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EDITORIAL

Principiul parteneriatului trebuie 
să se afl e în centrul politicii de coeziune

Dragi cititori, 

În luna ianuarie, comisarul pentru buget, 
dl Janusz Lewandowski, le-a cerut instituţiilor 
UE să dea dovadă de moderaţie în pregătirea 
bugetelor lor pentru 2013. Parlamentul European 
a sugerat îngheţarea bugetului, îndemnând toto-
dată instituţiile să facă faţă „obligaţiilor lor juridice 
și noilor provocări fi nanciare, cum ar fi  aderarea 

Croaţiei”. Odată cu proiectul său de buget pe 2013, recent adoptat de Biroul CESE, 
Comitetul răspunde acestei provocări..

Actualul buget pe 2012, pe care am început să-l pregătim în octombrie 2010, 
în momentul alegerii mele ca vicepreședinte, prevede numai o creștere infi mă – 
de 0,19% în raport cu 2011 – ceea ce, dacă luăm în calcul infl aţia, reprezintă de 
fapt o reducere de 3,5%. Proiectul de buget pentru 2013 este îngheţat la nivelurile 
actuale. Cu alte cuvinte, dacă excludem costurile adiţionale legate de primirea 
membrilor croaţi care se vor alătura Comitetului după intrarea ţării lor în UE, 
la 1 iulie 2013, bugetul CESE va refl ecta în termeni reali o creștere zero. Într-un 
moment în care măsurile de austeritate din ţările UE încep să-și facă simţite efec-
tele, Comitetul, ca organ reprezentativ al societăţii civile organizate, se plasează 
pe aceeași lungime de undă cu politicile urmărite la nivel naţional.

Proiectul nostru de buget, responsabil și solid, este rezultatul unei proceduri 
pregătitoare în care, pe baza unui calendar bine conceput și realist, fi ecare dome-
niu major de cheltuieli este examinat îndeaproape de către un raportor, cu misiu-
nea de a găsi soluţii mai efi ciente. În acest scop, raportorul examinează resursele 
existente și formulează propuneri de sinergii, de redistribuiri ale personalului și 
de mai bună defi nire a priorităţilor bugetare. Proiectul fi nal de buget va fi  ela-
borat pe baza acestor rapoarte și ţinând seama de poziţiile politice ale diferitelor 
organe interne ale Comitetului, precum și de priorităţile politice generale ale 
CESE. Întregul proces se desfășoară în condiţii de transparenţă și în cooperare 
cu serviciile administrative ale Comitetului.

Ca exemplu de soluţie novatoare care permite realizarea de economii, putem 
cita chiar punerea în comun a traducerii și a altor servicii, precum IT sau logistica, 
împreună cu Comitetul Regiunilor. Așa ceva nu se mai practică în nici o altă 
instituţie a UE.

Iată deci că CESE, deși a dispus de mai puţine resurse decât în 2010, se arată 
capabil să facă și mai mult. Activitatea sa continuă normal, producând anual un 
număr de 150 până la 200 de avize, pe teme care merg de la ocuparea forţei de 
muncă și energie până la politica fi scală și la transporturi. Avizele sunt elaborate 
atât la solicitarea altor instituţii UE, cât și din proprie iniţiativă. CESE se dove-
dește însă și la înălţimea noilor misiuni care i-au fost încredinţate de Tratatul de 
la Lisabona, în special în contextul democraţiei participative.

CESE își va continua drumul, continuând să propună soluţii politice de mare 
calitate cu ajutorul unei proceduri raţionalizate și al unor resurse atent suprave-
gheate. Contribuabilii europeni au tot dreptul la acest rezultat, din partea tuturor 
instituţiilor UE.

Jacek Krawczyk
Vicepreședinte
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Din 1986, politica de coeziune este 
unul dintre cele mai importante 
domenii de investiţie din UE și repre-
zintă un foarte bun exemplu de solida-
ritate fi nanciară și un puternic motor 
al integrării. În cursul celor 26  de 
ani de existenţă, politica de coeziune 
a fost în continuu supusă dezbaterii și 
a trecut prin mai multe reforme pen-

tru a-și îmbunătăţi funcţionalitatea 
și efi cienţa. Ea are un impact enorm 
asupra vieţii de zi cu zi a europenilor, 
reducând decalajele dintre regiunile 
mai puţin favorizate și cele mai pros-
pere. Acest lucru poate fi  ilustrat de 
cele patru fonduri de coeziune, pe baza 
cărora s-au creat circa 1,4 milioane 
de noi locuri de muncă, s-au fi nanţat 
47 000 de kilometri de autostradă și s-a 
asigurat tratarea apelor uzate pentru 
un număr de 23 de milioane de per-
soane.

Desigur, Comitetul Economic și 
Social European a fost, încă de la înfi -
inţare, unul dintre pionierii dezbaterii 
privind coeziunea, pledând în favoa-
rea acordării unui rol decisiv societăţii 
civile în conceperea și elaborarea poli-
ticii de coeziune. În octombrie anul 
trecut, Comisia Europeană a adoptat 
o propunere legislativă privind poli-
tica de coeziune pentru perioada 2014-
2020, aliniind-o cu Strategia Europa 
2020, pentru a  mări investiţiile în 

creșterea economică, ocuparea forţei 
de muncă și competitivitate.

