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Șaizeci de ani de existență a comunității europene – să ne 
făurim viitorul!
La 13 martie 2017, cu ocazia aniversării semnării tratatelor, Comitetul Economic și Social 
European va organiza la Roma o conferință la nivel înalt intitulată „Șaizeci de ani de exis-
tență a comunității europene – să ne făurim viitorul!”.

Scopul nostru este, desigur, să folosim ocazia oferită de aniversarea tratatelor pentru 
a atrage atenția presei și cetățenilor asupra a ceea ce Uniunea Europeană a adus popoa-
relor noastre de-a lungul timpului, dar și – mai ales – pentru a sublinia aspectele care 
preocupă în prezent societatea civilă din țările noastre și organizațiile sale, punând accentul 
nu numai pe măsurile ce trebuie luate, ci și pe rolul pe care trebuie să-l joace democrația 
participativă, dacă dorim recâștigarea încrederii pe care cetățenii o au în UE și în instituțiile 
naționale și europene care îi reprezintă.

Conferința va avea trei componente: dimensiunea socială, dimensiunea economică și 
politicile în materie de imigrație și de integrare.

Proiectul european este cu adevărat în pericol. Însăși existența sa este amenințată, în 
special de forțele populiste și naționaliste, deși nu cu mult timp în urmă, aproape nimeni 
nu punea sub semnul întrebării utilitatea acestuia în statele membre și practic toată lumea 
din statele care nu erau încă membre dorea să adere la acest proiect. Proiectul reprezenta 
un liman sigur de pace, democrație, progres, bunăstare și prosperitate pentru cetățeni și 
întreprinderi. Nu uitasem încă ororile provocate de naționalism sau xenofobie și prejudiciile 
pe care granițele și zidurile le aduceau libertății și economiei. Trebuie să ne reamintim 
aceste aspecte.

De asemenea, vor trebui stabilite și apărate, în viitor, acele măsuri care trebuie luate încă 
de acum și spiritul în care ele trebuie gândite. Dacă dorim să recâștigăm încrederea cetă-
țenilor săi, trebuie să-i oferim Europei o adevărată dimensiune socială și trebuie respinsă 
orice formă de regres social sau de creștere a inegalităților. Economia trebuie scoasă din 
marasmul în care se află, impulsionând-o și nu sufocând-o prin recesiune, iar fluxurile de 
migrație trebuie gestionate într-un mod echitabil, solid și solidar, chiar și numai datorită 
faptului că mulți dușmani ai Uniunii își hrănesc propaganda sinistră din situația în care 
ne aflăm în acest domeniu.

Ca atare, mai este mult de lucru, trebuie gândite soluții și trebuie apărate idei, dar aceasta 
este sarcina noastră, a reprezentanților organizațiilor societății civile din țările noastre. 
Chiar și în vremuri grele – și tocmai atunci – este de datoria noastră să acționăm și să ne 
exprimăm, având competența de a analiza și de a elabora proiecte și forța de a afirma 
public ceea ce facem în numele celor reuniți în cadrul organizațiilor noastre.

Georges DASSIS
Președintele CESE
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În opinia CESE, pilonul 
european al drepturilor 
sociale trebuie să fie un 
proiect pozitiv pentru toți
Schimbările pe piața forței de muncă ar trebui valorificate pentru 
promovarea unei creșteri economice favorabile incluziunii și 
sustenabile și a muncii decente pentru toți

În cursul sesiunii plenare din ianuarie, 
CESE a adoptat un aviz privind proiectul 
unui pilon european al drepturilor soci-
ale (PEDS), propus de Comisia Europeană 
pentru a construi „o uniune economică și 
monetară (UEM) mai aprofundată și mai 
echitabilă” și a ajunge la „o Europă soci-
ală cu rating AAA”. Dezbaterea a avut loc în 
prezența dnei Marianne Thyssen, comisarul 
european pentru ocuparea forței de muncă, 
afaceri sociale, competențe și mobilitatea 
forței de muncă, și a dnei Maria Joao Rodri-
gues, raportor al Parlamentului European cu 
privire la PEDS.

Avizul prezintă ideile și propunerile inițiale 
ale Comitetului privind modul de abordare 
a unora dintre provocările majore cu care 
se confruntă Europa în prezent. Comitetul 
a subliniat că PEDS trebuie să ofere un pro-
iect pozitiv pentru toți, cu politici menite să 
faciliteze creșterea ocupării forței de muncă, 
progresul social și productivitatea (ca factori 
care stau la baza unei creșteri sustenabile), 
dar și sisteme naționale de protecție soci-
ală și piețe ale forței de muncă flexibile și 
pregătite pentru viitor. CESE consideră că 
viitorul pieței forței de muncă ar trebui să 
fie o prioritate esențială în cadrul dezba-
terilor privind PEDS, pentru a garanta că 
acesta este echitabil și favorabil incluziunii 
și duce la progres social. Spre deosebire de 
propunerea inițială a Comisiei, de a aplica 
PEDS mai întâi doar în zona euro, CESE este 
de părere că el ar trebui să se aplice tuturor 
statelor membre, recunoscând totodată că 
pentru zona euro pot fi necesare anumite 
instrumente sau mecanisme specifice.

