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EDITORIAL

Criza datoriei publice şi uniunea fi scală: 
două feţe ale aceleiaşi monede?

Dragi cititori,
Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite pri-

vind dezvoltarea durabilă „Rio+20”, desfăşurată la 

Rio de Janeiro în perioada 20-22 iunie ca o continu-

are a Summitului Pământului din 1992, a oferit un 

preţios cadru de dezbatere a căilor de trecere către un 

viitor cu adevărat durabil pentru noi toţi. Rezultatele, însă, cu siguranţă nu s-au 

ridicat la nivelul aşteptărilor delegaţiei CESE.

În cursul anului trecut, CESE a lucrat la o agendă largă şi cuprinzătoare, care 

ar fi  aşezat pe picior de egalitate cei trei piloni ai durabilităţii: social, economic şi 

ecologic. În primul rând, Comitetul solicita o foaie de parcurs privind durabilitatea 

cu obiective, ţinte, acţiuni şi mecanisme specifi ce. Prin urmare, nu ne rămâne decât 

să regretăm că au fost trecute cu vederea multe dintre aşteptările societăţii civile 

de la nivel european şi mondial şi să sperăm că, în faza de punere în aplicare, îşi 

vor face loc măsuri de îmbunătăţire, care să depăşească cadrul strict al declaraţiei 

fi nale adoptate la Rio.

Şefi i de stat şi de guvern care s-au întrunit la Rio au ratat şansa unică de a face 

un pas decisiv în direcţia îmbunătăţirii justiţiei sociale şi ecologice. Deplorabilă este, 

înainte de toate, lipsa unui plan concret de acţiune pentru următorii ani şi a unor 

acorduri obligatorii privind practicile de dezvoltare. Din păcate, s-a insistat prea 

puţin asupra dimensiunii sociale a dezvoltării durabile şi a unor obiective precum 

eradicarea sărăciei şi asigurarea accesului la hrană, iar accesul la apă potabilă şi 

energia din surse regenerabile nu au benefi ciat de cadrul de dezbatere aşteptat. De 

asemenea, nu s-a reuşit transformarea Programului Organizaţiei Naţiunilor Unite 

pentru Mediu într-o agenţie specializată.

O ultimă dezamăgire este eşecul instituirii unui Ombudsman pentru generaţiile 

viitoare. Recunoaşterea necesităţii unei autorităţi internaţionale, care să poată 

impune drepturile generaţiilor viitoare în detrimentul intereselor economice pe 

termen scurt, ar fi  avut o importantă valoare simbolică.

Totuşi, conferinţa se poate lăuda şi cu o serie de rezultate de succes. Am con-

statat cu satisfacţie că noţiunea de economie ecologică a căpătat o poziţie centrală în 

declaraţia fi nală, ca forţă motrice a dezvoltării durabile. De asemenea, am apreciat 

introducerea conceptului de obiective de dezvoltare durabilă, căruia, de acum îna-

inte, trebuie să-i dăm substanţă şi pe care trebuie să-l valorifi căm cât mai rapid cu 

putinţă, pentru a face din acest summit punctul de pornire al unui proces care va 

schimba faţa lumii, un proces prin care societăţile noastre vor deveni mai durabile 

şi mai favorabile incluziunii. Nu în ultimul rând, a fost recunoscut rolul societăţii 

civile în promovarea şi punerea în aplicare a dezvoltării durabile.

Am mai spus şi repet: drumul început la Rio este tot atât de important ca şi cel 

care a dus până acolo. Monitorizarea Conferinţei Rio+20 trebuie să fi e, în perioada 

următoare, una dintre priorităţile societăţii civile şi va rămâne una din preocupările 

mele primordiale, ca preşedinte al CESE, până la încheierea mandatului.

Staff an Nilsson
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Albine europene!

Din timpuri străvechi, albinele joacă un 
rol crucial în ordinea firii; mulţumită 
polenizării, ele sunt esenţiale pentru prac-
ticile noastre agricole. Totuşi, în ultimii 
ani, albinele au început să dispară într-
un ritm îngrijorător, dintr-un motiv încă 
necunoscut, cu toate că poluarea, mono-
culturile şi abuzul de pesticide reprezintă 
tot atâtea cauze potenţiale ale acestui 
fenomen.

Comitetul este conştient de această problemă şi de consecinţele ei asupra biodi-
versităţii, calităţii alimentelor şi securităţii alimentare. Acesta este motivul pentru 
care, la 7 mai 2012, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
au instalat două stupuri de albine pe acoperişul clădirii Jacques Delors, din Bruxelles. 
Este vorba de fi nalizarea unui proiect iniţiat de Comitete în urmă cu aproximativ un 
an, cu ajutorul asociaţiei Apis Bruoc Sella, care urmăreşte să încurajeze instalarea a cât 
mai mulţi stupi pe acoperişurile din oraşe. Obiectivul proiectului este de a arăta că şi 
oraşele au un rol de jucat în conservarea biodiversităţii şi că putem, fi ecare în felul 
său şi după putinţă, să contribuim la protejarea ecosistemelor noastre puse în pericol.

La 31 mai, o serie de participanţi la inaugurarea ofi cială a proiectului Albine în 
mediul urban al Comitetelor au avut norocul să guste din prima miere produsă la 
Comitete (rezultatul a douăzeci şi ceva de zile „lucrătoare”). Se preconizează că cele 
două stupuri vor produce circa 40 kg de miere pe an. (rdr) ●

Ziua porţilor deschise 2012
CESE își deschide porțile publicului

Peste 3 000 de persoane au vizitat CESE în 
ziua de 12 mai 2012, cu ocazia celei de-a 
20-a ediţii a Zilei porţilor deschise în insti-
tuţiile europene. În acest an, evenimen-
tul a avut ca temă dezvoltarea durabilă şi 
economia ecologică, contribuind astfel 
la sensibilizarea publicului pe marginea 
unor subiecte importante legate de Con-
ferinţa ONU Rio+20 privind dezvoltarea 

durabilă. Locurile de muncă ecologice, energia regenerabilă, oraşele durabile şi 
consumul de apă au fost câteva dintre subiectele-cheie prezentate în mod creativ 
şi interactiv cu acest prilej.

Vizitatorii au avut ocazia să discute cu membrii şi cu personalul Comitetului, 
să cunoască mai bine activitatea CESE şi să participe la activităţi de divertisment, 
împreună cu întreaga familie. Preşedintele Staff an Nilsson şi vicepreşedinta Anna 
Maria Darmanin, precum şi secretarul general, Martin Westlake, au fost prezenţi 
întreaga zi şi s-au implicat activ în primirea vizitatorilor şi în sensibilizarea lor pe 
teme legate de mediu.

Şi în acest an, eforturile remarcabile (şi voluntare!) ale numeroşilor membri CESE 
şi membri ai personalului Comitetului au contribuit la reuşita acestei iniţiative şi au 
oferit publicului o imagine dinamică şi însufl eţită a instituţiei noastre. (rdr) ●
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Începând din 2008, criza economică, 
care a început în Statele Unite, a a ocu-
pat un loc central în mediile de comu-
nicare şi a ocupat unul din primele 
locuri pe agendele politice ale liderilor 
mondiali. Acum, când criza s-a răs-
pândit în Europa, se fac tot mai multe 
comparaţii între Rezerva Federală şi 
Banca Centrală Europeană. În ediţia sa 
din 16 iunie, Th e Economist compară 
fi nanţele publice ale Californiei cu ace-
lea ale Greciei. Articolul, scrise cores-
pondentul din Los Angeles, arată că UE 
este considerată în afara graniţelor sale 

ca fi ind mai integrată decât este perce-
pută din interior: în caz contrar, de ce 
ar fi  comparat un stat federal al SUA cu 
un stat membru? Comitetul Economic 
şi Social European este convins că „mai 
multă Europă” înseamnă instrumente 
mai bune şi mai numeroase pentru 
a combate şi a evita criza globală.

Dezbaterea asupra modului în care 
UE ar trebui modelată din perspec-
tiva integrării economice reprezintă 
o  preocupare centrală a  Comitetu-
lui, deoarece este în joc nu mai puţin 
decât însuşi modelul social european. 
Prin urmare, este fi resc ca Secţiunea 
ECO a  Comitetului, însărcinată cu 
afacerile economice şi fi nanciare, să 
trateze subiecte precum introducerea 
euroobligaţiunilor, crearea unei agenţii 
europene de rating, educaţia fi nanciară 
a cetăţenilor sau reglementarea pieţelor 
fi nanciare.