În prezenţa dlui Johannes Hahn, 
comisarul pentru politica regională, 
dl Sttaff an Nilsson, președintele CESE, 
a deschis dezbaterea privind politica 
de coeziune. Președintele a  arătat 
că, în centrul tuturor politicilor UE, 

trebuie să fi e europenii și că princi-
piul parteneriatului, care face parte 
din politica de coeziune a UE, este 
un element esenţial în acest sens, ca 
parte a perspectivei sale pe termen 
lung. Dl Michael Smyth, președintele 
Secţiunii pentru uniunea economică 
și monetară și coeziune economică 
și socială a repetat aceasta, afi rmând: 
„CESE consideră că ar trebui să se 
acorde o atenţie deosebită implicării 
efective a tuturor partenerilor și părţi-
lor interesate în pregătirea, punerea în 
aplicare și evaluarea ex post a proiecte-
lor realizate în cadrul acestei politici.”

Cu ocazia aceleiași sesiuni plenare, 
au fost adoptate cinci avize privind 
politica de coeziune, ceea ce demon-
strează puternicul sprijin acordat 
iniţiativei din octombrie a Comisiei. 
Comisiei Europene i s-au prezentat 
mai multe propuneri, inclusiv simpli-
fi cări majore ale procedurilor adminis-
trative și o mai bună punere în aplicare 
a indicatorilor comuni. În ceea ce pri-

vește Fondul european de dezvoltare 
regională, CESE a recomandat o mai 
mare fl exibilitate, pentru a simplifi ca 
aplicarea abordării teritoriale. Cât 
despre Fondul de coeziune, CESE 
a susţinut în continuare decizia con-
centrării pe domenii tematice-cheie, 
ca o modalitate de a reduce cantitatea 
de deșeuri și de a stimula efectul de 

multiplicare care poate genera creștere 
economică și crea locuri de muncă.

Ioannis Vardakastanis, raportor 
privind pachetul privind politica de 
coeziune a arătat că dezbaterea a avut 
loc la momentul potrivit. El a menţio-
nat că „ în prezent, în cadrul Consiliu-
lui Uniunii Europene se pregătește un 
atac fundamental la adresa principii-
lor sociale. Consiliul Afaceri Generale 
a decis ieri pentru eliminarea tuturor 
clauzelor legate de gen, nediscrimi-
nare și handicap din condiţionalita-
tea ex-ante prevăzută în propunerea 
de stabilire a unor dispoziţii comune. 
Acest lucru demonstrează că aceste 
aspecte trebuie să fi e înscrise mai bine 
în restul regulamentului, de exemplu, 
prin adăugarea la dispoziţiile comune 
a accesibilităţii pentru persoanele cu 
handicap.” (asp) ●
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În 2050 vor fi  9 miliarde de oameni 
pe glob, care vor produce 9 miliarde 
de tone de CO

2
. În momentul de faţă 

utilizăm deja o proporţie de 130-140% 
din resursele planetei. Peste câteva săp-
tămâni, toate privirile se vor îndrepta 
către Conferinţa Rio+20  a  ONU, 
menită să găsească soluţii, însă ce 
întreprind cetăţenii noștri și societatea 
civilă pentru a promova efi cienţa din 
punctul de vedere al utilizării resurse-
lor și dezvoltarea durabilă pe termen 
lung? S-au abordat aceste întrebări în 
cadrul Conferinţei „Gândiţi ecologic! 
Oportunităţile oferite de dezvoltarea 
durabilă și economia ecologică”, care 
a fost organizată la 2 mai, la Bruxel-
les, de Grupul „Activităţi diverse” 

al  Comitetului Economic și Social 
European.

La conferinţă au luat parte circa 
140 de participanţi, printre care s-au 
numărat și dl Staff an Nilsson, preșe-
dintele CESE, dl Luca Jahier, preșe-
dintele Grupului „Activităţi diverse” al 
CESE, dl Alan Seatter, director general 
adjunct în cadrul DG Mediu, Comisia 
Europeană și dl Chris van den Bilcke 
din partea Biroului de legătură al Pro-
gramului ONU pentru Mediu pe lângă 
Uniunea Europeană.

În 2012, deși preocupările legate de 
mediu și consumatori devin din ce în ce 
mai răspândite, persistă încă percepţia 
potrivit căreia consumul nostru 
va putea fi menţinut la nivelurile 
actuale şi resursele vor continua să fi e 
disponibile la nesfârşit. „Este evident că 
stilul nostru de viaţă și modelele noastre 
de producţie nu vor putea continua. Din 
nefericire, Europa și-a exportat mode-
lul economic industrializat în lume. În 
prezent, nu putem să aspirăm la creștere 
durabilă și să oprim degradarea mediu-
lui decât prin adoptarea unor măsuri 
coordonate și prin asumarea unui 
angajament politic la toate nivelurile”, 
a adăugat dl Luca Jahier, președintele 
Grupului „Activităţi diverse” al CESE.

