împotriva regimurilor din Africa de Nord și din Belarus. Am repetat 

și atunci că trebuie intensifi cat sprijinul pentru organizaţiile societăţii civile. Acest punct 

de vedere s-a regăsit în multe rezoluţii ale PE. În Uniunea Europeană știm că nu putem 

avea o democraţie fără societate civilă.

Dumneavoastră, membrii CESE, sunteţi purtătorii de cuvânt ai societăţii civile și repre-

zentaţi interese sociale importante. Dumneavoastră ajutaţi la construirea unui dialog verita-

bil între UE și cetăţenii săi și promovaţi cunoașterea UE în ţările dumneavoastră de origine, 

gest fără de care nu ar exista dorinţa unei integrări mai aprofundate. Parlamentul European 

are nevoie de dumneavoastră. Această cooperare trebuie să continue, spre binele cetăţenilor 

UE. Experienţa noastră comună va fi  de folos ţărilor care aleg în prezent calea reformei 

democratice sau celor care vor face această opţiune în viitor. Aceasta este o realizare majoră.

CESE info: Care sunt așteptările dumneavoastră de la Președinţia 
poloneză a UE?

Jerzy Buzek: Afi rm adesea că UE contează pe Polonia să-i aducă o anumită prospeţime și 

să fi e o sursă de inspiraţie prin spiritul său întreprinzător, prin deschiderea și entuziasmul 

ei. Acestea sunt trăsăturile distinctive ale Poloniei. Dorim ca Europa să fi e cea mai compe-

titivă economie din lume. De aceea, salut obiectivele Poloniei pentru președinţie: un buget 

efi cient care să dea dovadă de solidaritate, o piaţă internă mai solidă și o valorifi care mai 

bună a potenţialului capitalului uman.

Salut angajamentul Poloniei faţă de politica de vecinătate, inclusiv faţă de Parteneriatul 

Estic și vecinătatea sudică, mulţumită cărora valorile și mesajul nostru sunt promovate și 

dincolo de frontierele UE.

În calitate de președinte al Parlamentului European, mă aștept la o cooperare solidă între 

Parlament și guvernul Poloniei, având în vedere că, de la intrarea în vigoare a Tratatului 

de la Lisabona, deciziile privind cea mai mare parte a legislaţiei sunt luate de Parlament 

împreună cu Consiliul Uniunii Europene. Sper, de asemenea, că Polonia va putea concilia 

cu succes interesele statelor membre, ceea ce nu este un lucru ușor, mai ales pe timp de criză. 

Provocări sunt din belșug, dar Polonia a dovedit în repetate rânduri că este un membru 

efi cace și solidar al UE, fi ind înzestrată cu un potenţial enorm. (mb) 
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Căutarea echilibrului bugetar

Polonia în favoarea unei Europe competitive, sigure și deschise

Stimaţi cititori,
În prezent, șomajul în rândul tinerilor din Spania este 
de peste 44 % (potrivit Eurostat). Evident, este o cifră 
întristătoare și nici dinspre statisticile altor ţări UE nu vine 
vreo încurajare. Șomajul în rândul tinerilor depășește 20 % 
în peste jumătate din statele membre. În toate ţările UE 
pentru care există date, ratele șomajului în rândul tinerilor 

sunt invariabil mai mari decât rata medie a șomajului.

Șomajul în rândul tinerilor reprezintă o tragică irosire de potenţial, care nu numai 
că subminează creșterea economică, ci va avea și consecinţe grave asupra coeziunii 
sociale în viitor. Mai mult, șomajul este o problemă socială care implică uriașe costuri 
individuale. Potrivit lui Danny Dorling, profesor de geografi e umană la Universitatea 
Sheffi  eld, practic nimic nu este mai dăunător tinerilor decât șomajul, care lasă urme 
de neșters și poate avea efecte pe termen lung, cum ar fi  un risc mai mare de șomaj 
în viitor și câștiguri mai reduse de-a lungul vieţii, pentru a menţiona doar câteva.

Recent, CESE a organizat mai multe evenimente, în special în Spania și în 
Malta (despre care puteţi citi în acest număr), în care am abordat problema frontal. 
Ajungând la concluzia că pentru această situaţie nefericită nu există o soluţie unică, 
miraculoasă, considerăm că trebuie întreprinse simultan acţiuni în mai multe 
domenii.

În primul rând, este necesar să revigorăm creșterea economică generatoare de 
locuri de muncă. Odată cu creșterea economică se îmbunătăţesc și perspectivele 
tinerilor de a fi angajaţi. În al doilea rând, trebuie să soluţionăm problema 
abandonului școlar și să punem capăt nepotrivirilor dintre sistemele educaţionale 
și nevoile pieţei forţei de muncă. În acest sens, educaţia informală este și ea foarte 
importantă. În al treilea rând, cadrul de reglementare al pieţelor forţei de muncă 
din UE trebuie regândit în spiritul fl exicurităţii. Este necesar să oferim tinerilor 
perspective clare în ceea ce privește transformarea contractelor lor temporare și/
sau cu fracţiune de normă – după un timp și în condiţii bine defi nite – în contracte 
cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată. Tinerii ar trebui să aibă perspectiva 
clară a unei stabilităţi mai mari.

În ultimul rând, dar nu cel mai lipsit de importanţă, trebuie să analizăm serviciile 
de ocupare a forţei de muncă. Este importantă intervenţia timpurie ori de câte ori un 
tânăr este în pericol de a-și pierde locul de muncă, ca și ideea angajării subvenţionate 
în cazul grupurilor vulnerabile care ar întâmpina difi cultăţi în a pătrunde pe piaţa 
obișnuită a forţei de muncă, în special pentru tinerii necalifi caţi sau cu un nivel 
foarte redus de califi care. Un bun exemplu de astfel de măsuri este „mecanismul 
de garantare pentru tineri”, prevăzut în iniţiativa „Tineretul în mișcare”. Potrivit 
acestuia, statele membre sunt încurajate să facă astfel încât tinerilor să le fi e oferită 
posibilitatea de a benefi cia de un loc de muncă, de o formare avansată sau de 
experienţă în primele șase luni de la terminarea studiilor.

Anna Maria Darmanin
Vicepreședintă

Stimaţi cititori,
Ca vicepreședinte al Comitetului Economic și Social 
European, ca european și ca polonez, aștept cu 
nerăbdare prima Președinţie poloneză a Consiliului UE.

Salut decizia Poloniei de a se concentra pe creștere 
și de a întreprinde pași decisivi în acest domeniu, în loc 

să pună accentul numai pe plata datoriilor Europei, care, chiar importantă fi ind, 
în sine nu garantează o creștere puternică. Am diagnosticat cauzele primare ale 
crizei și acum este timpul să privim înainte și să formulăm strategii viabile pentru 
a susţine creșterea, asigurând astfel că Europa rămâne competitivă.

Sper cu adevărat că Președinţia poloneză va fi  capabilă să facă progrese 
într-un număr de domenii vitale, cum ar fi  piaţa unică, care, dacă ar fi  fi nalizată, 
ar susţine cu siguranţă creșterea economică. Un buget ambiţios al UE ar facilita, 
de asemenea, creșterea potenţialului economic al Europei și aștept ca Președinţia 
poloneză să explice clar acest lucru în cursul viitoarelor negocieri bugetare 
privind următoarea perspectivă fi nanciară.

Înaintea negocierilor care vor urma, CESE a afi rmat clar că trebuie să se 
abandoneze principiul „profitului echitabil”. Acesta contravine valorilor 
solidarităţii și benefi ciului reciproc care stau la baza integrării europene. CESE 
sprijină principiul unor resurse proprii ale UE care să fi e direct încasate la bugetul 
UE, înlocuind contribuţiile naţionale. Modul de fi nanţare a bugetului UE este 
clar o măsură a progresului înregistrat pe calea integrării europene.

În cursul ultimilor doi ani, Comitetul și-a reiterat neobosit apelurile pentru 
acordarea unui rol mai mare societăţii civile în aplicarea legislaţiei inspirate 
de UE și în promovarea integrării economice în ţările acoperite de iniţiativa 
Parteneriatului estic. Din acest motiv, mă bucur să constat că Parteneriatul estic, 
care într-o anumită măsură a fost trecut cu vederea în ultimul timp, ocupă un 
loc prioritar pe agenda Președinţiei. Evenimentele recente de pe malul sudic al 
Mediteranei au demonstrat cât de important este să avem stabilitate în vecinătatea 
noastră, nu doar în ceea ce privește comerţul sau securitatea energetică.

În acest context, experienţa Poloniei cu revoluţia sa pașnică împotriva 
comunismului în 1989 și transformarea sa reușită ar putea fi  utilizată pentru a 
facilita răspândirea democraţiei în lumea arabă. Precum în Polonia la vremea 
respectivă, evenimentele din lumea arabă au demonstrat rolul vital al societăţii 
civile în scrierea Istoriei cu I mare. Sunt fericit și mândru de faptul că societatea 
civilă organizată, așa cum este reprezentată în CESE la nivelul UE, este pregătită 
și dornică să sprijine Președinţia poloneză în îndeplinirea obiectivelor sale 
ambiţioase și foarte relevante.

Jacek Krawczyk
Vicepreședinte

20 iulie 2011
Varșovia Polonia: Conferinţă 
în prelungirea avizului CESE 
„Dezvoltarea durabilă a 
politicii UE în domeniul 
transporturilor și planifi carea 
privind proiectele TEN-T”, 
organizată în comun cu Ministerul 
infrastructurii din Polonia

13 septembrie 2011
CESE, Bruxelles: ședinţa 
Grupului de coordonare 
„Europa 2020” al CESE cu 
reprezentanţi ai CES naţionale

21-22 septembrie 2011
CESE, Bruxelles, Belgia: 
Ceremonia de decernare a 
premiilor „EESC Design 
Eleven” și vernisajul 
expoziţiei

ÎN NUMĂRUL DE FAŢĂ
Anul european 
al voluntariatului: Preţuirea 
voluntariatului

Președinţia poloneză: Polonia 
va acţiona pentru construirea 
unei Europe competitive, sigure 
și deschise, afi rmă ministrul 
polonez al afacerilor europene

CESE elaborează patru avize 
exploratorii solicitate de 
Președinţia poloneză

CESE în serviciul tinerilor șomeri

Seminarul UE-Rusia: puteri 
sporite pentru societatea civilă 
în serviciul dezvoltării durabile
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Revizuirea bugetului UE are loc într-o 

perioadă de mare nesiguranţă fi nanciară 

pe întregul continent. CESE și-a prezen-

tat recomandările într-un aviz elaborat 

de dl Malosse (Grupul „Angajatori”, 

Franţa) și dl Dantin (Grupul „Lucră-

tori”, Franţa). Din cauza crizei econo-

mice și fi nanciare și a defi citelor tot mai 

mari din majoritatea statelor membre, 

percepţia generală este că UE nu are 

sprijinul bugetar necesar pentru apli-

carea strategiei sale politice sau a noilor 

angajamente cuprinse în Tratatul de la 

Principala sarcină pe care și-a trasat-o Președinţia poloneză constă în consolidarea creșterii 

economice și recâștigarea încrederii cetăţenilor. Europa a tras concluziile potrivite în urma 

crizei. Ea și-a reconstruit pilonul economic, urmând să acţioneze hotărât în favoarea creșterii 

și instituirii unei economii competitive. Astfel, Polonia își propune în primul rând să extindă 

și să aprofundeze piaţa unică europeană, să promoveze politica de investiţii și să sporească 

zestrea intelectuală. Toate aceste măsuri derivă din prioritatea fundamentală a Președinţiei 

poloneze: „Integrarea europeană ca sursă a creșterii”. Pentru a ne putea materializa cu succes 

ambiţiile în domeniu, printre care fi gurează și politici active de ocupare a forţei de muncă, 

vom acorda o atenţie deosebită recomandărilor pe care le-am solicitat Comitetului Economic 

și Social European.

„O Europă sigură” este cea de a doua chestiune pe care ne propunem să o abordăm. Acest 

aspect privește atât securitatea energetică (pentru care Polonia pledează de mulţi ani în UE), 

cât și cea alimentară, dar și consolidarea politicii europene de apărare și securitate. Ambiţia 

noastră este de a consolida poziţia UE la nivel global și vom sprijini orice măsură care permite 

atingerea acestui obiectiv.

În fi ne, o Europă care să profi te de deschidere constituie cea de a treia și cea mai amplă dintre principalele priorităţi ale Președinţiei 

poloneze a UE. Sprijinim intrarea Croaţiei în Uniunea Europeană și procesul de aderare a altor ţări. Ne propunem aprofundarea 

Parteneriatului estic, prin intermediul căruia Ucraina, Belarus, Moldova, Azerbaidjan, Armenia și Georgia se plasează în sfera de 

interes a UE. În cadrul acestui parteneriat, ne vom strădui să încheiem acorduri de asociere și să creăm zone de liber schimb. În acest 

sens, trebuie menţionat că CESE elaborează pentru noi un aviz pe tema interacţiunii dintre Parteneriatul estic și dimensiunea estică 

a politicii Uniunii Europene.

Exercitarea președinţiei nu presupune doar planifi carea viitorului, ci mai ales furnizarea unui răspuns adecvat evenimentelor 

actuale. Astfel, vom urmări atent evoluţia situaţiei în ţările vecine din sud și vom sprijini acţiunile de creare a unor noi legături între 

UE și lumea arabă. Ne propunem, de asemenea, elaborarea unei strategii globale de acţiune în favoarea democratizării și instituirii 

de structuri statale moderne în ţările din regiune.

Pe scurt, Președinţia poloneză urmărește construirea unei Europe solide economic, care să poată înfrunta viitorul cu încredere și 

să insufl e un spirit nou societăţii europene. Este limpede că aceste lucruri nu se vor putea îndeplini fără participarea activă a societăţii 

civile, reprezentată la nivel european de către CESE.

Dl Mikołaj Dowgielewicz, secretar de stat în cadrul ministerului polonez al afacerilor externe, responsabil cu afacerile europene și politica economică.

Lisabona. În consecinţă, este nevoie de 

un buget inteligent, care să asigure UE 

mijloacele prin care să își atingă obiec-

tivele, fără să mărească sarcina fi scală 

pentru cetăţenii și întreprinderile din 

întreaga Europă.

CESE consideră că trebuie să se 

abandoneze principiul „profitului 

echitabil” (juste retour) , deoarece 

acesta contravine valorilor solidarităţii 

și benefi ciului reciproc care stau la baza 

integrării europene. În locul său, trebuie 

să se aplice principiul subsidiarităţii, un 

principiu conform căruia problemele 

trebuie tratate la nivelul autorităţii 

celei mai mici sau celei mai puţin cen-

tralizate. CESE încurajează propunerea 

Comisiei Europene de a utiliza resursele 

proprii, care pot fi  stabilite ex nihilo sau 

pot înlocui taxele naţionale. Bugetele 

naţionale și cel european ar trebui să 

se completeze reciproc, pentru a crește 

la maximum marja de manevră a UE 

pentru realizarea obiectivelor politice.

Pentru a avea un buget efi cient, este 

esenţială concentrarea asupra luptei 

pentru a cuceri opinia publică. Un 

argument puternic pentru a câștiga 

sprijinul publicului este punerea în 

evidenţă a costurilor „non-Europei”. 

Din acest motiv, asemenea Parlamen-

tului European, Comitetul dorește să se 

realizeze și să se publice studii cu privire 

la costurile „non-Europei”, în care să se 

pună în evidenţă dublarea eforturilor 

în bugetele naţionale. Comitetul este 

dispus să participe la aceste studii și să 

ofere materiale promoţionale destinate 

cetăţenilor europeni. (ma) 
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PE SCURT

IN MEMORIAM

Prezenţa CESE la G-20: soluţii globale 
pentru volatilitatea preţurilor

Miniștrii agriculturii din ţările G-20 s-au 

întrunit la Paris la 22 și 23 iunie, pentru 

a discuta tendinţele de pe pieţele agricole 

globale și din negocierile comerciale 

aferente. În calitate de ţară deţinătoare 

a președinţiei G-20, Franţa a transfor-

mat securitatea alimentară într-una din 

principalele sale priorităţi și a solicitat 

CESE să își aducă contribuţia înainte de 

reuniunea din iunie. Chestiunile privind 

securitatea alimentară joacă un rol la fel 

de important în cadrul politicilor agri-

cole, comerciale și de dezvoltare elaborate 

de UE.

Pentru a pune bazele poziţiei ce urma 

a fi  adoptată de CESE, la 23 mai, Comi-

tetul a organizat o conferinţă pe tema 

„Hrană pentru fi ecare – către un acord la 

nivel global”. Reprezentanţi 

ai ONU, FAO, G-20 și UE, 

printre alţii, s-au întrunit la 

Bruxelles pentru a face un 

schimb de opinii cu privire 

la modul în care poate fi 

combătută criza agricolă 

la nivel mondial. Confe-

rinţa a adus laolaltă lideri 

de vârf și experţi, pentru 

a lucra împreună la elabo-

rarea recomandărilor UE, 

în perioada premergătoare 

reuniunii din 22 și 23 iunie a miniștrilor 

agriculturii din ţările G-20.

„Nu ne putem permite o nouă criză 

agricolă pe pieţele globale. Specula 

necontrolată are efecte devastatoare pen-

tru ţările în curs de dezvoltare, duce la 

foamete și ne aduce agricultorii în pragul 

sărăciei. Trebuie să punem capăt acestei 

specule, iar Uniunea Europeană și-a luat 

acest angajament”, a afi rmat dl Staff an 

Nilsson, președintele Comitetului Eco-

nomic și Social European și președintele 

conferinţei.

Ideile concrete asupra cărora se va 

discuta și conveni la Paris, la 22 și 23 

iunie, în urma propunerii pe care CESE 

o va prezenta președinţiei franceze a 

G-20 acoperă șase domenii: promovarea 

unei agriculturi durabile, rolul esenţial 

jucat de societatea civilă, recunoașterea 

dreptului la hrană, nevoia de coerenţă 

între politici, îmbunătăţirea funcţionării 

pieţelor agricole și protejarea persoanelor 

celor mai vulnerabile.

Mai mult, CESE a încurajat cu fermi-

tate o mai bună coordonare și cooperare 

între organizaţiile internaţionale și, cel 

mai important, o mai mare coerenţă a 

acţiunilor pe care le întreprind. CESE 

a subliniat, de asemenea, nevoia de a 

se facilita accesul la fi nanţarea interna-

ţională și europeană pentru agricultori, 

inclusiv pentru micii agricultori, și de a 

se garanta accesul egal și neîngrădit al 

femeilor la resursele de producţie. (ail)

Concluziile conferinţei pe tema 

„Hrană pentru fi ecare” sunt disponibile 

pe următorul site internet:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ 
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UE contează pe Polonia pentru o infuzie 
de prospeţime adusă Europei

Seminarul UE-Rusia

La 28 iunie, la Bruxelles, a avut loc un seminar comun la care 

au participat CESE și Camera Civică a Federaţiei Ruse. Aceasta 

a fost cea de a patra întâlnire a celor două părţi, accentul fi ind 

pus de această dată pe perspectiva evoluţiei către economii mai 

ecologice. Întrevederea a avut loc în contextul Conferinţei Orga-

nizaţiei Naţiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă, care va 

avea loc anul viitor, la Rio. Acest eveniment va reprezenta un 

excelent prilej de a demonstra amploarea consensului existent 

între societăţile civile din UE și din Rusia.

În perspectiva Conferinţei ONU, participanţii la acest semi-

nar au formulat un mesaj ferm, solicitând ca politicile naţionale 

să acorde o atenţie sporită aspectelor legate de mediu. Pe lângă 

aceasta, ei au subliniat importanţa implicării societăţii civile 

organizate în elaborarea unor astfel de politici de mediu durabile. 

Participanţii au discutat și alte subiecte de mare importanţă, cum 

ar fi  migraţia și rolul societăţii civile în cadrul Parteneriatului 

UE-Rusia pentru modernizare.

Informaţii suplimentare și concluziile seminarului sunt 

disponibile la adresa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

en.eastern-neighbours-and-russia. (ti) 
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Comitetul consultativ al Spaţiului 
Economic European vizitează Estonia

În urma unei propuneri din partea Biro-

ului său, Comitetul consultativ al Spa-

ţiului Economic European (CCSEE) și-a 

desfășurat cea de a 19-a ședinţă la Tartu, 

în Estonia. Ședinţa a avut loc la 12 și 13 

mai și a cuprins vizite la Centrul de reabi-

litare pentru copii și familii cu handicap 

al Fundaţiei Agrenska din Estonia și la 

Parcul știinţifi c Tartu.

În cadrul ședinţei s-a discutat acor-

dul privind Spaţiul Economic European. 

Au fost de faţă dl Lars Erik Nordgaard, 

directorul secretariatului AELS, și dl 

Per Sanderud, președintele Autorităţii 

de supraveghere a AELS. Pe agendă s-a 

afl at, de asemenea, și aderarea Islandei la 

Uniunea Europeană.

Membrii CCSEE au discutat totodată 

două rezoluţii privind Actul pentru piaţa 

unică și un document de lucru privind 

guvernanţa economică europeană. Prof. 

Raul Eamets de la Universitatea Tartu a 

oferit o riguroasă privire de ansamblu 

asupra situaţiei economice, disciplinei 

fi scale și o analiză a măsurilor propuse 

pentru ajutorarea zonei euro.

O nouă rezoluţie și un raport pri-

vind inovarea în domeniul energiei au 

subliniat necesitatea unei cunoașteri 

pe scară mai amplă și a folosirii în mai 

mare măsură a tehnologiilor efi ciente din 

punct de vedere energetic. De asemenea, 

în aceste documente s-a solicitat creșterea 

nivelului investiţiilor în cercetare-dez-

voltare, în special din partea sectorului 

privat, Europa fi ind cu un pas în urmă în 

acest sens. Faptul că nu există întreprin-

deri europene care să activeze în acest 

domeniu este o constatare îngrijorătoare.

După încheierea ședinţelor, parti-

cipanţii au mers la Centrul de reabili-

tare pentru copii și familii cu handicap 

al Fundaţiei Agrenska din Estonia, de 

la Tammistu. Copreședintele CCSEE, 

dl Meelis Joost, a explicat obiectivul și 

activităţile cooperării permanente din-

tre Estonia și Suedia, iniţiate în 2003. 

În principal, vizita a oferit o ocazie de a 

studia o investiţie realizată prin meca-

nismul fi nanciar Norvegia/SEE, care a 

fi nanţat crearea unei bucătării de studiu 

pentru tineri cu handicap, permiţându-

le acestora să înveţe să gătească, să facă 

aprovizionarea, să planifi ce meniuri etc.

Cea de a doua vizită a avut loc la 

Parcul știinţific Tartu, unde grupul a 

avut parte de o prezentare a volumului 

și tipului de întreprinderi și de societăţi 

nou înfi inţate care se folosesc de serviciile 

acestuia. Parcul știinţifi c Tartu a introdus 

laboratoare pentru a sprijini societăţile 

nou intrate pe piaţă și alte fi rme în dome-

niul dezvoltării de produse. (mj) 

 

 

 ●

Ședinţa plenară a Forumului european pentru 
energie nucleară

La ultima ședinţă plenară a Forumului european pentru energie nucleară (ENEF), desfășurată la 

19 și 20 mai, la Praga, dl Richard Adams a fost numit în funcţia de nou președinte al Grupului de 

lucru al ENEF privind transparenţa, urmându-i mult regretatului său predecesor, dl János Tóth, 

fostul președinte al Secţiunii TEN.

ENEF reprezintă o platformă unică pentru dezbateri ample, fără niciun fel de tabuuri, pe 

teme legate de transparenţă, precum și de oportunităţile și riscurile utilizării energiei nucleare. 

În acest context, CESE a organizat conferinţe periodice împreună cu diferite părţi interesate din 

societatea civilă europeană pe temele „Punctul de vedere al societăţii civile din Europa cu privire 

la energia nucleară”, în 2009, și „Energia nucleară: oportunităţi și riscuri – punctul de vedere al 

societăţii civile europene și al părţilor interesate”, în 2010.

Viitorul energiei cu emisii reduse de dioxid de carbon reprezintă un subiect de mare interes 

în toate statele membre iar, în viitor, Comitetul își propune să obţină o implicare mai amplă a 

părţilor interesate în chestiuni legate de securitatea nucleară, în noiembrie 2011 și de amestecul 

de energii cu emisii reduse de dioxid de carbon de nouă generaţie, în 2012. (ak) ●

Educaţia fi nanciară și consumul responsabil 
de produse fi nanciare (ECO/297)

În contextul unui sistem fi nanciar tot mai complex și mai opac, educaţia fi nanciară este un aspect 

esenţial pentru un consum responsabil de produse fi nanciare.