În acest context, la 7  iunie 2012, 
CESE a găzduit o conferinţă la nivel 
înalt, a cărei temă a fost actuala criză 
a datoriei publice. Printre participanţi 
s-au numărat: Jean-Claude Juncker, 
prim-ministrul  Luxemburgului şi 
preşedintele Eurogroup, Enzo Moa-
vero  Milanesi, ministrul afacerilor 

Cipru pentru o Europă mai bună*

Conştientă fi ind de faptul că Europa 
trebuie să iasă mai puternică din criza 
economică actuală, Preşedinţia cipriotă 
îşi propune să lucreze Către o Europă 
mai bună, contribuind la creşterea 
durabilă, la coeziunea socială şi la 
crearea de locuri de muncă. Evoluţiile 
socioeconomice actuale ne-au condus 
către obiectivul unei Uniuni care să 
aibă o relevanţă sporită atât în rândul 
cetăţenilor săi, cât şi pe scena mondi-
ală, şi să fi e întemeiată pe principiul 
solidarităţii.

Este imperios necesară promova-
rea unei Europe mai efi ciente şi mai 
durabile. În acest sens, punctul cel 
mai important de pe ordinea de zi îl 
reprezintă negocierile privind cadrul 
fi nanciar multianual 2014-2020, care 
oferă posibilitatea de a se ajunge la un 
acord asupra bugetului şi a orientă-
rilor politice menite să contribuie la 
creşterea economică şi a competitivi-
tăţii. Preşedinţia cipriotă urmăreşte 
fi nalizarea negocierilor privind CFM 
şi îşi propune să avanseze cât mai mult 
cu putinţă pe calea negocierilor pri-
vind politicile comune, printre care 
şi politica agricolă comună, politica 
în domeniul pescuitului şi politica de 
coeziune. În contextul în care Preşe-
dinţia subliniază importanţa politicii 
de coeziune, am solicitat din partea 
CESE un aviz privind elaborarea unei 
strategii macroregionale pentru regi-
unea mediteraneeană şi avantajele 
sale pentru statele membre insulare. 
Ecologizarea,  eficienţa energetică, 
durabilitatea mediului şi combaterea 
efectelor schimbărilor climatice sunt 
alte subiecte majore pentru Preşedinţie.

O Europă cu o economie mai per-
formantă, bazată pe creştere este vitală 
şi pentru depăşirea crizei economice 
actuale şi consolidarea competitivită-
ţii. Prin urmare, se va pune accent pe 
o supraveghere mai strictă a politicilor 
bugetare şi macroeconomice şi pe asi-
gurarea stabilităţii bugetare. În acelaşi 
timp, relansarea creşterii este imperios 
necesară şi Preşedinţia cipriotă se va 
concentra pe consolidarea pieţei interne 
şi pe promovarea înfi inţării de locuri de 
muncă, a cercetării şi inovării, punând 
accent pe IMM-uri, astfel încât să con-
tribuie la o Europă mai competitivă.

Pe calea către o Europă care să pre-
zinte relevanţă sporită pentru cetăţenii 
săi, solidaritate şi coeziune socială, aten-
ţia se va îndrepta asupra ocupării forţei 
de muncă în rândul tinerilor, ţinând 
seama de ratele crescânde ale şomaju-
lui în UE. Printre priorităţi se numără şi 
instituirea sistemului european comun 
de azil înainte de fi nele anului 2012. În 
acest context, am solicitat CESE elabo-
rarea unui aviz exploratoriu privind 
instituirea unui sistem (Eurodac) pentru 
compararea datelor dactiloscopice ale 
solicitanţilor de azil şi ale anumitor cate-
gorii de imigranţi ilegali. De asemenea, 
Preşedinţia a solicitat din partea CESE 
un aviz privind consolidarea proceselor 
participative şi implicarea autorităţilor 
locale, a societăţii civile şi a partenerilor 
sociali în punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020.

Totodată, Preşedinţia cipriotă îşi 
propune să aducă Europa mai aproape 
de vecinii săi, mergând înainte pe calea 
extinderii şi scoţând în evidenţă dimen-
siunea sudică a politicii europene de 
vecinătate, şi în acelaşi timp lucrează 
pentru ca Uniunea să se afirme mai 
hotărât pe scena mondială, insistând 
asupra îndeplinirii obiectivelor de dez-
voltare ale UE şi a consolidării politicii 
de comerţ exterior.

Uniunea trebuie să fi e mai aproape 
de cetăţenii săi. În viziunea noastră, 
Europa trebuie să devină un fi loxenos 
topos, un loc prielnic pentru întreprin-
deri, idei, servicii, inovare şi cultură. 
Filoxenos topos, ca parte a năzuinţei 
noastre către o Europă mai bună, o Uni-
une care să insufl e speranţă cetăţenilor 
săi şi, mai ales, tinerei generaţii. ●

*Andreas Mavroyiannis, Ministru adjunct al preşedintelui, însărcinat cu afaceri europene, Președinţia cipriotă a Consiliului UE

Aşteptările membrilor ciprioţi 
ai CESE de la Preşedinţia cipriotă 
a Uniunii Europene*

Regiunea mediteraneeană are nevoie de o viziune nouă

Michalis Antoniou
Grupul „Angajatori”
director general adjunct, Federaţia angajatorilor şi industriaşilor din Cipru (OEB) 
Preşedinţia cipriotă coincide cu cea mai turbulentă perioadă din istoria postbelică a Europei. Dar o perioadă de turbulenţă 
este şi o perioadă de oportunităţi şi schimbare. În această perioadă, CESE ar trebui să încurajeze şi să promoveze, în strânsă 
cooperare cu alte instituţii ale UE, politicile necesare pentru a relansa creşterea economică, a reduce şomajul şi a readuce 
perspectiva prosperităţii pentru toţi cetăţenii Europei.

Dimitris Kittenis
Grupul „Lucrători”
fost secretar general al Confederaţiei lucrătorilor din Cipru (SEK) 
Situată la răscrucea dintre Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, Cipru este o ţară care îşi asumă Preşedinţia într-un moment 
în care Uniunea însăşi este la răscruce. Preşedinţia cipriotă este chemată să contribuie la soluţionarea problemelor legate de 
inegalitate şi solidaritate şi să ia decizii urgente în privinţa crizei, în vederea reducerii şomajului, a îmbunătăţirii calităţii 
vieţii şi a continuării integrării europene.

Kostakis Konstantinidis
Grupul „Activităţi diverse”
preşedintele Uniunii fermierilor ciprioţi (EKA) 
Pe parcursul mandatului, obiectivele şi ambiţiile noastre includ strădaniile de a consolida cooperarea şi solidaritatea între 
statele membre, precum şi intensifi carea eforturilor de promovare a păcii nu doar în zona mediteraneeană şi în Orientul 
Mijlociu, ci şi în Europa şi în restul lumii. Ne-am dori, de asemenea, să ajungem la standarde de viaţă mai bune pentru 
oamenii obişnuiţi şi la creştere economică nu doar în Europa, ci şi în ţările din afara UE.

Michalis Lytras
Grupul „Activităţi diverse”
Preşedinţia cipriotă va contribui la realizarea obiectivului de coeziune economică şi socială în Uniunea Europeană şi va 
lucra la promovarea creşterii economice şi depăşirea crizei, la fi nalizarea şi adoptarea politicii agricole comune 2014-2020, 
la combaterea şomajului şi instaurarea păcii în Europa şi în întreaga lume. Am convingerea că va fi  o preşedinţie reuşită 
şi productivă.

Andreas Pavlikkas
Grupul „Lucrători”
Şeful Departamentului de cercetare şi studii al Federaţiei pan-cipriote a muncii
Mi-ar plăcea să cred că Preşedinţia cipriotă va fi  încununată de succes la fi ecare nivel, atât politic, cât şi organizaţional. Pe 
cât posibil, ţara noastră trebuie să contribuie la luarea deciziilor legate de chestiunea solidarităţii dintre ţările mari şi cele 
mici, de consolidarea şi extinderea agendei UE şi de consolidarea relaţiilor dintre UE şi ţările din zona mediteraneeană şi 
din Orientul Mijlociu. În plus, Cipru va avea ocazia să se prezinte ca ţară, cu atuurile şi avantajele ei, atât în Europa cât 
şi în lume, astfel încât să atragă investitorii şi turiştii. ●

* În urma demisiei unui membru cipriot al CESE, a fost lansată procedura de numire a unui nou membru. Aceasta era încă în curs la momentul tipăririi acestui buletin informativ. 
Lista completă a membrilor CESE poate fi  consultată pe site-ul nostru: www.eesc.europa.eu .