Potrivit concluziilor conferinţei, 
pentru punerea în aplicare a unei noi 

strategii de dezvoltare durabilă ale cărei 
componente sociale, de mediu și eco-
nomice să fi e clar interconectate sunt 
necesare un simţ reînnoit al urgenţei, 
ambiţie, coerenţă politică şi simţ de 
răspundere. Tranziţia către economia 
ecologică este parte integrantă a acestui 
proces, însă reprezintă numai o primă 
etapă. Specifi carea pe etichete a unor 
date în materie de durabilitate și de 
mediu, schimburile de informaţii pri-
vind bunele practici, răspândirea mai 
amplă a unor modele de consum dura-
bil și programele de educare sunt doar 
câteva elemente de bază ale unei extrem 
de necesare „foi de parcurs pentru eco-
nomia ecologică”. Obiectivele Conferin-
ţei Rio+20 vor putea fi  realizate numai 
prin intermediul unui cadru politic 
amplu.

În plus, majoritatea participanţilor au 
fost de acord și cu privire la necesitatea 
de a se decupla creșterea economică de 
utilizarea resurselor, de a se moderniza 
sectoarele energetice și de a  se crea 
politici durabile în domeniul transpor-
tului de persoane și de mărfuri. Printre 
exemplele de bune practici prezentate 
în cadrul conferinţei s-au numărat 
sistemul de transport urban local din 
localitatea Bielefeld (Germania), tra-
tarea apelor uzate în localitatea Sokoły 
(Polonia) și locuinţele sociale ecologice 
din Europa. (ail) ●

CESE va examina îmbătrânirea activă 
sub toate aspectele ei

Gândiţi ecologic! Oportunităţile oferite 
de dezvoltarea durabilă şi de economia 
ecologică

În perspectiva Anului european al 
îmbătrânirii active și solidarităţii 
între generaţii (2012), CESE a creat 
un grup special de coordonare, 
însărcinat cu exprimarea punctelor 
de vedere referitoare la valoarea și 
rolul cetăţenilor în vârstă în soci-
etate și cu pregătirea unui aviz pe 
această temă. Comitetul a  pus în 
fruntea grupului doi celebri seniori 
activi: dna Renate Heinisch, mem-
bră germană reprezentând Asociaţia 
Federală a Organizaţiilor Persoane-
lor în Vârstă din Germania (Grupul 
„Activităţi diverse”), și dl Xavier Ver-
boven, membru belgian reprezentând 
Federaţia Generală a Lucrătorilor din 
Belgia (Grupul „Salariaţi”).

Îmbătrânirea populaţiei din ţările 
dezvoltate este adesea privită ca 
o povară pentru economie și o pro-

blemă ce trebuie rezolvată, opinie 
pe care dna Heinisch se grăbește să 
o  respingă, considerând-o dispro-
porţionată. Semnifi caţia și imaginea 
„îmbătrânirii” trebuie să se schimbe, 
susţine ea. Sunt numeroase persoa-
nele în vârstă care se angajează social 
sau se implică în activităţi de volunta-
riat. Dacă s-ar comunica mai bine cu 
privire la activităţile și rolul acestora, 
ar rezulta o percepţie mai aproape de 
adevăr, mai echitabilă și mai pozitivă, 
afi rmă dna Heinisch.

Potrivit Eurostat, în majoritatea 
ţărilor, rata de ocupare a lucrătorilor 
în vârstă (între 55 și 64 de ani) este 
mai scăzută decât a altor grupuri de 
vârstă. „Lucrătorii în vârstă sunt ade-
sea primii care suportă consecinţele 
restructurării companiilor”, declară 
dl Verboven, exprimându-și îngri-
jorarea cu privire la incapacitatea 
societăţii de a valorifi ca potenţialul 
persoanelor în vârstă. Este esenţial 

ca persoanele în vârstă să-și păstreze 
locurile de muncă și, în cazul celor 
care îl pierd, ar trebui depuse efor-
turi speciale pentru a le reintegra pe 
piaţa forţei de muncă, în special prin 
formare și prin îmbunătăţirea condi-
ţiilor de muncă.

„Politicile active de ocupare a for-
ţei de muncă par a fi  singura soluţie 
pentru a garanta stabilitatea și fi nan-
ţarea sistemelor de pensii, într-un 
moment în care speranţa de viaţă 
este în creștere”, afi rmă dl Verboven. 
„Creșterea vârstei de pensionare, ca 
măsură unică, nu ar rezolva problema 
defi citului”.

Și totuși, îmbătrânirea activă nu 
se referă numai la ocuparea unui loc 
de muncă. „Este vorba despre a duce 
o viaţă productivă, satisfăcătoare și 
demnă, cât mai mult timp posibil”, 
este de acord dna Heinisch. De aceea, 
diversele conferinţe pe care grupul de 
coordonare intenţionează să le orga-
nizeze în semestrul al doilea al anului 
curent vor examina diferitele aspecte 
ale îmbătrânirii. Activitatea grupului 
se va încheia printr-o conferinţă de 
sfârșit de an, care va urmări formu-
larea de recomandări politice.

Această dezbatere prezintă impor-
tanţă pentru fi ecare dintre noi, deoa-
rece, în cuvintele dnei Heinisch, „toţi 
vom ajunge într-o bună zi cetăţeni în 
vârstă”. (asp/mb) ●

Linkul către pagina grupului: 
www.eesc.europa.eu/ey2012.