Strategiile și iniţiativele lansate de Comisia Europeană și de OCDE pentru a remedia carenţele 

sistemului fi nanciar trebuie să fi e însoţite de un angajament clar din partea sectorului fi nanciar. 

Punerea corectă în aplicare a unor noi acte legislative trebuie, totodată, să promoveze accesul la 

produse fi nanciare transparente.

Educaţia fi nanciară trebuie concepută ca o politică integrală, prezentă de-a lungul întregii vieţi, 

încorporată în cadrul programelor de studiu ale sistemului de învăţământ, acesteia urmând să i se 

asigure o continuitate în programele de competenţă și reorientare profesională. Aceasta va trebui, 

de asemenea, să sprijine incluziunea fi nanciară și să încurajeze economisirea conștientă. (ctp) ●

Membrii maghiari și sloveni întâlnesc mass-media naţionale
La 15 și 16 iunie, membrii CESE s-au întâlnit cu ziariști din Ungaria și 

Slovenia la sediul CESE. Ziariștii maghiari, sosiţi la invitaţia membrei 

maghiare a CESE Kinga Joó (Grupul „Activităţi diverse”) au avut oca-

zia de a participa la ședinţele sesiunii plenare și de a obţine informaţii 

din interior cu privire la rolul și modul de funcţionare al Comitetului.

Un dejun de lucru a fost organizat de către dna vicepreședintă 

Anna Maria Darmanin, care a profi tat de ocazie pentru a prezenta 

activitatea Comitetului și pentru a-i întâlni personal pe ziariști, con-

tactele făcând parte dintr-o serie de întâlniri informale organizate de 

către dna vicepreședintă pentru a-i ajuta pe membri să stabilească 

relaţii de lucru directe cu presa și pentru a facilita schimbul de opinii 

dintre cele două părţi într-un cadru neofi cial. (ail) 

 ●

Un omagiu în memoria lui Zenonas Rokus Rudzikas

Vestea morţii bruște și premature a colegului și prietenului nostru 

drag, Zenonas Rudzikas, la vârsta de 71 de ani, ne-a cutremurat 

profund. Dl Rudzikas a fost un om excepţional care și-a lăsat 

amprenta în mintea și în inima noastră, dar și în comunitatea 

știinţifi că. Caracterul său calm și modest ascundea o inteligenţă 

extraordinară. Începând din 2006, el a fost un membru activ al 

delegaţiei lituaniene din cadrul CESE și a contribuit în numeroase 

rânduri la activitatea Comitetului, inclusiv prin munca sa foarte 

apreciată în calitate de membru al secţiunilor NAT, REX și TEN.

Pe lângă activitatea sa și timpul dedicat CESE, dl Rudzikas a 

avut o viaţă academică bogată și a fost președinte al Academiei de Știinţe din Lituania. A 

excelat în domeniul știinţelor, a fost un specialist renumit în spectrometria nucleară și un 

reprezentant de seamă al fi zicii teoretice în Lituania, câștigând numeroase premii pentru 

cercetările și descoperirile sale. Colegii acestui distins și foarte apreciat specialist în fi zica 

teoretică au dat numele lui unui asteroid din centura principală: „167960 Rudzikas”.

Dl Rudzikas nu a fost doar un om de știinţă excepţional și foarte respectat, ci și un 

om modest și sociabil și un cetăţean angajat al Europei. Acest lucru s-a refl ectat în faptul 

că a fost unul din fondatorii Consiliului Economic și Social din Lituania.

Cu siguranţă, aici la CESE, și nu numai, toţi cei care au avut privilegiul de a-l cunoaște 

și de a lucra cu el vor simţi lipsa entuziasmului și capacităţilor sale intelectuale și umane 

deosebite.

Luca JAHIER
Președintele Grupului „Activităţi diverse”
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Ne așteaptă cele mai difi cile negocieri din istorie asupra bugetului UE
trebui să împace poziţiile divergente din 

cadrul Consiliului și să prezinte un pro-

iect de regulament cu șanse reale de a fi  

aprobat de Parlamentul European. Aștept 

cu mult interes contribuţia Comitetului 

Economic și Social European la dezbate-

rea privind viitoarele perspective fi nan-

ciare, care să ne dezvăluie preocupările și 

așteptările societăţii civile, inclusiv cele 

ale partenerilor sociali.

În această perioadă când resursele 

fi nanciare sunt limitate, statele membre 

solicită în mod regulat Uniunii Europene 

să fi e și mai activă în domenii precum 

energia, mediul, migraţia sau diplomaţia, 

afi rmând totodată că doresc reducerea 

bugetului UE (în condiţiile în care cos-

turile administrative, ce reprezintă doar 

5,8 % din buget, nu vor permite identifi -

carea unor economii substanţiale). Solu-

ţionarea acestui puzzle bugetar va fi  una 

dintre provocările Președinţiei poloneze.

Am avut o serie de contacte cu primul 

ministru și cu echipa sa și știu că sunt gata 

să înfrunte cu succes aceste probleme.

Janusz Lewandowski este membrul 

Comisiei Europene responsabil pentru 

programarea fi nanciară și buget ●

Cele șase luni de președinţie poloneză 

a UE nu vor fi , în nici un caz, un timp 

de tihnă și relaxare! Este sufi cient să ne 

amintim că guvernul lui Donald Tusk 

preia președinţia prin rotaţie într-un 

moment extrem de delicat: numeroase 

state membre se luptă cu consecinţele 

unor ani în care au cheltuit, sistematic, 

mai mult decât câștigau, UE refl ectează 

asupra controlului frontierelor și a rolu-

lui său în Mediterana, iar pe deasupra, 

începe și „sezonul bugetar”.

În materie de buget, competenţele 

Președinţiei poloneze vor fi  puse ime-

diat la încercare, dat fi ind că se așteaptă 

adoptarea de către Consiliu a poziţiei sale 

privind bugetul UE pe 2012. La sfârșitul 

lunii aprilie, Comisia a solicitat o creștere 

bugetară de 4,9 %, datorată în primul 

rând faptului că proiectele fi nanţate de 

UE în întreaga Europă se apropie de 

sfârșit, iar anul viitor va fi  necesară ram-

bursarea cheltuielilor statelor membre 

care și-au fi nalizat proiectele (în domenii 

precum infrastructura, ocuparea forţei 

de muncă și mediul). Cu toate acestea, 

multe state membre au declarat deja că 

se opun unei astfel de creșteri a bugetu-

lui UE. Președinţia poloneză va trebui să 

găsească o cale de a concilia priorităţile 

contradictorii ale statelor membre: multe 

dintre ele ar accepta o creștere minimă a 

bugetului UE doar cu condiţia ca regiu-

nile, întreprinderile, savanţii, ONG-urile 

lor respective etc. să-și păstreze cota din 

fondurile UE.

Aproape în același timp, Președinţia 

poloneză va trebui să facă faţă lansării 

negocierilor privind viitorul cadru fi nan-

ciar. Nu trebuie să ne facem iluzii: va fi  

vorba de cele mai dure negocieri bugetare 

din istoria UE, iar guvernul polonez va 
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Preţuirea voluntariatului

Masa rotundă UE-China

CESE pledează pentru un dialog deschis cu India

Lucrează voluntar! Schimbă lumea!, cea 

de a doua conferinţă tematică la nivelul 

UE care s-a desfășurat în cadrul Anului 

european al voluntariatului (AEV 2011), 

a avut loc la 23 și 24 mai 2011 și s-a bucu-

rat de un succes răsunător.

Obiectivul general al conferinţei a 

fost să aducă laolaltă voluntari de pe tot 

teritoriul Europei, pentru a le permite 

să-și creeze reţele și să-și împărtășească 

Între 9 și 12 mai, membrii Mesei 

rotunde UE-China s-au întrunit la 

Xi’an pentru a discuta chestiuni legate 

de dezvoltarea regională favorabilă 

incluziunii și de economia „verde” în 

contextul dezvoltării durabile, pe baza 

O delegaţie a CESE con-

dusă de dl Xavier Verboven, 

președintele Comitetului de 

monitorizare UE-India, a făcut 

o vizită în această ţară în peri-

oada 20-25 martie 2011. Vizita 

a avut un dublu scop, urmărind 

atât luarea în discuţie, împre-

ună cu diverse părţi interesate 

din India, a posibilităţii relansă-

rii mesei rotunde UE-India, cât 

și înregistrarea opiniilor socie-

tăţii civile indiene cu privire la 

negocierile în curs ce vizează 

încheierea unui acord de liber 

schimb UE-India. Delegaţia 

a avut întâlniri cu delegaţia 

Uniunii Europene în India, cu 

mai multe camere de comerţ, 

cu reprezentanţi din industrie, 

experienţele în domeniul voluntariatului, 

învăţând din ele. CESE și Comisia Euro-

peană au organizat în comun, la sediul 

CESE, un atelier care s-a concentrat pe 

temele cetăţeniei în cadrul întreprinde-

rilor și voluntariatului salariaţilor.

În 2006, CESE a fost prima instituţie 

care a propus ideea unui An european 

dedicat voluntariatului, iar  această 

conferinţă reprezintă o etapă impor-

tantă a AEV 2011 în ceea ce privește 

recunoașterea competenţelor și a con-

tribuţiilor lucrătorilor voluntari. CESE a 

acordat o atenţie considerabilă subiectu-

lui voluntariatului, pe care îl consideră o 

contribuţie nepreţuită în societate. Adre-

sându-se participanţilor la conferinţă, 

președintele CESE, dl Staff an Nilsson, 

a salutat faptul că atât de mulţi oameni 

sunt dispuși să analizeze rolul sectorului 

întreprinderilor în stimularea voluntari-

atului. El a luat cuvântul, de asemenea, la 

rapoartelor prezentate de ambele părţi. 

„Poate că nu vom cădea de acord asupra 

tuturor aspectelor, însă putem ajunge să 

ne înţelegem unii pe alţii și să învăţăm 

de la ceilalţi”, a afirmat președintele 

CESE, dl Staffan Nilsson, în obser-

voltării durabile și în special sub aspectul 

dimensiunii sociale a acesteia.

O altă provocare o constituie evident 

runda de discuţii pe tema acordului de 

liber schimb UE-India, inclusiv a impli-

caţiilor economice și sociale ale acestuia 

pentru societatea indiană, nevoia din ce 

în ce mai acută de informaţii mai pre-

cise despre o economie dependentă în 

proporţie de 92 % de sectorul informal, 

căruia nu i s-a rezervat prea mult spaţiu 

sesiunea plenară de a doua zi, cu care s-a 

încheiat conferinţa.

„[...] CESE este într-o poziţie favora-

bilă pentru a sprijini și discuta valoarea 

voluntariatului: la Comitetul Economic 

și Social European, mulţi dintre noi 

reprezintă organizaţii de voluntariat, 

majoritatea suntem angajaţi în activităţi 

voluntare pentru Comitet și, cu toţii, am 

fost implicaţi într-o activitate voluntară 

la un moment sau altul al vieţii. Volun-

tariatul reprezintă probabil cel mai bun 

exemplu de cetăţenie activă; pe lângă sen-

timentele de împlinire pe care le încearcă 

voluntarii, importanţa sa cea mai mare o 

constituie probabil benefi ciile pe care le 

aduce societăţii”, a declarat președintele 

Staff an Nilsson. (cc/mv) 

 

 

 

 ●

vaţiile sale introductive. 

Dl Nilsson, care a condus 

delegaţia CESE, le-a cerut 

omologilor chinezi să se 

implice într-un dialog sincer 

și deschis și într-un schimb 

de opinii pe teme incitante 

de natură socială și econo-

mică, în vederea încura-

jării înţelegerii reciproce 

și a asigurării unei coope-

rări sporite. Președintele 

Consiliului Economic și 

Social din China (CESC), 

dl Wang Gang, a evidenţiat 

procesul de reformă care se 

desfășoară în China și ten-

dinţa către modernizare, 

care a ajutat milioane de 

chinezi să iasă din sărăcie. 

de analiză în studiile de impact efectuate 

înainte de negocieri, dar și necesitatea 

unui instrument adecvat de monitorizare 

a acordului menţionat.

Atât în Europa, cât și în India, sindica-

telor le revine un rol crucial în rezolvarea 

acestor probleme, în aceeași măsură ca 

organizaţiilor de angajatori și altor actori 

ai societăţii civile. (xv/as) 

 

 ●

Știri despre membri

Dna Jillian van Turnhout , membră a 
CESE, se alătură Senatului irlandez

În orice rău e și un bine. Deși CESE regretă despărţirea recentă de dna Jillian 

van Turnhout, salută numirea acesteia în funcţia de senator în ţara sa de origine. 

CESE o felicită pe dna Turnhout și îi transmite cele mai bune urări pentru noua 

funcţie din cadrul Senatului irlandez (Seanad Éireann).

Șeful guvernului irlandez (Taoiseach) a numit-o pe dna van Turnhout în 

această funcţie graţie activităţii desfășurate în cadrul Alianţei pentru drepturile 

copilului. „Faptul că mi-a fost acordată această distincţie datorită activităţii mele 

din cadrul Alianţei pentru drepturile copilului reprezintă o realizare satisfăcătoare 

în plan profesional. Cred că numirea mea poate și va avea un efect pozitiv”, a 

spus ea.

Dna Jillian van Turnhout face parte din foștii vicepreședinţi ai CESE și în 

ultimii 12 ani a fost un membru activ al Comitetului („Grupul III – „Activităţi 

diverse”). Funcţia pe care o ocupa în cadrul Biroului a fost preluată de dl Padraig 

Walshe. (ail) 

 ●

CESE elaborează patru avize exploratorii solicitate de Președinţia poloneză

????????????????????? texte à fournir svp

Provocările demografi ce necesită o soluţie cuprinzătoare, de durată

În avizul privind efectele viitoare ale îmbătrânirii populaţiei asupra pieţei forţei de muncă, elaborat de dl 

Wolfgang Greif (Grupul „Lucrători”, Austria), CESE își manifestă scepticismul faţă de soluţiile simple, 

cum ar fi  creșterea vârstei legale de pensionare sau trecerea la regimul de pensii fi nanţat prin capitalizare 

și, în schimb, îndeamnă UE să elaboreze o politică de creștere economică ţintită și să se concentreze pe 

creșterea ofertei de locuri de muncă.

Mâna de lucru disponibilă în majoritatea statelor membre este întru totul sufi cientă și se consideră 

că, prin strategii de integrare, viitoarele presiuni fi nanciare cauzate de îmbătrânirea populaţiei pot fi  

ţinute sub control.

Consolidarea sectorului agricol în ţările Parteneriatului estic

Raportorul celui de al doilea aviz exploratoriu, dl Seppo Kallio (Grupul „Activităţi diverse”, Finlanda) 

abordează tema interacţiunii dintre Parteneriatul estic și dimensiunea estică a politicilor UE. CESE și-ar 

dori ca agricultura, producţia de alimente și politica agricolă să devină mai proeminente în negocierile 

dintre UE și ţările din Parteneriatul estic, dată fi ind importanţa lor în stimularea dezvoltării economice, 

sociale și regionale.

Având în vedere difi cultăţile pe care le întâmpină ţările din Parteneriat în respectarea standardelor și 

criteriilor impuse de normele sanitare și fi tosanitare ale UE (SPS), CESE propune ca temele legate de SPS 

să devină un punct nou, specifi c, în cadrul cooperării din Parteneriatul estic.

Ce viitor au investiţiile întreprinderilor în combaterea schimbărilor climatice, după criză?

În solicitarea privind cel de al treilea aviz exploratoriu, guvernul polonez invită CESE să ia în discuţie 

chestiunea spinoasă a „impactului crizei economice asupra capacităţii întreprinderilor europene de a 

realiza investiţii suplimentare cu efect de combatere a schimbărilor climatice”.

Într-un document care analizează posibilitatea de a depăși obiectivul de reducere cu 20 % a emisiilor 

de gaze cu efect de seră, Comisia Europeană refl ectează asupra căilor de a atinge obiectivul de reducere cu 

30 %. Însă documentul nu detaliază efectul crizei asupra investiţiilor cu efect de combatere a schimbărilor 

climatice, pe care le realizează întreprinderile. Un grup de studiu, avându-l ca raportor pe dl Josef Zbořil 

(Grupul „Angajatori”, Republica Cehă), a abordat tema frontal și se preconizează adoptarea unui aviz 

în octombrie 2011.

UE nu acordă sufi cientă prioritate reţelelor transeuropene de transport (TEN-T) din noile state membre

Un aviz elaborat de dl Jacek Krawczyk, vicepreședinte al CESE (Grupul „Angajatori”, Polonia), care privește 

dezvoltarea durabilă a politicii UE în domeniul transporturilor și TEN-T, constată cu regret că UE nu 

acordă sufi cientă prioritate dezvoltării unor reţele transeuropene efi ciente în noile state membre. În aviz 

se afi rmă că nu va exista o piaţă europeană unică a transporturilor și nici o adevărată piaţă internă, dacă 

regiunile UE și reţelele naţionale nu sunt bine conectate, prin infrastructuri moderne. Trebuie acordată o 

atenţie deosebită politicii de vecinătate, și anume conexiunilor cu nordul, estul și sudul UE, punându-se 

accentul mai degrabă pe reţele, decât pe proiecte de infrastructură separate, individuale. (mb/ma) 

 ●

Să comunicăm 
cu tinerii!

CESE în serviciul tinerilor șomeri

În iunie, Comitetul a organizat un eve-

niment „la nivel local” în Malta. După o 

ședinţă a Grupului pentru comunicare 

și o altă ședinţă a punctelor de contact 

pentru comunicare, membrii CESE 

s-au întâlnit cu societatea civilă malteză 

în vederea dezbaterii chestiunii legate 

de implicarea tinerilor în proiectul 

european. O binecunoscută prezenţă 

pe scena din Malta, dr. Andrew Azzo-

pardi, a fost moderatorul dezbaterii care 

a avut loc la Casa Europei din Valetta. 

Sala a fost plină și dezbaterea a putut 

fi  urmărită și pe Facebook și Twitter. 

Membrii CESE, inclusiv vicepreședinţii 

CESE, dna Anna Maria Darmanin și 

dl Jacek Krawczyk, membrii Grupului 

pentru comunicare și punctele de con-

tact pentru comunicare au avut ocazia 

de a face schimb de păreri și opinii cu 

tinerii cetăţeni ai UE.

Unele state membre fac progrese în 

ceea ce privește asigurarea unor rate 

crescute de ocupare a forţei de muncă, 

inclusiv în rândul tinerilor. Însă situa-

ţia diferă de la o ţară la alta: în Spania, 

șomajul în rândul tinerilor oscilează în 

Cum putem combate rata șomajului de 

20 % în rândul tinerilor din UE și ratele 

chiar mai mari din unele state membre? La 

6 iunie, CESE, în colaborare cu Consiliul 

Economic și Social spaniol, a organizat 

la Madrid o conferinţă cu privire la rata 

șomajului în rândul tinerilor, în vederea 

dezbaterii acestei probleme acute. În Spa-

nia, rata șomajului este de 40 % în rândul 

tinerilor. Această tendinţă este una din 

principalele preocupări ale tinerei generaţii.

jurul unui nivel îngrijoră-

tor de ridicat de 45 %.

De asemenea, întâlnirea 

din Malta a pus în discuţie 

problemele difi cile legate 

de scăderea interesului 

tinerilor pentru proiec-

tul european. Este posibil 

ca povestea unei Europe 

privite ca un proiect de 

garantare a păcii să nu-i 

mai poată atrage pe tineri. 

Acesta este motivul pentru care UE 

are nevoie de o nouă paradigmă. Ast-

fel, dl Claus Sørensen, director general 

al Direcţiei Generale Comunicare din 

cadrul Comisiei Europene, a suge-

rat construirea unei Europe durabile, 

curate, prospere și sociale, care să per-

mită tinerilor să trăiască în libertate, să 

respire aer curat, să bea apă curată, să 

mănânce produse de o calitate bună la 

preţuri convenabile, să călătorească, să 

lucreze și să studieze.

UE se poate mândri cu realizări, 

precum programul ERASMUS, de care, 

începând cu anul 1987, au benefi ciat 

2,3 milioane de studenţi. De la înce-

put CESE a sprijinit neîncetat astfel de 

proiecte. În cadrul avizului cu privire 

la iniţiativa emblematică a Strategiei 

Europa 2020, „Tineretul în mișcare”, 

precum și al avizului din 2009 privind 

o strategie a UE pentru tineret, CESE 

a subliniat necesitatea de a dezvolta o 

strategie nu numai pentru tineri, ci și 

împreună cu tinerii. (pln) 

 

 ●

Observatorul Pieţei Forţei de Muncă al 

CESE a fost implicat direct în această confe-

rinţă de o zi, prezidată de către președintele 

său, dl Krzysztof Pater (Grupul „Activităţi 

diverse”, Polonia). Peste 130 de participanţi 

au putut lua parte la dezbateri. De aseme-

nea, au fost prezente mass-media spaniole, 

transmiţând publicului lor informaţii cu 

privire la această conferinţă.

Conferinţa a debutat cu o sesi-

une de întâmpinare, la care au 

participat dl Krzysztof Pater, dl Valeri-

ano Gómez Sánchez, ministrul muncii 

și imigraţiei din Guvernul Spaniei și 

dl Marcos Peña Pinto, președintele Con-

siliului Economic și Social spaniol.

Printre participanţi s-au numărat 

dl Javier Ferrer Dufol, vicepreședintele 

Cerul unic european II: doar un vis frumos?
S e n t i m e n t u l  d e 

urgenţă a fost evident 

printre principalele 

părţi interesate din 

domeniul aviaţiei 

care au participat 

la audierea privind 

gradul de punere în 

aplicare a Cerului unic european II, organizată de Comitetul 

Economic și Social European (CESE). La doi ani de la adopta-

rea sa de către legiuitorii UE, pachetul legislativ care avea rolul 

de a remedia inefi cienţele aviaţiei europene nu este încă pus 

în aplicare.

„Întârzierile și aglomerările de trafi c în Europa sunt o realitate 

tristă cu consecinţe negative pentru utilizatorii spaţiului aerian, 

autorităţile de reglementare și aeroporturi în același timp. Emisi-

ile de CO
2
 ar fi  reduse cu 12 % pe zbor, iar efi cienţa, securitatea și 

capacitatea ar fi  mărite foarte mult dacă fi ecare dintre cei impli-

caţi ar subscrie obiectivelor ambiţioase pentru viitorul durabil 

al managementului trafi cului aerian în Europa”, a argumentat 

Jacek Krawczyk, vicepreședinte al CESE și raportor al avizului 

privind Cerul unic european II.

Punerea în aplicare rapidă și integrală a celui de al doilea 

pachet privind cerul unic european ar promova mobilitatea, ar 

îmbunătăţi condiţiile de călătorie și competitivitatea Europei, au 

argumentat participanţii la audiere. Fără aceste reforme, Europa 

nu ar fi  capabilă să ţină pasul în cursa globală către un transport 

durabil și o economie cu emisii reduce de CO
2
.

Ei au solicitat Comisiei Europene să-și demonstreze rolul de 

conducere necesar în acest proces. „Îndemn Comisia Europeană 

să recurgă la rolul ei de conducere pentru a elimina diferitele 

obstacole și probleme politice în punerea în aplicare a Cerului 

unic european”, a afi rmat Stephane Buff etaut, președintele Sec-

ţiunii pentru transporturi și energie a CESE.

Krzysztof Kapis, director în Ministerul infrastructurii din 

Polonia, a subliniat că viitoarea Președinţie poloneză a UE va 

depune eforturi intense pentru a se asigura că punerea în apli-

care a Cerului unic european II va respecta calendarul ambiţios. 

Polonia este considerată una dintre pieţele de aviaţie cu cea mai 

rapidă creștere în următorii 20 de ani. „Vrem să fi m pregătiţi 

pentru această creștere a volumului trafi cului”, a spus dl Kapis.

La audiere au participat mai mulţi delegaţi din partea Agen-

ţiei federale de aviaţie a SUA (FAA), care au subliniat impor-

tanţa unui mediu sigur pentru investitorii de pe ambele părţi 

ale Atlanticului.

