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EDITORIAL Opt luni de „primăvară arabă” – este 
momentul să ne oprim și să refl ectămDragi cititori,

Actuala criză fi nanciară a afectat mulți cetățeni ai UE. 
„Datoria publică”, „măsurile de austeritate” și „swapu-
rile pe riscul de credit” au devenit rapid subiecte princi-
pale și constante ale buletinelor de știri, amintindu-ne 
de trista realitate din plan social. Acțiunile politicie-
nilor și ale instituțiilor publice trebuie să refl ecte și 
să abordeze situația trăită de cetățeni în țările lor. De 
aceea, poziția adoptată de CESE față de viitorul buget 

al UE constă în dorința ca UE să fi e un model de responsabilitate în plan economic și să 
își fructifi ce bugetul la maxim.

CESE recomandă reducerea birocrației aferente accesării fondurilor UE, astfel încât 
aceste resurse, menite să stimuleze creșterea și să fi e de folos tuturor cetățenilor europeni, 
să nu rămână neexploatate. Avizul nostru privind viitoarea fi nanțare a UE solicită orga-
nelor legislative ale UE să creeze o nouă structură bugetară, care să răspundă așteptărilor 
cetățenilor europeni. În aviz se pledează în favoarea unui nou sistem, bazat în întregime 
pe resursele proprii ale UE și se recomandă renunțarea la principiul profi tului echitabil 
(„juste retour”).

Politica agricolă comună (PAC) reprezintă un bun exemplu de politică care a fost, timp 
de decenii, în slujba cetățenilor europeni. Până de curând, PAC consuma cea mai mare 
parte a bugetului UE. Deoarece fi nanțarea actuală a PAC expiră în 2013, discuțiile privind 
viitorul acesteia merg în paralel cu revizuirea bugetului UE pentru perioada de după 2013.

CESE este de părere că PAC ar trebui reformată astfel încât să se asigure profi tabilitatea 
agriculturii, garantându-se totodată venituri echitabile pentru agricultori în întreaga UE. 
PAC promovează, printre altele, utilizarea durabilă a resurselor și păstrarea biodiversității, 
în paralel cu sporirea potențialului de ocupare a forței de muncă în mediul rural.

Întrucât, în prezent, numai 7 % din agricultori au vârste sub 35 de ani, iar un agricultor 
din trei are peste 65 de ani, trebuie să îi încurajăm pe tineri să se îndrepte către agricultură. 
CESE fi ind un organism care reprezintă oamenii de rând, eu însumi fi ind de mult timp 
agricultor, putem să încercăm să răspândim mesajul potrivit căruia agricultura este, într-
adevăr, o activitate care merită practicată.

Care este utilitatea unui buget european ambițios?

Un astfel de buget ar transpune în realitate strategia pentru o Europă inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. În acest sens, UE trebuie să pună în aplicare o politică 
de coeziune temeinică și fl exibilă, ajustată în funcție de nevoile de la nivel local. Cu toate 
acestea, mai multe părți interesate solicită o reducere a resurselor alocate acestei politici, 
argumentând că procentajul actual, de 38,4 % (media pentru perioada 2000-2006) din 
bugetul UE, este prea ridicat. Acest lucru este o denaturare! Nu vom ajunge niciodată și în 
niciun caz la o Europă durabilă fără o creștere economică de calitate. În acest scop, este 
esențială fi nalizarea pieței interne, pentru a se stimula creșterea, investițiile, exporturile, 
crearea de locuri de muncă, o industrie durabilă și servicii inovatoare.

Jacques Delors afirma odinioară: „Modelul economic european trebuie să fie 
menținut de trei principii: principiul concurenței, pentru a-l stimula, principiul 
cooperării, pentru a-l consolida și principiul solidarității, pentru a-l unifi ca.”

Să nu confundăm echilibrarea bugetelor naționale cu echilibrarea bugetului UE. 
Competitivitatea Europei are un preț, prețul investițiilor pe termen lung, al locurilor de 
muncă durabile și al unei perspective asupra viitorului.

Staff an Nilsson
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A fost un an încărcat, până acum, pentru 
Comitetul de monitorizare Euromed al 
CESE și tendința va continua. Odată cu 
mișcările din Tunisia, care au început în 
luna ianuarie a acestui an, și chiar înainte 
ca „revoluțiile arabe” (termenul utilizat 
în limba arabă pentru evenimentele din 
regiune) să se extindă în Egipt, a devenit 
evident pentru toți cei de care, în cadrul 
CESE, lucrează îndeaproape cu regiunea 
Euromed că se întâmplă ceva cu urmări 
profunde.

După o pauză foarte scurtă de gândire, 
Comitetul de monitorizare Euromed 
(CMEM) și-a reluat lucrările pentru a se 
alătura societății civile libere și indepen-
dente care începe să se formeze în regi-
une și a consolida rezultatele obținute de 
oamenii din stradă în această regiune. 
Astfel, CMEM s-a concentrat pe utiliza-
rea capacității CESE pentru a se obține 
rezultate maxime: reunirea organizațiilor 
sociale partenere care au fost, și, în unele 
cazuri, mai sunt în confl ict, urmărirea 
cooperării cu alte organizații din acest 
domeniu, cum ar fi  Fundația Europeană 
de Formare și Organizația Internațională 
a  Muncii, solicitarea coordonării 
acțiunilor cu alte instituții ale UE și, în 
general, utilizarea experienței sale ample 
în benefi ciul partenerilor săi. Mai pre-
cis, a organizat misiuni de explorare în 

Tunisia și Maroc pentru a intra în con-
tact cu un spectru larg de organizații ale 
societății civile și pentru a identifi ca noi 
parteneri, în cazul din urmă încercând, de 
asemenea, să stabilească contacte cu noul 
CES din Maroc. Pentru toamnă, sunt 
planificate alte vizite de documentare 
în Liban și, eventual, în Egipt, în cadrul 
pregătirilor pentru summitul Euromed 
al Consiliilor economice și sociale și al 
instituțiilor similare, care va avea loc spre 
sfârșitul anului. Deși aceste vizite sunt 
foarte intense și, adesea, epuizante, nu 
există nicio îndoială că ele vor fi  și bene-
fi ce sub aspectul cunoașterii adevăratei 

societăți civile din țările din regiune și al 
familiarizării acesteia cu rolul CESE.

Ar fi o  iluzie să se creadă că toate 
obiectivele au fost realizate. Ne afl ăm în 
fața unor riscuri mari, acesta fi ind moti-
vul pentru care este esențială continuarea 
angajamentului și implicării UE în reali-
zarea obiectivelor „revoluțiilor” din regi-
une. Pentru moment, tot ceea ce CESE 
și partenerii săi pot face este să sădească 
germenii democrației, în speranța că roa-
dele pot fi  culese într-un viitor nu prea 
îndepărtat. Așa cum se spune, rămâne de 
văzut… (gh) ●
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LEADER, model pentru parteneriatele 
de dezvoltare locală

Abordarea adoptată de UE prin inter-
mediul programului LEADER repre-
zintă un model de implicare a părților 
interesate în dezvoltarea la nivel local. 
Cu toate acestea, LEADER nu și-a mate-
rializat încă pe deplin potențialul de 
a integra nevoile locale în cadrul strate-
giilor de dezvoltare, de a mobiliza părțile 
interesate și de a promova inovarea pe 
plan local. Acestea sunt principalele 
concluzii ale audierii pe tema „LEA-

DER, instrument pentru dezvoltare 
locală”, organizate de CESE la 20 iunie 
la Bruxelles. Participanții au solicitat 
norme administrative uniforme, clare 
și simplificate, o implicare mai mare 
a grupurilor de acțiune locală (GAL) în 
programarea cu privire la dezvoltarea 
rurală, mai multă libertate de a alege 
prioritățile locale și a pune în aplicare 
soluții locale, o mai mare transparență 
în activitățile, monitorizarea și evaluarea 

GAL, precum și consolidarea capacității 
administrative a tuturor actorilor locali. 
Concluziile audierii vor contribui la ela-
borarea avizului CESE pe tema „LEA-
DER, instrument de dezvoltare locală”, 
care este în prezent în curs de pregătire 
în contextul dezbaterii privind viitorul 
PAC și al pilonului de dezvoltare rurală 
al acesteia. (rh) ●
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SESIUNEA PLENARĂ PE SCURT
Comisia Europeană a îndemnat la menţinerea calităţii 
locurilor de muncă

Criza fi nanciară a avut repercusiuni 
ample pentru piața forței de muncă 
din Europa, nivelul ocupării forței 
de muncă scăzând la aproximativ 
69 %. Comisia Europeană a răspuns 
printr-o inițiativă menită să sporească 
rata de ocupare a forței de muncă și 
să redea încrederea în piața forței 
de muncă din Europa. Inițiativa „O 
agendă pentru noi competențe și 
locuri de muncă” a  făcut obiectul 
analizei efectuate în cadrul avizului 
elaborat de dna Drbalová (Grupul 
„Angajatori”, Republica Cehă), 
raportor, și dl Zufiaur Narvaiza 

(Grupul „Lucrători”, Spania), coraportor.

CESE salută călduros activitatea Comisiei în acest domeniu și încura-
jează statele membre ca, pornind de la acesta, să-și intensifi ce propriile 
eforturi, recurgând la dialogul social și civil. Cu toate acestea, CESE 
observă că inițiativa nu refl ectă prioritatea de a se crea locuri de muncă 
de calitate și subliniază importanța garantării faptului că drepturile lucră-
torilor sunt, în continuare, protejate și nu sacrifi cate în favoarea unei 
piețe a forței de muncă mai efi ciente. (ma) ●

Protecţia consumatorilor în domeniul fi nanciar, în 
centrul preocupărilor CESE

Criza economică a pus în evidență recenta proliferare masivă a produ-
selor fi nanciare. Mai devreme sau mai târziu, toți consumatorii intră 
inevitabil în contact cu acestea, de exemplu, atunci când achiziționează 
o proprietate sau își investesc economiile. De aceea, CESE dorește să 
creeze un nou cadru menit să sensibilizeze consumatorii și debitorii cu 
privire la produsele pe care le utilizează și la drepturile lor și să garanteze 
protecția deplină a acestora. Două noi avize adoptate în cadrul sesiunii 
plenare din iulie vor contribui la armonizarea pieței ipotecare din UE 
și la explicarea către consumatori a drepturilor lor în ce privește noile 
produse fi nanciare.