Cooperativele depun 
eforturi pentru un lanţ de 
aprovizionare cu alimente 
just şi competitiv

Cooperativele deţin un rol-cheie în 
cadrul Strategiei Europa 2020 pentru 
creștere economică și ocuparea for-
ţei de muncă. CESE, printre ai cărui 
membri se numără reprezentanţi ai 
sectorului cooperatist, dorește ca 
cooperativele să fi e sufi cient de pro-
tejate și de competitive în lanţul de 
aprovizionare cu alimente. În con-
secinţă, CESE, împreună cu COPA-
COGECA (asociaţii ale agricultorilor 
europeni) și Euro Coop (Comunita-
tea europeană a cooperativelor de 
consum) a organizat, la 24 aprilie, 
o conferinţă pe tema „Cooperativele 
depun eforturi pentrru un lanţ de 
aprovizionare cu alimente echitabil 
și competitiv”. Punctul central al 
conferinţei a fost modul în care coo-
perativele agricole și consumatorul 
pot conlucra armonios, nu doar în 
avantajul membrilor proprii, dar și 
combaterea practicilor neloiale și 
abuzive din lanţul de aprovizionare 
cu alimente. Printre vorbitori s-au 
afl at reprezentanţi de nivel înalt ai 
Comisiei Europene (DG MARKT), 
ai Parlamentului European, ai Pre-
ședinţiei daneze, ai CESE și ai coo-
perativelor agricole și de consum. 
Dl Carlos Trias, membru CESE și 
director al Uniunii cooperativelor 
de consum din Spania (UNCCUE), 
a participat la conferinţă și a răspuns 
la câteva întrebări pentru CESE Info.

Aţi putea explica, pentru 
cititorii noştri, ce este 
o cooperativă de consum şi 
care este rolul său în lanţul de 
aprovizionare cu alimente?

O cooperativă de consum este 
o societate comercială în care pro-
prietarii sunt consumatorii și, prin 
urmare, ei pot infl uenţa aprovizio-
narea, pentru o a face mai receptivă 
la cerere și pot să adopte măsuri care 
să corespundă aspiraţiilor lor. Astfel, 
prin intermediul unei cooperative, 
un grup de consumatori poate juca 
un rol important în lanţul de valori 
agroalimentare, prin stabilirea unei 
legături directe cu fl uxul de producţie 
și prin negocierea în cadrul acestor 
parametri.

De ce este introducerea unor 
noi modele de aprovizionare 
cu alimente pe piaţa UE atât 
de importantă? Care este 
situaţia actuală şi cum poate 
fi  îmbunătăţită?

Funcţionarea actuală a lanţului de 
valori agroalimentare nu este satis-
făcătoare pentru mulţi dintre cei 
care fac parte din el, iar acest lucru 
reprezintă atât o ameninţare pentru 
supravieţuirea agriculturii, cât și un 
obstacol în calea consumului res-
ponsabil. Pentru a corecta această 
situaţie, este necesar să se stabilească 
o relaţie directă și transparentă între 
diferiţii actori implicaţi, eliminând 
intermediarii care nu oferă valoare 
adăugată și corectând practicile 
dăunătoare ale unor operatori. Pro-
punerea noastră constă în a promova 
o piaţă care să adopte o fi lozofi e de 
funcţionare bazată pe aceste princi-
pii și valori cooperatiste, încurajând 
interacţiunea deplină între consuma-
tori și producţia durabilă.

Deși încă vorbim despre o piaţă 
emergentă, există o  serie de iniţi-
ative care au fost deja puse în apli-
care, printre care putem evidenţia 
următoarele:

 ■ „Practicile aplicate de coopera-
tive pentru a reechilibra funcţio-
narea lanţului de aprovizionare 
cu alimente ”, Sodiaal, Franţa;

 ■ „Alimentele produse la nivel 
local și alimentele ecologice – 
parte a optimizării lanţului de 
valorilor alimentare în cadrul 
grupului S  al cooperativelor”, 
societatea SOK, Finlanda;

 ■ „Cum colaborează cooperativele 
agricole de producţie de fructe și 
legume olandeze cu distribuito-
rii: cazul cooperativei „Th e Gre-
enery”, DPA, Ţările de Jos;

 ■ “Territory.coop: „territori.
COOP: o legătură etică cu comu-
nităţile locale” Coop, Italia;

 ■ „Arome din cooperative”, 
UNCCUE, Spania. (ail) ●

Avem nevoie de angajament politic 
la toate nivelurile pentru a realiza 
o economie durabilă.

Toţi vom ajunge într-o bună zi cetăţeni 
în vârstă.

Carlos Trías, membru CESE și director al Uniunii cooperativelor de consum 
din Spania (UNCCUE).

Societatea nu are capacitatea de a 
valorifi ca potenţialul persoanelor în vârstă.
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PAC după 2013

În timpul plenarei sale din 
aprilie, CESE a  adoptat 
un aviz privind reforma 
PAC după  2013 [rapor-
tor: dna  Dilyana Slavova 
(Bulgaria), Grupul „Acti-
vităţi diverse”, coraportor: 
dl Franco Chiriaco (Italia), 
Grupul „Salariaţi”]. În avi-

zul său, CESE sprijină eforturile de eliminare a diferenţelor între 
diversele niveluri de sprijin pe care îl primesc agricultorii de la un 
stat membru la altul. Cu toate acestea, redistribuirea resurselor 
fi nanciare între statele membre ar trebui să fi e mai echilibrată și 
mai echitabilă.