Audierea organizată de CESE a reunit autorităţile de regle-

mentare a trafi cului aerian, utilizatorii spaţiului aerian, lucrătorii 

din transporturi, operatorii din aeroporturi și prestatorii de ser-

vicii de navigaţie aeriană, precum și reprezentanţi ai Comisiei 

Europene, ai Parlamentului European și ai viitoarei Președinţii 

poloneze a UE. CESE urmează să-și adopte Avizul privind Cerul 

unic european II în iulie 2011. (mb) 

 

 

 ●

SESIUNEA PLENARĂ PE SCURT
Societatea civilă poate stimula Parteneriatul estic

Într-un aviz elaborat de dl Gintaras Morkis (Grupul „Angajatori”, 

Lituania), Parteneriatul estic a fost prezentat ca o mare ocazie de a 

extinde reţelele dintre UE și ţările partenere. Avizul a fost adoptat în 

prezenţa dnei Enikő Győri, ministrul pentru afaceri UE al Ungariei, 

care a vizitat CESE pentru a discuta despre rezultatele Președinţiei 

ungare. CESE a subliniat sprijinul său pentru Parteneriatul estic, 

acesta fi ind atât un imperativ strategic, cât și o investiţie politică. 

Nerăbdător să-și joace rolul și să contribuie la succesul procesului, 

CESE a apelat la consolidarea dialogului dintre guverne și socie-

tatea civilă.

Evenimentele recente din regiunea Mediteranei au dovedit că, 

pentru a înregistra progrese, contribuţia societăţii civile este ines-

timabilă, atât în ceea ce privește reforma constituţională, cât și 

consolidarea instituţiilor. Este esenţială îmbunătăţirea dialogului 

la nivel naţional, iar CESE propune introducerea unui mecanism 

de consultare a societăţii civile în toate ţările Parteneriatului estic. 

Dialogul va avea loc prin intermediul unor organizaţii care refl ectă 

condiţiile specifi ce din fi ecare ţară. CESE este pregătit și dornic 

să-și împărtășească expe-

r ienţa  cu  soc ie ta tea 

civilă din ţările Parte-

neriatului estic. (ma)

  

  

  ●

Strategia de integrare a romilor

În ziua în care dl Johannes Hahn, comisarul responsabil cu politica 

regională, a discutat cu membrii CESE despre politica de coezi-

une, Comitetul și-a adoptat cele două avize de actualitate privind 

integrarea romilor. CESE a 

analizat abordarea UE privind 

integrarea socială a romilor 

în două avize elaborate de 

dl Ákos Topolánszky (Grupul 

„Activităţi diverse”, Ungaria) 

și dna  Anne-Marie  Sigmund 

(Grupul „Activităţi diverse”, 

Austria). Concluzia a fost că 

pentru a remedia această situa-

ţie difi cilă, abordarea ar trebui 

să vizeze combinarea unei strategii europene integrate, coordonate 

și coerente cu un program pus în aplicare atât la nivel naţional, cât 

și local. Mai important, s-a decis ca viitoarele măsuri să fi e elaborate 

împreună cu romii și cu organizaţiile care îi reprezintă.

CESE salută intenţiile Comisiei, însă consideră că strategia mult 

așteptată nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor; ar fi  putut fi  mai ambi-

ţioasă, mai specifi că și mai bine structurată. Fiecare politică ar trebui 

consolidată prin participarea la fi ecare nivel al dezbaterilor a unei 

game largi de reprezentanţi: societatea civilă locală, specialiști, par-

teneri sociali și, important, reprezentanţi și membri ai populaţiilor 

de romi. (ma) ●

Consolidarea platformei de combatere a sărăciei

În cadrul obiectivului de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale, 

prevăzut în Strategia Europa 2020, Comisia Europeană a publicat 

Comunicarea intitulată „Platforma europeană de combatere a sără-

ciei și a excluziunii sociale”. CESE a analizat această comunicare 

într-un aviz redactat de dna O’Neill (Grupul „Activităţi diverse”, 

Regatul Unit), propunând o serie de măsuri menite să stimuleze 

progresele către îndeplinirea obiectivului de reducere a sărăciei (și 

anume scăderea cu cel puţin 20 de milioane a numărului de persoane 

afectate de sărăcie, până în anul 2020).

Responsabilitatea și coerenţa sunt principiile-cheie ale recoman-

dărilor CESE. Având în vedere că sărăcia este considerată o încălcare 

a drepturilor omului, guvernele, partenerii sociali și societatea civilă 

trebuie să-și asume răspunderea comună pentru eradicarea acesteia. 

În consecinţă, măsurile de austeritate nu ar trebui să pericliteze 

combaterea sărăciei, iar participarea societăţii civile în cadrul plat-

formei trebuie consolidată. CESE solicită asigurarea unei coerenţe 

între măsurile economice, fi nanciare, sociale și de ocupare a forţei 

de muncă în cadrul Strategiei Europa 2020, subliniind totodată nece-

sitatea de a se spori și simplifi ca fi nanţarea UE, în special fondurile 

sociale. (ma) 

 

 

 

 

 ●

„In Between. Austria Contemporary” la CESE

Expoziţia „In Between. Austria 

Contemporary” a fost organi-

zată la CESE în colaborare cu 

Ministerul federal austriac pen-

tru educaţie, artă și cultură. În 

cadrul expoziţiei „In Between. 

Austria Contemporary” au fost 

prezentate diverse tendinţe ale 

artei austriece contemporane 

care le-au permis vizitatorilor 

să-și facă o idee despre scena artistică din Austria. Au fost expuse lucrările a 17 tineri 

artiști austrieci promiţători, admirate de mulţi vizitatori în timpul vizitei lor la CESE.

Printre vizitatori au fost mai mulţi funcţionari care au dorit să vadă și să onoreze 

expoziţia. La inaugurarea expoziţiei au fost prezenţi dna Claudia Schmied, ministrul 

federal pentru educaţie, artă și cultură din Republica Austria, și dl Staff an Nilsson, 

președintele Comitetului Economic și Social European. Printre ceilalţi oaspeţi s-au 

numărat dna Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educaţie, cultură, 

multilingvism și tineret, și dl Johannes Hahn, comisarul european pentru politica 

regională. (ma) ●

Pentru informaţii suplimentare despre expoziţie, accesaţi site-ul: www.bmukk.gv.at

PE SCURT

CEOE (o organizaţie a întreprinderilor 

spaniole), dna Paloma Lopez, secreta-

rul responsabil cu ocuparea forţei de 

muncă în cadrul CCOO (una dintre 

confederaţiile sindicale din Spania) și 

dl Antonio Ferrer, secretarul UGT (o altă 

confederaţie sindicală majoră din Spa-

nia), responsabil cu acţiunile sindicale.

Participanţii au fost de acord cu pri-

vire la necesitatea unor eforturi supli-

mentare în ceea ce privește educaţia, 

califi cările și serviciile publice și private 

de ocupare a forţei de muncă. În plus, 

trebuie intensifi cată creșterea economică 

și trebuie revizuit cât mai urgent cadrul 

de reglementare al pieţelor forţei de 

muncă. (ail) 

 

 ●

Veniţi și ascultaţi – Franz Liszt Superstar

La 15 iunie, Comitetul Economic și Social 

European (CESE) a organizat un eveniment 

muzical intitulat Come’N’Listen (Veniţi și 

ascultaţi), în vederea comemorării a 200 

de ani de la nașterea lui Franz Liszt. Acest 

eveniment, care a fost organizat în cadrul 

Președinţiei ungare a UE, a fost deschis de 

președintele CESE, dl Staff an Nilsson.

Prezentările operei lui Liszt au invitat auditorii să pornească într-o călătorie muzicală în 

timp și spaţiu – o călătorie europeană. Acestea au oferit o imagine ilustrativă a lui Franz Liszt 

– viaţa sa , muzica sa, femeile din viaţa sa și spiritualitatea care îl caracteriza. Aceste patru 

aspecte ale vieţii lui Liszt au fost prezentate de către persoane care fac parte din membrii și 

personalul CESE: dl Ákos Topolansky, membru maghiar și dna Caroline Henault din cadrul 

serviciului medical al CESE.

Piesele vocale și lucrările pentru pian selectate pentru a pune în evidenţă opera lui Liszt au 

fost interpretate de pianistul ucrainean Dmytro Sukhovienko și de mezzosoprana de origine 

maghiară Hanna Bardos-Feltoronyi.

CESE se angajează să continue implicarea sa în evenimente muzicale, acest fapt reprezen-

tând o parte semnifi cativă a programului său cultural. Muzica reprezintă o parte esenţială a 

patrimoniului cultural al Europei și a conturat identitatea europeană. În cadrul programului 

Come’N’Listen sunt priviţi în contextul lor european anumiţi compozitori ale căror personalităţi 

au fost remarcabile. Aceștia au fost cetăţeni europeni a căror viaţă și activitate a fost ancorată 

în tradiţiile europene și a căror moștenire muzicală îmbogăţește generaţiile viitoare. (sb) ●

ww.bm

Dincolo de campaniile politice: 
CESE se ocupă de nevoile 
reale ale cetăţenilor

Interviu cu dl Tomasz 
Jasiński, membru al Grupului 
„Lucrători” din cadrul CESE, 
consultant internaţional în 
cadrul Alianţei poloneze a 
sindicatelor

CESE info: Care a fost 
prima dumneavoastră 
experienţă legată 
de UE?

TJ: Prima experienţă a constat 

în activităţile mele din cadrul 

comitetului consultativ mixt UE-

Polonia, unde am reprezentat Ali-

anţa poloneză a sindicatelor (OPZZ), între anii 2001 și 2004. A fost o 

experienţă foarte utilă, care m-a ajutat să mă orientez fără difi cultăţi în 

momentul în care am devenit membru al CESE.

CESE info: Cum aţi explica unui cetăţean, în câteva 
cuvinte, care este rolul CESE?

TJ: CESE reprezintă vocea societăţii civile organizate. Nu este o voce 

politică, însă face cunoscute nevoile reale ale cetăţenilor, care trebuie 

luate în seamă de responsabilii politici de la nivelul UE.

CESE info: Ce infl uenţă are faptul că sunteţi membru 
al CESE asupra activităţii dumneavoastră zilnice 
din Polonia și care sunt benefi ciile aduse de CESE la 
nivel naţional?

TJ: Activitatea mea la CESE implică foarte multe deplasări și sarcini 

suplimentare, ceea ce are bineînţeles o infl uenţă asupra lucrărilor mele 

din cadrul OPZZ și asupra vieţii mele personale. Aspectul cel mai impor-

tant al muncii mele la Bruxelles este accesul la informaţii în etapele 

preliminare ale lucrărilor desfășurate de UE. La nivel naţional, aceasta 

ne ajută să ne pregătim pentru eventualele schimbări și să ne stabilim 

poziţiile din timp. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

A fi  membru al CESE se traduce 
printr-un timp de lucru prelungit și 
imprevizibil

Interviu cu dl Krzysztof 
Ostrowski, membru al Grupului 
„Angajatori” al CESE, directorul 
Biroului de intervenţie al 
Business Centre Club

CESE info: Care a fost prima 
dumneavoastră experienţă 
legată de UE?

KO: Prima mea experienţă a fost una 

turistică, în vremea studenţiei. Am 

fost foarte impresionat de cât de ușor 

se putea călători între statele membre. 

Cred că acest lucru m-a ajutat în prima 

experienţă profesională legată de UE: participarea la o echipă de nego-

ciere a unui acord cu Uniunea Europeană.

CESE info: Cum aţi explica unui cetăţean, în câteva 
cuvinte, care este rolul CESE?

KO: CESE funcţionează ca punte între instituţiile europene și organiza-

ţiile societăţii civile din statele membre. El oferă tuturor posibilitatea de 

a-și prezenta preocupările cu privire la chestiuni economice și sociale 

la nivel european, de a propune idei noi și de a face sugestii pentru 

îmbunătăţirea legislaţiei europene.

CESE info: Ce infl uenţă are faptul că sunteţi membru 
al CESE asupra activităţii dumneavoastră zilnice 
din Polonia și care sunt benefi ciile aduse de CESE la 
nivel naţional?

KO: Principalul impact a fost asupra timpului meu de lucru, care a 

devenit extrem de neregulat. Ziua mea de lucru începe adesea la 4 dimi-

neaţa, când am un avion de prins și mă întorc în Polonia foarte târziu 

sau trebuie să petrec o noapte în Bruxelles. Problemele urgente legate 

de serviciul meu din Polonia trebuie rezolvate în avion în drum spre sau 

înapoi de la Bruxelles. Dacă vrei să fi i membru CESE trebuie să-ţi placă 

să călătorești, să fi i pregătit să zbori foarte des și să vizitezi diverse ţări.

Cel mai mare benefi ciu la nivel naţional este ocazia pe care o au soci-

etăţile membre ale organizaţiei noastre să-și facă cunoscute preocupările 

cu privire la legislaţia europeană și să primească informaţii privind cele 

mai importante subiecte discutate la CESE. Avizele Comitetului nostru 

privind anumite sectoare de piaţă, precum biomasa sau TIC, ajută păr-

ţile interesate să ţină seama de aceste informaţii atunci când își concep 

planurile de afaceri. (mb/nk) 

 ●

Ar trebui să ascultăm 
cu atenţie opiniile societăţii 
civile din ţările noastre

Interviu cu Marzena 
Mendza-Drozd, membră a 
Grupului „Activităţi diverse” 
al CESE, vicepreședinta 
Federaţiei naţionale a ONG-
urilor din Polonia

CESE info: Cum aţi 
devenit membră 
a CESE?

MMD: Am devenit membră a 

CESE în 2004, la recomandarea 

Forumului polonez pentru orga-

nizaţii non-profi t. Împreună cu 

alte organizaţii, acest forum a condus la reprezentarea la Bruxelles a 

ONG-urilor poloneze, activitate în care am fost implicată în mod direct. 

Din acest motiv, CESE nu-mi era întru totul străin, deși, desigur, nu 

știam în detaliu cum funcţionează în practică.

CESE info: Cum aţi explica unui cetăţean, în câteva 
cuvinte, care este rolul CESE?

MMD: Dacă ar fi  să fi u complet sinceră, aș spune că este o organizaţie 

bine intenţionată care, în practică, nu își folosește din plin potenţialul 

de a reprezenta punctele de vedere ale societăţii civile organizate. Cred 

asta din multe motive. După șapte ani petrecuţi la CESE, consider că am 

putea și că ar trebui să ascultăm mai cu atenţie organizaţiile din statele 

membre și să ne exprimăm opiniile cu mai multă fermitate.

CESE info: Ce infl uenţă are faptul că sunteţi membru 
al CESE asupra activităţii dumneavoastră zilnice 
din Polonia și care sunt benefi ciile aduse de CESE la 
nivel naţional?

MMD: Statutul de membră a Comitetului mi-a infl uenţat atât munca 

din Polonia, cât și viaţa privată. Din fericire, în zilele noastre se pot 

face multe online, dar mă întreb adesea cum se descurcau predecesorii 

noștri de la CESE acum, să zicem, 30 de ani. În prezent, ca membră a 

consiliului de administraţie al Federaţiei poloneze a ONG-urilor, am 

posibilitatea să ajut ONG-urile să se pregătească pentru schimbările cu 

care urmează să se confrunte, mulţumită informaţiilor la zi la care am 

acces. (mb/nk) 

 

 

 

 

 ●

sindicate, sectorul informal (comercianţi 

stradali), organisme europene și grupuri 

de refl ecţie.

În concluzie, a existat un acord 

general asupra nevoii desfășurării unor 

dezbateri și analize aprofundate, pen-

tru a rezolva anumite probleme care 

stânjenesc în prezent evoluţia relaţiilor 

UE-India, din cauza faptului că părţile 

au puncte de vedere cu totul diferite. De 

exemplu, așa stau lucrurile în cazul dez-

Puteţi citi declaraţia comună elaborată 

cu ocazia celei de-a 9-a Mese rotunde 

UE-China pe site-ul nostru inter-

net. (cc) 

 

 ●

Jillian van Turnhout

Delegação do CESE na mesa-redonda UE-China

Delegaţia CESE în India

Enikő Győri, ministru pentru Afaceri 
europene în Guvernul ungar

Comisarul european Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Pentru informații suplimentare: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Preţuirea voluntariatului

Masa rotundă UE-China

CESE pledează pentru un dialog deschis cu India

Lucrează voluntar! Schimbă lumea!, cea 

de a doua conferinţă tematică la nivelul 

UE care s-a desfășurat în cadrul Anului 

european al voluntariatului (AEV 2011), 

a avut loc la 23 și 24 mai 2011 și s-a bucu-

rat de un succes răsunător.

Obiectivul general al conferinţei a 

fost să aducă laolaltă voluntari de pe tot 

teritoriul Europei, pentru a le permite 

să-și creeze reţele și să-și împărtășească 

Între 9 și 12 mai, membrii Mesei 

rotunde UE-China s-au întrunit la 

Xi’an pentru a discuta chestiuni legate 

de dezvoltarea regională favorabilă 

incluziunii și de economia „verde” în 

contextul dezvoltării durabile, pe baza 

O delegaţie a CESE con-

dusă de dl Xavier Verboven, 

președintele Comitetului de 

monitorizare UE-India, a făcut 

o vizită în această ţară în peri-

oada 20-25 martie 2011. Vizita 

a avut un dublu scop, urmărind 

atât luarea în discuţie, împre-

ună cu diverse părţi interesate 

din India, a posibilităţii relansă-

rii mesei rotunde UE-India, cât 

și înregistrarea opiniilor socie-

tăţii civile indiene cu privire la 

negocierile în curs ce vizează 

încheierea unui acord de liber 

schimb UE-India. Delegaţia 

a avut întâlniri cu delegaţia 

Uniunii Europene în India, cu 

mai multe camere de comerţ, 

cu reprezentanţi din industrie, 

experienţele în domeniul voluntariatului, 

învăţând din ele. CESE și Comisia Euro-

peană au organizat în comun, la sediul 

CESE, un atelier care s-a concentrat pe 

temele cetăţeniei în cadrul întreprinde-

rilor și voluntariatului salariaţilor.

În 2006, CESE a fost prima instituţie 

care a propus ideea unui An european 

dedicat voluntariatului, iar  această 

conferinţă reprezintă o etapă impor-

tantă a AEV 2011 în ceea ce privește 

recunoașterea competenţelor și a con-

tribuţiilor lucrătorilor voluntari. CESE a 

acordat o atenţie considerabilă subiectu-

lui voluntariatului, pe care îl consideră o 

contribuţie nepreţuită în societate. Adre-

sându-se participanţilor la conferinţă, 

președintele CESE, dl Staff an Nilsson, 

a salutat faptul că atât de mulţi oameni 

sunt dispuși să analizeze rolul sectorului 

întreprinderilor în stimularea voluntari-

atului. El a luat cuvântul, de asemenea, la 

rapoartelor prezentate de ambele părţi. 

„Poate că nu vom cădea de acord asupra 

tuturor aspectelor, însă putem ajunge să 

ne înţelegem unii pe alţii și să învăţăm 

de la ceilalţi”, a afirmat președintele 

CESE, dl Staffan Nilsson, în obser-

voltării durabile și în special sub aspectul 

dimensiunii sociale a acesteia.

O altă provocare o constituie evident 

runda de discuţii pe tema acordului de 

liber schimb UE-India, inclusiv a impli-

caţiilor economice și sociale ale acestuia 

pentru societatea indiană, nevoia din ce 

în ce mai acută de informaţii mai pre-

cise despre o economie dependentă în 

proporţie de 92 % de sectorul informal, 

căruia nu i s-a rezervat prea mult spaţiu 

sesiunea plenară de a doua zi, cu care s-a 

încheiat conferinţa.

„[...] CESE este într-o poziţie favora-

bilă pentru a sprijini și discuta valoarea 

voluntariatului: la Comitetul Economic 

și Social European, mulţi dintre noi 

reprezintă organizaţii de voluntariat, 

majoritatea suntem angajaţi în activităţi 

voluntare pentru Comitet și, cu toţii, am 

fost implicaţi într-o activitate voluntară 

la un moment sau altul al vieţii. Volun-

tariatul reprezintă probabil cel mai bun 

exemplu de cetăţenie activă; pe lângă sen-

timentele de împlinire pe care le încearcă 

voluntarii, importanţa sa cea mai mare o 

constituie probabil benefi ciile pe care le 

aduce societăţii”, a declarat președintele 

Staff an Nilsson. (cc/mv) 

 

 

 

 ●

vaţiile sale introductive. 

Dl Nilsson, care a condus 

delegaţia CESE, le-a cerut 

omologilor chinezi să se 

implice într-un dialog sincer 

și deschis și într-un schimb 

de opinii pe teme incitante 

de natură socială și econo-

mică, în vederea încura-

jării înţelegerii reciproce 

și a asigurării unei coope-

rări sporite. Președintele 

Consiliului Economic și 

Social din China (CESC), 

dl Wang Gang, a evidenţiat 

procesul de reformă care se 

desfășoară în China și ten-

dinţa către modernizare, 

care a ajutat milioane de 

chinezi să iasă din sărăcie. 

de analiză în studiile de impact efectuate 

înainte de negocieri, dar și necesitatea 

unui instrument adecvat de monitorizare 

a acordului menţionat.

Atât în Europa, cât și în India, sindica-

telor le revine un rol crucial în rezolvarea 

acestor probleme, în aceeași măsură ca 

organizaţiilor de angajatori și altor actori 

ai societăţii civile. (xv/as) 

 

 ●

Știri despre membri

Dna Jillian van Turnhout , membră a 
CESE, se alătură Senatului irlandez

În orice rău e și un bine. Deși CESE regretă despărţirea recentă de dna Jillian 

van Turnhout, salută numirea acesteia în funcţia de senator în ţara sa de origine. 

CESE o felicită pe dna Turnhout și îi transmite cele mai bune urări pentru noua 

funcţie din cadrul Senatului irlandez (Seanad Éireann).

Șeful guvernului irlandez (Taoiseach) a numit-o pe dna van Turnhout în 

această funcţie graţie activităţii desfășurate în cadrul Alianţei pentru drepturile 

copilului. „Faptul că mi-a fost acordată această distincţie datorită activităţii mele 

din cadrul Alianţei pentru drepturile copilului reprezintă o realizare satisfăcătoare 

în plan profesional. Cred că numirea mea poate și va avea un efect pozitiv”, a 

spus ea.

Dna Jillian van Turnhout face parte din foștii vicepreședinţi ai CESE și în 

ultimii 12 ani a fost un membru activ al Comitetului („Grupul III – „Activităţi 

diverse”). Funcţia pe care o ocupa în cadrul Biroului a fost preluată de dl Padraig 

Walshe. (ail) 

 ●

CESE elaborează patru avize exploratorii solicitate de Președinţia poloneză

????????????????????? texte à fournir svp

Provocările demografi ce necesită o soluţie cuprinzătoare, de durată

În avizul privind efectele viitoare ale îmbătrânirii populaţiei asupra pieţei forţei de muncă, elaborat de dl 

Wolfgang Greif (Grupul „Lucrători”, Austria), CESE își manifestă scepticismul faţă de soluţiile simple, 

cum ar fi  creșterea vârstei legale de pensionare sau trecerea la regimul de pensii fi nanţat prin capitalizare 

și, în schimb, îndeamnă UE să elaboreze o politică de creștere economică ţintită și să se concentreze pe 

creșterea ofertei de locuri de muncă.

Mâna de lucru disponibilă în majoritatea statelor membre este întru totul sufi cientă și se consideră 

că, prin strategii de integrare, viitoarele presiuni fi nanciare cauzate de îmbătrânirea populaţiei pot fi  

ţinute sub control.

Consolidarea sectorului agricol în ţările Parteneriatului estic

Raportorul celui de al doilea aviz exploratoriu, dl Seppo Kallio (Grupul „Activităţi diverse”, Finlanda) 

abordează tema interacţiunii dintre Parteneriatul estic și dimensiunea estică a politicilor UE. CESE și-ar 

dori ca agricultura, producţia de alimente și politica agricolă să devină mai proeminente în negocierile 

dintre UE și ţările din Parteneriatul estic, dată fi ind importanţa lor în stimularea dezvoltării economice, 

sociale și regionale.

Având în vedere difi cultăţile pe care le întâmpină ţările din Parteneriat în respectarea standardelor și 

criteriilor impuse de normele sanitare și fi tosanitare ale UE (SPS), CESE propune ca temele legate de SPS 

să devină un punct nou, specifi c, în cadrul cooperării din Parteneriatul estic.