Avizul, care a fost solicitat de președintele 
Comisiei, dl Jean-Claude Juncker, este 

rezultatul mai multor luni de muncă și a fost 
elaborat de trei raportori ai CESE: dl Jacek 
Krawczyk, președintele Grupului „Angaja-
tori” al CESE, dna Gabriele Bischoff, preșe-
dinta Grupului „Lucrători”, și dl Luca Jahier, 
președintele Grupului „Activități diverse”. 
El se bazează pe rezultatele unor dezbateri 
naționale organizate de membrii CESE în 
toate cele 28 de state membre, cu consultări 
la care au participat în jur de 1800 de repre-
zentanți ai organizațiilor societății civile.

La prezentarea avizului,  dl  Jacek 
Krawczyk, președintele Grupului „Anga-
jatori” declara: „Fără succese pe plan eco-
nomic, niciun stat membru al UE nu și-ar 
putea permite păstrarea modelului său 
social. Nu va exista prosperitate fără între-
prinderi de succes, care să creeze locuri de 
muncă. Ca atare, competitivitatea este 
o condiție prealabilă pentru menținerea 
modelului social european. Statele mem-
bre trebuie să-și adapteze piețele forței de 
muncă și sistemele de protecție socială la 
realitățile în schimbare. Avem nevoie de 
un echilibru adecvat între flexibilitate 
și securitate. Utilizarea unor indicatori 
adecvați și bine gândiți ar putea permite 
statelor membre să obțină rezultate pozi-
tive.” De asemenea, dl Krawczyk a atras 
atenția asupra dezbaterilor naționale, 
care au arătat clar că orice inițiativă pri-
vind piețele forței de muncă și sistemele 
de protecție socială trebuie să respecte 
distribuţia competenţelor și principiul 
subsidiarităţii.

Dna Gabriele Bischoff, președinta Grupu-
lui „Lucrători” al CESE, sublinia că „lucrăto-
rii europeni au nevoie de măsuri concrete 
care să le îmbunătățească condițiile de 

muncă și viață și să le recâștige încrede-
rea în UE. Inegalitățile tot mai mari riscă 
să ne distrugă structura socială și să 
împingă tot mai mulți oameni în tabăra 
celor care doresc să ne despartă. Extrem 
de importantă este reducerea inegalități-
lor în materie de venituri, iar consolidarea 
negocierii colective în toată Europa este 
o premisă a unor salarii și a unei distribuții 
a bogăției mai echitabile. De aceea, dorim 
indicatori privind extinderea negocierilor 
colective în întreaga Europă. O mai mare 
convergență privind salariile ar contribui, 
de asemenea, la soluționarea multora 
dintre problemele cu care ne confruntăm. 
Nu mai este timp de exprimarea bunelor 
intenții. Europa – adică noi toți, indiferent 
de rolul jucat  – trebuie să ofere urgent 
soluții concrete pentru a oferi speranță și 
securitate în această lume aflată în schim-
bare rapidă.”

Dl Luca Jahier, președintele Grupului „Acti-
vități diverse”, evidenția că „trebuie să 
construim o Uniune Europeană care se 
îngrijește de oameni. Prin urmare, PEDS 
ar trebui să-i acopere pe toți cetățenii 
pe parcursul întregii vieți, inclusiv pe cei 
excluși sau care nu sunt în măsură să 
participe la piața forței de muncă. Acest 
pilon trebuie să ofere un proiect pozitiv 
cetățenilor europeni și să reacționeze la 
creșterea sărăciei și a inegalităților. Dez-
baterile legate de eventuala adoptare 
a PEDS arată clar importanța stabilirii unei 
legături între pilon și Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă și pentru reformarea 
statului social, depășind cadrul de acțiune 
a autorităților publice. Investițiile sociale, 
economia socială, întreprinderile sociale 
și inovarea socială au un rol important de 
jucat în aceste reforme, precum și în pre-
starea unor servicii de calitate și în garan-
tarea accesului la ele pentru toți cetățenii”.

Dna Marianne Thyssen, comisar, a subli-
niat importanța contribuției CESE la lucrările 
pe care le va desfășura Comisia Europeană 
în legătură cu PEDS: „Doresc să-i felicit pe 
cei trei raportori ai celor trei grupuri nu 
doar pentru ambiția cu care au abordat 
chestiunile tratate de aviz, ci și pentru 
caracterul exhaustiv al demersului lor. 
Avizul reprezintă, în mod evident, o con-
tribuție valoroasă la consultarea privind 
pilonul european al drepturilor sociale.”

În încheierea dezbaterii, dl Georges Das-
sis, președintele CESE, a subliniat că este 
necesar ca propunerile să devină realitate 
pentru cetățeni: „Se inovează constant în 
domenii precum tehnica, managementul 
sau marketingul. Este urgent să se inoveze 
și în domeniul social.”

Avizul CESE va contribui la propunerea 
finală a Comisiei Europene privind PEDS, 
care ar trebui să apară în următoarele câteva 
luni. CESE va continua să monitorizeze și să 
fie implicat îndeaproape în toate activitățile 
ulterioare și dezbaterile privind PEDS. (dm)
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CESE găzduiește o dezbatere cu privire la 
viitorul monedei euro și la aprofundarea UEM

Nu există nicio alternativă viabilă la o zonă euro mai politică, axată mai degrabă asupra principalelor priorităţi 
pentru cetățenii săi decât asupra unor obiective cifrate specifice sau unor chestiuni tehnice. CESE a solicitat, 
din nou, liderilor politici din UE să accelereze procesul de aprofundare a uniunii economice şi monetare (UEM), 
pentru a garanta un nivel mai mare de convergență între statele membre și a face astfel încât UE în ansamblu 
să devină mai prosperă, mai competitivă și mai rezilientă, în cadrul unui concept de suveranitate exercitată 
în comun.