În continuare, în aviz se consideră că modelul agricol european 
nu poate funcţiona în condiţiile și la preţurile pieţei mondiale fără 
a dispune de resurse fi nanciare sufi ciente. Dată fi ind extrema vola-
tilitate a preţurilor din ultimii ani, este nevoie de instrumente mai 
efi ciente de gestionare a pieţelor. În opinia CESE, este necesar să 
se îmbunătăţească echilibrul dintre cerere și ofertă și reechilibrarea 
puterii pieţei de-a lungul întregului lanţ agroalimentar.

În fi ne, CESE dorește o mai mare fl exibilitate între plăţile directe 
(primul pilon) și dezvoltarea rurală (pilonul al doilea). (ail) ●

Achiziţiile publice în vremuri de criză: o excelentă 
ocazie de impulsionare a pieţei unice

În Europa, autorităţile publice cheltuiesc anual în jur de 18 % din 
PIB pentru bunuri, lucrări și servicii. În condiţiile unui volum atât 
de mare de tranzacţii, sectorul achiziţiilor publice poate deveni 
o pârghie puternică de realizare a pieţei unice. Date fi ind restric-

ţiile bugetare actuale și criza econo-
mică pe care o traversăm, autorităţile 
publice trebuie să asigure utilizarea 
optimă a acestor resurse fi nanciare, 
astfel încât să favorizeze creșterea 
și crearea de noi locuri de muncă. 
Din acest motiv, CESE a hotărât să 
sprijine reforma legislaţiei privind 
achiziţiile publice și modernizarea 
sistemului de licitaţii. În avizul său 
privind achiziţiile publice și con-
tractele de concesiune (raportor: 
dl Miguel Ángel Cabra de Luna, Gru-

pul „Activităţi diverse”), prezentat în sesiunea plenară din aprilie, 
CESE recomandă atribuirea contractelor de achiziţii publice și pe 
baza unor criterii sociale și de mediu, încurajând sectorul public să 
acorde importanţă specială întreprinderilor sociale și să favorizeze 
participarea IMM-urilor. (ail) ●

Întreprinderile cooperatiste: în sprijinul 
obiectivelor economice şi sociale comune

Cu ocazia anului 2012, proclamat de ONU An internaţional 
al cooperativelor, CESE dorește să promoveze și să protejeze 
întreprinderile cooperatiste, ca un element esenţial al industriei 
europene. În vremuri de criză, cooperativele sunt mai rezistente 
și mai stabile decât alte forme de întreprindere; de asemenea, 
ele și-au elaborat noi iniţiative antreprenoriale. Conform Avi-
zului CESE privind cooperativele ș restructurarea (raportor: 
Marie Zvolská, Grupul „Angajatori”, Republica Cehă), adop-
tat la 25 aprilie, ar trebui să se ţină seama de întreprinderile 
cooperatiste în toate politicile UE care contribuie la creșterea 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și ele ar trebui 
să poată avea un acces mai ușor la instrumentele de fi nanţare 
oferite de BEI/FEI. (ail) ●

În căutarea unui nou model economic

Măsurile voluntare ar trebui să fi e însoţite de măsuri de regle-
mentare cu caracter obligatoriu mai pronunţat, dacă se dorește 
ca Europa să treacă la o economie ecologică bazată pe producţie 
și consum durabil, a afi rmat CESE în avizul său recent solicitat 
de Președinţia daneză. CESE a adăugat că politicile fi scale mai 
ecologice și stimulentele bazate pe piaţă sunt necesare pentru 
sprijinirea acestei tranziţii.

„Instrumentele voluntare utilizate până acum pentru a face 
ca producţia și consumul să fi e mai durabile și-au arătat limitele. 
Recursul întreprinderilor și consumatorilor la aceste instrumente 
este redus și distribuit inegal”, a afi rmat An Le Nouail Marlière 
(Franţa, Grupul „Lucrători”), raportorul avizului. Ea a menţio-
nat că UE trebuie să-și intensifi ce măsurile de reglementare care 
vizează eliminarea progresivă a produselor nedurabile, elimina-
rea treptată a subvenţiilor care nu ţin seama de efectele negative 
asupra mediului și promovarea achiziţiilor publice ecologice.