În primul rând, avizul CESE privind contractele de credit pentru 
proprietăți rezidențiale, elaborat de dna Reine-Claude Mader (Grupul 
„Activități diverse”, Franța), va contribui la redarea încrederii consuma-

torilor și la refacerea stabilității fi nanciare prin intermediul unei piețe 
unice efi ciente și competitive. În al doilea rând, avizul CESE privind 
educația fi nanciară și consumul responsabil de produse fi nanciare, ela-
borat de dl Carlos Trias Pintó (Grupul „Activități diverse”, Spania), 
va contribui la sensibilizarea prin educație în domeniul produselor 
fi nanciare. (ail) ●

Asigurarea viitorului energetic al Europei

Provocarea pe care o presupune garan-
tarea surselor europene de energie este 
tema a două avize, ambele subliniind 
importanța planifi cării și a efi cienței 
pe termen lung pentru a  soluționa 
dilema din ce în ce mai evidentă cu 
care se confruntă Europa în mate-
rie de energie. Primul aviz, elaborat 
de dl Zbořil (Grupul „Angajatori”, 
Republica Cehă) și de dl Gibellieri 
(delegat, Italia) în funcția de corapor-
tor, îndeamnă Comisia Europeană să 
adopte o poziție proactivă în domeniul 
asigurării și îmbunătățirii accesului la 
materiile prime. CESE pledează pentru 

o politică externă mai activă în acest domeniu, atât în ceea ce privește 
monitorizarea situației comerțului internațional, cât și încurajarea 
negocierilor internaționale prin intermediul Organizației Mondiale 
a Comerțului.

Problema îmbunătățirii efi cienței energetice a fost ridicată de un 
alt aviz, al cărui raportor a fost dna Sirkeinen (Grupul „Angajatori”, 
Finlanda). Deși este întru totul favorabil obiectivului de efi ciență ener-
getică, CESE aduce în discuție o serie de probleme. CESE subliniază că 
efi ciența și economisirea în materie de energie depind în mare parte de 
schimbarea obișnuințelor de consum. Din acest motiv, CESE se teme 
că abordarea Comisiei se bazează în mod excesiv pe reglementare, sub-
estimând potențialul stimulentelor pozitive ca metode de modifi care 
a comportamentului. De asemenea, în opinia CESE, trebuie pus un 
accent mai puternic asupra proiectelor durabile pe termen lung, în loc 
să se prefere realizările pe termen scurt. (ma) ●

Cooperare pentru combaterea discriminării

În unele state membre s-a constatat o lipsă a integrării, iar problemele 
generate de aceasta creează un tablou îngrijorător. Am fost martorii 

unei creșteri generale a xenofobiei și a discriminării, iar statele membre 
și UE caută o soluție la aceste probleme. Pentru a contribui la dezbate-
rea pe această temă, CESE l-a însărcinat pe domnul Pariza Castaños 
(Grupul „Lucrători”, Spania) cu elaborarea unui aviz. Avizul subliniază 
importanța implicării autorităților locale și regionale, alături de socie-
tatea civilă, în soluționarea acestei probleme, având în vedere faptul că 
acestea sunt principalele părți interesate și se situează cel mai aproape 
cetățean.

CESE afirmă că integrarea nu reprezintă un act juridic, ci, mai 
degrabă, un proces complex, pe termen lung, cu dimensiuni multiple, 
în care sunt implicate o multitudine de părți interesate. În consecință, 
promovarea conviețuirii și a integrării necesită cooperare la toate nive-
lurile. Plecând de la aceste constatări, CESE propune înfi ințarea unor 
consilii consultative, organizarea de forumuri și platforme, care ar per-
mite societății civile să se facă auzită în procesul de formulare a politicilor 
în materie de integrare. (ma) ●

Depășirea confuziei transfrontaliere

Comitetul a adoptat două avize care 
se concentrează asupra modalităților 
de reducere a difi cultăților transfron-
taliere cu care se confruntă cetățenii 
și întreprinderile din Europa. Pri-
mul, elaborat de dl Farrugia (Grupul 
„Angajatori”, Malta), privește siste-
mul de impozitare. Deseori cetățenii 
primesc extrem de puțină asistență în 
ceea ce privește procedurile de impozi-
tare, iar CESE este de părere că ar tre-
bui create mecanisme de simplifi care 
și clarifi care a acestor proceduri. Un 
astfel de mecanism propus în aviz este 
crearea de ghișee unice în întreaga UE, 

unde cetățenii să poată obține informațiile și documentația necesare și 
să-și poată plăti impozitele.

Simplifi carea serviciilor transfrontaliere a fost una dintre chestiu-
nile dezbătute în avizul elaborat de dl Siecker (Grupul „Angajatori”, 
Țările de Jos). CESE salută eforturile Comisiei Europene în vederea 
îmbunătățirii pieței unice a serviciilor, în special prin crearea unor ghișee 
unice. Ghișeele unice facilitează accesul la informațiile specifi ce fi ecă-
rui stat membru și le permit furnizorilor de servicii să îndeplinească 
formalitățile administrative pe cale electronică. ●

Concursul CESE „Design Eleven” – Design fără vârstă – design pentru toate generaţiile
Studenților la design și designerilor 

profesioniști din toate cele 27 de state 
membre ale UE, precum și designerilor 
europeni care trăiesc în afara Uniunii, 
li s-a solicitat să se concentreze asupra 
temei „Solidaritatea dintre generații 
într-o epocă de îmbătrânire a populației”, 
prin conceperea unor soluții inovatoare și 
relevante, axate pe „designul fără vârstă”, 
în cadrul unui proces de „design parti-
cipativ” (în care utilizatorii fi nali parti-
cipă la procesul de concepere) și/sau de 
„co-design” (prin construirea spiritului 
de echipă între generații, tineri designeri 
profesioniști colaborând cu designeri mai 
în vârstă).

Termenul limită pentru prezentarea 
propunerilor a  fost 31 mai 2011. S-au 
înregistrat peste 250 de înscrieri din toată 
Europa și au fost prezentate peste 100 de 
produse. La începutul lunii iunie, au fost 
alese 26 de produse, iar decizia fi nală s-a 
luat la 18 iulie, la Bruxelles.

Din juriu au făcut parte dna Anna 
Maria Darmanin (președinta jurului), dna 
Anne-Marie Sigmund, dna Marie Zvol-
ská și dl Alexander Graf von Schwerin, 
membri ai CESE, împreună cu o serie de 
experți externi de renume în toate dome-
niile în care s-a desfășurat concursul.

Câștigătorii sunt următorii: KeepCool 
– Vincent Gerkens (premiul I), ORTO-
gether – Francesco di Luzio (premiul al 
II-lea) și Darning Pear – Mari Korgesaar 
(premiul al III-lea).

Ceremonia de înmânare a premiilor 
și vernisajul expoziției care prezintă 
cele mai reușite 20 de prototipuri, inclu-
siv proiectele câștigătoare, vor avea 

Manifestări culturale la CESE în cursul 
Președinţiei poloneze a UE
În contextul Președinției poloneze a UE, 
CESE organizează mai multe manifestări 
culturale, printre care se numără expoziții 
de artă poloneză contemporană și pe alte 
teme, lecturi din opere literare poloneze, 
precum și o prezentare de muzică de fi lm 
poloneză.

Câteva dintre manifestări au avut 
deja loc în această vară: la 13 iulie 2011, 
a  fost inaugurată expoziția „Paweł 
Kuczyński. Desene satirice”, în prezența 
vicepreședinților CESE, dna Darmanin și 
dl Krawczyk, precum și a reprezentantului 
Ambasadei Poloniei, dl Wojtczak; eveni-
mentul a fost urmat de o seară națională 
poloneză.

La 14 iulie 2011, poetul, scriitorul și 
traducătorul polonez Jacek Dehnel a par-
ticipat la ediția de anul acesta a prânzu-
rilor literare ale CESE. Cei aproape 100 
de participanți la această lectură au fost 
întâmpinați de dl Adamczyk, membru 
polonez al CESE.

Premiul pentru design, lansat de Comite-
tul Economic și Social European în 2009, 
urmărește să sporească nivelul global 
de sensibilizare cu privire la chestiunile 
sociale și cele care privesc societatea 
civilă. Obiectul câștigător va fi produs 
într-o serie limitată și distribuit în 2012, 
Anul european al îmbătrânirii active și al 
solidarității între generații, în cadrul stra-
tegiei de comunicare a CESE.

Direcția Generală Întreprinderi și 
Industrie a Comisiei Europene, împre-
ună cu Asociația CUMULUS (Asociația 
internațională a universităților și colegii-
lor de artă, design și media) și Platforma 
EIDD (Design for All Europe) și-au unit 
forțele pentru a spori impactul comu-
nicării și pentru a consolida implicarea 
instituțiilor și a organizațiilor europene 
în promovarea proiectării durabile și 
a inovării.

Vladimíra Drbalová, 
membră CESE

Vincent Farrugia, 
membru CESE

Ulla Sirkeinen, 
membră CESE

Între 3  și 7  octombrie 2011, CESE 
va găzdui o expoziție intitulată „Marie 
Skłodowska-Curie”, în cursul săptămânii 
„Chimie și cultură”, organizate în cadrul 
Anului internațional al chimiei.

La 25 octombrie 2011, în coope-
rare cu mai mulți parteneri polonezi și 
internaționali, CESE va lansa campania 
„Poezia în metrou”. CESE va include 
activitatea „Alege o poezie” în progra-
mul său cultural pe termen lung, ca parte 
a unei abordări interactive a culturii lite-
rare în Europa.

La 26 octombrie, oaspeții vor avea oca-
zia să asculte muzică de fi lm poloneză, în 
cadrul unei manifestări ce face parte din 
seria Come’N’Listen, care se va desfășura și 
de această dată în restaurantul La Brasserie 
(clădirea VM2).

O altă expoziție va celebra centena-
rul nașterii lui Czesław Miłosz, poet, 
romancier și traducător polonez, laureat 

loc la sediul CESE de la Bruxelles, 99, rue 
Belliard, la 21 septembrie 2011, ca parte 
a programului ofi cial al festivalului Design 
September (www.designseptember.be). 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm 
să accesați site-ul internet: www.design-
competition.eesc.europa.eu. (sb) ●

„KeepCool” – Proiectul câștigător al 
concursului CESE Design Eleven

al Premiului Nobel pentru literatură. În 
decembrie, CESE va găzdui expoziția de 
fotografi e „Artiști pentru Europa”, care 
a fost deja prezentată pe ecranele din clădi-
rea Charlemagne în cursul sesiunii plenare 
din iulie. (sb) ●

Informații suplimentare: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-culture-polish-presidency.