Acestea au fost câteva din principalele mesaje ale dezbaterii la nivel înalt pe tema „Care este viitorul monedei 
euro? Amenințări și oportunități pentru etapa a doua a aprofundării UEM”, organizată de CESE la 2 
februarie. Obiectivul acestui eveniment a fost acela de a sprijini crearea consensului necesar cu privire la o foaie 
de parcurs ambițioasă pentru finalizarea UEM până în 2025, ca parte a unei viziuni globale pentru viitorul UE.

Un grup de experți a dezbătut diversele provocări și oportunități legate de finalizarea UEM în decursul celei 
de-a doua etape, în conformitate cu indicațiile Raportului celor cinci președinți (2017-2025). Vorbitorii, printre 
care s-a numărat președintele Grupului de lucru pentru euro, dl Thomas Wieser, au prezentat o gamă largă de 
idei și opțiuni de analizat pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung a guvernanței zonei euro. (mm)
� l

Viitorul economic al Europei 
este digital

Obiectivele UE trebuie să fie 
ambițioase

În sesiunea sa plenară din 25 și 26 ianuarie, Comite-
tul Economic și Social European (CESE) a salutat iniția-
tivele Comisiei Europene referitoare la Codul european 
al comunicațiilor electronice, Organismul Autorităților 
Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor 
Electronice (OAREC), planul de acțiune privind conectivi-
tatea 5G și schema de sprijin pentru autoritățile publice 
care doresc să ofere acces gratuit la conexiunea Wi-Fi 
(WiFi4EU). „O piață unică digitală modernă, la scară 
europeană este esențială pentru a îmbunătăți compe-
titivitatea Europei și a garanta durabilitatea acesteia, 
creând, astfel, creștere economică și locuri de muncă”, 
a declarat dl Ulrich Samm (Grupul „Angajatori”, DE), 
raportorul avizului „O societate europeană a gigabiților”, 
adăugând că „trebuie să fim conștienți de faptul că așa 
ceva nu se întâmplă într-un vid, ci într-un context de 
concurență puternică cu SUA și Asia.” CESE a dezbătut 
și a adoptat cinci avize referitoare la subiectul mai amplu 
al interconectării Europei.

UE trebuie să joace rolul principal pentru a garanta 
o modernizare coerentă, paneuropeană, cu rețele de 
mare capacitate, pentru că numai o piață unică digitală 
completă poate genera toate beneficiile economice și 
sociale posibile. Vor fi necesare sisteme de sprijin pentru 
a acoperi zonele îndepărtate.

Inițiativa WiFi4EU a Comisiei merge în direcția cea bună, 
acordând fonduri pentru asigurarea accesului gratuit la 
internet în spații publice. „Această inițiativă va aduce 
beneficii în ceea ce privește accesibilitatea și crește-
rea economică”, a declarat dl Emilio Fatovic, raporto-
rul avizului „Conectivitatea la internet în comunitățile 
locale”, arătând însă că bugetul prevăzut, în valoare 
de 120 milioane EUR, este insuficient, dat fiind că este 
necesară realizarea unor servicii Wi-Fi de înaltă calitate 
cu o viteză de cel puțin 100 Mb/s. Comisia trebuie să 
stabilească norme clare cu privire la alocarea fondurilor. 
Comitetul propune, de exemplu, rezervarea, în avans, 
a unei sume maxime de finanțare pentru fiecare țară 
și alocarea a 20% din buget pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate din punct de vedere economic și digital, cum 
ar fi insulele, zonele muntoase și periferice sau regiunile 
afectate de dezastre naturale. (sma)� l

Finalizarea arhitecturii monedei 
euro – un factor esențial al 
prosperității și stabilității

În sesiunea plenară din ianuarie a CESE a avut loc, cu 
participarea comisarului Pierre Moscovici, o dezbatere 
privind situația economiei europene și perspectivele 
pentru aprofundarea uniunii economice și monetare 
(UEM). Prin intermediul comisarului, membrii CESE au 
transmis un mesaj clar că cetățenii europeni și actorii 
economici au nevoie urgentă să simtă că sunt conduși 
la nivel european cu responsabilitate și cu viziune – mai 
ales atunci când se discută despre elementele care lip-
sesc unei veritabile UEM. Procesul de integrare în UE 
și mai ales în zona euro poate fi susținut doar dacă 
aspectele economice, fiscale, financiare, sociale și poli-
tice avansează împreună, chiar dacă pentru acest lucru 
poate fi nevoie de modificarea tratatului.

„Bilanțul rezultatelor înregistrate la summiturile 
europene succesive este binevenit, dar nu suficient”, 
a afirmat dl Joost van Iersel (Grupul „Angajatori” — 
NL), președintele Secțiunii ECO a CESE. „Facem apel la 
liderii politici europeni să aprobe o foaie de parcurs 
transparentă și cu termene precise pentru finaliza-
rea UEM. Avem nevoie de stabilitate, credibilitate și 
previzibilitate în cadrul unui concept de suveranitate 

europeană. Aceasta este singura modalitate de a câș-
tiga încrederea cetățenilor și a investitorilor cu privire 
la ireversibilitatea monedei euro și a viitorului nostru 
european comun.”