Avizul Comitetului pledează pentru o regândire a modelului 
economic. Modelul actual, bazat pe o obsesie faţă de indica-

tori legaţi de PIB și orientaţi 
spre intensifi carea creșterii și 
a cererii, nu va contribui la 
crearea unei economii cu ade-
vărat durabile. Tranziţia va 
necesita indicatori suplimen-
tari care să măsoare nu doar 
rezultatele, ci și amprenta 
ecologică, bunăstarea oame-
nilor, echitatea socială și 
 prosperitatea. (mb) ●

SESIUNEA PLENARĂ PE SCURT

Instabilitatea economică pune la grea 
încercare industria europeană a modei

În topul primelor 25 de fi rme de talie 
mondială din industria modei, 17 sunt 
europene. Circa 70% din producţie 
provine din Europa și, în ciuda crizei, 
sectorul prosperă în continuare, deși 
într-un ritm din ce în ce mai lent. Este 
Europa capabilă să își păstreze superi-
oritatea în condiţiile unei concurenţe 
globale din ce în ce mai neiertătoare? 
„Acest sector de o  importanţă con-
siderabilă nu a beneficiat de atenţia 
cuvenită în ultimii ani”, a  afirmat 
Henri Malosse, președintele Grupului 
„Angajatori” al CESE, cu prilejul unui 
atelier la care au participat reprezen-
tanţi ai sectorului, atelier organizat de 
grup împreună cu Comisia Europeană 
în vederea analizării modalităţilor de 
sprijinire a industriei modei.

Trebuie create punţi între sectorul 
informatic și cel al modei, odată cu 
intensifi carea comunicării dintre diver-
șii actori din industria modei. Trebuie, 
de asemenea,facilitat accesul la resurse 
fi nanciare și sporită internaţionalizarea. 
Dacă se are în vedere viitorul industriei 
modei, atunci trebuie să se ţină seama 

și de cei tineri, mai ales de cei fără loc 
de muncă. Tinerii joacă un rol esenţial 
în reușita industriei modei, de unde 
necesitatea unui sprijin sporit pentru 
educaţie și instituţiile de învăţământ, 
inclusiv sub aspectul competenţelor și 
capacităţilor.

Inovaţia și creativitatea sunt motoa-
rele dezvoltării sectorului, motiv pentru 
care se impune sprijinirea și protejarea 
lor. Pentru a-și apăra competenţele 
intelectuale și de specialitate, Europa 
trebuie să se ocupe de tinerii ei, astfel 
încât să împiedice exodul creierelor. 
Puţine industrii creative oferă susţi-
nere debutanţilor în industria modei. 
Cu toate acestea, Wendy Malem, direc-
toare a Centre for Fashion Enterprise 
(centrul afacerilor din industria modei), 
a prezentat modul în care organizaţia sa 
îi ajută pe tinerii designeri să își optimi-
zeze capacităţile, precum și sprijinul pe 
care îl oferă fi rmelor noi și instituirii de 
raporturi de colaborare între designeri, 
producători și vânzători. De asemenea, 
trebuie recunoscut faptul că industria 
modei este caracterizată în permanenţă 

de inovaţie, de exemplu în domeniul 
materialelor, în care au apărut produ-
sele textile „inteligente”.

Vorbitorii au subliniat faptul că UE 
are nevoie de o viziune asupra orien-
tării industriei, pentru a dezvolta și 
conserva competitivitatea acesteia. Însă 
acest lucru presupune investiţii în noile 
tehnologii, UE trebuind să intervină în 
sector pentru a contribui la crearea de 
reţele și de legături între designeri și 
fi rme. De asemenea, se impune strân-
gerea legăturilor între sectorul informa-
tic și cel al modei, deoarece pe această 
relaţie se bazează viitorul industriei.

Modelul de afaceri al fi rmelor euro-
pene din industria de lux este caracteri-
zat de o inovare constantă, de calitate, 
de folosirea unei mâini de lucru foarte 
competente și de exporturi internaţio-
nale. În plus, sectorul privat se afl ă la 
originea unor noi tipuri de afacere în 
domeniul dezvoltării durabile, lucru 
care ar trebui promovat în continuare.

Având în vedere că IMM-urile con-
stituie coloana vertebrală a industriei 
modei, strădaniile acestora s-ar cuveni 
sprijinite. Cele mai multe dintre ele nu 
au nevoie în mod special de design; 
mai important este marketingul, pen-
tru a-și vinde mai ușor produsele. Cu 
toate acestea, ţinând seama de pro-
blemele legate de resursele fi nanciare 
și de internaţionalizare, este absolut 
necesară încurajarea investitorilor și 
facilitarea accesului la creditare și la 
fi nanţare pentru IMM-uri, dar și pen-
tru a susţine industria modei în general 
(inclusiv în ceea ce îi privește pe desig-
neri, care au nevoie de resurse fi nanci-
are pentru a crea mărci, a produce în 
Europa, a achiziţiona materii prime de 
calitate și a atrage clienţi). (mp) ●

PE SCURT

Începând cu anul 2008, CESE a depus eforturi pentru a stabili un sistem de 
management în materie de protecţia mediului care să fi e în conformitate cu 
sistemul comunitar de management de mediu și audit (EMAS), pentru a-și asi-
gura un mod de funcţionare cât mai ecologic. De exemplu, în ultima perioadă, 
CESE a reușit să reducă consumul de energie electrică cu 16%, iar consumul de 
gaze cu 28%. Aceste eforturi au fost răsplătite pentru prima dată în 2009, când 
Comitetul a primit titlul „Întreprindere ecodinamică a Regiunii Bruxelles”, cu 
un maximum de trei stele.