Dejunul literar CESE cu scriitorul și traducătorul 
Jacek Dehnel din Polonia

urop
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EDITORIAL

Ambiţioasele reforme ale PAC, sub presiune

Un nou pact între 
agricultură și mediu pentru 
a construi viitorul
Politica agricolă comună nu este o chestiune de 
interes restrâns. În cadrul CEE și, în prezent, al UE, 
PAC a fost și rămâne unul dintre pilonii pe care s-a 

construit Europa unită și așa trebuie să rămână și de acum încolo.

Această politică comună este rezultatul unui pact cu regiunile UE, în interesul 
sănătății cetățenilor europeni, pentru viitorul agriculturii europene.

Deși agricultorii sunt actorii-cheie ai agriculturii europene, aceasta reprezintă 
totuși un aspect important al societății în întregul ei. Obiectivele politicii agri-
cole comune sunt numeroase, dar se regăsesc într-un scop unic: dotarea Uniunii 
Europene cu sisteme de exploatare agricolă și de producție a hranei competitive 
și durabile, orientate spre viitor.

În prezent, PAC este încă, în principal, o politică concentrată pe trecut. Sunt 
necesare, prin urmare, o voință sporită și eforturi de reformare a măsurilor și 
a instrumentelor de promovare a competitivității: se impune trecerea de la o men-
talitate bazată pe subvenții la una bazată pe stimulente.

Numai în aceste condiții tinerii vor putea juca un rol-cheie în materie de ino-
vare, vor putea deschide noi perspective și vor putea exploata avantajele unor piețe 
deschise și reglementate. Actuala PAC nu oferă cu adevărat spațiu de afi rmare 
tinerilor întreprinzători. Nu ne referim la subvenții specifi ce, ci la sistem în sine: 
acesta trebuie să se schimbe pentru a stimula tânăra generație de întreprinzători 
să-și riște viitorul în aceste minunate sectoare ale economiei și societății europene: 
dezvoltarea rurală și producția de hrană.

Comisia a prezentat o propunere valoroasă de reformare bugetară.

În momentul de față, este rândul Parlamentului – reprezentantul intereselor 
cetățenilor europeni – să echilibreze și să satisfacă exigențele extrem de diverse 
de natură economică și socială ale economiei europene în ansamblu. Este o ches-
tiune care revine Parlamentului în ansamblu: a trecut vremea comitetelor secto-
riale. Societatea civilă europeană, ale cărei interese complexe și interdependente 
se confruntă zilnic, pe teren, cu consecințele crizei la diverse niveluri sociale ale 
Uniunii, observă cu atenție comportamentul Parlamentului și al celorlalte instituții 
europene. Observă și judecă.

Mario Campli
Președintele Secțiunii pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului

Politica agricolă comună (PAC) este 
revizuită din nou și va intra în legislația 
UE în ianuarie 2014. Cele mai recente 
propuneri prezentate de Comisia 

Europeană urmăresc să redefinească 
o politică aptă să anticipeze provocă-
rile economice, de mediu și teritoriale.

Având în vedere că Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură estimează că populația 
mondială va atinge cifra de 9 miliarde 
în 2050, PAC va trebui să răspundă 
unor mari probleme globale și regio-
nale. Creșterea populației reprezintă 
140 000 de persoane pe zi.

Dacian Cioloș, comisarul pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, afi rmă 
că până în 2030 cererea de hrană va 
crește cu 50 %. Printre factorii de care 
trebuie să se țină seama se numără 
schimbările climatice, schimbarea 
obiceiurilor alimentare, conservarea și 
utilizarea durabilă a resurselor naturale, 
rezultatul negocierilor comerciale din 
Runda de la Doha pentru dezvoltare și 
securitatea alimentară.

Comisia depune deci eforturi pen-
tru a formula o PAC care să privească 
aceste cifre astronomice și rezultate 
incerte ca pe oportunități pentru agri-
cultura europeană. În același timp, 
dorește să abordeze aspectele care sub-
minează PAC în Europa. Acestea sunt 
sarcini uriașe și, pentru a le duce la înde-
plinire, Comisia pledează pentru o PAC 
mai durabilă, mai efi cientă, mai echi-
librată, mai țintită și mai responsabilă. 
Într-adevăr, toate acestea sunt aspecte 
care necesită o analiză amănunțită. Dar 
ce presupune aceasta și unde se exercită 
presiunea politică?

PAC este împărțită în doi piloni. 
Primul pilon privește banii plătiți 
direct fermierilor care îndeplinesc 
anumite condiții stabilite de legislația 

Finanţarea agricultorilor
doar 1,6 % din agricultori primesc mai 
mult de 100 000 de euro în plăți directe 
în fi ecare an, obținând împreună 30 % 
din plățile totale. Pe de altă parte, apro-
ximativ 50 % dintre agricultorii germani 
primesc mai puțin de 5 000 euro în fi e-
care an; împreună, această majoritate 
a agricultorilor primește doar 5 % din 
totalul plăților. Este corect?”

Aceste măsuri sunt sprijinite de 
CESE, al cărui aviz a afi rmat că agri-
cultura activă reprezintă „crearea unor 
bunuri publice și a unor servicii de inte-
res social”. Astfel de servicii ar putea 
include protecția mediului, securitatea 
alimentară și protecția consumatori-
lor. Astfel, plățile ar trebui să fi e justi-
fi cate în conformitate cu aceste criterii 
largi, necomerciale. Este exact ceea ce 
intenționează să realizeze Comisia.

„Banii ar trebui cheltuiți pe agricul-
tura durabilă, care produce alimente de 
calitate și furnizează benefi cii publice, 
cum ar fi  asigurarea unui grad ridicat de 
biodiversitate”, explică dl Ribbe.

Până în 1992, plățile directe se bazau 
doar pe sprijinul prețurilor, dar ulterior 
au fost reduse. Acesta a fost cazul până 
în 2003, când PAC a fost reformată, iar 
plățile directe au fost „deconectate” sau 
nu au mai fost legate de producția de 
alimente. Peste 90 % din plățile agri-
cole europene sunt deconectate de 
producție. Astăzi, este din nou pus în 
discuție sistemul plăților directe și jus-
tifi carea sa.

În cazul în care Comisia își va 
urmări până la capăt propunerile, s-ar 
putea realiza în sfârșit un model agricol 
european mai durabil, așa cum are în 
vedere CESE. ●

Miliarde de euro din veniturile din 
impozite europene sunt utilizate ca aju-
tor pentru venit destinat agricultorilor. 
Cunoscut sub numele de plăți directe, 
acest sistem a generat numeroase con-
troverse de-a lungul timpului. Conform 
Comisiei, contribuția UE la veniturile 
agricultorilor este de aproximativ 40 %.

Curtea de Conturi Europeană a des-
coperit că printre acești benefi ciari ai 
PAC se numărau „societăți de cale 
ferată, cluburi de călărie sau de creștere 
a cailor și cluburi de golf sau de diver-
tisment și consilii locale”. Deturnând 
sprijinul fi nanciar de care agricultorii 
au atât de mare nevoie, utilizarea frau-
duloasă a fondurilor publice a subminat 
serios credibilitatea PAC.

Comisia propune în prezent 
conectarea plăților directe și a practici-
lor agricole durabile și ecologice. „Pen-
tru a fi  credibile, plățile directe ar trebui 
să fi e împărțite în mod echitabil între 
statele membre, regiuni, diferite tipuri 
de agricultură și categorii de agricultori. 
Aceasta nu înseamnă o plată unică în 

întreaga Europă”, a  explicat Dacian 
Cioloș, comisarul pentru agricultură și 
dezvoltare rurală, adăugând că politica 
ar trebui să se concentreze pe agricul-
torii activi.

CESE subliniază însă că, așa cum 
s-a menționat în comunicarea Comi-
siei, agricultura activă necesită încă 
o defi niție corespunzătoare.

Cu toate acestea, plățile directe vor 
continua să reprezinte un element 
esențial al PAC. Noile criterii obligato-
rii pentru astfel de plăți impun însă ca 
toți fermierii din UE să fi e recompensați 
doar dacă, de exemplu, consolidează 
biodiversitatea și reduc la minimum 
emisiile de CO

2
.

„Ce rațiune are continuarea plăților 
directe în viitor?” întreabă Lutz Ribbe, 
raportor CESE pentru reforma PAC din 
2013. „Avem nevoie de ecologizarea 
plăților directe pentru a încuraja prac-
ticile agricole ecologice”, spune acesta, 
adăugând că actualele strategii de plată 
nu sunt încă echitabile. „În Germania, 

UE. Al doilea pilon este cofinanțat 
de către statele membre și fi nanțează 
dezvoltarea rurală, cum ar fi  consoli-
darea biodiversității și protecția eco-
logică a terenurilor agricole. Banii din 
cadrul acestui pilon nu merg direct la 
fermieri.

Cu toate acestea, la Bruxelles anu-
mite state membre mari exercită presi-
uni considerabile pentru a reduce masiv 
bugetul celui de al doilea pilon și a-l 
redirecționa către alte rubrici bugetare, 
cum ar fi  activitatea de cercetare. Deja 
ponderea cheltuielilor PAC în bugetul 
UE a  scăzut semnificativ. Ea repre-
zenta în 1985 aproape 75 % și, potrivit 
proiecțiilor, va scădea la 39,3 % până în 
2013. Chiar și așa, dl Cioloș va trebui să 
echilibreze această presiune prin pro-

movarea unui al doilea pilon care să fi e 
chiar mai ecologic și mai durabil.

PAC a fost modelată de o politică 
orientată spre piața liberă, pe care CESE 
a pus-o sub semnul întrebării în repetate 
rânduri. CESE preconizează în schimb 
un model agricol european care să res-
pecte principiile multifuncționalității și 
durabilității pe termen lung.

Potrivit avizului CESE privind 
viitorul PAC, „sarcina prioritară a PAC 
este să valorifi ce rolul agricultorilor ca 
producători de bunuri alimentare de uz 
cotidian, dar și – în măsură din ce în 
ce mai mare – de energie ecologică și 
durabilă.” Și aceasta necesită un al doi-
lea pilon bine fi nanțat. ●
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Contaminarea pământului

Utilizarea terenurilor agricole în mod 
extrem de intensiv sau industrial este răs-
punzătoare pentru declinul biodiversității 
în multe dintre regiunile Europei. Agri-
cultura industrială accelerează pierderea 
în materie de biodiversitate prin niveluri 
sporite de îngrășăminte suplimentare și 
prin scurgeri de substanțe chimice care au 
un efect negativ asupra naturii.