Comisarul Moscovici a prezentat o imagine de ansam-
blu a situației economice din UE, anticipând o creștere 
de 1,6% în 2017 și de 1,8% în 2018. În discursul său, 
el a afirmat: „Viziunea mea este a unei Europe unite 
pe plan social și fiscal, în măsură să combată popu-
lismul și să acționeze totodată pentru o convergență 
economică ascendentă și pentru progresul social al 
cetățenilor săi. Dat fiind că se preconizează că euro 
va deveni moneda întregii UE, este absolută nevoie 
de finalizarea arhitecturii sale, iar contribuția CESE la 
această dezbatere va fi foarte apreciată.” Aceste idei 
au avut o amplă rezonanță și în cursul dezbaterii publice 
organizate de CESE la 2 februarie cu privire la viitorul 
monedei euro și la aprofundarea UEM. (mm)� l

Eliminarea amenințărilor și obstacolelor 
prezente pe piața unică, cu garantarea simultană 
a drepturilor sociale

Piața unică se află în pericol: în timp ce SUA, Aus-
tralia și Japonia au reușit să își mărească semnificativ 
cererea internă, piața unică europeană – element cheie 
al integrării și prosperității europene – a crescut cu doar 
0,4%, în timp ce în zona euro ea a scăzut, de fapt, cu 
1,6% între 2008 și 2015. În plus, practicile abuzive, cum 
ar fi dumpingul social, în special în domeniul furnizării 
transfrontaliere de servicii, subminează încrederea pe 
care lucrătorii și întreprinderile care acționează corect 
o au în piața unică, iar sprijinul public este în declin.

„Aceste lucruri dăunează economiei noastre. Pentru 
a putea fi stimulată așa cum se cuvine, piața unică 
trebuie finalizată, dar nu în detrimentul normelor și al 
drepturilor economice și sociale fundamentale”, a afir-
mat raportorul Oliver Röpke (Grupul „Lucrători” – AT). 
„O bună funcționare a pieței unice presupune respec-
tarea legislației europene și naționale, cu atât mai mult 
în desfășurarea activităților transfrontaliere.” Procesul 
de integrare europeană trebuie să găsească echilibrul 
potrivit între dezvoltarea economică, socială și de mediu 

și să crească convergența economică și socială între sta-
tele membre.

În avizul din proprie inițiativă pe tema „Amenințări 
și obstacole în calea pieței unice”, CESE solicită, de 
asemenea:
�l o concurenţă loială: se impune respectarea legisla-

ției europene și naționale, a drepturilor lucrătorilor 
și a principiului că aceeași muncă în același loc tre-
buie remunerată în același mod, dar și eliminarea 
falsei detașări a lucrătorilor și a practicilor neloiale 
în domeniul achizițiilor publice;

�l înlăturarea obstacolelor de pe piață: este necesară 
o mai bună recunoaștere a calificărilor și diplomelor 
și eliminarea obstacolelor de reglementare;

�l o politică fiscală bine reglementată: trebuie între-
prinse acțiuni care să asigure o bază fiscală comună 
consolidată a întreprinderilor, raportarea separată 
pentru fiecare țară, precum și combaterea evitării 
obligațiilor fiscale și a paradisurilor fiscale. (sma)�l

CESE și CE cooperează în cadrul unei conferințe 
de lansare a platformei privind economia 
circulară

În cadrul unei conferințe de două zile care urmează să 
fie organizată în comun de Comisia Europeană și de CESE 
la Bruxelles, la 9 și 10 martie 2017, va fi lansată o plat-
formă a părților interesate privind economia circulară.

CESE a solicitat o astfel de platformă pentru a se pro-
mova cooperarea dintre diferitele rețele ale societății 
civile și persoanele implicate în tranziția către o econo-
mie circulară.

„Pentru a obține rezultate practice și rapide, trebuie 
să avem la bord cei mai importanți actori și catali-
zatori — și anume, societatea civilă”, explică dna 
Brenda King, membru al CESE (Grupul „Angajatori” — 
UK), președinta Observatorului dezvoltării durabile al 
CESE (ODD). „Părțile interesate din Europa implicate 
în economia circulară sunt dornice să facă schimb de 

cunoștințe și de experiențe și să discute despre cele mai 
importante aspecte ale tranziției către o economie efi-
cientă din punct de vedere al resurselor”, adaugă dl 
Martin Siecker (Grupul „Lucrători” — NL), președin-
tele Secțiunii pentru piața unică, producție și consum 
din cadrul CESE.