Ce viitor au investiţiile întreprinderilor în combaterea schimbărilor climatice, după criză?

În solicitarea privind cel de al treilea aviz exploratoriu, guvernul polonez invită CESE să ia în discuţie 

chestiunea spinoasă a „impactului crizei economice asupra capacităţii întreprinderilor europene de a 

realiza investiţii suplimentare cu efect de combatere a schimbărilor climatice”.

Într-un document care analizează posibilitatea de a depăși obiectivul de reducere cu 20 % a emisiilor 

de gaze cu efect de seră, Comisia Europeană refl ectează asupra căilor de a atinge obiectivul de reducere cu 

30 %. Însă documentul nu detaliază efectul crizei asupra investiţiilor cu efect de combatere a schimbărilor 

climatice, pe care le realizează întreprinderile. Un grup de studiu, avându-l ca raportor pe dl Josef Zbořil 

(Grupul „Angajatori”, Republica Cehă), a abordat tema frontal și se preconizează adoptarea unui aviz 

în octombrie 2011.

UE nu acordă sufi cientă prioritate reţelelor transeuropene de transport (TEN-T) din noile state membre

Un aviz elaborat de dl Jacek Krawczyk, vicepreședinte al CESE (Grupul „Angajatori”, Polonia), care privește 

dezvoltarea durabilă a politicii UE în domeniul transporturilor și TEN-T, constată cu regret că UE nu 

acordă sufi cientă prioritate dezvoltării unor reţele transeuropene efi ciente în noile state membre. În aviz 

se afi rmă că nu va exista o piaţă europeană unică a transporturilor și nici o adevărată piaţă internă, dacă 

regiunile UE și reţelele naţionale nu sunt bine conectate, prin infrastructuri moderne. Trebuie acordată o 

atenţie deosebită politicii de vecinătate, și anume conexiunilor cu nordul, estul și sudul UE, punându-se 

accentul mai degrabă pe reţele, decât pe proiecte de infrastructură separate, individuale. (mb/ma) 

 ●

Să comunicăm 
cu tinerii!

CESE în serviciul tinerilor șomeri

În iunie, Comitetul a organizat un eve-

niment „la nivel local” în Malta. După o 

ședinţă a Grupului pentru comunicare 

și o altă ședinţă a punctelor de contact 

pentru comunicare, membrii CESE 

s-au întâlnit cu societatea civilă malteză 

în vederea dezbaterii chestiunii legate 

de implicarea tinerilor în proiectul 

european. O binecunoscută prezenţă 

pe scena din Malta, dr. Andrew Azzo-

pardi, a fost moderatorul dezbaterii care 

a avut loc la Casa Europei din Valetta. 

Sala a fost plină și dezbaterea a putut 

fi  urmărită și pe Facebook și Twitter. 

Membrii CESE, inclusiv vicepreședinţii 

CESE, dna Anna Maria Darmanin și 

dl Jacek Krawczyk, membrii Grupului 

pentru comunicare și punctele de con-

tact pentru comunicare au avut ocazia 

de a face schimb de păreri și opinii cu 

tinerii cetăţeni ai UE.

Unele state membre fac progrese în 

ceea ce privește asigurarea unor rate 

crescute de ocupare a forţei de muncă, 

inclusiv în rândul tinerilor. Însă situa-

ţia diferă de la o ţară la alta: în Spania, 

șomajul în rândul tinerilor oscilează în 

Cum putem combate rata șomajului de 

20 % în rândul tinerilor din UE și ratele 

chiar mai mari din unele state membre? La 

6 iunie, CESE, în colaborare cu Consiliul 

Economic și Social spaniol, a organizat 

la Madrid o conferinţă cu privire la rata 

șomajului în rândul tinerilor, în vederea 

dezbaterii acestei probleme acute. În Spa-

nia, rata șomajului este de 40 % în rândul 

tinerilor. Această tendinţă este una din 

principalele preocupări ale tinerei generaţii.

jurul unui nivel îngrijoră-

tor de ridicat de 45 %.

De asemenea, întâlnirea 

din Malta a pus în discuţie 

problemele difi cile legate 

de scăderea interesului 

tinerilor pentru proiec-

tul european. Este posibil 

ca povestea unei Europe 

privite ca un proiect de 

garantare a păcii să nu-i 

mai poată atrage pe tineri. 

Acesta este motivul pentru care UE 

are nevoie de o nouă paradigmă. Ast-

fel, dl Claus Sørensen, director general 

al Direcţiei Generale Comunicare din 

cadrul Comisiei Europene, a suge-

rat construirea unei Europe durabile, 

curate, prospere și sociale, care să per-

mită tinerilor să trăiască în libertate, să 

respire aer curat, să bea apă curată, să 

mănânce produse de o calitate bună la 

preţuri convenabile, să călătorească, să 

lucreze și să studieze.

UE se poate mândri cu realizări, 

precum programul ERASMUS, de care, 

începând cu anul 1987, au benefi ciat 

2,3 milioane de studenţi. De la înce-

put CESE a sprijinit neîncetat astfel de 

proiecte. În cadrul avizului cu privire 

la iniţiativa emblematică a Strategiei 

Europa 2020, „Tineretul în mișcare”, 

precum și al avizului din 2009 privind 

o strategie a UE pentru tineret, CESE 

a subliniat necesitatea de a dezvolta o 

strategie nu numai pentru tineri, ci și 

împreună cu tinerii. (pln) 

 

 ●

Observatorul Pieţei Forţei de Muncă al 

CESE a fost implicat direct în această confe-

rinţă de o zi, prezidată de către președintele 

său, dl Krzysztof Pater (Grupul „Activităţi 

diverse”, Polonia). Peste 130 de participanţi 

au putut lua parte la dezbateri. De aseme-

nea, au fost prezente mass-media spaniole, 

transmiţând publicului lor informaţii cu 

privire la această conferinţă.

Conferinţa a debutat cu o sesi-

une de întâmpinare, la care au 

participat dl Krzysztof Pater, dl Valeri-

ano Gómez Sánchez, ministrul muncii 

și imigraţiei din Guvernul Spaniei și 

dl Marcos Peña Pinto, președintele Con-

siliului Economic și Social spaniol.

Printre participanţi s-au numărat 

dl Javier Ferrer Dufol, vicepreședintele 

Cerul unic european II: doar un vis frumos?
S e n t i m e n t u l  d e 

urgenţă a fost evident 

printre principalele 

părţi interesate din 

domeniul aviaţiei 

care au participat 

la audierea privind 

gradul de punere în 

aplicare a Cerului unic european II, organizată de Comitetul 

Economic și Social European (CESE). La doi ani de la adopta-

rea sa de către legiuitorii UE, pachetul legislativ care avea rolul 

de a remedia inefi cienţele aviaţiei europene nu este încă pus 

în aplicare.

„Întârzierile și aglomerările de trafi c în Europa sunt o realitate 

tristă cu consecinţe negative pentru utilizatorii spaţiului aerian, 

autorităţile de reglementare și aeroporturi în același timp. Emisi-

ile de CO
2
 ar fi  reduse cu 12 % pe zbor, iar efi cienţa, securitatea și 

capacitatea ar fi  mărite foarte mult dacă fi ecare dintre cei impli-

caţi ar subscrie obiectivelor ambiţioase pentru viitorul durabil 

al managementului trafi cului aerian în Europa”, a argumentat 

Jacek Krawczyk, vicepreședinte al CESE și raportor al avizului 

privind Cerul unic european II.

Punerea în aplicare rapidă și integrală a celui de al doilea 

pachet privind cerul unic european ar promova mobilitatea, ar 

îmbunătăţi condiţiile de călătorie și competitivitatea Europei, au 

argumentat participanţii la audiere. Fără aceste reforme, Europa 

nu ar fi  capabilă să ţină pasul în cursa globală către un transport 

durabil și o economie cu emisii reduce de CO
2
.

Ei au solicitat Comisiei Europene să-și demonstreze rolul de 

conducere necesar în acest proces. „Îndemn Comisia Europeană 

să recurgă la rolul ei de conducere pentru a elimina diferitele 

obstacole și probleme politice în punerea în aplicare a Cerului 

unic european”, a afi rmat Stephane Buff etaut, președintele Sec-

ţiunii pentru transporturi și energie a CESE.

Krzysztof Kapis, director în Ministerul infrastructurii din 

Polonia, a subliniat că viitoarea Președinţie poloneză a UE va 

depune eforturi intense pentru a se asigura că punerea în apli-

care a Cerului unic european II va respecta calendarul ambiţios. 

Polonia este considerată una dintre pieţele de aviaţie cu cea mai 

rapidă creștere în următorii 20 de ani. „Vrem să fi m pregătiţi 

pentru această creștere a volumului trafi cului”, a spus dl Kapis.

La audiere au participat mai mulţi delegaţi din partea Agen-

ţiei federale de aviaţie a SUA (FAA), care au subliniat impor-

tanţa unui mediu sigur pentru investitorii de pe ambele părţi 

ale Atlanticului.

Audierea organizată de CESE a reunit autorităţile de regle-

mentare a trafi cului aerian, utilizatorii spaţiului aerian, lucrătorii 

din transporturi, operatorii din aeroporturi și prestatorii de ser-

vicii de navigaţie aeriană, precum și reprezentanţi ai Comisiei 

Europene, ai Parlamentului European și ai viitoarei Președinţii 

poloneze a UE. CESE urmează să-și adopte Avizul privind Cerul 

unic european II în iulie 2011. (mb) 

 

 

 ●

SESIUNEA PLENARĂ PE SCURT
Societatea civilă poate stimula Parteneriatul estic

Într-un aviz elaborat de dl Gintaras Morkis (Grupul „Angajatori”, 

Lituania), Parteneriatul estic a fost prezentat ca o mare ocazie de a 

extinde reţelele dintre UE și ţările partenere. Avizul a fost adoptat în 

prezenţa dnei Enikő Győri, ministrul pentru afaceri UE al Ungariei, 

care a vizitat CESE pentru a discuta despre rezultatele Președinţiei 

ungare. CESE a subliniat sprijinul său pentru Parteneriatul estic, 

acesta fi ind atât un imperativ strategic, cât și o investiţie politică. 

Nerăbdător să-și joace rolul și să contribuie la succesul procesului, 

CESE a apelat la consolidarea dialogului dintre guverne și socie-

tatea civilă.

Evenimentele recente din regiunea Mediteranei au dovedit că, 

pentru a înregistra progrese, contribuţia societăţii civile este ines-

timabilă, atât în ceea ce privește reforma constituţională, cât și 

consolidarea instituţiilor. Este esenţială îmbunătăţirea dialogului 

la nivel naţional, iar CESE propune introducerea unui mecanism 

de consultare a societăţii civile în toate ţările Parteneriatului estic. 

Dialogul va avea loc prin intermediul unor organizaţii care refl ectă 

condiţiile specifi ce din fi ecare ţară. CESE este pregătit și dornic 

să-și împărtășească expe-

r ienţa  cu  soc ie ta tea 

civilă din ţările Parte-

neriatului estic. (ma)

  

  

  ●

Strategia de integrare a romilor

În ziua în care dl Johannes Hahn, comisarul responsabil cu politica 

regională, a discutat cu membrii CESE despre politica de coezi-

une, Comitetul și-a adoptat cele două avize de actualitate privind 

integrarea romilor. CESE a 

analizat abordarea UE privind 

integrarea socială a romilor 

în două avize elaborate de 

dl Ákos Topolánszky (Grupul 

„Activităţi diverse”, Ungaria) 

și dna  Anne-Marie  Sigmund 

(Grupul „Activităţi diverse”, 

Austria). Concluzia a fost că 

pentru a remedia această situa-

ţie difi cilă, abordarea ar trebui 

să vizeze combinarea unei strategii europene integrate, coordonate 

și coerente cu un program pus în aplicare atât la nivel naţional, cât 

și local. Mai important, s-a decis ca viitoarele măsuri să fi e elaborate 

împreună cu romii și cu organizaţiile care îi reprezintă.

CESE salută intenţiile Comisiei, însă consideră că strategia mult 

așteptată nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor; ar fi  putut fi  mai ambi-

ţioasă, mai specifi că și mai bine structurată. Fiecare politică ar trebui 

consolidată prin participarea la fi ecare nivel al dezbaterilor a unei 

game largi de reprezentanţi: societatea civilă locală, specialiști, par-

teneri sociali și, important, reprezentanţi și membri ai populaţiilor 

de romi. (ma) ●

Consolidarea platformei de combatere a sărăciei

În cadrul obiectivului de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale, 

prevăzut în Strategia Europa 2020, Comisia Europeană a publicat 

Comunicarea intitulată „Platforma europeană de combatere a sără-

ciei și a excluziunii sociale”. CESE a analizat această comunicare 

într-un aviz redactat de dna O’Neill (Grupul „Activităţi diverse”, 

Regatul Unit), propunând o serie de măsuri menite să stimuleze 

progresele către îndeplinirea obiectivului de reducere a sărăciei (și 

anume scăderea cu cel puţin 20 de milioane a numărului de persoane 

afectate de sărăcie, până în anul 2020).

Responsabilitatea și coerenţa sunt principiile-cheie ale recoman-

dărilor CESE. Având în vedere că sărăcia este considerată o încălcare 

a drepturilor omului, guvernele, partenerii sociali și societatea civilă 

trebuie să-și asume răspunderea comună pentru eradicarea acesteia. 

În consecinţă, măsurile de austeritate nu ar trebui să pericliteze 

combaterea sărăciei, iar participarea societăţii civile în cadrul plat-

formei trebuie consolidată. CESE solicită asigurarea unei coerenţe 

între măsurile economice, fi nanciare, sociale și de ocupare a forţei 

de muncă în cadrul Strategiei Europa 2020, subliniind totodată nece-

sitatea de a se spori și simplifi ca fi nanţarea UE, în special fondurile 

sociale. (ma) 

 

 

 

 

 ●

„In Between. Austria Contemporary” la CESE

Expoziţia „In Between. Austria 

Contemporary” a fost organi-

zată la CESE în colaborare cu 

Ministerul federal austriac pen-

tru educaţie, artă și cultură. În 

cadrul expoziţiei „In Between. 

Austria Contemporary” au fost 

prezentate diverse tendinţe ale 

artei austriece contemporane 

care le-au permis vizitatorilor 

să-și facă o idee despre scena artistică din Austria. Au fost expuse lucrările a 17 tineri 

artiști austrieci promiţători, admirate de mulţi vizitatori în timpul vizitei lor la CESE.

Printre vizitatori au fost mai mulţi funcţionari care au dorit să vadă și să onoreze 

expoziţia. La inaugurarea expoziţiei au fost prezenţi dna Claudia Schmied, ministrul 

federal pentru educaţie, artă și cultură din Republica Austria, și dl Staff an Nilsson, 

președintele Comitetului Economic și Social European. Printre ceilalţi oaspeţi s-au 

numărat dna Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educaţie, cultură, 

multilingvism și tineret, și dl Johannes Hahn, comisarul european pentru politica 

regională. (ma) ●

Pentru informaţii suplimentare despre expoziţie, accesaţi site-ul: www.bmukk.gv.at

PE SCURT

CEOE (o organizaţie a întreprinderilor 

spaniole), dna Paloma Lopez, secreta-

rul responsabil cu ocuparea forţei de 

muncă în cadrul CCOO (una dintre 

confederaţiile sindicale din Spania) și 

dl Antonio Ferrer, secretarul UGT (o altă 

confederaţie sindicală majoră din Spa-

nia), responsabil cu acţiunile sindicale.

Participanţii au fost de acord cu pri-

vire la necesitatea unor eforturi supli-

mentare în ceea ce privește educaţia, 

califi cările și serviciile publice și private 

de ocupare a forţei de muncă. În plus, 

trebuie intensifi cată creșterea economică 

și trebuie revizuit cât mai urgent cadrul 

de reglementare al pieţelor forţei de 

muncă. (ail) 

 

 ●

Veniţi și ascultaţi – Franz Liszt Superstar

La 15 iunie, Comitetul Economic și Social 

European (CESE) a organizat un eveniment 

muzical intitulat Come’N’Listen (Veniţi și 

ascultaţi), în vederea comemorării a 200 

de ani de la nașterea lui Franz Liszt. Acest 

eveniment, care a fost organizat în cadrul 

Președinţiei ungare a UE, a fost deschis de 

președintele CESE, dl Staff an Nilsson.

Prezentările operei lui Liszt au invitat auditorii să pornească într-o călătorie muzicală în 

timp și spaţiu – o călătorie europeană. Acestea au oferit o imagine ilustrativă a lui Franz Liszt 

– viaţa sa , muzica sa, femeile din viaţa sa și spiritualitatea care îl caracteriza. Aceste patru 

aspecte ale vieţii lui Liszt au fost prezentate de către persoane care fac parte din membrii și 

personalul CESE: dl Ákos Topolansky, membru maghiar și dna Caroline Henault din cadrul 

serviciului medical al CESE.

Piesele vocale și lucrările pentru pian selectate pentru a pune în evidenţă opera lui Liszt au 

fost interpretate de pianistul ucrainean Dmytro Sukhovienko și de mezzosoprana de origine 

maghiară Hanna Bardos-Feltoronyi.

CESE se angajează să continue implicarea sa în evenimente muzicale, acest fapt reprezen-

tând o parte semnifi cativă a programului său cultural. Muzica reprezintă o parte esenţială a 

patrimoniului cultural al Europei și a conturat identitatea europeană. În cadrul programului 

Come’N’Listen sunt priviţi în contextul lor european anumiţi compozitori ale căror personalităţi 

au fost remarcabile. Aceștia au fost cetăţeni europeni a căror viaţă și activitate a fost ancorată 

în tradiţiile europene și a căror moștenire muzicală îmbogăţește generaţiile viitoare. (sb) ●

ww.bm

Dincolo de campaniile politice: 
CESE se ocupă de nevoile 
reale ale cetăţenilor

Interviu cu dl Tomasz 
Jasiński, membru al Grupului 
„Lucrători” din cadrul CESE, 
consultant internaţional în 
cadrul Alianţei poloneze a 
sindicatelor

CESE info: Care a fost 
prima dumneavoastră 
experienţă legată 
de UE?

TJ: Prima experienţă a constat 

în activităţile mele din cadrul 

comitetului consultativ mixt UE-

Polonia, unde am reprezentat Ali-

anţa poloneză a sindicatelor (OPZZ), între anii 2001 și 2004. A fost o 

experienţă foarte utilă, care m-a ajutat să mă orientez fără difi cultăţi în 

momentul în care am devenit membru al CESE.

CESE info: Cum aţi explica unui cetăţean, în câteva 
cuvinte, care este rolul CESE?

TJ: CESE reprezintă vocea societăţii civile organizate. Nu este o voce 

politică, însă face cunoscute nevoile reale ale cetăţenilor, care trebuie 

luate în seamă de responsabilii politici de la nivelul UE.

CESE info: Ce infl uenţă are faptul că sunteţi membru 
al CESE asupra activităţii dumneavoastră zilnice 
din Polonia și care sunt benefi ciile aduse de CESE la 
nivel naţional?

TJ: Activitatea mea la CESE implică foarte multe deplasări și sarcini 

suplimentare, ceea ce are bineînţeles o infl uenţă asupra lucrărilor mele 

din cadrul OPZZ și asupra vieţii mele personale. Aspectul cel mai impor-

tant al muncii mele la Bruxelles este accesul la informaţii în etapele 

preliminare ale lucrărilor desfășurate de UE. La nivel naţional, aceasta 

ne ajută să ne pregătim pentru eventualele schimbări și să ne stabilim 

poziţiile din timp. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

A fi  membru al CESE se traduce 
printr-un timp de lucru prelungit și 
imprevizibil

Interviu cu dl Krzysztof 
Ostrowski, membru al Grupului 
„Angajatori” al CESE, directorul 
Biroului de intervenţie al 
Business Centre Club

CESE info: Care a fost prima 
dumneavoastră experienţă 
legată de UE?

KO: Prima mea experienţă a fost una 

turistică, în vremea studenţiei. Am 

fost foarte impresionat de cât de ușor 

se putea călători între statele membre. 

Cred că acest lucru m-a ajutat în prima 

experienţă profesională legată de UE: participarea la o echipă de nego-

ciere a unui acord cu Uniunea Europeană.

CESE info: Cum aţi explica unui cetăţean, în câteva 
cuvinte, care este rolul CESE?

KO: CESE funcţionează ca punte între instituţiile europene și organiza-

ţiile societăţii civile din statele membre. El oferă tuturor posibilitatea de 

a-și prezenta preocupările cu privire la chestiuni economice și sociale 

la nivel european, de a propune idei noi și de a face sugestii pentru 

îmbunătăţirea legislaţiei europene.

CESE info: Ce infl uenţă are faptul că sunteţi membru 
al CESE asupra activităţii dumneavoastră zilnice 
din Polonia și care sunt benefi ciile aduse de CESE la 
nivel naţional?

KO: Principalul impact a fost asupra timpului meu de lucru, care a 

devenit extrem de neregulat. Ziua mea de lucru începe adesea la 4 dimi-

neaţa, când am un avion de prins și mă întorc în Polonia foarte târziu 

sau trebuie să petrec o noapte în Bruxelles. Problemele urgente legate 

de serviciul meu din Polonia trebuie rezolvate în avion în drum spre sau 

înapoi de la Bruxelles. Dacă vrei să fi i membru CESE trebuie să-ţi placă 

să călătorești, să fi i pregătit să zbori foarte des și să vizitezi diverse ţări.

Cel mai mare benefi ciu la nivel naţional este ocazia pe care o au soci-

etăţile membre ale organizaţiei noastre să-și facă cunoscute preocupările 

cu privire la legislaţia europeană și să primească informaţii privind cele 

mai importante subiecte discutate la CESE. Avizele Comitetului nostru 

privind anumite sectoare de piaţă, precum biomasa sau TIC, ajută păr-

ţile interesate să ţină seama de aceste informaţii atunci când își concep 

planurile de afaceri. (mb/nk) 

 ●

Ar trebui să ascultăm 
cu atenţie opiniile societăţii 
civile din ţările noastre

Interviu cu Marzena 
Mendza-Drozd, membră a 
Grupului „Activităţi diverse” 
al CESE, vicepreședinta 
Federaţiei naţionale a ONG-
urilor din Polonia

CESE info: Cum aţi 
devenit membră 
a CESE?

MMD: Am devenit membră a 

CESE în 2004, la recomandarea 

Forumului polonez pentru orga-

nizaţii non-profi t. Împreună cu 

alte organizaţii, acest forum a condus la reprezentarea la Bruxelles a 

ONG-urilor poloneze, activitate în care am fost implicată în mod direct. 

Din acest motiv, CESE nu-mi era întru totul străin, deși, desigur, nu 

știam în detaliu cum funcţionează în practică.

CESE info: Cum aţi explica unui cetăţean, în câteva 
cuvinte, care este rolul CESE?

MMD: Dacă ar fi  să fi u complet sinceră, aș spune că este o organizaţie 

bine intenţionată care, în practică, nu își folosește din plin potenţialul 

de a reprezenta punctele de vedere ale societăţii civile organizate. Cred 

asta din multe motive. După șapte ani petrecuţi la CESE, consider că am 

putea și că ar trebui să ascultăm mai cu atenţie organizaţiile din statele 

membre și să ne exprimăm opiniile cu mai multă fermitate.

CESE info: Ce infl uenţă are faptul că sunteţi membru 
al CESE asupra activităţii dumneavoastră zilnice 
din Polonia și care sunt benefi ciile aduse de CESE la 
nivel naţional?

MMD: Statutul de membră a Comitetului mi-a infl uenţat atât munca 

din Polonia, cât și viaţa privată. Din fericire, în zilele noastre se pot 

face multe online, dar mă întreb adesea cum se descurcau predecesorii 

noștri de la CESE acum, să zicem, 30 de ani. În prezent, ca membră a 

consiliului de administraţie al Federaţiei poloneze a ONG-urilor, am 

posibilitatea să ajut ONG-urile să se pregătească pentru schimbările cu 

care urmează să se confrunte, mulţumită informaţiilor la zi la care am 

acces. (mb/nk) 

 

 

 

 

 ●

sindicate, sectorul informal (comercianţi 

stradali), organisme europene și grupuri 

de refl ecţie.