Intensifi carea agriculturii în Europa 
produce o  serie de efecte adverse. În 
mod fi resc, agricultorii doresc să obțină 
o producție maximă prin culturile lor și, 
de aceea, cultivă câte o singură varietate 
de plante pe suprafețe foarte mari. Această 
practică, numită monocultură, face ca, în 
cele din urmă, solul să fi e mai vulnerabil 
la agenții patogeni, ceea ce îi determină 
pe agricultori să folosească îngrășăminte 
artifi ciale pentru îmbogățirea lui. Cu toate 
acestea, aplicarea unui set standardizat de 
ierbicide și pesticide (produse agrochi-
mice) are, în fi nal, un efect negativ asu-
pra solului. În plus, scurgerile poluează 
apa freatică, ceea ce are efecte negative 
asupra fl orei și a faunei.

În urma intensifi cării agriculturii în 
Europa în cursul anilor ’70, biodiversitatea 
în zonele cultivate a scăzut în mod semni-
fi cativ. Aceste rezultate sunt confi rmate de 
studii cu privire la populațiile de păsări din 
zonele agricole, ale căror specii s-au con-
fruntat cu o scădere treptată și continuă în 
ultimii 40 de ani. Acest fapt este semnifi ca-
tiv, deoarece terenurile agricole reprezintă 
aproximativ jumătate din suprafața UE, 
constituind habitatul unei game largi de 
specii de plante și de animale.

Cu toate acestea, evoluții recente din 
Uniune au dus la o „ecologizare” a PAC, 
în cadrul căreia biodiversitatea a  fost 
pusă în prim-plan. „Dacă agricultorii vor 
câștiga mai mulți bani din conservarea 
biodiversității sau dacă menținerea aces-
teia la un anumit standard va reprezenta 
o condiție preliminară pentru primirea de 
fi nanțare prin PAC, este probabil ca ei să 
contribuie la conservarea biodiversității”, 
afi rmă Stanka Becheva, care activează în 
cadrul campaniei pentru alimente și agri-
cultură a organizației Friends of the Earth 
Europe.

Becheva susține de asemenea că, pen-
tru a proteja biodiversitatea, 10 % din 
terenurile agricole trebuie rezervate ca 
zone pentru biodiversitate și că, în efor-
tul de a evita monoculturile, ar trebui ca 
exploatațiile agricole să nu aloce unei sin-
gure culturi mai mult de 50 % din terenuri. 
Rotația culturilor și cultivarea unor pro-
duse agricole care pot fi  folosite ca furaje 
vor reduce totodată dependența Europei 
de importuri. Becheva observă că trans-
formarea protecției biodiversității într-o 
condiție preliminară pentru acordarea 
plăților directe către agricultori intră, 
încet, pe agenda Comisiei.

Având în vedere că această măsură are 
atât sprijinul Consiliului Agricultură, cât 
și al Parlamentului European, în prezent 
toate privirile sunt fi xate asupra Comi-
siei, care își va prezenta propunerile în 
domeniul PAC mai târziu anul acesta. Se 
așteaptă ca acestea să includă protecția 
biodiversității, precum și măsuri supli-
mentare de protecție a mediului. ●

O profesie în pericol

teme că defi citul de agricultori ar putea 
conduce la un exod al populației din 
mediul rural către zonele urbane, lăsând 
în urmă parcele vaste de teren agricol 
abandonat. Fără un număr suficient 
de agricultori, Europa ar fi  silită fi e să 
intensifi ce agricultura de tip industrial, 
pe scară largă, fi e să depindă mai mult 
de importuri.

Factorii de decizie de la Bruxelles 
sunt și ei îngrijorați. Comisarul pentru 
agricultură, Dacian Cioloș, consideră că 
tinerii agricultori reprezintă o prioritate. 
Dl Cioloș dorește să-i plaseze în primul 
pilon al PAC, garantându-le astfel o linie 
de fi nanțare directă. Ideea se bucură de 
sprijin larg. Cu toate acestea, inițiativele 
anterioare – cum ar fi  Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală 2008 al 
PAC, conceput să crească ajutorul pen-
tru investiții destinat tinerilor agricultori 
– s-au încheiat cu rezultate neconclu-
dente. Trebuia ca tinerii agricultori să 
primească 70 000 de euro, dar mulți 
n-au primit nimic.

„Privim Fondul pentru dezvoltare 
rurală cu sentimente amestecate” declară 
Joris Baecke, președintele Consiliului 
European al Tinerilor Agricultori. „Pe 
de o parte, este întotdeauna încurajator 
să vezi că tinerii agricultori primesc mai 
mult sprijin, dar metoda de fi nanțare 
impune ca jumătate din fonduri să 
provină de la statele membre. În multe 
state membre, din cauza actualei crize 
fi nanciare, aceste fonduri pur și simplu 
nu există.”

Dl Baecke este coproprietar al fermei 
de culturi arabile ce aparține familiei 
sale, afl ată în sud-vestul Ţărilor de Jos, 
unde lucrează ca angajat cu fracțiune 
de normă începând din 1994. Are 33 
de ani. El speră ca minimum 80 % din 
fi nanțarea directă pentru tinerii agricul-
tori să intre în cadrul primului pilon al 
PAC. Organizația sa dorește de aseme-
nea ca tinerii agricultori să primească 
un venit garantat în primii cinci ani de 
activitate.

În afară de sprijinul financiar și 
instituțional, atât dl Narro, cât și dl 
Baecke declară că un program Erasmus 
ar putea atrage mai mulți oameni către 
această profesie. Învățarea profesiei 
într-un mediu educațional organizat, 
cu experiență practică, i-ar pune pe 
studenți în contact direct cu noi tehnici 
și cu cele mai recente tehnologii. „Tine-
rii agricultori sunt cei mai în măsură să 
folosească noile tehnologii și inovații 
pentru a face față noilor provocări legate 
de hrană”, afi rmă dl Narro.

Accesul la fi nanțare, capacitatea de 
a strânge capital și sprijinul educațional 
și instituțional general sunt obstacole 
comune cu care se confruntă tinerii 
agricultori. Depășirea acestor obstacole 
este esențială pentru a garanta viitorul 
unei profesii în care o persoană din trei 
are acum peste 65 de ani. ●

Agroturismul: o alternativă binevenită 
pentru agricultori

Agricultorii europeni se confruntă cu 
difi cultăți din ce în ce mai mari în încerca-
rea lor de a se adapta și a supraviețui într-o 
lume tot mai marcată de concurență. Dacă 
mai adăugăm și concurența prețurilor 
reduse din străinătate și scăderea volu-
mului de subvenții acordate de UE și de 
statele membre, imaginea devine și mai 
sumbră. Acestea sunt motivele pentru 
care mulți agricultori încep să se dedice 
și altor activități, în special în domeniul 
turismului rural, care ia o amploare din 

Iminentul defi cit de agricultori din UE 
ar putea submina agricultura europeană. 
Numai 6 % din totalul agricultorilor din 
UE au sub 35 de ani, în timp ce aproape 
jumătate au peste 55 de ani. Aproape 
5 milioane de agricultori se vor pensi-
ona în următorii 10 ani. Pentru a-i con-
vinge pe tineri să devină agricultori, vor 
fi  necesare mai multe stimulente fi nan-
ciare și un sprijin instituțional mai ferm.

„Nimeni nu-i va înlocui pe agricul-
torii noștri. Dacă cineva își închipuie că 
îi vor înlocui cei din alte țări, cum ar fi  
Brazilia, Argentina sau China, se înșeală 
complet. Ar trebui să refl ecteze atent la 
implicațiile reducerii masive a numă-
rului de agricultori” avertizează Pedro 
Narro, membru al CESE și raportor al 
avizului din proprie inițiativă „Viitorul 
tinerilor agricultori”.

Familia dlui Narro exploatează de 
câteva generații o podgorie în Casti-
lia – La Mancha, o regiune din Spania 
cunoscută pentru vinurile sale. El se 

Familia lui Pedro Narro la podgoria din Castilla-La Mancha

Common Barn Farm Bed and Breakfast, Regatul Unit

ce în ce mai mare în multe state membre 
ale UE.

Comisia estimează că, în prezent, peste 
o treime din agricultorii din UE (36,4 %) 
au nevoie de activități complementare 
pentru a-și suplimenta veniturile. Turis-
mul joacă un rol major în această privință, 
în special în zonele naturale atractive, 
cum ar fi  cele de munte, unde pasc turme 
de animale. Într-adevăr, agricultorii au 
depus eforturi pentru a satisface mai bine 

cerințele turiștilor, trecând de la simpla 
ofertă de cazare și masă la o ofertă diver-
sifi cată de activități de agrement. Aceste 
activități sunt binevenite mai ales pentru 
petrecerea vacanțelor în familie, când 
părinți și copii își pot petrece timpul în 
aer liber, în preajma animalelor și în mij-
locul naturii.

În comunicarea Comisiei privind vii-
torul PAC în perspectiva anului 2020 se 
arată că agricultura joacă un rol impor-
tant pentru atragerea și generarea unor 
activități economice și că turismul face 
parte integrantă din economia rurală în 
anumite regiuni ale Europei.

Turismul rural reprezintă în același 
timp o piață de nișă pentru agricultori. 
Nu este prea probabil ca specialitățile 
regionale, produse de agricultorii de la 
fața locului, să poată fi  găsite în raft urile 
supermarketurilor locale. Aceasta con-
stituie o valoare adăugată pentru cei care 
petrec vacanța la țară și îi atrage din ce în 
ce mai mult pe cetățenii Europei.

În Anglia, 50 % din exploatațiile agri-
cole se dedică deja unor „activități diver-
sifi cate”, altele decât agricultura, conform 
celor mai recente statistici în domeniu. În 
medie, aceste activități, care includ agro-
turismul, generează 15 % din veniturile 
totale realizate de exploatațiile agricole.

Există motive diferite care îi determină 
pe agricultori să opteze pentru diversifi ca-
rea activității lor, printre care se numără 
și condițiile vitrege prin care a trecut acest 
sector în trecutul recent. „Dacă nu ne-am 
fi  decis să ne diversifi căm activitatea acum 
șase ani, când lucrurile mergeau foarte 
prost în agricultură, astăzi nu ne-am afl a 
aici”, recunoaște Rona  Cooper, propri-
etara Common Barn Farm din districtul 
Cheshire’s Peak.

Aportul de venituri suplimentare „a sti-
mulat activitatea noastră și i-a adus o valoare 
adăugată”, a declarat ea. Cu toate acestea, 
turismul rural nu s-a impus decât recent 
în Regatul Unit, cu o cotă relativ stabilă 
în ultimii ani. De fapt, procentajul total de 
exploatații care și-au diversifi cat activitatea 
în alt fel decât prin închirierea de clădiri 

a  rămas aproape neschimbat în ultimii 
cinci ani.