În multe dintre avizele sale recente, CESE a subliniat 
necesitatea de a transforma economia noastră dintr-o 
economie liniară într-una circulară, dând glas apelului 
societății civile organizate europene la acțiuni îndrăz-
nețe privind eficiența utilizării resurselor. CESE sprijină 
o punere în aplicare ambițioasă a Planului de acțiune al 
Comisiei Europene privind economia circulară, care să 
implice părțile interesate și statele membre într-un efort 
colectiv și coordonat. (sma)� l

Prezentarea priorităților Președinției malteze

Dr. Jan Borg, secretarul parlamentar din Malta pen-
tru fondurile UE și Președinția UE din 2017, a prezentat 
prioritățile Președinției malteze a UE în cadrul sesiunii 
plenare a CESE din ianuarie. Prezentarea a fost urmată 
de o dezbatere animată cu membrii CESE (pentru mai 

multe informații privind planificarea contribuției CESE 
la lucrările Președinției malteze prin intermediul unor 
avize, a se vedea ediția din ianuarie a buletinului infor-
mativ).� l
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CESE dorește ca relocarea să nu depindă de 
acordurile de parteneriat

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați 
(ICNUR) estimează că, în 2017, numărul persoanelor care 
vor avea nevoie de relocare la nivel mondial va fi de 
aproape 1,2 milioane. În 2015, doar 80 000 de persoane 
au fost relocate în întreaga lume. Din cauza absenței 
unui veritabil program de relocare și a accesului legal în 
Europa, numeroase persoane strămutate care au nevoie 
de protecție internațională încap pe mâinile periculoși-
lor traficanți ilegali. În avizul său privind propunerea de 
instituire a cadrului de relocare al Uniunii, CESE salută 
propunerea pentru instituirea unui cadru de relocare la 
nivelul UE, acesta fiind un instrument necesar de spri-
jinire a persoanelor care solicită o astfel de protecție și, 
de asemenea, un pas către o veritabilă politică comună 
în materie de azil, pentru care CESE pledează deja de 
mult timp. Un astfel de sistem ar putea, de asemenea, 
să acorde un sprijin mai mare țărilor situate de-a lungul 
frontierelor externe ale UE.

CESE ar dori ca criteriile de relocare să țină seama de 
vulnerabilitatea persoanelor și să nu depindă de acordu-
rile de parteneriat, de ajutorul pentru dezvoltare sau de 
cooperarea efectivă cu țările terțe în domeniul azilului. 
El solicită implicarea UNHCR, în calitate de organism 
internațional care are mandatul și expertiza pentru 
a stabili dacă o persoană are nevoie de protecție sau 
nu. Acesta ar trebui să facă parte și din Comitetul la nivel 
înalt privind relocarea, la fel ca și CESE. În acest sens, 
CESE nu recomandă acordarea niciunui drept special 
care să permită statelor membre ale UE sau țărilor terțe 
să efectueze selecții.

Programul de relocare trebuie însoțit de programe de 
integrare timpurii, efective și validate inclusiv prin acce-
sul la piața forței de muncă, recunoașterea calificărilor și 
furnizarea de formare profesională și lingvistică. Socie-
tatea civilă ar putea juca un rol decisiv. (sma)� l

Politicienii și societatea civilă trebuie să ia 
măsuri împotriva traficului de persoane
Proiecția de film organizată 
împreună cu ONU subliniază 
brutalitatea traficului de 
copii

ONU și CESE au prezentat filmul Sold, rea-
lizat de J. D. Brown, la Centrul de arte fru-
moase BOZAR, din Bruxelles, la 10 ianuarie 
2017. Evenimentul a fost deschis de dna 
Madi Sharma, membru al CESE (Grupul 
„Angajatori”, UK) și de dna Deborah 
Seward, directoarea Biroului regional 
de informare al ONU (UNRIC). Filmul ilus-
trează brutalitatea traficului de copii și 
caracterul său inuman.

Potrivit datelor Biroului ONU pentru Dro-
guri și Criminalitate (UNODC), milioane 
de persoane cad victime traficului de 
persoane în fiecare an la nivel mondial, 
iar exploatarea sexuală este forma cea 
mai întâlnită de trafic de persoane (53%), 
urmată de munca forțată (40%), care este 
în creștere. Documentul de lucru al Euros-
tat privind traficul de persoane din 2015 
(Working paper on trafficking in human 
beings) arată că 69% dintre victimele înre-
gistrate în UE au fost traficate în scopul 
exploatării sexuale și 19% pentru muncă 
forțată. La nivel mondial, 49% dintre vic-
timele identificate ale traficului sunt femei 
adulte, iar 33% sunt copii.

În avizele sale privind traficul de persoane, 
CESE a solicitat să se acorde o mai bună protecție și un 
sprijin mai puternic victimelor, acestea fiind deseori des-
coperite inițial de către organizații locale ale societății 
civile. Comitetul consideră că acest lucru este esențial 
pentru a le permite să se reintegreze în sfera legală 
a societății din care au fost excluse. Integrarea lor pe 
piața muncii ar trebui finanțată prin fonduri publice.

Proiecția de film a fost urmată de o dezbatere la care 
au participat dna Madi Sharma și reprezentanți ai 
UNODC, OIM și UNICEF, care au pledat pentru măsuri 
politice mai hotărâte și pentru o regândire a politicilor 
europene. Pe lângă dezbaterea cauzelor și a măsurilor 
posibile împotriva traficului de persoane, vorbitorii au 
subliniat rolul esențial al organizațiilor societății civile 
și al fiecărui cetățean în parte și au făcut apel la unirea 
eforturilor. (jk)� l
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Inovarea și știința în slujba tuturor: ce mai e nou în domeniu?
vicepreședintele CESE, Gonçalo Lobo 
Xavier

Dacă se ia în calcul că Orizont 2020 dispune de un 
buget de 80 de miliarde EUR pentru a finanța proiecte 
de cercetare și inovare pentru o perioadă de șapte ani, se 
poate trage ușor concluzia că eventualul impact asupra 
vieții cetățenilor ar putea fi extrem de pozitiv în ceea 
ce privește crearea de locuri de muncă și furnizarea de 
valoare adăugată pentru economia europeană.