În concluzie, a existat un acord 

general asupra nevoii desfășurării unor 

dezbateri și analize aprofundate, pen-

tru a rezolva anumite probleme care 

stânjenesc în prezent evoluţia relaţiilor 

UE-India, din cauza faptului că părţile 

au puncte de vedere cu totul diferite. De 

exemplu, așa stau lucrurile în cazul dez-

Puteţi citi declaraţia comună elaborată 

cu ocazia celei de-a 9-a Mese rotunde 

UE-China pe site-ul nostru inter-

net. (cc) 

 

 ●

Jillian van Turnhout

Delegação do CESE na mesa-redonda UE-China

Delegaţia CESE în India

Enikő Győri, ministru pentru Afaceri 
europene în Guvernul ungar

Comisarul european Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Pentru informații suplimentare: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Interviu cu Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European

CESE info: Care este mesajul dumneavoastră pentru reprezentanţii 
societăţii civile din întreaga Europă? Se va intensifi ca în continuare 
cooperarea dintre deputaţii europeni și reprezentanţii societăţii civile?

Jerzy Buzek: Aș dori să subliniez rolul societăţii civile organizată într-o democraţie. Am vorbit 

pe această temă la deschiderea Agorei în luna ianuarie a acestui an și cu numeroase alte ocazii 

în care m-am pronunţat împotriva regimurilor din Africa de Nord și din Belarus. Am repetat 

și atunci că trebuie intensifi cat sprijinul pentru organizaţiile societăţii civile. Acest punct 

de vedere s-a regăsit în multe rezoluţii ale PE. În Uniunea Europeană știm că nu putem 

avea o democraţie fără societate civilă.

Dumneavoastră, membrii CESE, sunteţi purtătorii de cuvânt ai societăţii civile și repre-

zentaţi interese sociale importante. Dumneavoastră ajutaţi la construirea unui dialog verita-

bil între UE și cetăţenii săi și promovaţi cunoașterea UE în ţările dumneavoastră de origine, 

gest fără de care nu ar exista dorinţa unei integrări mai aprofundate. Parlamentul European 

are nevoie de dumneavoastră. Această cooperare trebuie să continue, spre binele cetăţenilor 

UE. Experienţa noastră comună va fi  de folos ţărilor care aleg în prezent calea reformei 

democratice sau celor care vor face această opţiune în viitor. Aceasta este o realizare majoră.

CESE info: Care sunt așteptările dumneavoastră de la Președinţia 
poloneză a UE?

Jerzy Buzek: Afi rm adesea că UE contează pe Polonia să-i aducă o anumită prospeţime și 

să fi e o sursă de inspiraţie prin spiritul său întreprinzător, prin deschiderea și entuziasmul 

ei. Acestea sunt trăsăturile distinctive ale Poloniei. Dorim ca Europa să fi e cea mai compe-

titivă economie din lume. De aceea, salut obiectivele Poloniei pentru președinţie: un buget 

efi cient care să dea dovadă de solidaritate, o piaţă internă mai solidă și o valorifi care mai 

bună a potenţialului capitalului uman.

Salut angajamentul Poloniei faţă de politica de vecinătate, inclusiv faţă de Parteneriatul 

Estic și vecinătatea sudică, mulţumită cărora valorile și mesajul nostru sunt promovate și 

dincolo de frontierele UE.

În calitate de președinte al Parlamentului European, mă aștept la o cooperare solidă între 

Parlament și guvernul Poloniei, având în vedere că, de la intrarea în vigoare a Tratatului 

de la Lisabona, deciziile privind cea mai mare parte a legislaţiei sunt luate de Parlament 

împreună cu Consiliul Uniunii Europene. Sper, de asemenea, că Polonia va putea concilia 

cu succes interesele statelor membre, ceea ce nu este un lucru ușor, mai ales pe timp de criză. 

Provocări sunt din belșug, dar Polonia a dovedit în repetate rânduri că este un membru 

efi cace și solidar al UE, fi ind înzestrată cu un potenţial enorm. (mb) 

 

 ●

EDITORIAL

EDITORIAL

Căutarea echilibrului bugetar

Polonia în favoarea unei Europe competitive, sigure și deschise

Stimaţi cititori,
În prezent, șomajul în rândul tinerilor din Spania este 
de peste 44 % (potrivit Eurostat). Evident, este o cifră 
întristătoare și nici dinspre statisticile altor ţări UE nu vine 
vreo încurajare. Șomajul în rândul tinerilor depășește 20 % 
în peste jumătate din statele membre. În toate ţările UE 
pentru care există date, ratele șomajului în rândul tinerilor 

sunt invariabil mai mari decât rata medie a șomajului.

Șomajul în rândul tinerilor reprezintă o tragică irosire de potenţial, care nu numai 
că subminează creșterea economică, ci va avea și consecinţe grave asupra coeziunii 
sociale în viitor. Mai mult, șomajul este o problemă socială care implică uriașe costuri 
individuale. Potrivit lui Danny Dorling, profesor de geografi e umană la Universitatea 
Sheffi  eld, practic nimic nu este mai dăunător tinerilor decât șomajul, care lasă urme 
de neșters și poate avea efecte pe termen lung, cum ar fi  un risc mai mare de șomaj 
în viitor și câștiguri mai reduse de-a lungul vieţii, pentru a menţiona doar câteva.

Recent, CESE a organizat mai multe evenimente, în special în Spania și în 
Malta (despre care puteţi citi în acest număr), în care am abordat problema frontal. 
Ajungând la concluzia că pentru această situaţie nefericită nu există o soluţie unică, 
miraculoasă, considerăm că trebuie întreprinse simultan acţiuni în mai multe 
domenii.

În primul rând, este necesar să revigorăm creșterea economică generatoare de 
locuri de muncă. Odată cu creșterea economică se îmbunătăţesc și perspectivele 
tinerilor de a fi angajaţi. În al doilea rând, trebuie să soluţionăm problema 
abandonului școlar și să punem capăt nepotrivirilor dintre sistemele educaţionale 
și nevoile pieţei forţei de muncă. În acest sens, educaţia informală este și ea foarte 
importantă. În al treilea rând, cadrul de reglementare al pieţelor forţei de muncă 
din UE trebuie regândit în spiritul fl exicurităţii. Este necesar să oferim tinerilor 
perspective clare în ceea ce privește transformarea contractelor lor temporare și/
sau cu fracţiune de normă – după un timp și în condiţii bine defi nite – în contracte 
cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată. Tinerii ar trebui să aibă perspectiva 
clară a unei stabilităţi mai mari.

În ultimul rând, dar nu cel mai lipsit de importanţă, trebuie să analizăm serviciile 
de ocupare a forţei de muncă. Este importantă intervenţia timpurie ori de câte ori un 
tânăr este în pericol de a-și pierde locul de muncă, ca și ideea angajării subvenţionate 
în cazul grupurilor vulnerabile care ar întâmpina difi cultăţi în a pătrunde pe piaţa 
obișnuită a forţei de muncă, în special pentru tinerii necalifi caţi sau cu un nivel 
foarte redus de califi care. Un bun exemplu de astfel de măsuri este „mecanismul 
de garantare pentru tineri”, prevăzut în iniţiativa „Tineretul în mișcare”. Potrivit 
acestuia, statele membre sunt încurajate să facă astfel încât tinerilor să le fi e oferită 
posibilitatea de a benefi cia de un loc de muncă, de o formare avansată sau de 
experienţă în primele șase luni de la terminarea studiilor.

Anna Maria Darmanin
Vicepreședintă

Stimaţi cititori,
Ca vicepreședinte al Comitetului Economic și Social 
European, ca european și ca polonez, aștept cu 
nerăbdare prima Președinţie poloneză a Consiliului UE.

Salut decizia Poloniei de a se concentra pe creștere 
și de a întreprinde pași decisivi în acest domeniu, în loc 

să pună accentul numai pe plata datoriilor Europei, care, chiar importantă fi ind, 
în sine nu garantează o creștere puternică. Am diagnosticat cauzele primare ale 
crizei și acum este timpul să privim înainte și să formulăm strategii viabile pentru 
a susţine creșterea, asigurând astfel că Europa rămâne competitivă.

Sper cu adevărat că Președinţia poloneză va fi  capabilă să facă progrese 
într-un număr de domenii vitale, cum ar fi  piaţa unică, care, dacă ar fi  fi nalizată, 
ar susţine cu siguranţă creșterea economică. Un buget ambiţios al UE ar facilita, 
de asemenea, creșterea potenţialului economic al Europei și aștept ca Președinţia 
poloneză să explice clar acest lucru în cursul viitoarelor negocieri bugetare 
privind următoarea perspectivă fi nanciară.

Înaintea negocierilor care vor urma, CESE a afi rmat clar că trebuie să se 
abandoneze principiul „profitului echitabil”. Acesta contravine valorilor 
solidarităţii și benefi ciului reciproc care stau la baza integrării europene. CESE 
sprijină principiul unor resurse proprii ale UE care să fi e direct încasate la bugetul 
UE, înlocuind contribuţiile naţionale. Modul de fi nanţare a bugetului UE este 
clar o măsură a progresului înregistrat pe calea integrării europene.

În cursul ultimilor doi ani, Comitetul și-a reiterat neobosit apelurile pentru 
acordarea unui rol mai mare societăţii civile în aplicarea legislaţiei inspirate 
de UE și în promovarea integrării economice în ţările acoperite de iniţiativa 
Parteneriatului estic. Din acest motiv, mă bucur să constat că Parteneriatul estic, 
care într-o anumită măsură a fost trecut cu vederea în ultimul timp, ocupă un 
loc prioritar pe agenda Președinţiei. Evenimentele recente de pe malul sudic al 
Mediteranei au demonstrat cât de important este să avem stabilitate în vecinătatea 
noastră, nu doar în ceea ce privește comerţul sau securitatea energetică.

În acest context, experienţa Poloniei cu revoluţia sa pașnică împotriva 
comunismului în 1989 și transformarea sa reușită ar putea fi  utilizată pentru a 
facilita răspândirea democraţiei în lumea arabă. Precum în Polonia la vremea 
respectivă, evenimentele din lumea arabă au demonstrat rolul vital al societăţii 
civile în scrierea Istoriei cu I mare. Sunt fericit și mândru de faptul că societatea 
civilă organizată, așa cum este reprezentată în CESE la nivelul UE, este pregătită 
și dornică să sprijine Președinţia poloneză în îndeplinirea obiectivelor sale 
ambiţioase și foarte relevante.

Jacek Krawczyk
Vicepreședinte

20 iulie 2011
Varșovia Polonia: Conferinţă 
în prelungirea avizului CESE 
„Dezvoltarea durabilă a 
politicii UE în domeniul 
transporturilor și planifi carea 
privind proiectele TEN-T”, 
organizată în comun cu Ministerul 
infrastructurii din Polonia

13 septembrie 2011
CESE, Bruxelles: ședinţa 
Grupului de coordonare 
„Europa 2020” al CESE cu 
reprezentanţi ai CES naţionale

21-22 septembrie 2011
CESE, Bruxelles, Belgia: 
Ceremonia de decernare a 
premiilor „EESC Design 
Eleven” și vernisajul 
expoziţiei

ÎN NUMĂRUL DE FAŢĂ
Anul european 
al voluntariatului: Preţuirea 
voluntariatului

Președinţia poloneză: Polonia 
va acţiona pentru construirea 
unei Europe competitive, sigure 
și deschise, afi rmă ministrul 
polonez al afacerilor europene

CESE elaborează patru avize 
exploratorii solicitate de 
Președinţia poloneză

CESE în serviciul tinerilor șomeri

Seminarul UE-Rusia: puteri 
sporite pentru societatea civilă 
în serviciul dezvoltării durabile

CALENDAR
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Revizuirea bugetului UE are loc într-o 

perioadă de mare nesiguranţă fi nanciară 

pe întregul continent. CESE și-a prezen-

tat recomandările într-un aviz elaborat 

de dl Malosse (Grupul „Angajatori”, 

Franţa) și dl Dantin (Grupul „Lucră-

tori”, Franţa). Din cauza crizei econo-

mice și fi nanciare și a defi citelor tot mai 

mari din majoritatea statelor membre, 

percepţia generală este că UE nu are 

sprijinul bugetar necesar pentru apli-

carea strategiei sale politice sau a noilor 

angajamente cuprinse în Tratatul de la 

Principala sarcină pe care și-a trasat-o Președinţia poloneză constă în consolidarea creșterii 

economice și recâștigarea încrederii cetăţenilor. Europa a tras concluziile potrivite în urma 

crizei. Ea și-a reconstruit pilonul economic, urmând să acţioneze hotărât în favoarea creșterii 

și instituirii unei economii competitive. Astfel, Polonia își propune în primul rând să extindă 

și să aprofundeze piaţa unică europeană, să promoveze politica de investiţii și să sporească 

zestrea intelectuală. Toate aceste măsuri derivă din prioritatea fundamentală a Președinţiei 

poloneze: „Integrarea europeană ca sursă a creșterii”. Pentru a ne putea materializa cu succes 

ambiţiile în domeniu, printre care fi gurează și politici active de ocupare a forţei de muncă, 

vom acorda o atenţie deosebită recomandărilor pe care le-am solicitat Comitetului Economic 

și Social European.

„O Europă sigură” este cea de a doua chestiune pe care ne propunem să o abordăm. Acest 

aspect privește atât securitatea energetică (pentru care Polonia pledează de mulţi ani în UE), 

cât și cea alimentară, dar și consolidarea politicii europene de apărare și securitate. Ambiţia 

noastră este de a consolida poziţia UE la nivel global și vom sprijini orice măsură care permite 

atingerea acestui obiectiv.

În fi ne, o Europă care să profi te de deschidere constituie cea de a treia și cea mai amplă dintre principalele priorităţi ale Președinţiei 

poloneze a UE. Sprijinim intrarea Croaţiei în Uniunea Europeană și procesul de aderare a altor ţări. Ne propunem aprofundarea 

Parteneriatului estic, prin intermediul căruia Ucraina, Belarus, Moldova, Azerbaidjan, Armenia și Georgia se plasează în sfera de 

interes a UE. În cadrul acestui parteneriat, ne vom strădui să încheiem acorduri de asociere și să creăm zone de liber schimb. În acest 

sens, trebuie menţionat că CESE elaborează pentru noi un aviz pe tema interacţiunii dintre Parteneriatul estic și dimensiunea estică 

a politicii Uniunii Europene.

Exercitarea președinţiei nu presupune doar planifi carea viitorului, ci mai ales furnizarea unui răspuns adecvat evenimentelor 

actuale. Astfel, vom urmări atent evoluţia situaţiei în ţările vecine din sud și vom sprijini acţiunile de creare a unor noi legături între 

UE și lumea arabă. Ne propunem, de asemenea, elaborarea unei strategii globale de acţiune în favoarea democratizării și instituirii 

de structuri statale moderne în ţările din regiune.

Pe scurt, Președinţia poloneză urmărește construirea unei Europe solide economic, care să poată înfrunta viitorul cu încredere și 

să insufl e un spirit nou societăţii europene. Este limpede că aceste lucruri nu se vor putea îndeplini fără participarea activă a societăţii 

civile, reprezentată la nivel european de către CESE.

Dl Mikołaj Dowgielewicz, secretar de stat în cadrul ministerului polonez al afacerilor externe, responsabil cu afacerile europene și politica economică.

Lisabona. În consecinţă, este nevoie de 

un buget inteligent, care să asigure UE 

mijloacele prin care să își atingă obiec-

tivele, fără să mărească sarcina fi scală 

pentru cetăţenii și întreprinderile din 

întreaga Europă.

CESE consideră că trebuie să se 

abandoneze principiul „profitului 

echitabil” (juste retour) , deoarece 

acesta contravine valorilor solidarităţii 

și benefi ciului reciproc care stau la baza 

integrării europene. În locul său, trebuie 

să se aplice principiul subsidiarităţii, un 

principiu conform căruia problemele 

trebuie tratate la nivelul autorităţii 

celei mai mici sau celei mai puţin cen-

tralizate. CESE încurajează propunerea 

Comisiei Europene de a utiliza resursele 

proprii, care pot fi  stabilite ex nihilo sau 

pot înlocui taxele naţionale. Bugetele 

naţionale și cel european ar trebui să 

se completeze reciproc, pentru a crește 

la maximum marja de manevră a UE 

pentru realizarea obiectivelor politice.

Pentru a avea un buget efi cient, este 

esenţială concentrarea asupra luptei 

pentru a cuceri opinia publică. Un 

argument puternic pentru a câștiga 

sprijinul publicului este punerea în 

evidenţă a costurilor „non-Europei”. 

Din acest motiv, asemenea Parlamen-

tului European, Comitetul dorește să se 

realizeze și să se publice studii cu privire 

la costurile „non-Europei”, în care să se 

pună în evidenţă dublarea eforturilor 

în bugetele naţionale. Comitetul este 

dispus să participe la aceste studii și să 

ofere materiale promoţionale destinate 

cetăţenilor europeni. (ma) 
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PE SCURT

IN MEMORIAM

Prezenţa CESE la G-20: soluţii globale 
pentru volatilitatea preţurilor

Miniștrii agriculturii din ţările G-20 s-au 

întrunit la Paris la 22 și 23 iunie, pentru 

a discuta tendinţele de pe pieţele agricole 

globale și din negocierile comerciale 

aferente. În calitate de ţară deţinătoare 

a președinţiei G-20, Franţa a transfor-

mat securitatea alimentară într-una din 

principalele sale priorităţi și a solicitat 

CESE să își aducă contribuţia înainte de 

reuniunea din iunie. Chestiunile privind 

securitatea alimentară joacă un rol la fel 

de important în cadrul politicilor agri-

cole, comerciale și de dezvoltare elaborate 

de UE.

Pentru a pune bazele poziţiei ce urma 

a fi  adoptată de CESE, la 23 mai, Comi-

tetul a organizat o conferinţă pe tema 

„Hrană pentru fi ecare – către un acord la 

nivel global”. Reprezentanţi 

ai ONU, FAO, G-20 și UE, 

printre alţii, s-au întrunit la 

Bruxelles pentru a face un 

schimb de opinii cu privire 

la modul în care poate fi 

combătută criza agricolă 

la nivel mondial. Confe-

rinţa a adus laolaltă lideri 

de vârf și experţi, pentru 

a lucra împreună la elabo-

rarea recomandărilor UE, 

în perioada premergătoare 

reuniunii din 22 și 23 iunie a miniștrilor 

agriculturii din ţările G-20.

„Nu ne putem permite o nouă criză 

agricolă pe pieţele globale. Specula 

necontrolată are efecte devastatoare pen-

tru ţările în curs de dezvoltare, duce la 

foamete și ne aduce agricultorii în pragul 

sărăciei. Trebuie să punem capăt acestei 

specule, iar Uniunea Europeană și-a luat 

acest angajament”, a afi rmat dl Staff an 

Nilsson, președintele Comitetului Eco-

nomic și Social European și președintele 

conferinţei.

Ideile concrete asupra cărora se va 

discuta și conveni la Paris, la 22 și 23 

iunie, în urma propunerii pe care CESE 

o va prezenta președinţiei franceze a 

G-20 acoperă șase domenii: promovarea 

unei agriculturi durabile, rolul esenţial 

jucat de societatea civilă, recunoașterea 

dreptului la hrană, nevoia de coerenţă 

între politici, îmbunătăţirea funcţionării 

pieţelor agricole și protejarea persoanelor 

celor mai vulnerabile.

Mai mult, CESE a încurajat cu fermi-

tate o mai bună coordonare și cooperare 

între organizaţiile internaţionale și, cel 

mai important, o mai mare coerenţă a 

acţiunilor pe care le întreprind. CESE 

a subliniat, de asemenea, nevoia de a 

se facilita accesul la fi nanţarea interna-

ţională și europeană pentru agricultori, 

inclusiv pentru micii agricultori, și de a 

se garanta accesul egal și neîngrădit al 

femeilor la resursele de producţie. (ail)

Concluziile conferinţei pe tema 

„Hrană pentru fi ecare” sunt disponibile 

pe următorul site internet:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ 
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UE contează pe Polonia pentru o infuzie 
de prospeţime adusă Europei

Seminarul UE-Rusia

La 28 iunie, la Bruxelles, a avut loc un seminar comun la care 

au participat CESE și Camera Civică a Federaţiei Ruse. Aceasta 

a fost cea de a patra întâlnire a celor două părţi, accentul fi ind 

pus de această dată pe perspectiva evoluţiei către economii mai 

ecologice. Întrevederea a avut loc în contextul Conferinţei Orga-

nizaţiei Naţiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă, care va 

avea loc anul viitor, la Rio. Acest eveniment va reprezenta un 

excelent prilej de a demonstra amploarea consensului existent 

între societăţile civile din UE și din Rusia.

În perspectiva Conferinţei ONU, participanţii la acest semi-

nar au formulat un mesaj ferm, solicitând ca politicile naţionale 

să acorde o atenţie sporită aspectelor legate de mediu. Pe lângă 

aceasta, ei au subliniat importanţa implicării societăţii civile 

organizate în elaborarea unor astfel de politici de mediu durabile. 

Participanţii au discutat și alte subiecte de mare importanţă, cum 

ar fi  migraţia și rolul societăţii civile în cadrul Parteneriatului 

UE-Rusia pentru modernizare.

Informaţii suplimentare și concluziile seminarului sunt 

disponibile la adresa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

en.eastern-neighbours-and-russia. (ti) 
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Comitetul consultativ al Spaţiului 
Economic European vizitează Estonia

În urma unei propuneri din partea Biro-

ului său, Comitetul consultativ al Spa-

ţiului Economic European (CCSEE) și-a 

desfășurat cea de a 19-a ședinţă la Tartu, 

în Estonia. Ședinţa a avut loc la 12 și 13 

mai și a cuprins vizite la Centrul de reabi-

litare pentru copii și familii cu handicap 

al Fundaţiei Agrenska din Estonia și la 

Parcul știinţifi c Tartu.

În cadrul ședinţei s-a discutat acor-

dul privind Spaţiul Economic European. 

Au fost de faţă dl Lars Erik Nordgaard, 

directorul secretariatului AELS, și dl 

Per Sanderud, președintele Autorităţii 

de supraveghere a AELS. Pe agendă s-a 

afl at, de asemenea, și aderarea Islandei la 

Uniunea Europeană.

Membrii CCSEE au discutat totodată 

două rezoluţii privind Actul pentru piaţa 

unică și un document de lucru privind 

guvernanţa economică europeană. Prof. 

Raul Eamets de la Universitatea Tartu a 

oferit o riguroasă privire de ansamblu 

asupra situaţiei economice, disciplinei 

fi scale și o analiză a măsurilor propuse 

pentru ajutorarea zonei euro.

O nouă rezoluţie și un raport pri-

vind inovarea în domeniul energiei au 

subliniat necesitatea unei cunoașteri 

pe scară mai amplă și a folosirii în mai 

mare măsură a tehnologiilor efi ciente din 

punct de vedere energetic. De asemenea, 

în aceste documente s-a solicitat creșterea 

nivelului investiţiilor în cercetare-dez-

voltare, în special din partea sectorului 

privat, Europa fi ind cu un pas în urmă în 

acest sens. Faptul că nu există întreprin-

deri europene care să activeze în acest 

domeniu este o constatare îngrijorătoare.

După încheierea ședinţelor, parti-

cipanţii au mers la Centrul de reabili-

tare pentru copii și familii cu handicap 

al Fundaţiei Agrenska din Estonia, de 

la Tammistu. Copreședintele CCSEE, 

dl Meelis Joost, a explicat obiectivul și 

activităţile cooperării permanente din-

tre Estonia și Suedia, iniţiate în 2003. 

În principal, vizita a oferit o ocazie de a 

studia o investiţie realizată prin meca-

nismul fi nanciar Norvegia/SEE, care a 

fi nanţat crearea unei bucătării de studiu 

pentru tineri cu handicap, permiţându-

le acestora să înveţe să gătească, să facă 

aprovizionarea, să planifi ce meniuri etc.

Cea de a doua vizită a avut loc la 

Parcul știinţific Tartu, unde grupul a 

avut parte de o prezentare a volumului 

și tipului de întreprinderi și de societăţi 

nou înfi inţate care se folosesc de serviciile 

acestuia. Parcul știinţifi c Tartu a introdus 

laboratoare pentru a sprijini societăţile 

nou intrate pe piaţă și alte fi rme în dome-

niul dezvoltării de produse. (mj) 

 

 

 ●

Ședinţa plenară a Forumului european pentru 
energie nucleară

La ultima ședinţă plenară a Forumului european pentru energie nucleară (ENEF), desfășurată la 

19 și 20 mai, la Praga, dl Richard Adams a fost numit în funcţia de nou președinte al Grupului de 

lucru al ENEF privind transparenţa, urmându-i mult regretatului său predecesor, dl János Tóth, 

fostul președinte al Secţiunii TEN.