Dl Dimitris Dimitriadis, membru 
grec al CESE şi preşedintele Comite-
tului de monitorizare Euromed a fost 
numit raportor al acestui aviz.

CESE Info: De ce are nevoie 
UE de o nouă Strategie 
macroregională pentru 
regiunea mediteraneeană?

Dimitris Dimitriadis: Pentru că toate 
eforturile depuse până în prezent de 
UE pentru a aborda această regiune în 
ansamblu au fost sortite eşecului. Lansat 
în 1995, Procesul de la Barcelona, care 
urmărea stabilirea unui cadru al relaţii-
lor dintre UE şi partenerii săi meditera-
neeni, este acum mort.

Între timp, în urma revoluţiilor care 
au avut loc în ţările din nordul Africii, 
au survenit schimbări radicale în con-
textul geopolitic.

Dimitris Dimitriadis, membru al CESE

INTERVIU CU MEMBRI CESE

Într-o serie nouă de interviuri, 
Tomasz Jasiński, membru polonez 
al Grupului „Lucrători” din cadrul 
CESE şi reprezentantul membrilor 
în echipa de redacţie a buletinului 
CESE Info, se va adresa colegilor săi 
ca să afl e ce resorturi interioare îi 
animă. Primul său partener de dis-
cuţie este Martin Siecker, membru 
olandez al Grupului „Lucrători”, 
reprezentant al Federaţiei sindica-
telor din Olanda.

Tomasz Jasiński: Care este 
parcursul tău profesional?

Martin Siecker: Sunt jurnalist de pro-
fesie. Mi-am început cariera în anii 
‚70, lucrând pentru un ziar de stânga. 
10 ani mai târziu, am intrat în mişca-
rea sindicală, devenind redactorul unui 
buletin de informare pentru membrii 
de sindicat.

T.J.: Ce te-a îndemnat să 
optezi pentru o carieră în 
mişcarea sindicală?

M.S.: Pe măsură ce scriam despre 
relaţiile de muncă, eram din ce în ce 
mai implicat în aceste aspecte. Într-o 
bună zi, am afl at că tinerii reporteri de 
la ziar nu îşi primeau salariul la care 
aveau dreptul. Împreună cu colegii 
mei, am pus pe picioare un comitet 
de acţiune care să vină în apărarea lor. 
Am purtat negocieri cu redactorul şi, în 
cele din urmă, am avut câştig de cauză. 
Atunci m-am hotărât să lucrez pentru 
o organizaţie de apărare a drepturilor 
lucrătorilor.

T.J.: De când eşti membru de 
sindicat?

M.S.: Am devenit membru de sindicat 
în momentul în care am intrat pe piaţa 
muncii, în 1967. Înainte de a fi  jurnalist, 
am avut tot felul de slujbe temporare. 
A fost alegerea mea. La vremea aceea, 
nu voiam o slujbă permanentă sau un 
program de lucru rigid. Mă bucuram 
de libertate, când era soare, mă puteam 
duce să înot, şi nu la muncă.

T.J.: Ce te pasionează?

M.S.: Muzica. Ascult multă muzică. 
Cânt puţin la baterie, dar nu sunt atât 
de bun încât să fac parte dintr-o trupă. 
Oricum, şi dacă aş fi  mai bun, nu aş avea 
destul timp ca să cânt într-o formaţie. În 
plus, îmi place să citesc, nu poate fi  nimic 
mai bun decât un roman poliţist bun.

T.J.: Credeam că toţi 
olandezii sunt microbişti.

M.S.: Întocmai! Ţin cu Ajax Amster-
dam. În perioada de glorie a echipei, 
locuiam în Amsterdam, lângă stadio-
nul olimpic. Am fost la toate meciu-
rile pe care le-au purtat în competiţiile 
europene ca echipă-gazdă, la începutul 
anilor ‚70, când au câştigat de trei ori la 
rând Liga Campionilor Europeni.

T.J.: Când ai devenit membru 
al CESE?

M.S.: Acum zece ani. În 2010 am fost 
numit membru al CESE pentru a treia 
oară.

T.J.: Care este, în opinia ta, 
cea mai urgentă provocare 
căreia trebuie să îi facă faţă 
UE?

M.S.: Euroscepticismul în continuă 
expansiune, un real pericol. Dacă 
pierdem această luptă, există riscul ca 
dintr-o Europă unită să nu mai rămână 
decât un kilometru pătrat de beton, sti-
clă şi oţel aproape de centrul Bruxelles-
ului, mausoleul unui ideal care părea 
a fi  măreţ şi imperios, dar care a sfârşit 
lamentabil, la coşul de gunoi al istoriei, 
ca imensă şi extrem de costisitoare gre-
şeală politică. ●

În curând la CESE
Să ne mobilizăm pentru o europă mai puternică!

Societatea civilă: un partener cu 
drepturi depline în cadrul Strategiei 
Europa 2020

Evenimentul, care se va desfăşura la 
25 septembrie 2012, va analiza pârghiile 
de stimulare a creşterii şi de elaborare 
a unui pact european pentru creştere. 
Vor fi  organizate patru ateliere, în cadrul 
cărora se vor dezbate stabilirea unui cadru 
coerent pentru o  strategie de creştere 
economică a UE, relansarea pieţei unice, 

căile de redresare economică şi de creare 
de locuri de muncă, precum şi inovarea în 
contextul creşterii inteligente şi durabile.

Preşedinţii de grup din cadrul CESE îşi 
vor expune pe rând punctele de vedere cu 
privire la readucerea Europei pe cale unei 
creşteri durabile. Un grup la nivel înalt va 
dezbate după aceea modalităţile de valo-
rifi care la maximum a oportunităţilor de 
creştere oferite de Strategia Europa 2020.

La conferinţă vor participa părţi inte-
resate de la nivel naţional şi european, fac-
tori decizionali de la nivelul UE, deputaţi 
europeni şi naţionali, reprezentanţi ai 
guvernelor şi ai administraţiilor din sta-

tele membre, reprezentanţi ai societăţii 
civile de la nivel naţional şi european, 
autorităţi locale şi regionale, grupuri de 
refl ecţie şi lideri de opinie.

În cursul conferinţei, CESE şi CES 
naţionale vor prezenta idei şi vor face 
schimb de experienţă şi de bune practici 
în scopul exploatării adecvate a pârghi-
ilor de mai sus, pentru a  înainta către 
o Europă mai durabilă şi mai competi-
tivă. (kf) ●

Doriţi să aflaţi mai multe? Vă invi-
tăm să consultaţi programul manifes-
tării, la adresa: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home.

Pentru informaţii suplimentare vă 
rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: 
europe2020-eesc@eesc.europa.eu

PREȘEDINŢIA CIPRIOTĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

Iată de ce trebuie să pornim de la 
zero. Trebuie să venim cu o altă vizi-
une şi cu o abordare cu totul nouă. În 
curând voi avea o primă întâlnire cu un 
ministru al guvernului cipriot, pentru 
a discuta cum poate găsi CESE cel mai 
bun răspuns la solicitarea de consultare 
a Republicii Cipru.

CESE Info: Multe dintre 
provocările cu care se 
confruntă ţările membre 
ale UE din regiunea 
mediteraneeană pot fi  
abordate în cadrul politicii 
europene de coeziune…

D.D.: Politica de coeziune nu este de 
ajuns. Avem nevoie de o viziune mai 
cuprinzătoare şi de o perspectivă pe 
termen lung pentru următorii 15-20 
de ani, care să ţină seama de întreaga 
regiune, nu numai de statele membre 

ale UE din cadrul ei. Mai întâi, va trebui 
să stabilim obiective strategice clare pe 
termen lung pentru regiune, iar apoi va 
trebui să ne asigurăm de faptul că ele 
sunt susţinute prin politica de coeziune.

CESE Info: Tocmai v-aţi întors 
de la Conferinţa privind 
Strategia pentru regiunea 
Mării Baltice. Oare puteţi 
folosi ca sursă de inspiraţie 
unele dintre soluţiile la care 
s-a ajuns în acest context?