Dar ce înțeleg oamenii obişnuiţi din asta?

Comunitatea științifică și-a exprimat încrederea fermă 
în potențialul inițiativelor Orizont 2020, dar a avertizat, 
de asemenea, că UE trebuie să abordeze întregul lanț al 
cercetării și inovării, de la cercetarea fundamentală la cea 
orientată către produse și servicii. În avizul său privind 
evaluarea la jumătatea perioadei a Programului Orizont 
2020 (raportor: Ulrich SAMM – Grupul „Angajatori” – DE), 
CESE a afirmat că „doar un sprijin bine echilibrat de-a 
lungul acestui lanț va garanta că generarea de cunoș-
tințe are drept rezultat aplicarea acestora și, în cele din 

urmă, obținerea de beneficii societale și economice”, 
având așadar un impact pozitiv asupra vieții oamenilor.

Adevărul este că există în prezent o lipsă acută de con-
știentizare de către omul de rând a impactului posibil al 
rezultatelor cercetării și inovării asupra vieții de zi cu zi.

Dacă la aceasta se adaugă faptul că există (încă) dife-
rențe considerabile în ceea ce privește dotările în 
materie de știință și inovare între statele membre, este 
evident de ce considerăm că simpla creștere a bugetului 
programului pentru activități de promovare a științei și 
inovării în societate nu va schimba opinia unui membru 
obișnuit al publicului cu privire la această chestiune.

Acesta este motivul pentru care suntem în favoarea 
îmbunătățirii finanțării de bază a cercetării și inovării 
în acele regiuni din Europa care nu sunt atât de bine 
pregătite, înainte de a se pune accentul pe așa-numita 
„cercetare și inovare responsabilă”.

Europa mai are un răgaz de trei ani pentru a  pune 
mai bine în aplicare acest program, prin simplificarea 
regulilor, utilizarea unui limbaj mai clar în apelurile la 

participare, creșterea caracterului democratic al listei de 
candidați, crearea de oportunități de finanțare pentru 
proiecte mici și mijlocii, dar cu impact major, și impli-
carea platformelor de comunicare socială în calitate de 
componentă-cheie, de exemplu în procesul de popula-
rizare a exemplelor de reușită, atunci acest lucru este 
esențial pentru creșterea nivelului de sensibilizare. Toate 
acestea sunt principii ce nu trebuie scăpate din vedere.

Ar trebui, de asemenea, să se analizeze ideea înființării 
de cursuri privind inovarea pentru jurnaliști sau a unui 
premiu pentru jurnalism în domeniul inovării, cu scopul 
de a promova înțelegerea de către oamenii obișnuiți – 
de vreme ce ei sunt, în definitiv, utilizatorii finali ai cer-
cetării și inovării – a ceea ce programul Orizont 2020 
poate însemna pentru viața lor.

Toate acestea arată că inovarea și cercetarea științifică 
nu sunt lucruri de neînțeles, ci unele care ne pot face 
viața mai bună, iar pe noi încă și mai mândri că aparți-
nem unei Europe pentru toți și a tuturor. Ușor de înțeles, 
nu-i așa?� l

Amprenta memoriei
O expoziție de portrete

Pentru a marca Președinția malteză a UE, CESE 
găzduiește o expoziție de portrete contemporane 
realizate de fotograful maltez de talie internațio-
nală Joseph P. Smith. Expoziția prezintă portrete ale 
câtorva dintre locuitorii cei mai în vârstă ai orașului 
istoric Birgu și o proiecție video care conține interviuri 
cu aceștia și dezvăluie activitatea din spatele scenei. 
Expoziția va fi inaugurată oficial la 22 februarie 2017, 
în cursul sesiunii plenare a CESE din luna februarie, și 
va rămâne deschisă până la 24 martie 2017, în spațiul 
Atrium 6 din clădirea JDE. (jp)� l

Problema obsolescenței 
programate: o carte publicată 
recent subliniază rolul de 
pionier al CESE

Într-o carte publicată recent, intitulată „Understanding Planned Obsoles-
cence” („Să înțelegem obsolescența programată”), Kamila Pope, conferențiară 
braziliană specializată în dreptul mediului și în bio-drept, examinează cauzele, 
costurile și impactul obsolescenței programate. Cartea include o descriere 
amănunțită a lucrărilor CESE pe această temă, de la avizul deschizător de dru-
muri al dlui Thierry Libaert din 2013 și proiectul ulterior realizat sub președinția 
dlui Henri Malosse, la studiul din 2016 referitor la „Efectele asupra consuma-
torilor ale precizării pe etichete a duratei de viață a produselor” și conchide astfel: „Este de netăgăduit că 
mobilizarea obținută de Comitetul Economic şi Social European prin publicarea unui aviz însoțit de un 
plan de combatere a obsolescenței programate reprezintă una dintre cele mai importante măsuri luate 
până în prezent de autoritățile publice în acest domeniu.”