ENEF reprezintă o platformă unică pentru dezbateri ample, fără niciun fel de tabuuri, pe 

teme legate de transparenţă, precum și de oportunităţile și riscurile utilizării energiei nucleare. 

În acest context, CESE a organizat conferinţe periodice împreună cu diferite părţi interesate din 

societatea civilă europeană pe temele „Punctul de vedere al societăţii civile din Europa cu privire 

la energia nucleară”, în 2009, și „Energia nucleară: oportunităţi și riscuri – punctul de vedere al 

societăţii civile europene și al părţilor interesate”, în 2010.

Viitorul energiei cu emisii reduse de dioxid de carbon reprezintă un subiect de mare interes 

în toate statele membre iar, în viitor, Comitetul își propune să obţină o implicare mai amplă a 

părţilor interesate în chestiuni legate de securitatea nucleară, în noiembrie 2011 și de amestecul 

de energii cu emisii reduse de dioxid de carbon de nouă generaţie, în 2012. (ak) ●

Educaţia fi nanciară și consumul responsabil 
de produse fi nanciare (ECO/297)

În contextul unui sistem fi nanciar tot mai complex și mai opac, educaţia fi nanciară este un aspect 

esenţial pentru un consum responsabil de produse fi nanciare.

Strategiile și iniţiativele lansate de Comisia Europeană și de OCDE pentru a remedia carenţele 

sistemului fi nanciar trebuie să fi e însoţite de un angajament clar din partea sectorului fi nanciar. 

Punerea corectă în aplicare a unor noi acte legislative trebuie, totodată, să promoveze accesul la 

produse fi nanciare transparente.

Educaţia fi nanciară trebuie concepută ca o politică integrală, prezentă de-a lungul întregii vieţi, 

încorporată în cadrul programelor de studiu ale sistemului de învăţământ, acesteia urmând să i se 

asigure o continuitate în programele de competenţă și reorientare profesională. Aceasta va trebui, 

de asemenea, să sprijine incluziunea fi nanciară și să încurajeze economisirea conștientă. (ctp) ●

Membrii maghiari și sloveni întâlnesc mass-media naţionale
La 15 și 16 iunie, membrii CESE s-au întâlnit cu ziariști din Ungaria și 

Slovenia la sediul CESE. Ziariștii maghiari, sosiţi la invitaţia membrei 

maghiare a CESE Kinga Joó (Grupul „Activităţi diverse”) au avut oca-

zia de a participa la ședinţele sesiunii plenare și de a obţine informaţii 

din interior cu privire la rolul și modul de funcţionare al Comitetului.

Un dejun de lucru a fost organizat de către dna vicepreședintă 

Anna Maria Darmanin, care a profi tat de ocazie pentru a prezenta 

activitatea Comitetului și pentru a-i întâlni personal pe ziariști, con-

tactele făcând parte dintr-o serie de întâlniri informale organizate de 

către dna vicepreședintă pentru a-i ajuta pe membri să stabilească 

relaţii de lucru directe cu presa și pentru a facilita schimbul de opinii 

dintre cele două părţi într-un cadru neofi cial. (ail) 

 ●

Un omagiu în memoria lui Zenonas Rokus Rudzikas

Vestea morţii bruște și premature a colegului și prietenului nostru 

drag, Zenonas Rudzikas, la vârsta de 71 de ani, ne-a cutremurat 

profund. Dl Rudzikas a fost un om excepţional care și-a lăsat 

amprenta în mintea și în inima noastră, dar și în comunitatea 

știinţifi că. Caracterul său calm și modest ascundea o inteligenţă 

extraordinară. Începând din 2006, el a fost un membru activ al 

delegaţiei lituaniene din cadrul CESE și a contribuit în numeroase 

rânduri la activitatea Comitetului, inclusiv prin munca sa foarte 

apreciată în calitate de membru al secţiunilor NAT, REX și TEN.

Pe lângă activitatea sa și timpul dedicat CESE, dl Rudzikas a 

avut o viaţă academică bogată și a fost președinte al Academiei de Știinţe din Lituania. A 

excelat în domeniul știinţelor, a fost un specialist renumit în spectrometria nucleară și un 

reprezentant de seamă al fi zicii teoretice în Lituania, câștigând numeroase premii pentru 

cercetările și descoperirile sale. Colegii acestui distins și foarte apreciat specialist în fi zica 

teoretică au dat numele lui unui asteroid din centura principală: „167960 Rudzikas”.

Dl Rudzikas nu a fost doar un om de știinţă excepţional și foarte respectat, ci și un 

om modest și sociabil și un cetăţean angajat al Europei. Acest lucru s-a refl ectat în faptul 

că a fost unul din fondatorii Consiliului Economic și Social din Lituania.

Cu siguranţă, aici la CESE, și nu numai, toţi cei care au avut privilegiul de a-l cunoaște 

și de a lucra cu el vor simţi lipsa entuziasmului și capacităţilor sale intelectuale și umane 

deosebite.

Luca JAHIER
Președintele Grupului „Activităţi diverse”
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TIPĂRIT PE HÂRTIE RECICLATĂ 100 %

Ne așteaptă cele mai difi cile negocieri din istorie asupra bugetului UE
trebui să împace poziţiile divergente din 

cadrul Consiliului și să prezinte un pro-

iect de regulament cu șanse reale de a fi  

aprobat de Parlamentul European. Aștept 

cu mult interes contribuţia Comitetului 

Economic și Social European la dezbate-

rea privind viitoarele perspective fi nan-

ciare, care să ne dezvăluie preocupările și 

așteptările societăţii civile, inclusiv cele 

ale partenerilor sociali.

În această perioadă când resursele 

fi nanciare sunt limitate, statele membre 

solicită în mod regulat Uniunii Europene 

să fi e și mai activă în domenii precum 

energia, mediul, migraţia sau diplomaţia, 

afi rmând totodată că doresc reducerea 

bugetului UE (în condiţiile în care cos-

turile administrative, ce reprezintă doar 

5,8 % din buget, nu vor permite identifi -

carea unor economii substanţiale). Solu-

ţionarea acestui puzzle bugetar va fi  una 

dintre provocările Președinţiei poloneze.

Am avut o serie de contacte cu primul 

ministru și cu echipa sa și știu că sunt gata 

să înfrunte cu succes aceste probleme.

Janusz Lewandowski este membrul 

Comisiei Europene responsabil pentru 

programarea fi nanciară și buget ●

Cele șase luni de președinţie poloneză 

a UE nu vor fi , în nici un caz, un timp 

de tihnă și relaxare! Este sufi cient să ne 

amintim că guvernul lui Donald Tusk 

preia președinţia prin rotaţie într-un 

moment extrem de delicat: numeroase 

state membre se luptă cu consecinţele 

unor ani în care au cheltuit, sistematic, 

mai mult decât câștigau, UE refl ectează 

asupra controlului frontierelor și a rolu-

lui său în Mediterana, iar pe deasupra, 

începe și „sezonul bugetar”.

În materie de buget, competenţele 

Președinţiei poloneze vor fi  puse ime-

diat la încercare, dat fi ind că se așteaptă 

adoptarea de către Consiliu a poziţiei sale 

privind bugetul UE pe 2012. La sfârșitul 

lunii aprilie, Comisia a solicitat o creștere 

bugetară de 4,9 %, datorată în primul 

rând faptului că proiectele fi nanţate de 

UE în întreaga Europă se apropie de 

sfârșit, iar anul viitor va fi  necesară ram-

bursarea cheltuielilor statelor membre 

care și-au fi nalizat proiectele (în domenii 

precum infrastructura, ocuparea forţei 

de muncă și mediul). Cu toate acestea, 

multe state membre au declarat deja că 

se opun unei astfel de creșteri a bugetu-

lui UE. Președinţia poloneză va trebui să 

găsească o cale de a concilia priorităţile 

contradictorii ale statelor membre: multe 

dintre ele ar accepta o creștere minimă a 

bugetului UE doar cu condiţia ca regiu-

nile, întreprinderile, savanţii, ONG-urile 

lor respective etc. să-și păstreze cota din 

fondurile UE.

Aproape în același timp, Președinţia 

poloneză va trebui să facă faţă lansării 

negocierilor privind viitorul cadru fi nan-

ciar. Nu trebuie să ne facem iluzii: va fi  

vorba de cele mai dure negocieri bugetare 

din istoria UE, iar guvernul polonez va 
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Interviu cu Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European

CESE info: Care este mesajul dumneavoastră pentru reprezentanţii 
societăţii civile din întreaga Europă? Se va intensifi ca în continuare 
cooperarea dintre deputaţii europeni și reprezentanţii societăţii civile?

Jerzy Buzek: Aș dori să subliniez rolul societăţii civile organizată într-o democraţie. Am vorbit 

pe această temă la deschiderea Agorei în luna ianuarie a acestui an și cu numeroase alte ocazii 

în care m-am pronunţat împotriva regimurilor din Africa de Nord și din Belarus. Am repetat 

și atunci că trebuie intensifi cat sprijinul pentru organizaţiile societăţii civile. Acest punct 

de vedere s-a regăsit în multe rezoluţii ale PE. În Uniunea Europeană știm că nu putem 

avea o democraţie fără societate civilă.

Dumneavoastră, membrii CESE, sunteţi purtătorii de cuvânt ai societăţii civile și repre-

zentaţi interese sociale importante. Dumneavoastră ajutaţi la construirea unui dialog verita-

bil între UE și cetăţenii săi și promovaţi cunoașterea UE în ţările dumneavoastră de origine, 

gest fără de care nu ar exista dorinţa unei integrări mai aprofundate. Parlamentul European 

are nevoie de dumneavoastră. Această cooperare trebuie să continue, spre binele cetăţenilor 

UE. Experienţa noastră comună va fi  de folos ţărilor care aleg în prezent calea reformei 

democratice sau celor care vor face această opţiune în viitor. Aceasta este o realizare majoră.

CESE info: Care sunt așteptările dumneavoastră de la Președinţia 
poloneză a UE?

Jerzy Buzek: Afi rm adesea că UE contează pe Polonia să-i aducă o anumită prospeţime și 

să fi e o sursă de inspiraţie prin spiritul său întreprinzător, prin deschiderea și entuziasmul 

ei. Acestea sunt trăsăturile distinctive ale Poloniei. Dorim ca Europa să fi e cea mai compe-

titivă economie din lume. De aceea, salut obiectivele Poloniei pentru președinţie: un buget 

efi cient care să dea dovadă de solidaritate, o piaţă internă mai solidă și o valorifi care mai 

bună a potenţialului capitalului uman.

Salut angajamentul Poloniei faţă de politica de vecinătate, inclusiv faţă de Parteneriatul 

Estic și vecinătatea sudică, mulţumită cărora valorile și mesajul nostru sunt promovate și 

dincolo de frontierele UE.

În calitate de președinte al Parlamentului European, mă aștept la o cooperare solidă între 

Parlament și guvernul Poloniei, având în vedere că, de la intrarea în vigoare a Tratatului 

de la Lisabona, deciziile privind cea mai mare parte a legislaţiei sunt luate de Parlament 

împreună cu Consiliul Uniunii Europene. Sper, de asemenea, că Polonia va putea concilia 

cu succes interesele statelor membre, ceea ce nu este un lucru ușor, mai ales pe timp de criză. 

Provocări sunt din belșug, dar Polonia a dovedit în repetate rânduri că este un membru 

efi cace și solidar al UE, fi ind înzestrată cu un potenţial enorm. (mb) 
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EDITORIAL

EDITORIAL

Căutarea echilibrului bugetar

Polonia în favoarea unei Europe competitive, sigure și deschise

Stimaţi cititori,
În prezent, șomajul în rândul tinerilor din Spania este 
de peste 44 % (potrivit Eurostat). Evident, este o cifră 
întristătoare și nici dinspre statisticile altor ţări UE nu vine 
vreo încurajare. Șomajul în rândul tinerilor depășește 20 % 
în peste jumătate din statele membre. În toate ţările UE 
pentru care există date, ratele șomajului în rândul tinerilor 

sunt invariabil mai mari decât rata medie a șomajului.

Șomajul în rândul tinerilor reprezintă o tragică irosire de potenţial, care nu numai 
că subminează creșterea economică, ci va avea și consecinţe grave asupra coeziunii 
sociale în viitor. Mai mult, șomajul este o problemă socială care implică uriașe costuri 
individuale. Potrivit lui Danny Dorling, profesor de geografi e umană la Universitatea 
Sheffi  eld, practic nimic nu este mai dăunător tinerilor decât șomajul, care lasă urme 
de neșters și poate avea efecte pe termen lung, cum ar fi  un risc mai mare de șomaj 
în viitor și câștiguri mai reduse de-a lungul vieţii, pentru a menţiona doar câteva.

Recent, CESE a organizat mai multe evenimente, în special în Spania și în 
Malta (despre care puteţi citi în acest număr), în care am abordat problema frontal. 
Ajungând la concluzia că pentru această situaţie nefericită nu există o soluţie unică, 
miraculoasă, considerăm că trebuie întreprinse simultan acţiuni în mai multe 
domenii.

În primul rând, este necesar să revigorăm creșterea economică generatoare de 
locuri de muncă. Odată cu creșterea economică se îmbunătăţesc și perspectivele 
tinerilor de a fi angajaţi. În al doilea rând, trebuie să soluţionăm problema 
abandonului școlar și să punem capăt nepotrivirilor dintre sistemele educaţionale 
și nevoile pieţei forţei de muncă. În acest sens, educaţia informală este și ea foarte 
importantă. În al treilea rând, cadrul de reglementare al pieţelor forţei de muncă 
din UE trebuie regândit în spiritul fl exicurităţii. Este necesar să oferim tinerilor 
perspective clare în ceea ce privește transformarea contractelor lor temporare și/
sau cu fracţiune de normă – după un timp și în condiţii bine defi nite – în contracte 
cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată. Tinerii ar trebui să aibă perspectiva 
clară a unei stabilităţi mai mari.

În ultimul rând, dar nu cel mai lipsit de importanţă, trebuie să analizăm serviciile 
de ocupare a forţei de muncă. Este importantă intervenţia timpurie ori de câte ori un 
tânăr este în pericol de a-și pierde locul de muncă, ca și ideea angajării subvenţionate 
în cazul grupurilor vulnerabile care ar întâmpina difi cultăţi în a pătrunde pe piaţa 
obișnuită a forţei de muncă, în special pentru tinerii necalifi caţi sau cu un nivel 
foarte redus de califi care. Un bun exemplu de astfel de măsuri este „mecanismul 
de garantare pentru tineri”, prevăzut în iniţiativa „Tineretul în mișcare”. Potrivit 
acestuia, statele membre sunt încurajate să facă astfel încât tinerilor să le fi e oferită 
posibilitatea de a benefi cia de un loc de muncă, de o formare avansată sau de 
experienţă în primele șase luni de la terminarea studiilor.

Anna Maria Darmanin
Vicepreședintă

Stimaţi cititori,
Ca vicepreședinte al Comitetului Economic și Social 
European, ca european și ca polonez, aștept cu 
nerăbdare prima Președinţie poloneză a Consiliului UE.

Salut decizia Poloniei de a se concentra pe creștere 
și de a întreprinde pași decisivi în acest domeniu, în loc 

să pună accentul numai pe plata datoriilor Europei, care, chiar importantă fi ind, 
în sine nu garantează o creștere puternică. Am diagnosticat cauzele primare ale 
crizei și acum este timpul să privim înainte și să formulăm strategii viabile pentru 
a susţine creșterea, asigurând astfel că Europa rămâne competitivă.

Sper cu adevărat că Președinţia poloneză va fi  capabilă să facă progrese 
într-un număr de domenii vitale, cum ar fi  piaţa unică, care, dacă ar fi  fi nalizată, 
ar susţine cu siguranţă creșterea economică. Un buget ambiţios al UE ar facilita, 
de asemenea, creșterea potenţialului economic al Europei și aștept ca Președinţia 
poloneză să explice clar acest lucru în cursul viitoarelor negocieri bugetare 
privind următoarea perspectivă fi nanciară.

Înaintea negocierilor care vor urma, CESE a afi rmat clar că trebuie să se 
abandoneze principiul „profitului echitabil”. Acesta contravine valorilor 
solidarităţii și benefi ciului reciproc care stau la baza integrării europene. CESE 
sprijină principiul unor resurse proprii ale UE care să fi e direct încasate la bugetul 
UE, înlocuind contribuţiile naţionale. Modul de fi nanţare a bugetului UE este 
clar o măsură a progresului înregistrat pe calea integrării europene.

În cursul ultimilor doi ani, Comitetul și-a reiterat neobosit apelurile pentru 
acordarea unui rol mai mare societăţii civile în aplicarea legislaţiei inspirate 
de UE și în promovarea integrării economice în ţările acoperite de iniţiativa 
Parteneriatului estic. Din acest motiv, mă bucur să constat că Parteneriatul estic, 
care într-o anumită măsură a fost trecut cu vederea în ultimul timp, ocupă un 
loc prioritar pe agenda Președinţiei. Evenimentele recente de pe malul sudic al 
Mediteranei au demonstrat cât de important este să avem stabilitate în vecinătatea 
noastră, nu doar în ceea ce privește comerţul sau securitatea energetică.

În acest context, experienţa Poloniei cu revoluţia sa pașnică împotriva 
comunismului în 1989 și transformarea sa reușită ar putea fi  utilizată pentru a 
facilita răspândirea democraţiei în lumea arabă. Precum în Polonia la vremea 
respectivă, evenimentele din lumea arabă au demonstrat rolul vital al societăţii 
civile în scrierea Istoriei cu I mare. Sunt fericit și mândru de faptul că societatea 
civilă organizată, așa cum este reprezentată în CESE la nivelul UE, este pregătită 
și dornică să sprijine Președinţia poloneză în îndeplinirea obiectivelor sale 
ambiţioase și foarte relevante.

Jacek Krawczyk
Vicepreședinte

20 iulie 2011
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infrastructurii din Polonia

13 septembrie 2011
CESE, Bruxelles: ședinţa 
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21-22 septembrie 2011
CESE, Bruxelles, Belgia: 
Ceremonia de decernare a 
premiilor „EESC Design 
Eleven” și vernisajul 
expoziţiei

ÎN NUMĂRUL DE FAŢĂ
Anul european 
al voluntariatului: Preţuirea 
voluntariatului

Președinţia poloneză: Polonia 
va acţiona pentru construirea 
unei Europe competitive, sigure 
și deschise, afi rmă ministrul 
polonez al afacerilor europene

CESE elaborează patru avize 
exploratorii solicitate de 
Președinţia poloneză

CESE în serviciul tinerilor șomeri

Seminarul UE-Rusia: puteri 
sporite pentru societatea civilă 
în serviciul dezvoltării durabile

CALENDAR

2

3

4

5

6

Revizuirea bugetului UE are loc într-o 

perioadă de mare nesiguranţă fi nanciară 

pe întregul continent. CESE și-a prezen-

tat recomandările într-un aviz elaborat 

de dl Malosse (Grupul „Angajatori”, 

Franţa) și dl Dantin (Grupul „Lucră-

tori”, Franţa). Din cauza crizei econo-

mice și fi nanciare și a defi citelor tot mai 

mari din majoritatea statelor membre, 

percepţia generală este că UE nu are 

sprijinul bugetar necesar pentru apli-

carea strategiei sale politice sau a noilor 

angajamente cuprinse în Tratatul de la 

Principala sarcină pe care și-a trasat-o Președinţia poloneză constă în consolidarea creșterii 

economice și recâștigarea încrederii cetăţenilor. Europa a tras concluziile potrivite în urma 

crizei. Ea și-a reconstruit pilonul economic, urmând să acţioneze hotărât în favoarea creșterii 

și instituirii unei economii competitive. Astfel, Polonia își propune în primul rând să extindă 

și să aprofundeze piaţa unică europeană, să promoveze politica de investiţii și să sporească 

zestrea intelectuală. Toate aceste măsuri derivă din prioritatea fundamentală a Președinţiei 

poloneze: „Integrarea europeană ca sursă a creșterii”. Pentru a ne putea materializa cu succes 

ambiţiile în domeniu, printre care fi gurează și politici active de ocupare a forţei de muncă, 

vom acorda o atenţie deosebită recomandărilor pe care le-am solicitat Comitetului Economic 

și Social European.

„O Europă sigură” este cea de a doua chestiune pe care ne propunem să o abordăm. Acest 

aspect privește atât securitatea energetică (pentru care Polonia pledează de mulţi ani în UE), 

cât și cea alimentară, dar și consolidarea politicii europene de apărare și securitate. Ambiţia 

noastră este de a consolida poziţia UE la nivel global și vom sprijini orice măsură care permite 

atingerea acestui obiectiv.

În fi ne, o Europă care să profi te de deschidere constituie cea de a treia și cea mai amplă dintre principalele priorităţi ale Președinţiei 

poloneze a UE. Sprijinim intrarea Croaţiei în Uniunea Europeană și procesul de aderare a altor ţări. Ne propunem aprofundarea 

Parteneriatului estic, prin intermediul căruia Ucraina, Belarus, Moldova, Azerbaidjan, Armenia și Georgia se plasează în sfera de 

interes a UE. În cadrul acestui parteneriat, ne vom strădui să încheiem acorduri de asociere și să creăm zone de liber schimb. În acest 

sens, trebuie menţionat că CESE elaborează pentru noi un aviz pe tema interacţiunii dintre Parteneriatul estic și dimensiunea estică 

a politicii Uniunii Europene.

Exercitarea președinţiei nu presupune doar planifi carea viitorului, ci mai ales furnizarea unui răspuns adecvat evenimentelor 

actuale. Astfel, vom urmări atent evoluţia situaţiei în ţările vecine din sud și vom sprijini acţiunile de creare a unor noi legături între 

UE și lumea arabă. Ne propunem, de asemenea, elaborarea unei strategii globale de acţiune în favoarea democratizării și instituirii 

de structuri statale moderne în ţările din regiune.

Pe scurt, Președinţia poloneză urmărește construirea unei Europe solide economic, care să poată înfrunta viitorul cu încredere și 

să insufl e un spirit nou societăţii europene. Este limpede că aceste lucruri nu se vor putea îndeplini fără participarea activă a societăţii 

civile, reprezentată la nivel european de către CESE.

Dl Mikołaj Dowgielewicz, secretar de stat în cadrul ministerului polonez al afacerilor externe, responsabil cu afacerile europene și politica economică.

Lisabona. În consecinţă, este nevoie de 

un buget inteligent, care să asigure UE 

mijloacele prin care să își atingă obiec-

tivele, fără să mărească sarcina fi scală 

pentru cetăţenii și întreprinderile din 

întreaga Europă.

CESE consideră că trebuie să se 

abandoneze principiul „profitului 

echitabil” (juste retour) , deoarece 

acesta contravine valorilor solidarităţii 

și benefi ciului reciproc care stau la baza 

integrării europene. În locul său, trebuie 

să se aplice principiul subsidiarităţii, un 

principiu conform căruia problemele 

trebuie tratate la nivelul autorităţii 

celei mai mici sau celei mai puţin cen-

tralizate. CESE încurajează propunerea 

Comisiei Europene de a utiliza resursele 

proprii, care pot fi  stabilite ex nihilo sau 

pot înlocui taxele naţionale. Bugetele 

naţionale și cel european ar trebui să 

se completeze reciproc, pentru a crește 

la maximum marja de manevră a UE 

pentru realizarea obiectivelor politice.

Pentru a avea un buget efi cient, este 

esenţială concentrarea asupra luptei 

pentru a cuceri opinia publică. Un 

argument puternic pentru a câștiga 

sprijinul publicului este punerea în 

evidenţă a costurilor „non-Europei”. 

Din acest motiv, asemenea Parlamen-

tului European, Comitetul dorește să se 

realizeze și să se publice studii cu privire 

la costurile „non-Europei”, în care să se 

pună în evidenţă dublarea eforturilor 

în bugetele naţionale. Comitetul este 

dispus să participe la aceste studii și să 

ofere materiale promoţionale destinate 

cetăţenilor europeni. (ma) 
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PE SCURT

IN MEMORIAM

Prezenţa CESE la G-20: soluţii globale 
pentru volatilitatea preţurilor

Miniștrii agriculturii din ţările G-20 s-au 

întrunit la Paris la 22 și 23 iunie, pentru 

a discuta tendinţele de pe pieţele agricole 

globale și din negocierile comerciale 

aferente. În calitate de ţară deţinătoare 

a președinţiei G-20, Franţa a transfor-

mat securitatea alimentară într-una din 

principalele sale priorităţi și a solicitat 

CESE să își aducă contribuţia înainte de 

reuniunea din iunie. Chestiunile privind 

securitatea alimentară joacă un rol la fel 

de important în cadrul politicilor agri-

cole, comerciale și de dezvoltare elaborate 

de UE.