D.D.: Strategia pentru regiunea Mării 
Baltice este cu siguranţă un model de 
urmat pentru astfel de strategii. Ea 
a demonstrat cât poate fi de reuşită 
o  abordare integrată a  problemelor 
comune, care implică mai multe ţări 
şi autorităţi. De bună seamă, soluţiile 
oferite de Strategia pentru regiunea 
Mării Baltice nu pot fi reproduse în 

bloc, însă unele dintre ele pot servi cu 
folos ca sursă de inspiraţie. În termeni 
de geopolitică, Strategia pentru regiu-
nea Mării Baltice ne învaţă următoarele: 
deşi cuprinde doar statele membre ale 
UE, relaţiile UE-Rusia joacă un rol cru-
cial în ceea ce priveşte reuşita sa.

În consecinţă, dacă ne dorim ca Stra-
tegia pentru regiunea mediteraneeană 
să aibă succes, trebuie să aducem lao-
laltă toţi actorii din bazinul meditera-
neean: ţările membre ale UE, insulele, 
ţările din nordul Africii, Turcia, Israel 
şi teritoriile palestiniene. (mb) ●

Site-ul web al Preşedinţie cipriote 
este activ acum.

Faceţi clic pe acest link pentru 
a căuta ultimele ştiri despre Preşedinţia 
cipriotă: www.cy2012.eu 

Preşedinţia cipriotă a solicitat CESE să 
elaboreze un aviz pe tema „Strategia 
macroregională pentru Mediterana 
–  avantaje pentru statele membre 
insulare”.

Andreas Mavroyiannis, ministru adjunct al 
preşedintelui, însărcinat cu afaceri europene, 
Președinţia cipriotă a Consiliului UE

NOI PUBLICAŢII ALE CESE

 ■ Protecţia consumatorilor

 ■ Comitetul Economic şi Social European în timpul 
Preşedinţiei cipriote a Consiliului UE

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

eu/?i

europene al Italiei şi reprezentanţi de 
rang înalt ai Comisiei Europene, ai 
Băncii Centrale Europene şi ai Parla-
mentului European. Staff an Nilsson, 
preşedintele CESE, a deschis confe-
rinţa cu o declaraţie prin care a cerut 
crearea unei uniuni a stabilităţii fi scale 
şi introducerea de euro-obligaţiuni. El 
a subliniat necesitatea unor iniţiative 
concrete pentru ca statele membre 
să partajeze responsabilităţile fi scale, 
astfel încât să poată coborî rata dobân-
zii la datoria publică a ţărilor care fac 
eforturi în vederea consolidării fi scale. 

Dezbaterea a  fost prezidată de 
Michael  Smyth, preşedintele Secţi-
unii ECO, care şi-a precizat punc-
tul de vedere potrivit căruia suntem 
în faţa unei crize a  cererii similare 
celei din 1930 şi că respectarea rigu-
roasă a austerităţii nu va face decât 
să ne conducă spre recesiune, un 
teren fertil pentru populism şi par-
tide extremiste. Carmelo Cedrone şi 
Gerard Dantin, raportori pentru două 
avize ale CESE privind euro-obligaţi-
unile şi instrumentele asemănătoare 
de partajare a  datoriei, precum şi 
Pedro Augusto Almeida Freire, preşe-
dintele Grupului permanent de studiu 
privind coordonarea politicii econo-
mice al CESE, a susţinut că integrarea 
este unica soluţie posibilă în situaţia 
actuală. Propunerea concretă făcută 
în avizul dlui Cedrone, care a fost deja 
adoptat, este de a sprijini introducerea 
a două tipuri de obligaţiuni: obligaţiuni 
de stabilitate, pentru a partaja datoria 
şi responsabilităţile, şi obligaţiuni din 
categoria investiţiilor, pentru a atrage 
capital de la supraputerile cu econo-
mii emergente, precum Brazilia, Rusia, 
India şi China. Dl Dantin elaborează 
un aviz care discută despre distribui-
rea datoriei între statele membre şi care 
urmează să fi e supus la vot la sesiunea 
plenară din iulie. 

Reprezentantul Comisiei a subliniat 
importanţa creării unui set de măsuri 
de limitare pentru sistemul fi nanciar 
la nivelul european şi a avansării către 
o mai bună integrare fi scală. Din punc-
tul de vedere al dnei Sylvie Goulard, 
membră a Parlamentului European, 
Consiliul European nu ar trebui să fi e 
singura arenă politică care încearcă 
să facă faţă actualei crize şi propune 
o  abordare mai largă. Jean−Cla-
ude Juncker a închis conferinţa într-o 
notă optimistă, invitând participanţii 
să-şi imagineze cât de greu ar fi  fost 
pentru cele mai multe dintre statele 
membre să supravieţuiască unei astfel 

Ceea ce lipsește este voinţa politică pentru a ieși din criză

Domnule Cedrone, în avizul al cărui raportor 
aţi fost recent, aţi afi rmat că Europa se afl ă 
într-o criză mai degrabă politică, decât 
economică

Europa nu-şi mai poate permite să aibă o singură politică 
monetară şi 17 politici economice şi fi nanciare diferite. UE 
ar trebui să se îndrepte spre instituirea unei uniuni bugetare, 
iar primul pas în această direcţie ar trebui să fi e introducerea 
a două tipuri de obligaţiuni UE, complementare dar dis-
tincte: obligaţiuni UE nenegociabile, menite să stabilizeze 
datoria, şi eurobonduri pentru redresare şi creştere.

Este fezabil?

Aceste bonduri ar restabili încrederea investitorilor şi ar permite înlocuirea austeri-
tăţii prin revenirea la statul social. În plus, planul nostru nu necesită nici modifi carea 
tratatului, nici crearea unor noi instituţii. Acest plan ar utiliza instrumente ale UE 
care există deja, precum Fondul european de investiţii (FEI). Ceea ce lipseşte este 
doar voinţa politică. (rdr) ●

Martin Siecker: iubitor de muzică și cititor de romane poliţiste
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Michalis Antoniou, 
membru al CESE, 
Grupul „Angajatori”

Dimitris Kittenis, 
membru al CESE, 
Grupul „Lucrători”

Kostakis Konstantinidis, 
membru al CESE, 
Grupul „Activităţi diverse”

Michalis Lytras, 
membru al CESE, 
Grupul „Activităţi diverse”

Andreas Pavlikkas, 
membru al CESE, 
Grupul „Lucrători”
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SESIUNEA PLENARĂ PE SCURT
O piaţă digitală în favoarea creşterii

CESE a adoptat în luna mai un aviz privind piaţa digitală unică ca 
motor al creşterii, menit să consilieze Preşedinţia daneză cu privire la 
calea de urmat în domeniul digital. Miza este importantă pentru UE, 
studiile indicând că o piaţă digitală unică ar creşte PIB-ul european 
cu 4% până în 2020.

Avizul pledează pentru dezvoltarea rapidă a infrastructurii pe 
întregul teritoriu european, inclusiv în zonele izolate, pentru a garanta 
accesul rapid la internet.

Dat fi ind că, până în 2015, 95% 
dintre locurile de muncă vor nece-
sita competenţe în materie de inter-
net, „formarea este esenţială”, după 
cum afi rma dna Laure Batut (Franţa, 
Grupul „Lucrători”), raportorul 
avizului. Ea a adăugat că, pentru 

îndeplinirea acestui obiectiv, este indispensabil să se asigure accesul 
tuturor, inclusiv a persoanelor vârstnice, atât în materie de hardware, 
cât şi de soft ware.

Pentru stimularea comerţului electronic, CESE a solicitat armo-
nizarea legislaţiei comerciale şi a celei privind impozitarea indirectă, 
lansând totodată un avertisment cu privire la posibilitatea utilizării 
acestui pretext pentru creşterea impozitării. (mb) ●

Europa rămâne în urmă la îndeplinirea obiectivelor 
în domeniul energiei

În raport cu obiectivele actuale ale realizării unei economii cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, se înregistrează rămâneri în urmă peri-

culoase în Europa şi în unele 
state membre ale sale, a aver-
tizat Comitetul Economic şi 
Social European (CESE) în 
avizul său privind Perspectiva 
energetică 2050, care a  fost 
adoptat la sesiunea plenară 
din mai.