Una din problemele cu care se confruntă 
Rona Cooper este cadrul juridic: birocrația le 
permite agricultorilor să-și diversifi ce acti-
vitatea numai într-o măsură limitată – o 
observație care poate fi  auzită peste tot în 
Europa. „Singura problemă cu care ne lup-
tăm este excesul de reglementări juridice. Ne 
afl ăm în rezervația naturală Peak District 
– asta înseamnă multe sarcini birocratice, 
la care am renunța cu drag”, explică Rona 
Cooper.

Chiar dacă turismul îi completează 
substanțial veniturile, ea rămâne în conti-
nuare dedicată agriculturii. „Cine e agricul-
tor, nu trebuie să renunțe la agricultură”, 
conchide ea. ●
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Afectat de criza fi nanciară Importurile lovesc în 
agricultorii din UE

Agricultorii din Uniunea Europeană se 
luptă din greu să rămână competitivi pe 
piața globală în condițiile în care, de cele 
mai multe ori, prețurile sunt cele care 
dictează deciziile în materie de achiziții, 
iar țările din afara UE nu sunt supuse 
acelorași norme stricte ca statele mem-
bre. Produsele agricole provenind din 
țări exportatoare extrem de competi-
tive precum Argentina, Brazilia, SUA 
și China au provocat tensiuni politice 
și chiar manifestări de protest în rândul 
agricultorilor europeni.

Avizul CESE privind reforma PAC 
2013 afirmă că produsele importate 
în Europa trebuie supuse acelorași 
exigențe ca și produsele europene. Tre-
buie să se respecte igiena, bunăstarea 
animalelor și protecția mediului, însă 
agricultorilor din țările terțe nu li se 
impun întotdeauna astfel de standarde. 
În consecință, produsele importate sunt 
mai ieft ine decât produsele echivalente 
europene. În țările din America Latină, 
de exemplu, prețul produselor cerealiere 
nu depășește 80 euro/tonă, comparativ 
cu 120 euro/tonă în UE.

Începând din 2007, Brazilia și Argen-
tina se situează printre primele trei țări 
care exportă masiv în UE, alături de 
SUA. În 2010, UE a importat produse 
agricole în valoare de 78 de miliarde 
euro. Numai importurile de fructe și 
legume au depășit 20 de miliarde de 
euro anul trecut.

Comisia s-a angajat să liberalizeze 
schimburile comerciale bilaterale, în 
conformitate cu prevederile OMC. Cu 
toate acestea, agricultorii din UE con-
testă acordurile bilaterale de tipul celui 
încheiat între UE și Mercosur (America 
Latină). UE este cea mai mare piață pen-
tru exporturile agricole ale Mercosur, 
care, în 2009, au reprezentat aproape 
20 % din totalul produselor agricole 
importate în UE. Conform COPA-
COGECA, organizația-umbrelă a pro-
ducătorilor agricoli din UE, aproape 
86 % din importurile de carne de vită 
și 70 % din importurile de carne de pui 
provin din America Latină.Cioban tunzând oile în Republica Cehă

Sectorul agricol european este supus 
presiunii în urma crizei fi nanciare, care 
continuă să provoace daune serioase. 
A fost afectat întregul lanț alimentar, de 
la producția în exploatațiile agricole la 
procesare, distribuție și transport. Cu 
toate acestea, în ciuda pierderilor, sec-
torul agricol rămâne surprinzător de 
rezistent.

„Discuțiile noastre din cadrul CESE 
au arătat că criza fi nanciară din Europa 
a afectat puternic sectorul agricol, deși 
nu atât de serios precum alte sectoare 
economice. Agricultorii noștri au fost 
obligați să accepte o reducere drastică 
a prețurilor de producător pentru multe 
produse agricole esențiale. Între timp, 
situația s-a redresat”, a explicat Adalbert 

turi. În medie, în Spania la fi ecare 157 de 
locuitori există cel puțin un restaurant, 
bar sau cafenea care servește băuturi 
– adică la egalitate cu Italia, și mai mult 
decât în oricare alt stat membru.

Din ce în ce mai mulți europeni merg 
la restaurant, deși această tendință a fost 
frânată brusc în momentul în care chel-
tuielile gospodăriilor pentru servicii de 
restaurație au descrescut cu 5,4 % între 
2008 și 2009, în comparație cu o reducere 
de 2,4 % a cheltuielilor totale pentru ali-
mente și băuturi. Atunci când puterea lor 
de cumpărare descrește, oamenii optează 
pentru a sta acasă în loc de a mânca în 
oraș. Impactul direct al crizei fi nanciare 
a avut un efect de domino asupra locurilor 
de muncă. În consecință, securitatea locu-
rilor de muncă din cadrul lanțului alimen-
tar se afl ă într-un echilibru mai precar în 
anumite state membre decât în altele.

Bineînțeles, acesta este doar un 
exemplu. Persoanele care lucrează în 
exploatații agricole sunt și ele direct 
afectate de evoluții macroeconomice pe 
care nu le pot controla deloc. De exemplu, 
prețurile combustibilului și ale alimen-
telor cauzează majorarea prețurilor de 
producție. Veniturile exploatațiilor agri-
cole au scăzut cu 40 % în 2009. Conform 
Comisiei, veniturile provenite din agri-
cultură ale lucrătorilor din zonele rurale 
s-au înjumătățit.

„Elaborarea PAC pentru perioada 
2014-2020 va depinde în mare măsură 
de viitorul fondurilor UE disponibile”, 
a  subliniat dl Kienle. El a  adăugat că 
orice reducere a plăților ar putea duce la 
pierderea de către fermieri a locurilor lor 
de muncă și a bazei existenței lor. „Dacă 
aceste plăți sunt reduse și sunt supuse 
unor cerințe suplimentare care sporesc 
birocrația, atunci impactul negativ asupra 
locurilor de muncă din agricultură este 
evident.” ●

Kienle, membru CESE și secretar gene-
ral adjunct al Asociației Agricultorilor 
Germani.

În 2008, în întregul lanț alimentar 
lucrau peste 48 de milioane de persoane, 
conform Eurostat. Astăzi, unul din 
șase locuri de muncă în UE depinde de 
producția agricolă. Aceste tipuri de locuri 
de muncă sunt concentrate și dispersate 
în diferite sectoare pe teritoriul Europei. 
De exemplu, Regatul Unit înregistra în 
2008 cea mai mare forță de muncă anga-
jată în comerțul cu amănuntul de ali-
mente și băuturi, precum și cea mai mare 
forță de muncă în serviciile de alimentație 
din UE. În schimb, Spania înregistra cel 
mai mare număr de persoane care lucrau 
în comerțul cu ridicata de alimente și bău-

Agricultorii din UE contestă acordul, 
argumentând că țări precum Brazilia 
depășesc substanțial contingentele tari-
fare existente. Mercosur face în prezent 
presiuni pentru o  liberalizare sporită 
a pieței, solicitând suplimentarea con-
tingentelor scutite de taxe vamale. Pro-
blema este agravată de faptul că țările din 
cadrul Mercosur nu aplică standarde de 
trasabilitate similare celor aplicate în UE.

„Dacă agricultorii europeni ar 
aplica aceleași norme ca și crescătorii 
de vite din Brazilia, ar ajunge în fața 
instanței”, a declarat pentru CESE info 
secretarul general al COPA-COGECA, 
dl Pekka Pesonen, adăugând că agricul-
torii din UE nu pot accepta o asemenea 
dublă măsură.

Astfel de acorduri au stârnit reacții 
masive de protest. În 2009, imaginile cu 
fermierii spanioli răsturnând camioane 
încărcate cu roșii din Maroc au ocupat 
prima pagină a ziarelor. Protestatarii 
acuzau Marocul că inundă piața UE cu 
roșii sub prețul pieței, în condițiile în 
care roșiile constituie aproximativ 23 % 
din producția horticolă a Spaniei.

Anul trecut, acordul de liberalizare 
a schimburilor comerciale încheiat de 
UE și Maroc a  majorat semnificativ 
contingentele de import pentru roșii, 
dovlecei, castraveți, usturoi, clementine 
și căpșuni. Acordurile de liberalizare, 
într-un sector care se confruntă deja cu 
mari difi cultăți, ar putea înrăutăți și mai 
mult situația agricultorilor din UE. Cifra 
de afaceri a Uniunii Europene în acest 
sector a scăzut deja cu 7,7 % în 2009.

Aplicarea în continuare a unor stan-
darde înalte în materie de alimente este 
deseori în contradicție cu menținerea 
competitivității pe piața globală. Acor-
durile de liberalizare a  schimburilor 
comerciale au un impact direct asupra 
agricultorilor din UE și, poate în aceeași 
măsură, asupra consumatorilor care 
cumpără și consumă un produs mai ief-
tin, dar, probabil, de calitate inferioară.
 ●

Noile state membre cer egalitate

Plățile directe pe suprafața de teren ara-
bil primite de statele membre care au 
aderat la Uniunea Europeană în 2004 
și 2007 au fost considerabil mai mici 
decât cele primite de statele din UE-15. 
Această situație a stârnit rapid o serie 
de critici, determinând Comisia să revi-
zuiască modul de efectuare a plăților 
directe în cadrul PAC de după 2013.

Reforma PAC din 2003 a „decuplat” 
plățile directe, plățile nemaifi ind calcu-
late în funcție de producție. În schimb, 
ele au fost efectuate fi e pe baza valo-

rii istorice a subvențiilor încasate în 
cadrul PAC (modelul istoric), fie pe 
baza posibilității statelor membre de 
a repartiza plățile în mod egal între fer-
mierii dintr-o anumită regiune (mode-
lul regional).

Noile state membre s-au confrun-
tat astfel cu o decizie difi cilă. Au avut 
posibilitatea de a alege între aceste două 
modele, însă ele trebuiau revizuite, din 
cauza absenței datelor istorice pen-
tru nivelurile de sprijin, de vreme ce 
acestea nu au existat anterior în noile 

state membre. Opțiunea pentru mode-
lul istoric a creat și alte probleme, dat 
fi ind că fi ecare stat membru a stabilit 
o perioadă de referință diferită, ceea ce 
a dus la diferențe de valoare a plăților 
directe. „Subvențiile pentru agricultură 
din UE-12 au fost stabilite pe baza unor 
perioade de referință care le sunt defa-
vorabile”, declară dl Ludvík  Jírovec, 
membru CESE și președinte al Consi-
liului de supraveghere al unei Camere 
agricole de la nivel local din Republica 
Cehă. Aceste state nu-și vor primi în 
integralitate plățile directe decât în 
2013, când va avea loc armonizarea cu 
UE-15.

În plus, discrepanța este mai mult 
decât evidentă. Deși reprezintă 29 % 
din terenul agricol al UE, noile state 
membre primesc numai 10 % din plățile 
directe, afirmă dl Jírovec. Mai mult 
decât atât, plata la hectar este, în gene-
ral, inferioară în UE-12 în comparație 
cu UE-15. În aceste condiții, statutul 
agricultorilor din noile state membre 
a ajuns să fi e descris ca fi ind „de cate-
gorie inferioară”.