Pentru a pune bazele poziţiei ce urma 

a fi  adoptată de CESE, la 23 mai, Comi-

tetul a organizat o conferinţă pe tema 

„Hrană pentru fi ecare – către un acord la 

nivel global”. Reprezentanţi 

ai ONU, FAO, G-20 și UE, 

printre alţii, s-au întrunit la 

Bruxelles pentru a face un 

schimb de opinii cu privire 

la modul în care poate fi 

combătută criza agricolă 

la nivel mondial. Confe-

rinţa a adus laolaltă lideri 

de vârf și experţi, pentru 

a lucra împreună la elabo-

rarea recomandărilor UE, 

în perioada premergătoare 

reuniunii din 22 și 23 iunie a miniștrilor 

agriculturii din ţările G-20.

„Nu ne putem permite o nouă criză 

agricolă pe pieţele globale. Specula 

necontrolată are efecte devastatoare pen-

tru ţările în curs de dezvoltare, duce la 

foamete și ne aduce agricultorii în pragul 

sărăciei. Trebuie să punem capăt acestei 

specule, iar Uniunea Europeană și-a luat 

acest angajament”, a afi rmat dl Staff an 

Nilsson, președintele Comitetului Eco-

nomic și Social European și președintele 

conferinţei.

Ideile concrete asupra cărora se va 

discuta și conveni la Paris, la 22 și 23 

iunie, în urma propunerii pe care CESE 

o va prezenta președinţiei franceze a 

G-20 acoperă șase domenii: promovarea 

unei agriculturi durabile, rolul esenţial 

jucat de societatea civilă, recunoașterea 

dreptului la hrană, nevoia de coerenţă 

între politici, îmbunătăţirea funcţionării 

pieţelor agricole și protejarea persoanelor 

celor mai vulnerabile.

Mai mult, CESE a încurajat cu fermi-

tate o mai bună coordonare și cooperare 

între organizaţiile internaţionale și, cel 

mai important, o mai mare coerenţă a 

acţiunilor pe care le întreprind. CESE 

a subliniat, de asemenea, nevoia de a 

se facilita accesul la fi nanţarea interna-

ţională și europeană pentru agricultori, 

inclusiv pentru micii agricultori, și de a 

se garanta accesul egal și neîngrădit al 

femeilor la resursele de producţie. (ail)

Concluziile conferinţei pe tema 

„Hrană pentru fi ecare” sunt disponibile 

pe următorul site internet:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ 
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UE contează pe Polonia pentru o infuzie 
de prospeţime adusă Europei

Seminarul UE-Rusia

La 28 iunie, la Bruxelles, a avut loc un seminar comun la care 

au participat CESE și Camera Civică a Federaţiei Ruse. Aceasta 

a fost cea de a patra întâlnire a celor două părţi, accentul fi ind 

pus de această dată pe perspectiva evoluţiei către economii mai 

ecologice. Întrevederea a avut loc în contextul Conferinţei Orga-

nizaţiei Naţiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă, care va 

avea loc anul viitor, la Rio. Acest eveniment va reprezenta un 

excelent prilej de a demonstra amploarea consensului existent 

între societăţile civile din UE și din Rusia.

În perspectiva Conferinţei ONU, participanţii la acest semi-

nar au formulat un mesaj ferm, solicitând ca politicile naţionale 

să acorde o atenţie sporită aspectelor legate de mediu. Pe lângă 

aceasta, ei au subliniat importanţa implicării societăţii civile 

organizate în elaborarea unor astfel de politici de mediu durabile. 

Participanţii au discutat și alte subiecte de mare importanţă, cum 

ar fi  migraţia și rolul societăţii civile în cadrul Parteneriatului 

UE-Rusia pentru modernizare.

Informaţii suplimentare și concluziile seminarului sunt 

disponibile la adresa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

en.eastern-neighbours-and-russia. (ti) 

 

 

 ●

Comitetul consultativ al Spaţiului 
Economic European vizitează Estonia

În urma unei propuneri din partea Biro-

ului său, Comitetul consultativ al Spa-

ţiului Economic European (CCSEE) și-a 

desfășurat cea de a 19-a ședinţă la Tartu, 

în Estonia. Ședinţa a avut loc la 12 și 13 

mai și a cuprins vizite la Centrul de reabi-

litare pentru copii și familii cu handicap 

al Fundaţiei Agrenska din Estonia și la 

Parcul știinţifi c Tartu.

În cadrul ședinţei s-a discutat acor-

dul privind Spaţiul Economic European. 

Au fost de faţă dl Lars Erik Nordgaard, 

directorul secretariatului AELS, și dl 

Per Sanderud, președintele Autorităţii 

de supraveghere a AELS. Pe agendă s-a 

afl at, de asemenea, și aderarea Islandei la 

Uniunea Europeană.

Membrii CCSEE au discutat totodată 

două rezoluţii privind Actul pentru piaţa 

unică și un document de lucru privind 

guvernanţa economică europeană. Prof. 

Raul Eamets de la Universitatea Tartu a 

oferit o riguroasă privire de ansamblu 

asupra situaţiei economice, disciplinei 

fi scale și o analiză a măsurilor propuse 

pentru ajutorarea zonei euro.

O nouă rezoluţie și un raport pri-

vind inovarea în domeniul energiei au 

subliniat necesitatea unei cunoașteri 

pe scară mai amplă și a folosirii în mai 

mare măsură a tehnologiilor efi ciente din 

punct de vedere energetic. De asemenea, 

în aceste documente s-a solicitat creșterea 

nivelului investiţiilor în cercetare-dez-

voltare, în special din partea sectorului 

privat, Europa fi ind cu un pas în urmă în 

acest sens. Faptul că nu există întreprin-

deri europene care să activeze în acest 

domeniu este o constatare îngrijorătoare.

După încheierea ședinţelor, parti-

cipanţii au mers la Centrul de reabili-

tare pentru copii și familii cu handicap 

al Fundaţiei Agrenska din Estonia, de 

la Tammistu. Copreședintele CCSEE, 

dl Meelis Joost, a explicat obiectivul și 

activităţile cooperării permanente din-

tre Estonia și Suedia, iniţiate în 2003. 

În principal, vizita a oferit o ocazie de a 

studia o investiţie realizată prin meca-

nismul fi nanciar Norvegia/SEE, care a 

fi nanţat crearea unei bucătării de studiu 

pentru tineri cu handicap, permiţându-

le acestora să înveţe să gătească, să facă 

aprovizionarea, să planifi ce meniuri etc.

Cea de a doua vizită a avut loc la 

Parcul știinţific Tartu, unde grupul a 

avut parte de o prezentare a volumului 

și tipului de întreprinderi și de societăţi 

nou înfi inţate care se folosesc de serviciile 

acestuia. Parcul știinţifi c Tartu a introdus 

laboratoare pentru a sprijini societăţile 

nou intrate pe piaţă și alte fi rme în dome-

niul dezvoltării de produse. (mj) 

 

 

 ●

Ședinţa plenară a Forumului european pentru 
energie nucleară

La ultima ședinţă plenară a Forumului european pentru energie nucleară (ENEF), desfășurată la 

19 și 20 mai, la Praga, dl Richard Adams a fost numit în funcţia de nou președinte al Grupului de 

lucru al ENEF privind transparenţa, urmându-i mult regretatului său predecesor, dl János Tóth, 

fostul președinte al Secţiunii TEN.

ENEF reprezintă o platformă unică pentru dezbateri ample, fără niciun fel de tabuuri, pe 

teme legate de transparenţă, precum și de oportunităţile și riscurile utilizării energiei nucleare. 

În acest context, CESE a organizat conferinţe periodice împreună cu diferite părţi interesate din 

societatea civilă europeană pe temele „Punctul de vedere al societăţii civile din Europa cu privire 

la energia nucleară”, în 2009, și „Energia nucleară: oportunităţi și riscuri – punctul de vedere al 

societăţii civile europene și al părţilor interesate”, în 2010.

Viitorul energiei cu emisii reduse de dioxid de carbon reprezintă un subiect de mare interes 

în toate statele membre iar, în viitor, Comitetul își propune să obţină o implicare mai amplă a 

părţilor interesate în chestiuni legate de securitatea nucleară, în noiembrie 2011 și de amestecul 

de energii cu emisii reduse de dioxid de carbon de nouă generaţie, în 2012. (ak) ●

Educaţia fi nanciară și consumul responsabil 
de produse fi nanciare (ECO/297)

În contextul unui sistem fi nanciar tot mai complex și mai opac, educaţia fi nanciară este un aspect 

esenţial pentru un consum responsabil de produse fi nanciare.

Strategiile și iniţiativele lansate de Comisia Europeană și de OCDE pentru a remedia carenţele 

sistemului fi nanciar trebuie să fi e însoţite de un angajament clar din partea sectorului fi nanciar. 

Punerea corectă în aplicare a unor noi acte legislative trebuie, totodată, să promoveze accesul la 

produse fi nanciare transparente.

Educaţia fi nanciară trebuie concepută ca o politică integrală, prezentă de-a lungul întregii vieţi, 

încorporată în cadrul programelor de studiu ale sistemului de învăţământ, acesteia urmând să i se 

asigure o continuitate în programele de competenţă și reorientare profesională. Aceasta va trebui, 

de asemenea, să sprijine incluziunea fi nanciară și să încurajeze economisirea conștientă. (ctp) ●

Membrii maghiari și sloveni întâlnesc mass-media naţionale
La 15 și 16 iunie, membrii CESE s-au întâlnit cu ziariști din Ungaria și 

Slovenia la sediul CESE. Ziariștii maghiari, sosiţi la invitaţia membrei 

maghiare a CESE Kinga Joó (Grupul „Activităţi diverse”) au avut oca-

zia de a participa la ședinţele sesiunii plenare și de a obţine informaţii 

din interior cu privire la rolul și modul de funcţionare al Comitetului.

Un dejun de lucru a fost organizat de către dna vicepreședintă 

Anna Maria Darmanin, care a profi tat de ocazie pentru a prezenta 

activitatea Comitetului și pentru a-i întâlni personal pe ziariști, con-

tactele făcând parte dintr-o serie de întâlniri informale organizate de 

către dna vicepreședintă pentru a-i ajuta pe membri să stabilească 

relaţii de lucru directe cu presa și pentru a facilita schimbul de opinii 

dintre cele două părţi într-un cadru neofi cial. (ail) 

 ●

Un omagiu în memoria lui Zenonas Rokus Rudzikas

Vestea morţii bruște și premature a colegului și prietenului nostru 

drag, Zenonas Rudzikas, la vârsta de 71 de ani, ne-a cutremurat 

profund. Dl Rudzikas a fost un om excepţional care și-a lăsat 

amprenta în mintea și în inima noastră, dar și în comunitatea 

știinţifi că. Caracterul său calm și modest ascundea o inteligenţă 

extraordinară. Începând din 2006, el a fost un membru activ al 

delegaţiei lituaniene din cadrul CESE și a contribuit în numeroase 

rânduri la activitatea Comitetului, inclusiv prin munca sa foarte 

apreciată în calitate de membru al secţiunilor NAT, REX și TEN.

Pe lângă activitatea sa și timpul dedicat CESE, dl Rudzikas a 

avut o viaţă academică bogată și a fost președinte al Academiei de Știinţe din Lituania. A 

excelat în domeniul știinţelor, a fost un specialist renumit în spectrometria nucleară și un 

reprezentant de seamă al fi zicii teoretice în Lituania, câștigând numeroase premii pentru 

cercetările și descoperirile sale. Colegii acestui distins și foarte apreciat specialist în fi zica 

teoretică au dat numele lui unui asteroid din centura principală: „167960 Rudzikas”.

Dl Rudzikas nu a fost doar un om de știinţă excepţional și foarte respectat, ci și un 

om modest și sociabil și un cetăţean angajat al Europei. Acest lucru s-a refl ectat în faptul 

că a fost unul din fondatorii Consiliului Economic și Social din Lituania.

Cu siguranţă, aici la CESE, și nu numai, toţi cei care au avut privilegiul de a-l cunoaște 

și de a lucra cu el vor simţi lipsa entuziasmului și capacităţilor sale intelectuale și umane 

deosebite.

Luca JAHIER
Președintele Grupului „Activităţi diverse”
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Ne așteaptă cele mai difi cile negocieri din istorie asupra bugetului UE
trebui să împace poziţiile divergente din 

cadrul Consiliului și să prezinte un pro-

iect de regulament cu șanse reale de a fi  

aprobat de Parlamentul European. Aștept 

cu mult interes contribuţia Comitetului 

Economic și Social European la dezbate-

rea privind viitoarele perspective fi nan-

ciare, care să ne dezvăluie preocupările și 

așteptările societăţii civile, inclusiv cele 

ale partenerilor sociali.

În această perioadă când resursele 

fi nanciare sunt limitate, statele membre 

solicită în mod regulat Uniunii Europene 

să fi e și mai activă în domenii precum 

energia, mediul, migraţia sau diplomaţia, 

afi rmând totodată că doresc reducerea 

bugetului UE (în condiţiile în care cos-

turile administrative, ce reprezintă doar 

5,8 % din buget, nu vor permite identifi -

carea unor economii substanţiale). Solu-

ţionarea acestui puzzle bugetar va fi  una 

dintre provocările Președinţiei poloneze.

Am avut o serie de contacte cu primul 

ministru și cu echipa sa și știu că sunt gata 

să înfrunte cu succes aceste probleme.

Janusz Lewandowski este membrul 

Comisiei Europene responsabil pentru 

programarea fi nanciară și buget ●

Cele șase luni de președinţie poloneză 

a UE nu vor fi , în nici un caz, un timp 

de tihnă și relaxare! Este sufi cient să ne 

amintim că guvernul lui Donald Tusk 

preia președinţia prin rotaţie într-un 

moment extrem de delicat: numeroase 

state membre se luptă cu consecinţele 

unor ani în care au cheltuit, sistematic, 

mai mult decât câștigau, UE refl ectează 

asupra controlului frontierelor și a rolu-

lui său în Mediterana, iar pe deasupra, 

începe și „sezonul bugetar”.

În materie de buget, competenţele 

Președinţiei poloneze vor fi  puse ime-

diat la încercare, dat fi ind că se așteaptă 

adoptarea de către Consiliu a poziţiei sale 

privind bugetul UE pe 2012. La sfârșitul 

lunii aprilie, Comisia a solicitat o creștere 

bugetară de 4,9 %, datorată în primul 

rând faptului că proiectele fi nanţate de 

UE în întreaga Europă se apropie de 

sfârșit, iar anul viitor va fi  necesară ram-

bursarea cheltuielilor statelor membre 

care și-au fi nalizat proiectele (în domenii 

precum infrastructura, ocuparea forţei 

de muncă și mediul). Cu toate acestea, 

multe state membre au declarat deja că 

se opun unei astfel de creșteri a bugetu-

lui UE. Președinţia poloneză va trebui să 

găsească o cale de a concilia priorităţile 

contradictorii ale statelor membre: multe 

dintre ele ar accepta o creștere minimă a 

bugetului UE doar cu condiţia ca regiu-

nile, întreprinderile, savanţii, ONG-urile 

lor respective etc. să-și păstreze cota din 

fondurile UE.

Aproape în același timp, Președinţia 

poloneză va trebui să facă faţă lansării 

negocierilor privind viitorul cadru fi nan-

ciar. Nu trebuie să ne facem iluzii: va fi  

vorba de cele mai dure negocieri bugetare 

din istoria UE, iar guvernul polonez va 
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Preţuirea voluntariatului

Masa rotundă UE-China

CESE pledează pentru un dialog deschis cu India

Lucrează voluntar! Schimbă lumea!, cea 

de a doua conferinţă tematică la nivelul 

UE care s-a desfășurat în cadrul Anului 

european al voluntariatului (AEV 2011), 

a avut loc la 23 și 24 mai 2011 și s-a bucu-

rat de un succes răsunător.

Obiectivul general al conferinţei a 

fost să aducă laolaltă voluntari de pe tot 

teritoriul Europei, pentru a le permite 

să-și creeze reţele și să-și împărtășească 

Între 9 și 12 mai, membrii Mesei 

rotunde UE-China s-au întrunit la 

Xi’an pentru a discuta chestiuni legate 

de dezvoltarea regională favorabilă 

incluziunii și de economia „verde” în 

contextul dezvoltării durabile, pe baza 

O delegaţie a CESE con-

dusă de dl Xavier Verboven, 

președintele Comitetului de 

monitorizare UE-India, a făcut 

o vizită în această ţară în peri-

oada 20-25 martie 2011. Vizita 

a avut un dublu scop, urmărind 

atât luarea în discuţie, împre-

ună cu diverse părţi interesate 

din India, a posibilităţii relansă-

rii mesei rotunde UE-India, cât 

și înregistrarea opiniilor socie-

tăţii civile indiene cu privire la 

negocierile în curs ce vizează 

încheierea unui acord de liber 

schimb UE-India. Delegaţia 

a avut întâlniri cu delegaţia 

Uniunii Europene în India, cu 

mai multe camere de comerţ, 

cu reprezentanţi din industrie, 

experienţele în domeniul voluntariatului, 

învăţând din ele. CESE și Comisia Euro-

peană au organizat în comun, la sediul 

CESE, un atelier care s-a concentrat pe 

temele cetăţeniei în cadrul întreprinde-

rilor și voluntariatului salariaţilor.

În 2006, CESE a fost prima instituţie 

care a propus ideea unui An european 

dedicat voluntariatului, iar  această 

conferinţă reprezintă o etapă impor-

tantă a AEV 2011 în ceea ce privește 

recunoașterea competenţelor și a con-

tribuţiilor lucrătorilor voluntari. CESE a 

acordat o atenţie considerabilă subiectu-

lui voluntariatului, pe care îl consideră o 

contribuţie nepreţuită în societate. Adre-

sându-se participanţilor la conferinţă, 

președintele CESE, dl Staff an Nilsson, 

a salutat faptul că atât de mulţi oameni 

sunt dispuși să analizeze rolul sectorului 

întreprinderilor în stimularea voluntari-

atului. El a luat cuvântul, de asemenea, la 

rapoartelor prezentate de ambele părţi. 

„Poate că nu vom cădea de acord asupra 

tuturor aspectelor, însă putem ajunge să 

ne înţelegem unii pe alţii și să învăţăm 

de la ceilalţi”, a afirmat președintele 

CESE, dl Staffan Nilsson, în obser-

voltării durabile și în special sub aspectul 

dimensiunii sociale a acesteia.

O altă provocare o constituie evident 

runda de discuţii pe tema acordului de 

liber schimb UE-India, inclusiv a impli-

caţiilor economice și sociale ale acestuia 

pentru societatea indiană, nevoia din ce 

în ce mai acută de informaţii mai pre-

cise despre o economie dependentă în 

proporţie de 92 % de sectorul informal, 

căruia nu i s-a rezervat prea mult spaţiu 

sesiunea plenară de a doua zi, cu care s-a 

încheiat conferinţa.

„[...] CESE este într-o poziţie favora-

bilă pentru a sprijini și discuta valoarea 

voluntariatului: la Comitetul Economic 

și Social European, mulţi dintre noi 

reprezintă organizaţii de voluntariat, 

majoritatea suntem angajaţi în activităţi 

voluntare pentru Comitet și, cu toţii, am 

fost implicaţi într-o activitate voluntară 

la un moment sau altul al vieţii. Volun-

tariatul reprezintă probabil cel mai bun 

exemplu de cetăţenie activă; pe lângă sen-

timentele de împlinire pe care le încearcă 

voluntarii, importanţa sa cea mai mare o 

constituie probabil benefi ciile pe care le 

aduce societăţii”, a declarat președintele 

Staff an Nilsson. (cc/mv) 

 

 

 

 ●

vaţiile sale introductive. 

Dl Nilsson, care a condus 

delegaţia CESE, le-a cerut 

omologilor chinezi să se 

implice într-un dialog sincer 

și deschis și într-un schimb 

de opinii pe teme incitante 

de natură socială și econo-

mică, în vederea încura-

jării înţelegerii reciproce 

și a asigurării unei coope-

rări sporite. Președintele 

Consiliului Economic și 

Social din China (CESC), 

dl Wang Gang, a evidenţiat 

procesul de reformă care se 

desfășoară în China și ten-

dinţa către modernizare, 

care a ajutat milioane de 

chinezi să iasă din sărăcie. 

de analiză în studiile de impact efectuate 

înainte de negocieri, dar și necesitatea 

unui instrument adecvat de monitorizare 

a acordului menţionat.

Atât în Europa, cât și în India, sindica-

telor le revine un rol crucial în rezolvarea 

acestor probleme, în aceeași măsură ca 

organizaţiilor de angajatori și altor actori 

ai societăţii civile. (xv/as) 

 

 ●

Știri despre membri

Dna Jillian van Turnhout , membră a 
CESE, se alătură Senatului irlandez

În orice rău e și un bine. Deși CESE regretă despărţirea recentă de dna Jillian 

van Turnhout, salută numirea acesteia în funcţia de senator în ţara sa de origine. 

CESE o felicită pe dna Turnhout și îi transmite cele mai bune urări pentru noua 

funcţie din cadrul Senatului irlandez (Seanad Éireann).

Șeful guvernului irlandez (Taoiseach) a numit-o pe dna van Turnhout în 

această funcţie graţie activităţii desfășurate în cadrul Alianţei pentru drepturile 

copilului. „Faptul că mi-a fost acordată această distincţie datorită activităţii mele 

din cadrul Alianţei pentru drepturile copilului reprezintă o realizare satisfăcătoare 

în plan profesional. Cred că numirea mea poate și va avea un efect pozitiv”, a 

spus ea.

Dna Jillian van Turnhout face parte din foștii vicepreședinţi ai CESE și în 

ultimii 12 ani a fost un membru activ al Comitetului („Grupul III – „Activităţi 

diverse”). Funcţia pe care o ocupa în cadrul Biroului a fost preluată de dl Padraig 

Walshe. (ail) 

 ●

CESE elaborează patru avize exploratorii solicitate de Președinţia poloneză

????????????????????? texte à fournir svp

Provocările demografi ce necesită o soluţie cuprinzătoare, de durată

În avizul privind efectele viitoare ale îmbătrânirii populaţiei asupra pieţei forţei de muncă, elaborat de dl 

Wolfgang Greif (Grupul „Lucrători”, Austria), CESE își manifestă scepticismul faţă de soluţiile simple, 

cum ar fi  creșterea vârstei legale de pensionare sau trecerea la regimul de pensii fi nanţat prin capitalizare 

și, în schimb, îndeamnă UE să elaboreze o politică de creștere economică ţintită și să se concentreze pe 

creșterea ofertei de locuri de muncă.

Mâna de lucru disponibilă în majoritatea statelor membre este întru totul sufi cientă și se consideră 

că, prin strategii de integrare, viitoarele presiuni fi nanciare cauzate de îmbătrânirea populaţiei pot fi  

ţinute sub control.

Consolidarea sectorului agricol în ţările Parteneriatului estic

Raportorul celui de al doilea aviz exploratoriu, dl Seppo Kallio (Grupul „Activităţi diverse”, Finlanda) 

abordează tema interacţiunii dintre Parteneriatul estic și dimensiunea estică a politicilor UE. CESE și-ar 

dori ca agricultura, producţia de alimente și politica agricolă să devină mai proeminente în negocierile 

dintre UE și ţările din Parteneriatul estic, dată fi ind importanţa lor în stimularea dezvoltării economice, 

sociale și regionale.

Având în vedere difi cultăţile pe care le întâmpină ţările din Parteneriat în respectarea standardelor și 

criteriilor impuse de normele sanitare și fi tosanitare ale UE (SPS), CESE propune ca temele legate de SPS 

să devină un punct nou, specifi c, în cadrul cooperării din Parteneriatul estic.

Ce viitor au investiţiile întreprinderilor în combaterea schimbărilor climatice, după criză?

În solicitarea privind cel de al treilea aviz exploratoriu, guvernul polonez invită CESE să ia în discuţie 

chestiunea spinoasă a „impactului crizei economice asupra capacităţii întreprinderilor europene de a 

realiza investiţii suplimentare cu efect de combatere a schimbărilor climatice”.