În opinia Comitetului, UE nu îşi dă seama cât de departe este de a-şi 
atinge obiectivele. „Declinul proceselor de producţie foarte poluante 
în UE, intensifi carea lor în alte părţi ale lumii şi, implicit, a importuri-
lor în UE, ascund adevăratele proporţii ale acestei probleme”, afi rmă 
Pierre Jean Coulon (Grupul „Lucrători”, Franţa), raportorul avizului.

Avizul adoptă o poziţie critică cu privire la progresele înregistrate 
în domeniul efi cienţei energetice şi al energiilor regenerabile. Dezvol-
tarea energiilor regenerabile este ţinută pe loc de lipsa de consecvenţă 
a sprijinului guvernamental iar, în unele cazuri, întâmpină rezistenţă la 
nivel local, susține avizul.

Comitetul îşi reînnoieşte apelul la înfi inţarea unui forum al societăţii 
civile europene care să înlesnească transmiterea informaţiilor în cadrul 
UE, aducând laolaltă toate părţile interesate pentru a discuta pe tema 
tranziţiei în domeniul energiei până în 2050.

„În prezent, acceptarea de către cetăţeni a alegerilor făcute în materie 
de energie reprezintă o provocare pentru democraţiile europene”, afi rmă 
coraportorul avizului, Richard Adams (Grupul „Activităţi diverse”, 
Regatul Unit), care mai adaugă că „perspectiva energetică 2050 trebuie 
folosită nu numai pentru lansarea celei mai ample dezbateri în rândul 
cetăţenilor europeni, ci şi pentru promovarea angajamentului la toate 
nivelurile: personal, regional, naţional şi european”. (mb) ●

Antreprenoriatul social european şi fondurile 
europene de antreprenoriat social

În două dintre avizele sale – unul privind fondurile europene de 
antreprenoriat social (raportor: Ariane Rodert, Grupul „Activităţi 
diverse”) şi unul privind Iniţiativa pentru antreprenoriatul social 
(raportor: Giuseppe Guerini, Grupul „Activităţi diverse”) – CESE 
a îndemnat Comisia şi statele membre să îmbunătăţească accesul 
întreprinderilor sociale la achiziţiile publice şi la fi nanţare, să pre-
gătească cadre naţionale pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale 
şi să implementeze în mod adecvat fondurile europene de antre-
prenoriat social.

În UE, sectorul economiei sociale 
asigură deja locuri de muncă pentru 
peste 11 milioane de persoane, ceea 
ce reprezintă 6% din forţa de muncă 
totală. Aproape una din patru între-
prinderi înfiinţate în Europa este 
o  întreprindere socială. În situaţia 
actuală de criză, în care numărul 
persoanelor afl ate în şomaj sau care 
nu au acces la resurse economice este 

în continuă creştere, CESE doreşte să intensifi ce creşterea econo-
mică, ocuparea forţei de muncă şi competitivitatea, creând totodată 
o societate mai favorabilă incluziunii, în conformitate cu Strategia 
Europa 2020.

În opinia CESE, viitoarele fonduri europene de antreprenoriat 
social ar trebui să fi e însoţite şi de alte instrumente fi nanciare desti-
nate dezvoltării întreprinderilor sociale. Singure, fondurile europene 
de antreprenoriat social nu vor fi  sufi ciente pentru a îmbunătăţi 
accesul la un nivel adecvat de capital. (ail) ●

Cu cinci ani în urmă, Consiliul Euro-
pean a încredinţat sarcina de a elabora 
un raport despre provocările cu care 
se va confrunta Europa în următo-
rii 20  de ani unui grup format din 
douăsprezece personalităţi de talie 
europeană. În mai 2010, Grupul înţe-
lepţilor, condus de Felipe Gonzalez şi 
care îi are ca membri pe Mario Monti 
şi Lech Walesa, a ajuns la concluzia 
că Europa are nevoie să fie aşezată 
pe temelii noi. Pe lista de priorităţi 
a raportului se afl ă: creşterea econo-
mică, competitivitatea, legitimitatea 
democratică şi asumarea rolului de 
portdrapel în lupta împotriva schim-
bărilor climatice. Exact acestea sunt şi 
subiectele care se afl ă în centrul pre-
ocupărilor din activitatea de zi cu zi 
a organizaţiilor societăţii civile euro-
pene reprezentate în cadrul CESE, în 
audieri publice, conferinţe, grupuri de 
studiu şi avize. Nu întâmplător răs-
punsurile date de înţelepţi şi poziţiile 
adoptate de CESE împărtăşesc ace-
laşi principiu fundamental: „Avem 
nevoie de mai multă Europă, nu de 
mai puţină”.

Pentru noi, cei de la CESE, „mai 
multă Europă” trebuie să fi e şi prin-
cipiul călăuzitor al cadrului fi nanciar 
multianual (CFM) 2014-2020, care va 
stabili bugetul UE pentru următorii 
şase ani. Când a  fost aprobat CFM 
anterior, majoritatea economiilor 
europene erau în creştere şi stabilita-
tea fi nanciară era de la sine înţeleasă. 
Ţinând cont de instabilitatea actuală şi 
de valul de austeritate care se propagă 
pretutindeni în Europa, există riscul 
adoptării unui buget minimalist. Ast-
fel, Comisia Europeană (CE) propune 
menţinerea bugetului total al UE la 
nivelul actual, de 1% din PIB-ul UE, în 
vreme ce unele state membre solicită 
reducerea acestuia. În ceea ce îl pri-
veşte, la sesiunea sa plenară din luna 
mai, CESE a adoptat un aviz prin care 
solicită majorarea bugetului la 1,11%. 

Să amintim defi niţia unui buget: „o 
estimare a cheltuielilor, veniturilor şi 
resurselor dintr-o anumită perioadă, 
care refl ectă proiecţia viitoarelor con-
diţii şi obiective fi nanciare”. Aplicând 
această defi niţie la situaţia cu care se 
confruntă UE în prezent, acum, când 
obiectivele sunt mai greu de atins, atât 
cheltuielile, cât şi veniturile trebuie 
reevaluate. Dacă UE doreşte cu ade-
vărat să facă un pas important înainte 
pe calea integrării şi să-şi asume mai 
multe responsabilităţi, trebuie să preia 
şi frâiele creşterii, pentru a garanta 
modelul social european. Or, aceasta 
se poate realiza numai în condiţiile în 
care bugetul – instrumentul utilizat 
de UE pentru a-şi atinge obiectivele 
– este sufi cient de ambiţios.

Acestea fiind spuse, propunerea 
CE privind CFM îmbunătăţeşte într-
adevăr şi simplifi că structura buge-
tului. Un alt pas pozitiv îl constituie 
atitudinea critică a CE faţă de abor-
darea negocierilor de către anumite 
state membre, bazată pe principiul 
profitului echitabil (juste retour) şi 
al egalităţii orizontale. În ceea ce pri-
veşte veniturile, CESE sprijină intro-
ducerea unui nou sistem de resurse 
proprii, care cuprinde o resursă TVA 
modificată şi o  taxă pe tranzacţiile 
fi nanciare. În ceea ce priveşte chel-
tuielile, instituţiile şi statele membre 
ar trebui să ţină seama de principiul 
valorii adăugate europene – ideea că 
un euro este cheltuit la nivel european 
cu mai mare efi cienţă decât la nivel 
naţional. Cele două posturi bugetare 
principale – PAC şi politica de coe-
ziune – au, de asemenea, o structură 
îmbunătăţită în propunerea CE care 
promovează o agricultură eficientă 
şi performantă şi încearcă reducerea 
efectului de dispersie a fondurilor prin 
încurajarea macroproiectelor. CESE 
atrage totuşi atenţia asupra faptului 
că există riscul ca actuala politică de 
coeziune să dezavantajeze regiunile 

cele mai puţin dezvoltate în condiţiile 
în care este pusă în aplicare condiţio-
nalitatea macroeconomică la alocarea 
fondurilor.