Ca posibilă soluție, a  fost evocată 
opțiunea forfetară – o rată unică pen-
tru toate statele membre. S-au făcut însă 
auzite multe critici, invocând diferitele 
provocări economice, sociale și de 
mediu cu care se confruntă agricultorii 
din întreaga UE.

Președinția poloneză a  avut un 
cuvânt greu de spus pe această temă. 
Una din prioritățile sale este „de a iden-
tifi ca o bază pentru un acord privind 
un nou sistem de plăți directe, bazat pe 
criterii obiective și nu istorice”. Agenda 
Poloniei este așadar extrem de clară: 
statu-quo-ul trebuie să ia sfârșit.

În opinia dlui Jírovec, singura cale 
de viitor pentru PAC, cel puțin în 
Republica Cehă, este de a nu plafona 

subvențiile destinate exploatațiilor 
agricole mari și de a nu „ecologiza” 
PAC, deoarece aceasta i-ar compromite 
obiectivul, și anume „asigurarea hranei 
pentru populație”.

Rămâne astfel de văzut în ce direcție 
se va îndrepta reforma PAC, lansarea 
efectivă a dezbaterii urmând să aibă loc 
în următoarele luni. ●
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Hrănim schimbările climatice În buzunarele greșite

valoarea medie a plăților încasate de 
agricultori între 2000 și 2002. Această 
perioadă este supranumită „perioada 
de referință istorică”. „Agricultorii care 
activează în aceeași zonă primesc aju-
toare foarte diferite, pur și simplu pentru 
că au făcut alegeri diferite între 2000 și 
2002. Acest fapt nu numai că ridică pro-
bleme de echitate, ci și reduce efi ciența 
PAC”, afi rmă Chiriaco.

Opinia lui Chiriaco este susținută de 
comisarul pentru agricultură, Dacian 
Cioloș, care intenționează să renunțe 
la criteriul referințelor istorice pentru 
alocarea plăților. În schimb, Comisia 
propune un sistem de plăți directe care 
să acorde agricultorilor activi stimu-
lente în direcția aplicării unor metode 
de producție care să conserve resursele 
naturale. Un astfel de sistem ar trebui 
totodată să se adapteze la diversitatea 
extraordinară a condițiilor economice și 
naturale cu care se confruntă agricultorii 
pe teritoriul Europei.

Cioloș face, de asemenea, presi-
uni în direcția stabilirii unui plafon 
pentru plățile prin intermediul PAC. 
Mai mult de 1 000 de ferme individuale 
primesc anual peste 1 milion de euro. 
„Marile întreprinderi care benefici-
ază de subvențiile PAC obțin avantaje 
concurențiale clare, datorită economii-
lor de scară”, explică Chiriaco. Această 
disparitate în materie de fi nanțare împo-
vărează suplimentar micile exploatații 
agricole care se străduiesc din greu să 
rămână competitive pe piața globală.

Comisia și CESE speră ca, prin cre-
area unui sistem de plăți directe care să 
canalizeze mai bine ajutoarele, PAC să 
devină o politică mai durabilă și mult 
mai echitabilă. ●

Diversele tipuri de agricultură din Europa 
contribuie cu până la 10 % din emisiile UE 
de gaze cu efect de seră. Emisiile din sec-
torul cărnii de vită și din cel al produselor 
lactate reprezintă două treimi din această 
contribuție. Atenuarea impactului agri-
culturii asupra schimbărilor climatice nu 
necesită numai „ecologizarea” PAC, ci și 
o schimbare radicală a modelelor de con-
sum alimentar.

„Dacă nu ne ocupăm de consum, nu 
vom reuși niciodată să abordăm cauzele 
profunde ale schimbărilor climatice”, 
subliniază Marco Contiero, consilierul 
Greenpeace pentru politici privind ingi-
neria generică și agricultura durabilă. „UE 
consumă de două ori mai multe proteine 
animale decât restul lumii, inclusiv Statele 
Unite”, afi rmă dl Contiero, adăugând că 
unele state din UE, precum Țările de Jos, 
continuă să militeze pentru intensifi carea 
creșterii de animale. Principala sursă de 
proteine animale este carnea. În medie, 

mod tradițional asupra unui singur tip 
de cultură.

Oxidul de azot (N
2
O) este un gaz cu 

efect de seră, de 310 de ori mai puternic 
decât CO

2
. Potrivit unui raport al Comite-

tului permanent privind cercetarea agricolă 
al Comisiei Europene, emisiile agricole glo-
bale de N

2
O ar putea crește până în 2030 

cu 35 până la 60 %. Tehnicile de rotație 
a culturilor reduc emisiile de N

2
O. Cu toate 

acestea, agricultura rămâne sectorul econo-
mic cel mai sensibil la schimbările clima-
tice, adaugă raportul, acesta fi ind și motivul 
pentru care schimbările climatice afectează 
considerabil modul în care ne producem 
hrana. Pe măsură ce temperaturile fl uctu-
ează, culturile practicabile într-o anumită 
regiune trebuie adaptate în consecință.

În medie, o exploatație agricolă din UE 
are între 10 și 12 hectare – cu alte cuvinte, 
este de circa 100 de ori mai mică decât cele 
din SUA. Comunicarea Comisiei privind 
reforma PAC examinează o serie de măsuri 
de „ecologizare”, cum ar fi  rotația culturi-
lor, scoaterea terenurilor din circuitul agri-
col comercial în scop ecologic și culturile 
cu rol de înveliș vegetal, precum legumi-
noasele, în încercarea de a crea o politică 
mai ecologică/respectuoasă față de mediu.

Asigurarea învelișului vegetal pe timp 
de iarnă împiedică eroziunea solurilor 
și emisiile suplimentare de CO

2
. Aceste 

măsuri se bucură de sprijinul Greenpeace, 
care consideră că reforma PAC de către 
Comisie ar putea reprezenta catalizatorul 
unei adevărate revoluții în materie de agro-
nomie. În următoarea etapă, dezbaterea se 
va centra pe detaliile conținute de propune-
rea Comisiei privind „ecologizarea” PAC.

„A sosit momentul să luăm în con-
siderare cu toată seriozitatea impactul 
schimbărilor climatice asupra agriculturii, 
precum și contribuția practicilor agricole la 
schimbările climatice”, afi rmă în concluzie 
dl Contiero, în opinia căruia sunt necesare 
și mai multe eforturi pentru a soluționa 
aceste probleme. ●

un european consumă anual circa 52 kg 
de carne, potrivit unui raport din 2011 al 
Agenției de evaluare a mediului din Țările 
de Jos (PBL).

Greenpeace afi rmă că intensifi carea 
creșterii de animale generează cantități 
periculoase de amoniac și distruge ciclul 
elementelor nutriționale, deoarece nece-
sită importuri masive de hrană pentru 
animale provenită din afara UE. Peste 
două treimi din terenul agricol din UE 
este exploatat în vederea creșterii ani-
malelor. Măsurile politice ale UE ar 
trebui să încurajeze în schimb sistemele 
de agricultură mixtă, în care vitele pasc 
și fertilizează terenuri folosite ulterior 
pentru creșterea diverselor soiuri de 
porumb. „Rotația culturilor încurajează 
diversitatea, menține sănătatea solului și 
crește randamentul culturilor”, declară dl 
Contiero. Astfel de practici nu sunt însă 
ușor de preluat de către exploatațiile agri-
cole la scară industrială, concentrate în 

Agricultorii milionari refuză impunerea unor 
plafoane pentru ajutoarele din cadrul PAC

Reuniunea Consiliului Agricultură, orga-
nizată în luna martie a acestui an, a fost 
din nou martora unor dispute: o mino-
ritate de state membre a refuzat să-și dea 
acordul cu privire la introducerea unui 
plafon al plăților în benefi ciul agriculto-
rilor bogați. Punctul de plecare al acestor 
dispute este propunerea din 2007 a Comi-
siei de a limita plățile unice pe exploatație 
la un plafon maxim de 300 000 de euro. 
Aceasta nu a fost primită cu entuziasm 
de acele state membre cu mari proprie-

tari de terenuri, astfel încât s-a renunțat 
la propunere.

Comisia nu a renunțat însă la această idee, 
astfel încât propunerea de a limita plățile 
a fost din nou formulată în Comunicarea 
privind viitorul PAC din noiembrie 2010. 
În prealabil, mass-media a publicat diverse 
materiale despre „milionarii din agricultură”, 
care au benefi ciat de subvenții considerabile 
din partea UE pentru terenurile mari în pose-
sie, încasând sume de peste un milion de euro 

din bugetul PAC al Uniunii. S-au publicat pe 
prima pagină articole senzaționaliste despre 
asociații de acordeoniști din Suedia sau fi ica 
unui fost ministru bulgar, care au benefi ciat 
de sume importante din bugetul pentru PAC.

Jack Thurston, unul din cofondatorii 
farmsubsidy.org, consideră că instrumentele 
neclare ale PAC duc la o diluare a obiectivelor 
acesteia. „Dacă scopul acordării de subvenții 
pentru exploatații agricole constă în supli-
mentarea încasărilor acelor agricultori cu 
venituri scăzute, atunci aceste subvenții ar 
trebui acordate săracilor, nu bogaților. Acest 
lucru se obține cel mai ușor cu ajutorul unei 
simple verifi cări a veniturilor, conform prin-
cipiului că cei bogați nu au nevoie de sprijin 
în ceea ce privește veniturile.”

Când miniștrii agriculturii au dezbătut 
acest subiect la Consiliul din martie a acestui 
an, s-a ajuns la divergențe. Regatul Unit s-a 
opus acestei măsuri, argumentând că o bună 
parte din marile ferme sunt de fapt coopera-
tive compuse din exploatații mici, înfi ințate 
pentru a benefi cia de economii de scară.

Un alt stat membru care s-a opus aces-
tei măsuri este Republica Cehă. Acest lucru 
poate părea straniu, știut fi ind că în trecut, 

statele care s-au opus impunerii unui pla-
fon au fost „vechile” state membre, precum 
Germania, Regatul Unit și Italia. Însă marile 
exploatații agricole din Republica Cehă sunt 
o moștenire a sistemului comunist, când 
mulți agricultori au fost colectivizați cu forța. 
În cazul în care s-ar introduce un plafon, așa 
cum prevede Comisia, Republica Cehă ar fi  
forțată să renunțe, în funcție de mărimea 
acestui plafon, la între 26 și 59 % din volumul 
actualelor plăți directe.