Într-un document care analizează posibilitatea de a depăși obiectivul de reducere cu 20 % a emisiilor 

de gaze cu efect de seră, Comisia Europeană refl ectează asupra căilor de a atinge obiectivul de reducere cu 

30 %. Însă documentul nu detaliază efectul crizei asupra investiţiilor cu efect de combatere a schimbărilor 

climatice, pe care le realizează întreprinderile. Un grup de studiu, avându-l ca raportor pe dl Josef Zbořil 

(Grupul „Angajatori”, Republica Cehă), a abordat tema frontal și se preconizează adoptarea unui aviz 

în octombrie 2011.

UE nu acordă sufi cientă prioritate reţelelor transeuropene de transport (TEN-T) din noile state membre

Un aviz elaborat de dl Jacek Krawczyk, vicepreședinte al CESE (Grupul „Angajatori”, Polonia), care privește 

dezvoltarea durabilă a politicii UE în domeniul transporturilor și TEN-T, constată cu regret că UE nu 

acordă sufi cientă prioritate dezvoltării unor reţele transeuropene efi ciente în noile state membre. În aviz 

se afi rmă că nu va exista o piaţă europeană unică a transporturilor și nici o adevărată piaţă internă, dacă 

regiunile UE și reţelele naţionale nu sunt bine conectate, prin infrastructuri moderne. Trebuie acordată o 

atenţie deosebită politicii de vecinătate, și anume conexiunilor cu nordul, estul și sudul UE, punându-se 

accentul mai degrabă pe reţele, decât pe proiecte de infrastructură separate, individuale. (mb/ma) 

 ●

Să comunicăm 
cu tinerii!

CESE în serviciul tinerilor șomeri

În iunie, Comitetul a organizat un eve-

niment „la nivel local” în Malta. După o 

ședinţă a Grupului pentru comunicare 

și o altă ședinţă a punctelor de contact 

pentru comunicare, membrii CESE 

s-au întâlnit cu societatea civilă malteză 

în vederea dezbaterii chestiunii legate 

de implicarea tinerilor în proiectul 

european. O binecunoscută prezenţă 

pe scena din Malta, dr. Andrew Azzo-

pardi, a fost moderatorul dezbaterii care 

a avut loc la Casa Europei din Valetta. 

Sala a fost plină și dezbaterea a putut 

fi  urmărită și pe Facebook și Twitter. 

Membrii CESE, inclusiv vicepreședinţii 

CESE, dna Anna Maria Darmanin și 

dl Jacek Krawczyk, membrii Grupului 

pentru comunicare și punctele de con-

tact pentru comunicare au avut ocazia 

de a face schimb de păreri și opinii cu 

tinerii cetăţeni ai UE.

Unele state membre fac progrese în 

ceea ce privește asigurarea unor rate 

crescute de ocupare a forţei de muncă, 

inclusiv în rândul tinerilor. Însă situa-

ţia diferă de la o ţară la alta: în Spania, 

șomajul în rândul tinerilor oscilează în 

Cum putem combate rata șomajului de 

20 % în rândul tinerilor din UE și ratele 

chiar mai mari din unele state membre? La 

6 iunie, CESE, în colaborare cu Consiliul 

Economic și Social spaniol, a organizat 

la Madrid o conferinţă cu privire la rata 

șomajului în rândul tinerilor, în vederea 

dezbaterii acestei probleme acute. În Spa-

nia, rata șomajului este de 40 % în rândul 

tinerilor. Această tendinţă este una din 

principalele preocupări ale tinerei generaţii.

jurul unui nivel îngrijoră-

tor de ridicat de 45 %.

De asemenea, întâlnirea 

din Malta a pus în discuţie 

problemele difi cile legate 

de scăderea interesului 

tinerilor pentru proiec-

tul european. Este posibil 

ca povestea unei Europe 

privite ca un proiect de 

garantare a păcii să nu-i 

mai poată atrage pe tineri. 

Acesta este motivul pentru care UE 

are nevoie de o nouă paradigmă. Ast-

fel, dl Claus Sørensen, director general 

al Direcţiei Generale Comunicare din 

cadrul Comisiei Europene, a suge-

rat construirea unei Europe durabile, 

curate, prospere și sociale, care să per-

mită tinerilor să trăiască în libertate, să 

respire aer curat, să bea apă curată, să 

mănânce produse de o calitate bună la 

preţuri convenabile, să călătorească, să 

lucreze și să studieze.

UE se poate mândri cu realizări, 

precum programul ERASMUS, de care, 

începând cu anul 1987, au benefi ciat 

2,3 milioane de studenţi. De la înce-

put CESE a sprijinit neîncetat astfel de 

proiecte. În cadrul avizului cu privire 

la iniţiativa emblematică a Strategiei 

Europa 2020, „Tineretul în mișcare”, 

precum și al avizului din 2009 privind 

o strategie a UE pentru tineret, CESE 

a subliniat necesitatea de a dezvolta o 

strategie nu numai pentru tineri, ci și 

împreună cu tinerii. (pln) 

 

 ●

Observatorul Pieţei Forţei de Muncă al 

CESE a fost implicat direct în această confe-

rinţă de o zi, prezidată de către președintele 

său, dl Krzysztof Pater (Grupul „Activităţi 

diverse”, Polonia). Peste 130 de participanţi 

au putut lua parte la dezbateri. De aseme-

nea, au fost prezente mass-media spaniole, 

transmiţând publicului lor informaţii cu 

privire la această conferinţă.

Conferinţa a debutat cu o sesi-

une de întâmpinare, la care au 

participat dl Krzysztof Pater, dl Valeri-

ano Gómez Sánchez, ministrul muncii 

și imigraţiei din Guvernul Spaniei și 

dl Marcos Peña Pinto, președintele Con-

siliului Economic și Social spaniol.

Printre participanţi s-au numărat 

dl Javier Ferrer Dufol, vicepreședintele 

Cerul unic european II: doar un vis frumos?
S e n t i m e n t u l  d e 

urgenţă a fost evident 

printre principalele 

părţi interesate din 

domeniul aviaţiei 

care au participat 

la audierea privind 

gradul de punere în 

aplicare a Cerului unic european II, organizată de Comitetul 

Economic și Social European (CESE). La doi ani de la adopta-

rea sa de către legiuitorii UE, pachetul legislativ care avea rolul 

de a remedia inefi cienţele aviaţiei europene nu este încă pus 

în aplicare.

„Întârzierile și aglomerările de trafi c în Europa sunt o realitate 

tristă cu consecinţe negative pentru utilizatorii spaţiului aerian, 

autorităţile de reglementare și aeroporturi în același timp. Emisi-

ile de CO
2
 ar fi  reduse cu 12 % pe zbor, iar efi cienţa, securitatea și 

capacitatea ar fi  mărite foarte mult dacă fi ecare dintre cei impli-

caţi ar subscrie obiectivelor ambiţioase pentru viitorul durabil 

al managementului trafi cului aerian în Europa”, a argumentat 

Jacek Krawczyk, vicepreședinte al CESE și raportor al avizului 

privind Cerul unic european II.

Punerea în aplicare rapidă și integrală a celui de al doilea 

pachet privind cerul unic european ar promova mobilitatea, ar 

îmbunătăţi condiţiile de călătorie și competitivitatea Europei, au 

argumentat participanţii la audiere. Fără aceste reforme, Europa 

nu ar fi  capabilă să ţină pasul în cursa globală către un transport 

durabil și o economie cu emisii reduce de CO
2
.

Ei au solicitat Comisiei Europene să-și demonstreze rolul de 

conducere necesar în acest proces. „Îndemn Comisia Europeană 

să recurgă la rolul ei de conducere pentru a elimina diferitele 

obstacole și probleme politice în punerea în aplicare a Cerului 

unic european”, a afi rmat Stephane Buff etaut, președintele Sec-

ţiunii pentru transporturi și energie a CESE.

Krzysztof Kapis, director în Ministerul infrastructurii din 

Polonia, a subliniat că viitoarea Președinţie poloneză a UE va 

depune eforturi intense pentru a se asigura că punerea în apli-

care a Cerului unic european II va respecta calendarul ambiţios. 

Polonia este considerată una dintre pieţele de aviaţie cu cea mai 

rapidă creștere în următorii 20 de ani. „Vrem să fi m pregătiţi 

pentru această creștere a volumului trafi cului”, a spus dl Kapis.

La audiere au participat mai mulţi delegaţi din partea Agen-

ţiei federale de aviaţie a SUA (FAA), care au subliniat impor-

tanţa unui mediu sigur pentru investitorii de pe ambele părţi 

ale Atlanticului.

Audierea organizată de CESE a reunit autorităţile de regle-

mentare a trafi cului aerian, utilizatorii spaţiului aerian, lucrătorii 

din transporturi, operatorii din aeroporturi și prestatorii de ser-

vicii de navigaţie aeriană, precum și reprezentanţi ai Comisiei 

Europene, ai Parlamentului European și ai viitoarei Președinţii 

poloneze a UE. CESE urmează să-și adopte Avizul privind Cerul 

unic european II în iulie 2011. (mb) 

 

 

 ●

SESIUNEA PLENARĂ PE SCURT
Societatea civilă poate stimula Parteneriatul estic

Într-un aviz elaborat de dl Gintaras Morkis (Grupul „Angajatori”, 

Lituania), Parteneriatul estic a fost prezentat ca o mare ocazie de a 

extinde reţelele dintre UE și ţările partenere. Avizul a fost adoptat în 

prezenţa dnei Enikő Győri, ministrul pentru afaceri UE al Ungariei, 

care a vizitat CESE pentru a discuta despre rezultatele Președinţiei 

ungare. CESE a subliniat sprijinul său pentru Parteneriatul estic, 

acesta fi ind atât un imperativ strategic, cât și o investiţie politică. 

Nerăbdător să-și joace rolul și să contribuie la succesul procesului, 

CESE a apelat la consolidarea dialogului dintre guverne și socie-

tatea civilă.

Evenimentele recente din regiunea Mediteranei au dovedit că, 

pentru a înregistra progrese, contribuţia societăţii civile este ines-

timabilă, atât în ceea ce privește reforma constituţională, cât și 

consolidarea instituţiilor. Este esenţială îmbunătăţirea dialogului 

la nivel naţional, iar CESE propune introducerea unui mecanism 

de consultare a societăţii civile în toate ţările Parteneriatului estic. 

Dialogul va avea loc prin intermediul unor organizaţii care refl ectă 

condiţiile specifi ce din fi ecare ţară. CESE este pregătit și dornic 

să-și împărtășească expe-

r ienţa  cu  soc ie ta tea 

civilă din ţările Parte-

neriatului estic. (ma)

  

  

  ●

Strategia de integrare a romilor

În ziua în care dl Johannes Hahn, comisarul responsabil cu politica 

regională, a discutat cu membrii CESE despre politica de coezi-

une, Comitetul și-a adoptat cele două avize de actualitate privind 

integrarea romilor. CESE a 

analizat abordarea UE privind 

integrarea socială a romilor 

în două avize elaborate de 

dl Ákos Topolánszky (Grupul 

„Activităţi diverse”, Ungaria) 

și dna  Anne-Marie  Sigmund 

(Grupul „Activităţi diverse”, 

Austria). Concluzia a fost că 

pentru a remedia această situa-

ţie difi cilă, abordarea ar trebui 

să vizeze combinarea unei strategii europene integrate, coordonate 

și coerente cu un program pus în aplicare atât la nivel naţional, cât 

și local. Mai important, s-a decis ca viitoarele măsuri să fi e elaborate 

împreună cu romii și cu organizaţiile care îi reprezintă.

CESE salută intenţiile Comisiei, însă consideră că strategia mult 

așteptată nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor; ar fi  putut fi  mai ambi-

ţioasă, mai specifi că și mai bine structurată. Fiecare politică ar trebui 

consolidată prin participarea la fi ecare nivel al dezbaterilor a unei 

game largi de reprezentanţi: societatea civilă locală, specialiști, par-

teneri sociali și, important, reprezentanţi și membri ai populaţiilor 

de romi. (ma) ●

Consolidarea platformei de combatere a sărăciei

În cadrul obiectivului de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale, 

prevăzut în Strategia Europa 2020, Comisia Europeană a publicat 

Comunicarea intitulată „Platforma europeană de combatere a sără-

ciei și a excluziunii sociale”. CESE a analizat această comunicare 

într-un aviz redactat de dna O’Neill (Grupul „Activităţi diverse”, 

Regatul Unit), propunând o serie de măsuri menite să stimuleze 

progresele către îndeplinirea obiectivului de reducere a sărăciei (și 

anume scăderea cu cel puţin 20 de milioane a numărului de persoane 

afectate de sărăcie, până în anul 2020).

Responsabilitatea și coerenţa sunt principiile-cheie ale recoman-

dărilor CESE. Având în vedere că sărăcia este considerată o încălcare 

a drepturilor omului, guvernele, partenerii sociali și societatea civilă 

trebuie să-și asume răspunderea comună pentru eradicarea acesteia. 

În consecinţă, măsurile de austeritate nu ar trebui să pericliteze 

combaterea sărăciei, iar participarea societăţii civile în cadrul plat-

formei trebuie consolidată. CESE solicită asigurarea unei coerenţe 

între măsurile economice, fi nanciare, sociale și de ocupare a forţei 

de muncă în cadrul Strategiei Europa 2020, subliniind totodată nece-

sitatea de a se spori și simplifi ca fi nanţarea UE, în special fondurile 

sociale. (ma) 

 

 

 

 

 ●

„In Between. Austria Contemporary” la CESE

Expoziţia „In Between. Austria 

Contemporary” a fost organi-

zată la CESE în colaborare cu 

Ministerul federal austriac pen-

tru educaţie, artă și cultură. În 

cadrul expoziţiei „In Between. 

Austria Contemporary” au fost 

prezentate diverse tendinţe ale 

artei austriece contemporane 

care le-au permis vizitatorilor 

să-și facă o idee despre scena artistică din Austria. Au fost expuse lucrările a 17 tineri 

artiști austrieci promiţători, admirate de mulţi vizitatori în timpul vizitei lor la CESE.

Printre vizitatori au fost mai mulţi funcţionari care au dorit să vadă și să onoreze 

expoziţia. La inaugurarea expoziţiei au fost prezenţi dna Claudia Schmied, ministrul 

federal pentru educaţie, artă și cultură din Republica Austria, și dl Staff an Nilsson, 

președintele Comitetului Economic și Social European. Printre ceilalţi oaspeţi s-au 

numărat dna Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educaţie, cultură, 

multilingvism și tineret, și dl Johannes Hahn, comisarul european pentru politica 

regională. (ma) ●

Pentru informaţii suplimentare despre expoziţie, accesaţi site-ul: www.bmukk.gv.at

PE SCURT

CEOE (o organizaţie a întreprinderilor 

spaniole), dna Paloma Lopez, secreta-

rul responsabil cu ocuparea forţei de 

muncă în cadrul CCOO (una dintre 

confederaţiile sindicale din Spania) și 

dl Antonio Ferrer, secretarul UGT (o altă 

confederaţie sindicală majoră din Spa-

nia), responsabil cu acţiunile sindicale.

Participanţii au fost de acord cu pri-

vire la necesitatea unor eforturi supli-

mentare în ceea ce privește educaţia, 

califi cările și serviciile publice și private 

de ocupare a forţei de muncă. În plus, 

trebuie intensifi cată creșterea economică 

și trebuie revizuit cât mai urgent cadrul 

de reglementare al pieţelor forţei de 

muncă. (ail) 

 

 ●

Veniţi și ascultaţi – Franz Liszt Superstar

La 15 iunie, Comitetul Economic și Social 

European (CESE) a organizat un eveniment 

muzical intitulat Come’N’Listen (Veniţi și 

ascultaţi), în vederea comemorării a 200 

de ani de la nașterea lui Franz Liszt. Acest 

eveniment, care a fost organizat în cadrul 

Președinţiei ungare a UE, a fost deschis de 

președintele CESE, dl Staff an Nilsson.

Prezentările operei lui Liszt au invitat auditorii să pornească într-o călătorie muzicală în 

timp și spaţiu – o călătorie europeană. Acestea au oferit o imagine ilustrativă a lui Franz Liszt 

– viaţa sa , muzica sa, femeile din viaţa sa și spiritualitatea care îl caracteriza. Aceste patru 

aspecte ale vieţii lui Liszt au fost prezentate de către persoane care fac parte din membrii și 

personalul CESE: dl Ákos Topolansky, membru maghiar și dna Caroline Henault din cadrul 

serviciului medical al CESE.

Piesele vocale și lucrările pentru pian selectate pentru a pune în evidenţă opera lui Liszt au 

fost interpretate de pianistul ucrainean Dmytro Sukhovienko și de mezzosoprana de origine 

maghiară Hanna Bardos-Feltoronyi.

CESE se angajează să continue implicarea sa în evenimente muzicale, acest fapt reprezen-

tând o parte semnifi cativă a programului său cultural. Muzica reprezintă o parte esenţială a 

patrimoniului cultural al Europei și a conturat identitatea europeană. În cadrul programului 

Come’N’Listen sunt priviţi în contextul lor european anumiţi compozitori ale căror personalităţi 

au fost remarcabile. Aceștia au fost cetăţeni europeni a căror viaţă și activitate a fost ancorată 

în tradiţiile europene și a căror moștenire muzicală îmbogăţește generaţiile viitoare. (sb) ●

ww.bm

Dincolo de campaniile politice: 
CESE se ocupă de nevoile 
reale ale cetăţenilor

Interviu cu dl Tomasz 
Jasiński, membru al Grupului 
„Lucrători” din cadrul CESE, 
consultant internaţional în 
cadrul Alianţei poloneze a 
sindicatelor

CESE info: Care a fost 
prima dumneavoastră 
experienţă legată 
de UE?

TJ: Prima experienţă a constat 

în activităţile mele din cadrul 

comitetului consultativ mixt UE-

Polonia, unde am reprezentat Ali-

anţa poloneză a sindicatelor (OPZZ), între anii 2001 și 2004. A fost o 

experienţă foarte utilă, care m-a ajutat să mă orientez fără difi cultăţi în 

momentul în care am devenit membru al CESE.

CESE info: Cum aţi explica unui cetăţean, în câteva 
cuvinte, care este rolul CESE?

TJ: CESE reprezintă vocea societăţii civile organizate. Nu este o voce 

politică, însă face cunoscute nevoile reale ale cetăţenilor, care trebuie 

luate în seamă de responsabilii politici de la nivelul UE.

CESE info: Ce infl uenţă are faptul că sunteţi membru 
al CESE asupra activităţii dumneavoastră zilnice 
din Polonia și care sunt benefi ciile aduse de CESE la 
nivel naţional?

TJ: Activitatea mea la CESE implică foarte multe deplasări și sarcini 

suplimentare, ceea ce are bineînţeles o infl uenţă asupra lucrărilor mele 

din cadrul OPZZ și asupra vieţii mele personale. Aspectul cel mai impor-

tant al muncii mele la Bruxelles este accesul la informaţii în etapele 

preliminare ale lucrărilor desfășurate de UE. La nivel naţional, aceasta 

ne ajută să ne pregătim pentru eventualele schimbări și să ne stabilim 

poziţiile din timp. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

A fi  membru al CESE se traduce 
printr-un timp de lucru prelungit și 
imprevizibil

Interviu cu dl Krzysztof 
Ostrowski, membru al Grupului 
„Angajatori” al CESE, directorul 
Biroului de intervenţie al 
Business Centre Club

CESE info: Care a fost prima 
dumneavoastră experienţă 
legată de UE?

KO: Prima mea experienţă a fost una 

turistică, în vremea studenţiei. Am 

fost foarte impresionat de cât de ușor 

se putea călători între statele membre. 

Cred că acest lucru m-a ajutat în prima 

experienţă profesională legată de UE: participarea la o echipă de nego-

ciere a unui acord cu Uniunea Europeană.

CESE info: Cum aţi explica unui cetăţean, în câteva 
cuvinte, care este rolul CESE?

KO: CESE funcţionează ca punte între instituţiile europene și organiza-

ţiile societăţii civile din statele membre. El oferă tuturor posibilitatea de 

a-și prezenta preocupările cu privire la chestiuni economice și sociale 

la nivel european, de a propune idei noi și de a face sugestii pentru 

îmbunătăţirea legislaţiei europene.

CESE info: Ce infl uenţă are faptul că sunteţi membru 
al CESE asupra activităţii dumneavoastră zilnice 
din Polonia și care sunt benefi ciile aduse de CESE la 
nivel naţional?

KO: Principalul impact a fost asupra timpului meu de lucru, care a 

devenit extrem de neregulat. Ziua mea de lucru începe adesea la 4 dimi-

neaţa, când am un avion de prins și mă întorc în Polonia foarte târziu 

sau trebuie să petrec o noapte în Bruxelles. Problemele urgente legate 

de serviciul meu din Polonia trebuie rezolvate în avion în drum spre sau 

înapoi de la Bruxelles. Dacă vrei să fi i membru CESE trebuie să-ţi placă 

să călătorești, să fi i pregătit să zbori foarte des și să vizitezi diverse ţări.

Cel mai mare benefi ciu la nivel naţional este ocazia pe care o au soci-

etăţile membre ale organizaţiei noastre să-și facă cunoscute preocupările 

cu privire la legislaţia europeană și să primească informaţii privind cele 

mai importante subiecte discutate la CESE. Avizele Comitetului nostru 

privind anumite sectoare de piaţă, precum biomasa sau TIC, ajută păr-

ţile interesate să ţină seama de aceste informaţii atunci când își concep 

planurile de afaceri. (mb/nk) 

 ●

Ar trebui să ascultăm 
cu atenţie opiniile societăţii 
civile din ţările noastre

Interviu cu Marzena 
Mendza-Drozd, membră a 
Grupului „Activităţi diverse” 
al CESE, vicepreședinta 
Federaţiei naţionale a ONG-
urilor din Polonia

CESE info: Cum aţi 
devenit membră 
a CESE?

MMD: Am devenit membră a 

CESE în 2004, la recomandarea 

Forumului polonez pentru orga-

nizaţii non-profi t. Împreună cu 

alte organizaţii, acest forum a condus la reprezentarea la Bruxelles a 

ONG-urilor poloneze, activitate în care am fost implicată în mod direct. 

Din acest motiv, CESE nu-mi era întru totul străin, deși, desigur, nu 

știam în detaliu cum funcţionează în practică.

CESE info: Cum aţi explica unui cetăţean, în câteva 
cuvinte, care este rolul CESE?

MMD: Dacă ar fi  să fi u complet sinceră, aș spune că este o organizaţie 

bine intenţionată care, în practică, nu își folosește din plin potenţialul 

de a reprezenta punctele de vedere ale societăţii civile organizate. Cred 

asta din multe motive. După șapte ani petrecuţi la CESE, consider că am 

putea și că ar trebui să ascultăm mai cu atenţie organizaţiile din statele 

membre și să ne exprimăm opiniile cu mai multă fermitate.

CESE info: Ce infl uenţă are faptul că sunteţi membru 
al CESE asupra activităţii dumneavoastră zilnice 
din Polonia și care sunt benefi ciile aduse de CESE la 
nivel naţional?

MMD: Statutul de membră a Comitetului mi-a infl uenţat atât munca 

din Polonia, cât și viaţa privată. Din fericire, în zilele noastre se pot 

face multe online, dar mă întreb adesea cum se descurcau predecesorii 

noștri de la CESE acum, să zicem, 30 de ani. În prezent, ca membră a 

consiliului de administraţie al Federaţiei poloneze a ONG-urilor, am 

posibilitatea să ajut ONG-urile să se pregătească pentru schimbările cu 

care urmează să se confrunte, mulţumită informaţiilor la zi la care am 

acces. (mb/nk) 

 

 

 

 

 ●

sindicate, sectorul informal (comercianţi 

stradali), organisme europene și grupuri 

de refl ecţie.

În concluzie, a existat un acord 

general asupra nevoii desfășurării unor 

dezbateri și analize aprofundate, pen-

tru a rezolva anumite probleme care 

stânjenesc în prezent evoluţia relaţiilor 

UE-India, din cauza faptului că părţile 

au puncte de vedere cu totul diferite. De 

exemplu, așa stau lucrurile în cazul dez-

Puteţi citi declaraţia comună elaborată 

cu ocazia celei de-a 9-a Mese rotunde 

UE-China pe site-ul nostru inter-

net. (cc) 
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