Pentru conceptul „Este nevoie de 
mai multă Europă, nu de mai puţină” 
există un concept complementar, 
des auzit la CESE, care câştigă teren: 
„Costul non-Europei”. Dacă mărimea, 
eficienţa şi transparenţa bugetului 
UE nu sunt direct proporţionale cu 
importanţa mizelor, ne-am putea pre-
zenta cu o UE şubrezită la confrun-
tarea cu provocările secolului XXI, 
ceea ce ar însemna că mergem într-o 
direcţie opusă faţă de calea arătată de 
înţelepţi. (asp) ●

Instituită în 1989  de Consiliul de 
administraţie al Programului Naţiu-
nilor Unite pentru Dezvoltare, Ziua 
internaţională a populaţiei este săr-
bătorită în fi ecare an la 11 iulie, pentru 
a reaminti problemele legate de popu-
laţia lumii şi aspectele de durabilitate. 
Dat fi ind că populaţia şi durabilitatea 
sunt noţiuni inextricabil interdepen-
dente, CESE Info i-a adresat câteva 
întrebări dlui Hans-Joachim Wilms, 

11 iulie: Ziua internaţională a populaţiei

preşedintele Observatorului dezvol-
tării durabile din cadrul CESE, în 
legătură cu această zi .

CESE Info: Mai este 
importantă acum 
sărbătorirea zilei 
internaţionale a populaţiei?

Hans-Joachim Wilms: Este impor-
tantă, pentru că avem nevoie să ştim 

cum trebuie abordate aspectele demo-
grafi ce şi în special cele legate de secu-
ritatea alimentară. Este clar şi în cadrul 
CESE că agricultorii sunt divizaţi în 
două grupuri. Agricultorii tradiţionali 
pleacă de la premisa că putem produce 
mai mult prin extinderea suprafeţelor 
agricole. Eu fac parte din cel de-al 
doilea grup, care consideră că există 
hrană pentru toată lumea, dacă este 
distribuită echitabil.

CESE Info: Ce înseamnă acest 
lucru?

HJW: Statisticile Organizaţiei Naţi-
unilor Unite pentru Alimentaţie şi 
Agricultură (FAO) arată că planeta 
poate produce destulă hrană pentru 
toată lumea, însă alimentele nu sunt 
produse unde este nevoie de ele şi nici 
în cantităţile necesare sau de calitatea 
trebuincioasă. Întrebarea este cum se 
poate schimba această situaţie? Con-
secinţele sunt dezastruoase – această 
situaţie duce, de exemplu, la despă-
duriri în Brazilia şi Argentina. Faptul 
că europenii nu pot produce destule 
alimente dovedeşte că trebuie schim-
bate comportamentele, atât în ceea ce 

ne priveşte pe noi, cât şi pe produ-
cătorii din ţările în curs de dezvol-
tare. Un alt punct de examinat este 
modul în care obiceiurile alimentare 
au suferit mutaţii în ultima sută de 
ani: de exemplu, a crescut consumul 
de carne.

CESE Info: Ce ar trebui să se 
schimbe?

HJW: Pentru o imagine de ansamblu, 
ar trebui să se întâmple multe lucruri. 
Să pledezi pentru extinderea terenuri-
lor agricole este prea simplu. Trebuie 
să avem grijă ca ţările să poată fi  cât 
mai independente. De exemplu, nu 
are rost ca mărfurile alimentare de 
origine animală să traverseze toată 
lumea. La fel, nu este în regulă să con-
verteşti rezervele naturale în Germa-
nia pentru a mări sursa de biomasă. 
Nu sunt decât două exemple.

CESE Info: CESE a afi rmat 
răspicat, în repetate 
rânduri, că modelele noastre 
de producţie şi consum 
trebuie regândite. Credeţi 
că aceasta este singura 

Construind poduri peste ape învolburate
Interviu cu Nicolai Wammen, ministrul danez al afacerilor europene

CESE Info: Care au fost 
ţelurile Preşedinţiei 
daneze?

Nicolai Wammen: A fost clar chiar 
de la început că Danemarca preia 
Preşedinţia Consiliului într-un 
moment de criză economică gravă. 
Ţelul foarte bine defi nit al Preşedin-

ţiei daneze a fost de a ajuta la repu-
nerea Europei pe calea cea bună şi la 
scoaterea ei din criză – nu prin ştiri 
spectaculoase în toată mass-media, 
ci muncind mult şi obţinând rezul-
tatele de care Europa are nevoie. În 
ultimele şase  luni am lucrat intens 
pentru aceasta, „construind poduri 
peste ape învolburate” şi determinând 
progresul negocierilor.

Preşedinţia daneză a  contribuit 
la formularea unei politici econo-
mice care abordează criza din două 
unghiuri: pentru a asigura redresarea 
a trebuit restabilită încrederea prin 
consolidarea fi nanţelor publice, fi ind 
necesar totodată să promovăm creşte-
rea economică şi crearea de locuri de 
muncă prin reforme şi iniţiative noi.

Privind acum în urmă la această 
preşedinţie, cred că este corect să 
afi rmăm că am reuşit cu siguranţă să 
facem astfel încât Europa să avanseze 
semnifi cativ pe calea cea bună.

CESE Info: Care consideraţi 
că sunt cele mai mari 
realizări?

NW: De la început, Preşedinţia 
daneză s-a concentrat asupra efor-
turilor intense şi coerente necesare 
pentru ca Europa să progreseze. De-a 
lungul ultimelor şase luni, ne-am stră-
duit să obţinem rezultate concrete la 
toate nivelurile. Cea mai importantă 
realizare nu poartă un nume, ci este 
mai degrabă faptul că am dovedit că 
UE funcţionează şi obţine rezultate 
în ciuda crizei. Sunt mândru că Pre-
şedinţia daneză, în cooperare cu alte 
instituţii ale UE, a adus o contribuţie 
importantă la scoaterea Europei din 
criză.

Şi dacă ar fi  să evidenţiez trei reali-
zări din afara agendei economice, una 
ar fi  acordul privind Directiva privind 
efi cienţa energetică. Nu numai că este 
un lucru bun pentru climă şi depen-
denţa noastră de energie, ci ajută 

şi la crearea a 400 000 de locuri de 
muncă în Europa. Este de remarcat 
şi reglementarea sistemului de roa-
ming. Acesta va asigura preţuri mai 
reduse pentru convorbirile pe care le 
efectuăm pe telefonul mobil atunci 
când suntem în străinătate. În sfâr-
şit, şi prin acordarea statutului de 
ţară candidată Serbiei am făcut un pas 
important către asigurarea democra-
ţiei în Europa.

CESE Info: O trăsătură 
caracteristică a Preşedinţiei 
daneze a fost efi cienţa 
din punctul de vedere al 
costurilor. Faptul că la 
şedinţe s-a servit numai 
apă de la robinet v-a atras 
porecla de „Preşedinţia apei 
de la robinet”.

NW: Ca să fi u sincer, sunt foarte 
mândru de porecla noastră. De ce? 
Pentru că arată un adevăr: nu numai 
că avem în Danemarca o apă deli-

cioasă la robinet, dar şi apreciem 
enorm aspectul ecologic al efi cienţei 
costurilor. Ne preocupă resursele şi 
emisiile noastre de dioxid de carbon. 
Şi exact acesta a fost principiul după 
care ne-am orientat în planifi carea 
preşedinţiei noastre, în ansamblul 
său.

Prin urmare, toate sălile de şedinţă 
şi camerele de hotel au primit etichetă 
ecologică. Meniurile s-au bazat pe 
ingrediente de sezon, din care 50% 
au provenit de la furnizori locali. În 
plus, am implementat programe de 
limitare a deşeurilor alimentare, aces-
tea fi ind transportate direct la uzinele 
locale de biogaz şi transformate în 
energie pentru gospodăriile daneze.

Ştiu că mai mulţi colegi au fost 
inspiraţi de atitudinea ecologistă 
a Danemarcei şi sper ca şi alte preşe-
dinţii să urmeze acest model. (pln/
mb) ●

Nicolai Wammen, ministrul danez 
al afacerilor europene

Benedicte Federspiel, membru al CESE, 
Grupul „Activităţi diverse”

Marie-Louise Knuppert, membru al CESE, 
Grupul „Lucrători”

Nils Juhl Andreasen, membru al CESE, 
Grupul „Angajatori”

©
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Preşedinţia daneză văzută din perspectiva membrilor 
danezi ai CESE
Nu avem altă alegere decât să ne schimbăm obișnuinţele în materie de consum

Interviu cu Benedicte FEDERSPIEL, membru CESE, consilier principal în cadrul Consiliului 

consumatorilor din Danemarca

O președinţie în situaţie de urgenţă
Interviu cu dl Nils Juhl Andreasen, membru al Grupului 

„Angajatori” al CESE şi director al Consiliului pentru 

agricultură şi alimentaţie al Danemarcei

CESE Info: Pentru 
a marca Ziua europeană 
a consumatorului, la 
15 martie 2012, Comitetul 
Economic şi Social European 
a organizat, împreună cu 
Consiliul consumatorilor 
din Danemarca, o conferinţă 
privind consumul durabil în 

CESE Info: Înainte de 
preluarea Preşedinţiei 
de către Danemarca, 
aţi declarat că aceasta 
se va concentra asupra 
stimulării competitivităţii 
întreprinderilor europene, 
în special în sectorul 
alimentar. Cum apreciaţi 
realizările Preşedinţiei în 
acest domeniu?