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Consumption 
and Waste Generation („Să înțelegem obsolescența programată - nesustenabilitatea cauzată de producție, 
consum și generarea de deșeuri”), Kogan Page, 2017, 240 de pagini. (dm)� l
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Președintele Dassis îl felicită pe președintele nou ales al 
Parlamentului European

La 19 ianuarie, președintele CESE, dl 
Georges Dassis, a  adresat o  scrisoare de 
felicitare dlui  Antonio  Tajani, cu ocazia 
alegerii sale în funcția de președinte al 
Parlamentului European. Dl  Dassis și-a 
exprimat speranța că excelenta colabo-
rare care a  marcat relațiile dintre CESE 
și Parlamentul European va continua în 
viitor și l-a asigurat pe dl Tajani că CESE 
va oferi Parlamentului European întregul 
său sprijin pentru a răspunde provocărilor 
care se prefigurează: „Alegerea dumnea-
voastră are loc într-un moment de criză 
pentru Uniunea Europeană. Unul dintre 
principalele obiective ale tuturor actorilor 

europeni este recâștigarea încrederii și 
a interesului cetățenilor pentru proiectul 
nostru și activitățile noastre. Parlamentul 
European, în calitatea sa de organ al UE 
ales în mod democratic, trebuie să joace 
un rol important. Comitetul Economic și 
Social European, în calitatea sa de organ 
de reprezentare a societății civile organi-
zate din Europa, este gata să acționeze ca 
partener de nădejde în acest demers.”

Georges Dassis a propus și căutarea unor 
modalități de a consolida monitorizarea în 
cadrul PE a avizelor Comitetului, asigurarea 
unei coordonări adecvate între deputații în 
Parlamentul European și membrii CESE, pre-
cum și identificarea altor priorități comune. 
El l-a invitat pe dl Tajani să ia cuvântul în 
plenul Adunării CESE, cu prilejul uneia din-
tre următoarele sesiuni plenare ale Comi-
tetului: „Suntem convinși că prezența 
dumneavoastră va consolida semnifica-
tiv legăturile dintre puterea legislativă 
a Uniunii și reprezentanții societății sale 
civile”, a încheiat dl Dassis. (dm)� l

Dl Tom JONES — membru al CESE, participant la „Săptămâna 
verde internațională” de la Berlin

Dl Tom Jones (Grupul „Activități 
diverse” – UK), dna Jarmila Dubravská 
(Grupul „Angajatori” – SK) și dna Piroska 
Kállay (Grupul „Salariați” – HU) au partici-
pat, în calitate de membri CESE, la Săptă-
mâna verde internațională de la Berlin, un 
eveniment excepțional dedicat agriculturii 
și producției alimentare, care atrage o jumă-
tate de milion de vizitatori în fiecare an.

Dl Jones a  fost invitat la o dezbatere pe 
tema „Declarația 2.0 de la Cork – de 
la reflecție la acțiune”, cu participarea 
comisarului Phil Hogan și a ministrului ger-
man al agriculturii, dl Christian Schmidt. 
Dl Jones a declarat că dezvoltarea rurală 
trebuie să se axeze în special pe sprijinirea 
tinerilor fermieri și a tineretului din mediul 
rural cu spirit antreprenorial. O modalitate 
de a materializa acest sprijin este punerea 
la dispoziție a benzii largi de mare viteză în 
zonele rurale, de care ar profita și tânăra 
generație, și întreprinderile. Dacă sunt 

modernizate, structurile de agroturism 
și turism local oferă potențial de creștere 
economică și de creare de locuri de muncă 
la nivel local. Activitățile recreative legate de 
sănătate au un enorm potențial de a atrage 
mai multe persoane din mediul urban către 
zonele rurale. În plus, consumatorii joacă un 
rol esențial în revitalizarea zonelor rurale 
și ar trebui să fie sensibilizați cu privire la 
valoarea unor produse alimentare trasabile 
și obținute în mod durabil.

Programul de dezvoltare rurală și PAC nu 
au fost suficiente pentru a inversa declinul 
rural. Zonelor rurale trebuie să li se pună 
la dispoziție și alte fonduri de investiții ale 
UE. Schimbarea va depinde în primul rând 
de spiritul antreprenorial al populației 
locale și de întreprinderile (inclusiv între-
prinderile sociale) care acoperă deficitul în 
satele în care serviciile publice au dispărut. 
Zonele rurale durabile sunt benefice pentru 
toți cetățenii. (sma)� l

Recepție de anul nou la Palatul regal
În mod tradițional, regele și regina 

Belgiei organizează o  recepție la Palatul 
regal, la începutul noului an, pentru a-și 
prezenta urările conducătorilor instituți-
ilor europene și șefilor reprezentanțelor 
permanente pe lângă UE de la Bruxelles. În 
acest an, recepția a avut loc la 25 ianuarie. 
CESE a  fost reprezentat de președintele 
George Dassis, de vicepreședinții Gonçalo 
Lobo Xavier și Michael Smyth, de secretarul 
general Luis Planas, și de șeful protocolului, 
dl Dominique-François Bareth. (dm)� l

PE SCURTEuropa în schimbare: cu ce provocări 
se confruntă sindicatele?
Grupul „Lucrători” al CESE

La 15 februarie 2017, Grupul „Lucrători” 
a organizat o reuniune extraordinară pentru 
a discuta strategia și prioritățile sale într-un 
context aflat într-o profundă schimbare, 
date fiind alegerea noului președinte ame-
rican, perspectiva Brexitului, sfârșitul „marii 
coaliții” informale în Parlamentul European, 
criza guvernamentală din Italia și viitoarele 
alegeri din Țările de Jos, Franța și Germania. 
Participanții au analizat provocările și opor-
tunitățile care apar pentru sindicatele euro-
pene în urma acestor noi evoluții politice și 
instituționale care le îndeamnă acum, mai 
mult decât oricând, să apere valorile demo-
cratice europene și statul de drept împotriva 
mișcărilor populiste din ce în ce mai agresive 
și a propagandei lor înșelătoare.