Membrii personalului CESE s-au implicat activ în proiect. Grupuri de lucru 
interdepartamentale se străduiesc să raţionalizeze consumul de hârtie, iar cri-
teriile de mediu sunt tot mai prezente la licitaţii. În consecinţă, CESE i-au fost 
acordate recent certifi cările EMAS și ISO14001. (nk) ●

CESE a primit un premiu de excelenţă pentru protecţia 
mediului

Noi publicaţii ale CESE

 ■  Forumul european pentru integrare

 ■  CESE și zona Mediteranei

 ■  CESE și America Latină

 ■  Ghidul dumneavoastră privind iniţiativa cetăţenească europeană

 ■  Libertatea mass-media în UE și în ţările învecinate

 ■  Transporturile în UE la răscruce de drumuri

 ■  Imigraţie și integrare

 ■  CESE și Balcanii de Vest

 ■  Ziua europeană a consumatorului

 ■  CESE și comerţul internaţional

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.publications. ●
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●
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Pentru o Europă mai tânără

Anna Maria Darmanin, vicepre-
ședinta CESE, și Gianni  Pittella, 
prim-vicepreședintele Parlamentu-
lui European, au lansat împreună, 
în toamna trecută, o iniţiativă inti-
tulată „5 idei pentru o Europă mai 
tânără”. În cadrul acestui proiect, al 
cărui scop este de a face un bilanţ 
al așteptărilor și nevoilor tinerilor 
din ţările UE, cei doi politicieni au 
avut întâlniri cu tineri din univer-
sităţile de pe întregul continent. 
Acum, când iniţiativa este în plină 
desfășurare, CESE Info s-a întâlnit 
cu cei doi vicepreședinţi pentru a le 
afl a impresiile.

CESE Info: De ce aţi decis să 
lansaţi această iniţiativă?

Anna Maria Darmanin: Tinerii se 
confruntă în prezent cu provocări 
fără precedent. Șomajul în rândul 
lor a  crescut constant și acum se 
ridică la peste 20% în UE, cu vâr-
furi de peste 40% sau chiar peste 
50% în unele ţări. Aceasta înseamnă 
o risipă aiuritoare și inacceptabilă 
de capacitate umană. Nu este nici 
o îndoială cu privire la urgenţa pro-
blemei. Tinerii au nevoie de sprijin 
și există mai multe programe care-
și propun să-l ofere. Prin iniţiativa 
noastră „5 idei pentru o Europă mai 
tânără”, nu ne-am dorit să realizăm 
un alt proiect pentru tineri, ne-am 
dorit să realizăm un proiect împre-
ună cu tinerii.

Gianni Pittella: Mulţi tineri bene-
ficiază zi de zi de avantajele UE. 
Mulţi dintre ei au profi tat de diver-
sele iniţiative destinate să mărească 
gradul de mobilitate, educaţie și dez-
voltare profesională și personală. Și, 
cu toate acestea, deseori nu reușesc 
să vadă impactul UE asupra vieţii lor 
și nu se identifi că cu ideea de Europa. 

Cred că prin deschiderea unui canal 
de comunicare directă, această iniţi-
ativă a contribuit la construirea unei 
punţi între noi și ei.

Aţi vizitat mai multe 
universităţi din Europa. Ce 
v-a atras atenţia cel mai 
mult?

AMD: Ceea ce am văzut contrazice 
răspândita convingere că tinerii nu 
sunt activi politic. Sunt și devin din 
ce în ce mai implicaţi politic, deși 
nu în structuri bine stabilite. Scriu, 
dezbat și se contrazic cu privire la 
unele dintre cele mai importante 
teme politice, cum ar fi ocuparea 
forţei de muncă, schimbările clima-
tice, economia bazată pe cunoaștere, 
dar nu apelează la politicienii sau la 
membrii Parlamentului European pe 
care i-au ales. Se angajează în politică 
în mediile de socializare și în reţelele 
pe care le creează.

GP: Am avut impresia că-și doresc 
foarte mult să fi e în centrul atenţiei. 
Unul dintre studenţi a formulat ast-
fel: „M-am săturat să mi se spună că 
eu sunt viitorul. Eu sunt prezentul.” 
Al doilea lucru pe care l-am obser-
vat este un puternic euro-entuziasm. 
Tinerii își doresc mai multă Europă, 
mai multă democraţie și mai multă 
implicare și le doresc ACUM. Nu 
avem dreptul să-i dezamăgim.

AMD: Acum provocarea este să 
canalizăm punctele lor de vedere și 
să integrăm miriadele de contribuţii 
într-o politică bine concepută.

Tinerii din Europa alcătuiesc 
o imagine omogenă?

GP: Cei pe care i-am întâlnit au 
puncte de vedere și vise diferite, 
dar toţi, fără excepţie, se bazează pe 
sprijinul UE în obţinerea unui loc 
de muncă. Sentimentul nesiguran-
ţei și teama de viitor sunt aproape 
universale.

AMD: Teama de șomaj îi urmă-
rește pe toţi, dar diferă diagnosticul 
și, în consecinţă, tratamentul. De 
exemplu, studenţii polonezi și cei 
italieni au declarat că nepotrivi-
rea între învăţământ și competen-
ţele cerute este principală barieră 
în calea intrării pe piaţa forţei de 
muncă. Tinerii spanioli au insistat 
asupra faptului că UE trebuie să 
urmărească o politică mai activă de 
ocupare a forţei de muncă.