Nils Juhl Andreasen: Este dificil 
să apreciez, fiindcă multe eforturi 
au trebuit direcţionate înspre criza 
fi nanciară din UE şi în cele din urmă 
pentru salvarea monedei euro. A fost 
mai mult o  activitate de limitare 
a daunelor decât o acţiune pozitivă 
de sporire a competitivităţii între-
prinderilor europene. În ciuda acestei 
situaţii, consider că pe termen lung 
această activitate va crea un avan-
taj concurenţial mediului de afaceri 
european, inclusiv sectorului agricol 
şi alimentar.

CESE Info: Preşedinţia 
daneză a condus dezbaterile 
privind reforma politicii 
agricole comune, pe care 
le preia acum Preşedinţia 
cipriotă. Credeţi că 

vremuri de criză. Consideraţi 
că Preşedinţia daneză a UE 
ne-a auzit apelul privind 
modifi carea practicilor 
noastre în materie de consum?

Benedicte Federspiel: Calea era deja 
deschisă, având în vedere că „ecolo-
gic” şi „durabil” sunt cuvintele-cheie şi 
obiectivele guvernului danez atât în acti-
vitatea sa permanentă, cât şi în perioada 
preşedinţiei UE. Miniştrii şi alţi vorbi-
tori de seamă prezenţi la conferinţă au 
afi rmat cu claritate că este imposibil să 
nu ne schimbăm obiceiurile în materie 
de consum.

CESE Info: Criza actuală 
nu compromite cauza 
consumului durabil?

BF: Nu ne putem permite să nu inclu-
dem durabilitatea în toate politicile 
noastre. Căutarea unei ieşiri din criză 
este şi o ocazie de a găsi soluţii noi şi 

negocierile se îndreaptă în 
direcţia bună?

NJA: Din câte văd, negocierile se 
îndreaptă către nicăieri, aşa că este 
imposibil de spus dacă se îndreaptă 
în direcţia bună sau nu. S-a consumat 
mult timp pentru a clarifi ca propune-
rea înaintată de Comisia Europeană 
şi consecinţele sale. Statele membre 
şi ONG-urile au prezentat poziţii şi 
puncte de vedere clare doar recent.

În acelaşi timp, contextul este în 
schimbare rapidă, din cauza adân-
cirii crizei financiare în Uniunea 
europeană, a modificării structurii 
cererii şi ofertei de alimente pe piaţa 
mondială şi a accentului sporit pus 
pe durabilitatea producţiei şi a consu-
mului. Toţi aceşti factori însumaţi pot 
infl uenţa puternic atitudinile politice 
în ceea ce priveşte importanţa secto-
rului agricol şi alimentar în Uniunea 
Europeană şi modelul european de 
producţie agricolă.

CESE Info: S-a vorbit mult 
în Danemarca despre 
Preşedinţia daneză sau 
a trecut în mare măsură 
neobservată?

NJA: S-au petrecut multe eveni-
mente, de toate felurile în Dane-
marca şi în Bruxelles, iar guvernul 
danez a făcut o treabă foarte bună în 
această privinţă. Din nefericire, mai 
multe evenimente interne, precum 
şi criza fi nanciară din UE au domi-
nat ştirile şi au deturnat atenţia de 
la temele europene şi de la eforturile 
Preşedinţiei daneze. (pln/mb) ●

durabile. Un exemplu îl constituie 
directiva privind efi cienţa energetică, 
care tocmai a fost adoptată. Industria 
daneză a confi rmat recent că, până în 
2020, este posibilă îndeplinirea obiec-
tivelor atât economice, cât şi de mediu.

CESE Info: Ce ar trebui făcut 
pentru ca durabilitatea 
consumului să devină 
o alegere uşoară pentru 
consumatori?

BF: Trebuie să ne asumăm cu toţii 
această responsabilitate, iar sprijinirea 
consumului durabil ar trebui să ajungă 
la modă. În acest context, Preşedinţia 
a solicitat CESE să elaboreze un aviz 
privind stimularea consumului şi a pro-
ducţiei durabile. Soluţii simple nu există 
totuşi, asigurarea producţiei şi serviciilor 
la preţuri accesibile şi durabile urmând 
să facă obiectul unor eforturi susţinute 
în următorii ani. (pln/mb) ●

Efi cienţa energetică: made in Danemarca
Interviu cu Marie-Louise Knuppert, membră a Grupului „Lucrători” din cadrul CESE 

şi secretar confederal al Confederaţiei Daneze a Sindicatelor

CESE Info: În luna decembrie 
a anului trecut aţi declarat că 
preşedinţia ar trebui să pună 
accent pe crearea locurilor de 
muncă ecologice şi pe inserţia 
tinerilor pe piaţa muncii. S-au 
depus eforturi sufi ciente în 
acest sens?

Marie-Louise Knuppert: S-a făcut tot 
posibilul pentru a aduce creşterea econo-
mică şi locurile de muncă în prim-planul 
agendei de lucru –  sarcină nu tocmai 

uşoară, în contextul crizei economice. 
Mă bucur că preşedinţia a reuşit să ajungă 
la un acord pe tema Directivei privind efi -
cienţa energetică.

În caz contrar, am fi  ratat ocazia unică 
de a ajuta ţările membre ale UE să între-
prindă acţiuni efi ciente în ceea ce priveşte 
consumul de energie şi să promoveze înfi -
inţarea a mii de locuri de muncă într-o 
perioadă în care lipsa lor se resimte acut.

Preşedinţia daneză s-a concentrat în 
permanenţă asupra şomajului în rândul 
tinerilor A sosit vremea să trecem la 
fapte. Cu alte cuvinte, politica UE tre-
buie să fi e astfel orientată încât să facă 
loc tinerilor, iar pentru aceasta Fondul 
social european trebuie utilizat într-un 
mod mai proactiv. Astfel, Confedera-
ţia Daneză a Sindicatelor şi a Angajato-
rilor Danezi a propus ca resursele FSE să 
fi e utilizate pentru a susţine introducerea 
în statele membre a unor programe de 
dobândire a experienţei profesionale.

De asemenea, s-ar putea pune accen-
tul pe negocierile referitoare la directi-
vele privind achiziţiile publice, care ar 
putea să prevadă în mod legitim, pentru 
cei care candidează la obţinerea unui 
contract de achiziţii publice, obligaţia 
de a oferi un anumit număr de stagii. 
Nu sunt decât două exemple, de ordin 
practic.

CESE Info: Aţi participat recent 
la Copenhaga, la o reuniune 
pe tema modalităţilor de 
implicare a cetăţenilor în 
proiecte europene. Este greu 
să îi implicaţi pe danezi în 
dezbaterea europeană?

M.L.K: Încrederea în apartenenţa la 
UE şi sprijinul din partea cetăţenilor se 
vor manifesta doar dacă politicienii vor 
fi  văzuţi la lucru, rezolvând problemele 
cetăţenilor de rând. Trebuie ca oamenii 
să aibă posibilitatea de a vedea contribuţia 
UE la viaţa lor de zi cu zi. Există propuneri 
concrete despre cum se poate transpune 
aceasta în fapte, printre care şi cele două 
exemple de mai sus.

CESE Info: Ne puteţi vorbi 
despre activităţi de comunicare 
desfăşurate în Danemarca, 
din care UE ar putea să tragă 
învăţăminte?