„Introducerea unui plafon ar duce 
la o  slăbire nedorită a  competitivității și 
eventual chiar la o fragmentare artifi cială 
a întreprinderilor agrare, cu o creștere cores-
punzătoare a sarcinilor administrative. Prin 

urmare, o  serie de state membre ale UE, 
inclusiv Republica Cehă, se opun categoric 
propunerii Comisiei Europene și nu văd 
motive serioase pentru punerea în aplicare 
a unei asemenea măsuri”, a declarat Juraj 
Chmiel, ministru adjunct al agriculturii din 
Republica Cehă.

„La ora actuală, obiectivele PAC sunt 
neclare”, a adăugat Jack Th urston. „Instru-
mentele politice nu sunt bine concepute, iar 
benefi ciile sunt distribuite la fel ca și în trecut: 
cu cât e mai mare exploatația, cu cât e mai 
bun solul și agricultura mai intensivă, cu atât 
sunt mai mari subvențiile.” ●

Agricultorii din UE au beneficiat de 
aproximativ 30 de miliarde de euro în 
2009, însă disparitățile de fi nanțare între 
exploatațiile agricole mari și cele mici și 
banii publici plătiți unor oameni care nu 
au nicio legătură cu agricultura submi-
nează credibilitatea PAC. Povestea fără 
sfârșit erodează încrederea publică în 
PAC și slăbește producția agricolă a UE.

Agricultorii primesc fonduri printr-o 
schemă de plată unică (SPU), introdusă 
în 2003. În regimul SPU „decuplat”, aju-
torul nu mai este corelat cu producția 
agricultorului. În locul acestui criteriu, 
pentru a primi fi nanțare, pământul unui 
fermier trebuie să îndeplinească stan-
darde stricte în materie de mediu și de 
practici agricole. Aproximativ 75 % din 
fondurile agricole ale UE sunt alocate 
sub formă de plăți directe.

Cu toate acestea, un studiu publicat 
de Curtea de Conturi Europeană în luna 
iunie a acestui an a arătat că SPU încu-
rajează, de asemenea, persoane care nu 
au niciun interes față de agricultură să 
exploateze un sistem care garantează 
venituri. Oamenii pot să cumpere par-
cele ample de teren arabil, dar să nu-l 
cultive. De exemplu, într-un caz desco-
perit în Germania, o persoană este acu-
zată că ar fi  primit 300 000 de euro pe 
an pentru 900 de hectare de teren arabil. 
Terenul nu era folosit nici pentru culturi, 
nici pentru creșterea de animale. Curtea 
a observat și că SPU este un sistem de 
care benefi ciază „un număr restrâns de 
exploatații, de dimensiuni mari”. În fapt, 
20 % din numărul total al benefi ciarilor 
primesc 80 % din ajutorul direct pentru 
venit.

Franco Chiriaco, membru al CESE 
și raportor al avizului „Viitorul PAC”, 
arată că plățile directe se bazează pe 
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PE SCURTCESE se întâlnește cu organisme 
omoloage din ţările ACP: promovarea 
dezvoltării durabile și incluzive

Peste 220 de participanți au luat parte 
la cea de a  26-a reuniune ACP-UE 
a grupurilor de interese economice și 
sociale, care a avut loc la Bruxelles între 
5 și 7 iulie 2011, pentru a aborda ches-
tiunea dezvoltării durabile și incluzive. 
Pe lângă societatea civilă, au partici-
pat ONG-uri, misiuni diplomatice ale 
statelor ACP, instituții UE și alte părți 
interesate.

Rolul și activitățile CESE în dome-
niul relațiilor ACP-UE prezintă mai 
multe fațete. Comitetul organizează 
conferințe generale ACP, seminare 
regionale și audieri ad-hoc. Este, de ase-
menea, un participant activ la lucrările 
Adunării Parlamentare Paritare ACP-
UE și cooperează cu consiliile econo-
mice și sociale din țările africane.

La sesiunea de deschidere, Staff an 
Nilsson, președintele CESE, a  sub-
liniat că „ceea ce urmărim acum nu 
este o dezvoltare oarbă, de orice tip, 
ci o dezvoltare care evită degradarea 
mediului”. Totodată, dezvoltarea tre-
buie să fi e incluzivă, antrenând fi ecare 
țară, fi ecare grup și fi ecare persoană din 
societate. De aici, întrebarea: ce tip de 
politică de dezvoltare reînnoită a UE 
ar trebui să urmărim? Participanții au 
subliniat faptul că această politică reîn-
noită ar trebui să se axeze pe eradica-
rea sărăciei, investițiile în agricultură, 
dialogul social și participarea societății 
civile.

Securitatea alimentară este, fără 
îndoială, unul dintre subiectele cel mai 
intens dezbătute, fi ind nevoie de acțiune 

la toate nivelurile, în special în vederea 
promovării dezvoltării agriculturii în 
țările în curs de dezvoltare. Legislația și 
mecanismele instituționale concepute 
să reglementeze dreptul de acces la tere-
nuri, precum și creditele accesibile sunt, 
prin urmare, de o importanță crucială 
pentru micii agricultori, precum și pen-
tru femei și tinerii agricultori.

Participanții și-au exprimat spri-
jinul pentru continuarea negocieri-
lor privind acordurile de parteneriat 
economic (APE) într-un ritm care 
să țină seama de capacitățile țărilor 
ACP, pentru a evolua în continuare pe 
calea integrării regionale. În fi nal, toți 
participanții au fost de acord cu privire 
la faptul că ar trebui să acorde o mai 
mare atenție societății civile la elabora-
rea și punerea în aplicare a Acordului 
de la Cotonou și că societatea civilă 
ar trebui să joace un rol de frunte în 
îmbunătățirea guvernanței democratice 
a țărilor ACP.

Așa cum remarca Brenda King, 
președinta comitetului de monitorizare 
ACP-UE, în discursul său de închidere, 
„trebuie să ne intensifi căm eforturile 
pentru a înzestra femeile și tinerii din 
Africa cu capacitatea de acționa, pen-
tru a promova spiritul de conducere 
în rândul acestor persoane de multe 
ori trecute cu vederea și pentru a crea 
condițiile în care acestea să benefi ci-
eze de autonomie economică și de un 
mediu de muncă stabil”. (lk) ●

Conexiuni mai bune între est și vest
Fondurile UE pentru rețele de trans-
port transeuropene (TEN-T) nu sunt 
sufi ciente pentru a fi nanța dezvoltarea 
infrastructurii de transport în „noile” 
țări UE, a afi rmat vicepreședintele CESE, 
Jacek Krawczyk, la o conferință privind 
viitorul politicii UE în domeniul trans-
portului, desfășurată în iulie la Varșovia.

Această conferință a  avut loc la 
momentul potrivit, cu puțin timp îna-
inte de publicarea de către Comisia 
Europeană a unei propuneri privind 
dezvoltarea în viitor a  rețelelor de 
transport europene. În cuvântarea sa, 
Maciej  Jankowski, ministrul adjunct 
pentru infrastructură polonez, a spus că 
propunerea ar trebui să „țină seama așa 
cum se cuvine de diferențele economice 
dintre statele UE”. El a subliniat în con-
tinuare că „experiența poloneză privind 
construirea unei infrastructuri de trans-
port arată că politica de coeziune este 
cel mai bun instrument pentru a reduce 
disparitățile dintre țări și regiuni”.

Pe de altă parte, vicepreședintele 
Krawczyk a adăugat că cea mai parte 
a  fondurilor UE alocate dezvoltării 
TEN-T sunt utilizate de către statele 
membre „vechi” și a solicitat Comisiei 
Europene să sugereze modalități de 
reducere a acestei disparități în noile 
sale măsuri legislative. Referindu-se la 
un recent aviz al CESE privind viitorul 
TEN-T, Krawczyk a spus că trebuie să 
se țină seama de politica de vecinătate 
atunci când se realizează proiecte de 
dezvoltare a infrastructurii de transport. 
„Interoperabilitatea cu țările învecinate 
cu UE este esențială”, a adăugat acesta.

Jean-Éric Paquet, director pentru 
TEN-T în cadrul Comisiei Europene, 
a prezentat prioritățile Comisiei în acest 
domeniu. Acestea includ transportul 
intermodal și sistemele de gestionare 
a traficului. Conform dlui Paquet, ar 
trebui dezvoltată în continuare infra-
structura de transport transfron-
talieră, iar  Comisia Europeană ar 
trebui să asigure sincronizarea necesară 
a investițiilor în infrastructura națională. 
El a adăugat că noile propuneri privind 
politica de transport vor urmări asigura-
rea unei mai bune integrări a regiunilor 
din vestul și estul UE.

În legătură cu chestiunea fi nanțării 
TEN-T, dl Krawczyk a evidențiat prin-
cipalele argumente ale avizului CESE: 
implicarea actorilor din sectorul privat, 

utilizarea atentă și selectivă a partene-
riatelor public-privat și a  fondurilor 
UE, implicarea nu doar a  fondurilor 
structurale și a fondului de coeziune, 
ci și finanțarea activă de către Banca 
Europeană de Investiții. Dl Krawczyk 
a  adăugat că „în situația actuală, nu 
putem să așteptăm o creștere cu adevă-
rat semnifi cativă a bugetelor naționale 
și a celui european. Prin urmare, trebuie 
să găsim noi surse de fi nanțare și să uti-
lizăm fondurile disponibile mai bine și 
mai efi cient.”

Această conferință, care s-a 
desfășurat la Palatul Culturii și Științei 
din Varșovia, a fost organizată de CESE 
în cooperare cu Ministerul polonez al 
infrastructurii. (mb) ●

Croația încheie negocierile de aderare, însă activitatea 
Comitetului consultativ mixt UE-Croația continuă

Cea de a 9-a ședință a CCM UE-Croația, care a avut loc la CESE, la 21 iunie, a oferit cadrul 
unui jubileu. Croația, dovedindu-se pregătită să încheie negocierile cu Comisia Europeană, 
a aniversat 20 de ani de independență. Cu toate acestea, așa cum știu toți cei familiarizați cu 
procesul de aderare, acesta este adesea momentul în care începe cu adevărat munca pentru 
un viitor stat membru. Ținând seama de acest aspect, CCM UE-Croația a analizat două 
chestiuni urgente pentru această țară: cea a dialogului social, care încă se confruntă cu unele 
difi cultăți în Croația, precum și cea a reformelor sistemelor de pensii, cea din urmă dând 
dureri de cap celor mai multe state membre ale UE. Scopul acestor discuții și al ședințelor 
viitoare ale CCM este de a însoți Croația pe drumul ei către statutul de țară membră, acest 
lucru însemnând examinarea unor chestiuni care nu pot fi  rezolvate în întregime nici prin 
negocieri dure, dar în care intervenția societății civile organizate poate fi  benefi că. (gh) ●

CESlink promovează cele mai bune practici 
în materie de comunicare

Rețeaua CESlink a fost creată în 2000, în plină activitate de pregătire a unui nou Tratat 
menit să consolideze dialogul structurat cu întreaga societate civilă și utilizarea tuturor 
proceselor democratice pentru a garanta viața democratică a UE.