Le pasă de integrarea 
europeană?

GP: În toate ţările, tinerii și-au decla-
rat atașamentul la cultura și identi-
tatea naţională. Au susţinut fără 
echivoc faptul că bogăţia Europei 
constă în diversitatea sa și, în con-
secinţă, au insistat asupra necesită-
ţii de a se îmbunătăţi metodele de 
predare a limbilor străine și asupra 
extinderii experienţelor de învăţare 
multiculturale. Consideră că aceasta 
este o condiţie prealabilă pentru a se 
implica deplin în proiectul de inte-
grare europeană.

AMD: Le pasă și sunt preocupaţi 
de integrarea europeană. În Regatul 
Unit, studenţii s-au plâns de ceea 
ce ei percep ca fi ind un decalaj tot 
mai mare între UE și cetăţenii din 
statele membre. Studenţii austrieci 
au păreri foarte hotărâte despre 
necesitatea alegerii prin vot direct 
a președinţilor Comisiei Europene 
și Consiliului. Ei consideră că astfel 
s-ar realiza un progres important 
spre democratizarea UE și o  mai 
mare implicare a cetăţenilor.

Ce plănuiţi să faceţi în 
continuare?

AMD: Pe baza observaţiilor formu-
late de tineri, voi prezenta în curând 
o  propunere de aviz din proprie 
iniţiativă al Comitetului. Sper că 
acesta va ajuta instituţiile europene 
să-și calibreze politicile pentru a răs-
punde efi cient principalelor preocu-
pări ale tinerilor.

GP: Voi prezenta cele mai intere-
sante idei Parlamentului European 
și voi lucra împreună cu colegii mei 
pentru a le transforma în legislaţie. 
În plus, această experienţă atât de 
interesată va constitui elementul 
central al unei cărţi pe care o voi 
scrie împreună cu Anna  Maria. 
Obiectivul nostru este să o publi-
căm până la sfârșitul anului. Și sper 
că vom mai colabora în proiecte la 
fel de reușite. (mb/rdr) ●

Acum provocarea este să canalizăm 
punctele lor de vedere într-o politică bine 
concepută.

Sentimentul nesiguranţei și teama 
de viitor sunt aproape universale.
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În curând la CESE

Comisia consultativă pentru muta-
ţii industriale (CCMI) a CESE își va 
sărbători cea de-a 10-a aniversare la 
12 iunie 2012, la Bruxelles, la sediul 
CESE.

Înfi inţată la 23 iulie 2002, după 
expirarea Tratatului de instituire 
a Comunităţii Europene a Cărbune-

lui și Oţelului (CECO), precursoarea 
actualei UE, Comisia consultativă 
pentru mutaţii industriale a menţi-
nut și a dezvoltat expertiza acumu-
lată în anii de existenţă ai CECO. 
A continuat dialogul structurat în 
domeniile cărbunelui și oţelului 
și a  continuat extinderea treptată 
a acestora, pentru a acoperi în fi nal 
toate chestiunile legate de mutaţiile 
industriale într-o UE lărgită.

Conferinţa va încerca să refl ecte 
evoluţiile actuale și tendinţele vii-
toare în domeniile de interes ale 
Comitetului. Depunând eforturi în 
sensul unei mutaţii industriale con-
tinue și durabile, conferinţa are, de 
asemenea, scopul de a îmbunătăţi 
metodele de lucru ale Comitetului 
pentru a anticipa schimbările care 
se petrec în industria europeană 
și a răspunde provocărilor sociale, 
economice și de mediu. Participarea 
dvs. activă este salutată cu căldură. 
Pentru informaţii suplimentare, vizi-
taţi site-ul web: www.eesc.europa.eu. 
(mp) ●

A 10-a aniversare a Comisiei consultative 
pentru mutaţii industriale

Viitorul energetic și societatea civilă în UE 
– formarea unei alianţe pentru reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon

CESE a  susţinut în mod consec-
vent că transformarea economiei 
actuale într-una cu emisii reduse de 
CO

2
 și efi cientă din punct de vedere 

al utilizării resurselor implică mari 
schimbări în modul nostru de viaţă 

și de muncă. Ţinând seama de acest 
lucru, CESE organizează o conferinţă 
la 20  iunie  2012, pentru a  analiza 
modul în care procesul de orientare 
către un mix energetic viitor, lansat în 
Perspectiva energetică 2050, se poate 
axa pe participarea reală a cetăţenilor 
la dezbaterea privind un viitor ener-
getic cu emisii reduse de CO

2
.

Bunele practici privind dialogul cu 
cetăţenii sau între cetăţeni privind vii-
torul energetic va reprezenta punctul 
de plecare al discuţiilor care vor avea 
loc în cadrul conferinţei. Discuţiile 
tematice includ viitorul energetic, 
gestionarea schimbării în societăţile 
europene, rolul mijloacelor de infor-
mare, precum și educarea și sensibi-
lizarea europenilor.

Pentru informaţii suplimentare 
sau pentru a vă înscrie, adresaţi-vă 
la: energyfuture2012@eesc.europa.
eu ●.

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels
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