Toți participanții au insistat mult asupra 
ideii de creare a unui nou model economic 
și social al UE pentru ocuparea forței de 
muncă și creștere economică, cu adevărat 
eficient în slujba bunăstării cetățenilor săi, 
ca fiind cea mai bună protecție împotriva 
unor asemenea fenomene. Ei au subliniat 
legătura strânsă dintre viitorul UE și un 
pilon social eficient și au examinat diverse 
modalități de a avansa către stabilirea unor 
legături strânse cu importante investiții 
publice și private, în vederea creării de 
noi locuri de muncă. Avizul privind pilonul 
social, recent adoptat de CESE, oferă un bun 
punct de plecare, întrucât se concentrează 
asupra unor propuneri concrete, menite să 
transforme acest proiect în măsuri pozitive 
și semnificative de îmbunătățire a condiții-
lor de muncă și de viață ale cetățenilor și de 
restabilire a încrederii lor în Uniune. (mg)�l

Către o economie colaborativă echitabilă: rolul și locul 
platformelor de cooperare
Grupul „Activități diverse” al 
CESE

La 5 decembrie 2016, președintele Grupului 
„Activități diverse” al CESE, dl Luca Jahier 
(IT), a prezidat o conferință în cursul căreia 
persoane care activează în cadrul economiei 
sociale și solidare au oferit exemple cu pri-
vire la modul în care se pot crea platforme 
colaborative echitabile și au scos în evidență 
varietatea de modele, oportunități și pro-
vocări pe care acestea le prezintă pentru 
legiuitori și societate.

Platformele digitale se află în centrul eco-
nomiei colaborative. Peste tot în UE și în 
întreaga lume, oameni obișnuiți sau între-
prinzători și comunități din economia soci-
ală utilizează aceste instrumente eficace 
pentru a crea, menține sau accesa bunuri 
și servicii partajate. Obiectivele de echitate 
și redistribuire urmărite de aceste părți 
interesate fac ca modelele lor de platforme 
digitale să fie complet diferite de cele care 

acaparează valoarea creată de utilizatori și 
contribuitori, plasându-se deasupra legis-
lației sociale și a justiției. Aceste platforme 
ar trebui să fie recunoscute și reglementate 
în mod echitabil.

Cu sprijinul Grupului „Activități diverse”, 
șase organizații implicate în economia 
socială și solidară și grupul de acțiune soci-
ală Commons („Bunuri comune”) – la care 
participă comunități de utilizatori ce își 
gestionează resursele în comun – au adus 
laolaltă aproape 200 de persoane în Bruxe-
lles, în scopul:
�l de a afla despre exemple interesante 

de platforme de cooperare în dome-
niile culturii, alimentației, terenurilor, 
schimburilor de servicii între întreprin-
deri, monedelor locale etc.;

�l de a discuta chestiuni juridice: legisla-
ția muncii, proprietatea, contractele și 
impozitarea;

�l de a preciza care sunt așteptările lor de 
la Uniunea Europeană, statele membre 
și orașe;

�l de a promova parteneriatele.

Grupul „Activități diverse”, ai cărui membri 
provin, în mare parte, din sectorul econo-
miei sociale, a reiterat rolul central care îi 
revine în ce privește promovarea și con-
solidarea democrației participative, prin 
stabilirea și menținerea de contacte cu 
reprezentanți ai organizațiilor societății 
civile din întreaga lume. (cl)� l

Expoziția de fotografii a regizorului 
polonez Andrzej Wajda

Grupul „Angajatori” al CESE
În ianuarie, CESE a  prezentat o  expozi-
ție cuprinzând peste 30 de fotografii cu 
regizorul polonez Andrzej Wajda, recent 

dispărut. Aceste fotografii, realizate de artis-
tul fotograf de talie internațională Czesław 
Czapliński, ilustrează o serie de momente 
emoționante din viața profesională și pri-
vată a lui Andrzej Wajda.

„Nu este exagerat să spunem că Andrzej 
Wajda a fost un maestru universal recu-
noscut și un simbol al cinematografiei 
europene”, a  afirmat Jacek P. Krawczyk, 
președintele Grupului „Angajatori” al CESE, 
la ceremonia de închidere a expoziției, care 
a avut loc la 25 ianuarie. Acesta a încura-
jat publicul să vizioneze ultimul film al lui 
Andrzej Wajda, Powidoki („Imagine rema-
nentă”), care va fi proiectat la Bruxelles, în 
luna martie.

Maciej Karpiński, romancier, dramaturg și 
scenarist polonez, a împărtășit publicului 
amintirile sale legate de colaborarea cu 
Andrzej Wajda. El a subliniat că Wajda nu 
a fost numai un mare artist polonez, ci și 
un mare european, cu un viu interes pentru 
chestiunile europene și bun cunoscător în 
domeniu.

Expoziția a fost organizată la inițiativa Gru-
pului „Angajatori” al CESE. (lj)� l
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Sticky Note
REPLACE „Coordination” WITH „Coordonare”