Unsprezece ani mai târziu, în cadrul reuniunii lor anuale, desfășurate la 21 iunie la 
CESE, corespondenții CESlink au susținut o dezbatere cu privire la modalitățile în care 
s-ar putea dezvolta rețeaua în viitor și în care aceasta ar putea răspunde la provocările 
care se anunță. Reuniunea a urmărit adoptarea unei abordări realiste, utilizarea cât 
mai efi cientă a resurselor limitate și folosirea evoluțiilor tehnologice pentru a stimula 
cooperarea. Aceste subiecte au fost discutate în cursul dimineții, dna vicepreședintă 
Anna-Maria Darmanin împărtășind experiența CESE și a sa personală cu privire la 
utilizarea rețelelor sociale, pe care corespondenții CESlink le-ar putea folosi în benefi ciul 
rețelei și al consiliilor naționale. Ea a vorbit despre modalitățile prin care poți să „Spui, 
faci, scrii pe Twitter!” pentru a anima dialogul cu societatea civilă și a infl uența instituțiile 
UE, precum și despre experiența ei de blogger activ, de utilizator de Twitter, Facebook 
și LinkedIn cu scopul de a-și promova propria activitate și pe cea a Comitetului.

Dna Darmanin și-a continuat prezentarea cu o trecere în revistă a celor mai recente 
instrumente online puse la dispoziția CESE, cum ar fi  videobloggingul, și a încheiat cu 
recomandări pentru utilizarea rețelelor sociale, printre care folosirea de subiecte și de 
fotografi i de mare interes, pregătirea și desfășurarea campaniilor pe mediile sociale și 
modalități de a exprima opinii personale în cadrul unei poziții instituționale (jddl) ●

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/.

Grupul de legătură al CESE, forum productiv al societății civile

CESE acordă o atenție specială recentelor schimbări de natură socială și politică care 
s-au produs în țările vecine din zona Mediteranei. Societatea civilă din Maghreb 
a preluat rolul principal și va avea, așadar, o funcție esențială în lunile următoare.

În cursul ședinței din 27 iunie 2011 a Grupului de legătură, CESE a discutat 
cu dl Ahmed Galai, vicepreședintele Ligii pentru apărarea drepturilor omului din 
Tunisia, și cu dl Abdelaziz Idamine, membru al Mișcării „20 februarie” a tineretului 
din Maroc, care și-au povestit experiențele de martori direcți ai evoluțiilor din 
timpul „primăverii arabe”. (ail) ●

Alocuțiunea de la Varșovia a vicepreședintele CESE, dl Krawczyk

.
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Antreprenoriatul social în 
dezbatere la CESE

În noiembrie 2011, Comisia Euro-
peană va adopta o comunicare pe tema 
„Inițiativa privind antreprenoriatul 
social”. Activitățile întreprinderilor 
sociale sunt importante, dar rămân încă 
insuficient dezvoltate. În consecință, 
este nevoie de un cadru politic ambițios 
și integrat pentru a le încuraja expan-
siunea.

De aceea, CESE a  fost invitat 
recent să facă recomandări și să 
propună măsuri pentru  stimula-
rea dezvoltării antreprenoriatului 
social și a  întreprinderilor sociale. 
La 28 iulie 2011 s-a desfășurat o audi-
ere publică având ca teme nevoia unei 
mai bune defi niri a întreprinderii soci-
ale, un acces îmbunătățit la fi nanțare 
și o mai mare vizibilitate a sectorului. 
Contribuțiile au constituit baza unei 
discuții între membrii grupului de stu-
diu și se vor refl ecta în avizul explora-
toriu al CESE care se preconizează a fi  
adoptat în luna octombrie.

Europa se confruntă cu numeroase 
provocări care necesită soluții care să 

îmbine bunăstarea economică și socială 
a cetățenilor și a societății în ansamblu. 
Răspunsul la aceste provocări presu-
pune existența unor modele antrepre-
noriale diferite. Promovarea modelului 
de întreprindere socială valorifi că atât 
potențialul de creștere cât și valoarea 
socială adăugată a întreprinderii.

Datorită unui mod specific de 
desfășurare a  activității, în care se 
asociază performanța economică, 
funcționarea democratică și solidari-
tatea între membrii săi, o întreprindere 
socială ajută la realizarea unor impor-
tante obiective ale UE, de exemplu în 
domeniile ocupării forței de muncă, 
coeziunii sociale, dezvoltării regionale și 
rurale, protecției mediului sau protecției 
consumatorilor.

Conform estimărilor Comisiei Euro-
pene, întreprinderile sociale reprezintă 
două milioane de întreprinderi (adică 
aproximativ 10 % din întreprinderile 
europene) și au peste 11 milioane de 
salariați (echivalentul a 6 % din populația 
activă a Uniunii Europene). (pk) ●

CESE în vizită la institute de cercetare 
și inovare din München

O delegație CESE formată din mem-
bri ai secțiunii pentru piața unică, 
producție și consum (INT) și ai comi-
siei consultative pentru mutații indus-
triale (CCMI) s-a afl at la München la 
9 și 10 iunie, în vederea unei serii de 
întâlniri cu Ofi ciul European de Bre-
vete (OEB).

Secțiunea INT și-a prezentat 
pozițiile referitoare la Uniunea inovă-
rii (INT/545) și la schimbările preco-
nizate în activitățile OEB, ca urmare 
a faptului că 25 state membre au decis 
să colaboreze în vederea unui brevet 
al UE.

Potrivit OEB, noul brevet al UE 
va fi  cunoscut sub numele de „brevet 
unitar”, iar actualul brevet european 
va continua să fi e emis de către OEB.

Un moment important al progra-
mului delegației a fost vizita ghidată la 
Muzeul german al științei și tehnolo-
giei, cadru în care membrilor le-a fost 
prezentată pe scurt istoria inovării 
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din Germania în domeniul industrial 
și tehnic.

A urmat evenimentul cel mai de 
seamă: o vizită la Institutul Max Planck 
de optică cuantică. Institutul colabo-
rează îndeaproape cu Universitatea 
Tehnică din München și se mândrește 
cu șase câștigători ai premiului Nobel, 
precum și cu legăturile sale cu inven-
tatori germani precum Rudolf Diesel, 
Heinz Maier Leibnitz, Claude Dornier 
și Willy Messerschmitt. În fi nal, a fost 
prezentat Institutului Avizul Secțiunii 
INT privind finanțarea cercetării și 
inovării, elaborat de Gerd Wolf și 
Erik Svensson.

Aceste vizite s-au dovedit foarte 
utile pentru Comitet, și mai ales pentru 
Secțiunea INT. Singura notă sumbră 
din decursul lor a fost adusă de dece-
sul neașteptat al dlui Zenonas Rokus 
Rudzikas, colegul nostru și membru 
al delegației CESE, în memoria căruia 
s-a păstrat un moment de recule-
gere. (bc) ●

Noi publicaţii 
ale CESE

AICESIS la Roma pentru 
a dezbate rolul consiliilor 
economice și sociale în 
guvernanța mondială

Cea de a 12-a reuniune internațională 
a Asociației consiliilor economice și 
sociale și a instituțiilor similare (AICE-
SIS) a avut loc între 21 și 23 iulie 2011 
la Roma, la sediul Consiliului național 
al Economiei și Muncii (Consiglio 
Nazionale dell’ Economia e del Lavoro 

1.  Comitetul Economic și Social Euro-
pean în timpul Președinției poloneze

2.  Energie regenerabilă pentru Europa

3.  Ghidul dumneavoastră privind 
inițiativa cetățenească europeană

4.  Hrană pentru fi ecare – Concluziile 
desprinse de președintele CESE în 
urma conferinței

Informații suplimentare sunt dispo-
nibile la adresa: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en. publications ●

PE SCURT
– CNEL). CESE a fost reprezentat de 
președintele său, dl Staff an Nilsson, 
și de președintele Secțiunii REX, 
dl Sandy Boyle.

Această reuniune s-a bucurat de 
participarea președintelui Republi-
cii Italiene, dl Giorgio Napolitano, și 
a numeroase alte personalități itali-
ene (dl Gianni Letta, secretar de stat 
în cadrul președinției Consiliului 
de miniștri și dl Enzo Scotti, secre-
tar de stat pentru afaceri externe) și 

internaționale (reprezentanți ai ECO-
SOC al ONU și ai ECOSOCC al Uni-
unii Africane). Ședința a fost deschisă 
de dl Antonio Marzano, președintele 
CNEL și președinte la fi nal de mandat 
al AICESIS. Cele trei zile de lucru au 
fost precedate de o ceremonie organi-
zată cu ocazia aniversării a 150 de ani 
de la unifi carea Italiei, în cursul căreia 
au fost decernate premiile Mileniul 
AICESIS 2010 reprezentanților ONG-
urilor din Benin, Gabon, Brazilia și 
India.

L a  î n c h e i e r e a  m a n d a t u l u i 
președinției acestei asociații, deținut 
de CNEL din Italia, noul mandat al 
președinției AICESIS pentru 2011-
2013 a fost atribuit CES din Algeria, 
care va organiza lucrările viitoare ale 
acestei asociații și va comunica în 
curând tema principală a activității 
sale, în această calitate, în următorii 
doi ani. (vo) ●

Premiul CESE pentru 
societatea civilă 2011: 
Răsplătirea excelenței în 
inițiative ale societății civile

Anul acesta, premiul pentru societatea 
civilă va avea ca temă „Dialogul și par-
ticiparea promovează valorile UE: inte-
grare, diversitate, solidaritate, toleranță”. 
Premiul va recompensa proiectele și 
inițiativele societății civile care sprijină 
procesul de integrare europeană și care 
aduc o contribuție inovatoare și valoroasă 
la bunăstarea comunităților respective. 

Dialogul și participarea trebuie să fi e mij-
loacele esențiale prin care se realizează 
aceste inițiative și proiecte.

Premiul, cu o valoare totală de 30 000 de 
euro, va fi  decernat la 7 decembrie 2011. 
Pot candida organizații ale societății civile 
de la nivel local, național și european, cu 
sediul în Uniunea Europeană. Termenul 
pentru depunerea candidaturilor este 
7 octombrie 2011. (pf) ●

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