M.L.K: Activitatea de comunicare a UE 
trebuie să fi e cât mai concretă cu putinţă, 
în pofi da faptului că sarcina aceasta revine 
în primul rând factorilor de decizie de la 
nivelul statelor membre. „Platforma cetă-
ţenilor” (Folkemødet), instituită pe insula 
Bornholm pornind de la o idee suedeză, 
este doar un exemplu de dialog direct 
între politicieni şi cetăţeni. Politica de 
comunicare a UE ar trebui să se înte-
meieze pe mecanisme de coordonare 
deschisă şi pe schimburi de experienţă, 
utilizate în prezent în foarte multe alte 
domenii. (pln/mb) ●

Globalizare şi delocalizare: are 
industria europeană vreun viitor?
Pepe lucrase ani de zile într-o 
fabrică de panouri solare dintr-o 
ţară membră a  UE. Era o  slujbă 
excelentă cu contract permanent şi 
condiţii bune de lucru. Întreprin-
derea câştiga bine şi se extindea 
mereu. Este drept că avea parte de 
un tratament deosebit din partea 
autorităţilor locale şi că benefi cia de 
subvenţii din partea statului, desti-
nate sectorului energiilor regene-
rabile. Totul părea să meargă cum 
nu se poate mai bine … dar iată că 
a apărut criza. Şi gata cu toate.

Din cauza tăierilor bugetare, 
guvernul a fost silit să reducă sub-
venţiile, lucru care a dus la o scă-
dere drastică a cererii de panouri 
solare. Prin urmare, compania 
a decis să închidă fabrica respec-
tivă şi să mute activitatea de pro-
ducţie în Mexic. În cele din urmă, 
toţi angajaţii şi-au pierdut slujbele, 
îngroşând rândurile şomerilor, care 
reprezentau deja 40% din forţa de 
muncă naţională.

Pepe a ajuns brusc într-o situ-
aţie dramatică. În fi nal, a semnat 
un contract pe termen scurt care 
consta în a-i instrui pe lucrătorii 
ce urmau lucreze la fabrica recent 
înfi inţată în Mexic, luându-i, cum 
s-ar spune, locul. S-a ales cu câteva 
promisiuni deşarte şi s-a reîntors 
în şomaj.

La fel ca Pepe, mii de lucrători 
din Europa sunt afectaţi de muta-
ţiile industriale şi de globalizare, 
care pun la încercare piaţa internă, 
din ce în ce mai integrată. Pentru 
a  face faţă acestei situaţii, UE şi 
CESE au înfi inţat în 2002 Comisia 
consultativă pentru mutaţii indus-
triale (CCMI). Mandatul acesteia 
presupune anticiparea, asumarea 
şi analizarea evoluţiilor, astfel încât 

să se ofere abordări pozitive comune 
în materie de gestionare a mutaţiilor 
industriale, dintr-o perspectivă econo-
mică, socială, teritorială şi ecologică. 
Membrii CCMI, care provin din varii 
sectoare, vizate de modernizarea eco-
nomiei, conferă acestei comisii autori-
tatea morală de care este nevoie pentru 
un dialog direct cu alţi factori de deci-

zie politică din UE. Obiectivul vizat 
este clar: menţinerea competitivităţii 
industriei europene, cu garantarea, în 
acelaşi timp, a unor efecte sociale pozi-
tive. În opinia dlui Jorge Pegado Liz, 
preşedintele CCMI, principalele trei 
funcţii ale acestei comisii sunt: „pro-
movarea, prin avizele sale, a principii-
lor defi nite de fondatorii UE, abordarea 
unor evoluţii precum globalizarea, 
socializarea în reţea şi noile metode de 
lucru, precum şi anticiparea şi muta-
ţiilor industriale şi a restructurării şi 
adaptarea la acestea […] Aceasta pre-
supune însuşirea lecţiilor trecutului, 
analizarea proactivă a prezentului şi 
anticiparea viitorului”.

Încă de la începutul crizei, care se 
manifestă nu doar economic şi fi nan-
ciar, ci şi în multe alte feluri, CCMI s-a 
făcut portavocea tuturor actorilor din 
industrie, fi e ei angajaţi sau angajatori. 
În mai 2011, CCMI a adoptat trei avize 
privind modul în care politica indus-
trială a UE este afectată în prezent de 

globalizare. Poziţia CCMI este clară şi 
neinterpretabilă. Globalizarea este la 
originea complexului de împrejurări 
care a determinat întreprinderile să se 
mute în străinătate şi/sau să se restruc-
tureze. Însă, ameninţaţi de fragilizarea 
şi chiar dispariţia sectorului productiv 
din Europa, din cauza mâinii de muncă 
ieft ine şi condiţiilor precare de lucru 
din afara Europei, conducătorii de 
întreprinderi şi lucrătorii europeni ar 
trebui să înceapă să înţeleagă că este 
nevoie de cooperare pentru a aborda 
provocarea reprezentată de delocali-
zare. Aici se poate ajunge pe o singură 
cale, care trece prin educaţie şi for-
mare, inovare şi dezvoltare durabilă, 
astfel încât Europa să îşi poată păstra 
statutul de putere economică de prim 
rang.

Având în vedere importanţa cres-
cândă a tehnologiei şi cercetării, CCMI 
s-a concentrat pe TIC şi pe servicii, 
domenii în care Europa a  rămas în 
urmă. „Acesta este noul spaţiu de 
înfruntare, în care trebuie să ne dove-
dim superiori Indiei şi Chinei”, a pre-
cizat dl Joost P. van Iersel, membru 
al CESE şi raportor pentru avizul „O 
politică industrială adaptată erei glo-
balizării”.

La 12 iunie, CCMI şi-a sărbătorit 
cea de-a 20-a aniversare prin organi-
zarea unei conferinţe pe tema „Pentru 
mutaţii industriale continue şi dura-
bile”. În cursul acesteia, reprezentanţii 
asociaţiilor din industria europeană şi 
ai sindicatelor, precum şi factorii 
de decizie politică au analizat starea 
industriei europene, provocările care 
aparţin trecutului şi orientările vii-
toare.

Pe tot cuprinsul Europei, povestea 
lui Pepe se tot repetă: CCMI este decisă 
să nu lase lucrurile astfel. (ail) ●

De ce are nevoie UE de un buget diferit 
şi cum ar trebui să arate acesta

condiţie a unui viitor 
durabil?

HJW: Nimeni nu lua în serios dezvol-
tarea durabilă acum zece ani. Astăzi, 
toţi suntem conştienţi că nu ne mai 
putem comporta ca până acum. Desi-
gur, criza este în mintea fi ecăruia şi 
cere soluţii pe termen scurt. Durabi-
litatea şi soluţiile pe termen scurt nu 
fac însă casă bună. Din fericire, dez-
voltarea durabilă devine o obişnuinţă, 
iar tendinţa va continua.

CESE Info: Ce ar trebui 
pentru ca agenda dezvoltării 
durabile să înregistreze 
progrese?

HJW: Avem nevoie de o  viziune 
clară asupra drumului de parcurs, 
a calendarului şi a unui acord privind 
domeniile de acţiune şi monitorizare. 
În opinia mea, aspectul cel mai impor-
tant este ca liderii noştri politici să-şi 
asume responsabilităţile, să fi e gata 
să se angajeze în direcţia schimbări-
lor strategice şi să se convină asupra 
foilor de parcurs şi a planurilor de 
acţiune concrete. (kf) ●

de crize fi nanciare globale dacă ar fi  
acţionat separat.

În general obiectivul pe care CESE 
l-a avut în vedere la organizarea aces-
tei conferinţe, care a  beneficiat de 
o acoperire mediatică adecvată, a fost 
de a contribui la dezbaterea privind 
modul în care ar trebui să arate guver-
nanţa economică în UE. Există riscul 
ca acest tip de dezbatere să se axeze 
doar pe politica pe termen lung, dar 
de această dată vorbitorii s-au arătat 
conştienţi de faptul că deciziile care 
se vor lua în următoarele luni vor fi  
de cea mai mare importanţă pentru 
viitorul UE. Aceste decizii vor avea 

un impact direct asupra vieţii cetă-
ţenilor, influenţând direct chestiuni 
precum gradul de ocupare a forţei de 
muncă, evoluţia inechităţilor sociale şi 
disponibilităţile de creditare a IMM-
urilor. Astfel, CESE va continua să 
fi e un forum de dezbatere unic, care 
face propuneri concrete în avizele sale 
şi care dialoghează cu alţi actori de 
pe scena europeană. Conferinţa de la 
7 iunie a fost o parte a acestei abordări 
şi are rolul de a demonstra că, văzută 
din afara graniţelor sale, UE poate fi  
mai aproape de unitate decât de blocaj 
şi paralizie. (asp) ●

PREȘEDINŢIA DANEZĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

Cetăţenia activă
Pentru o societate europeană mai bună

Cetăţenia activă este de o importanţă esenţială 
pentru rolul Comitetului European şi Social 
European. În această carte, 24 de membri ai 
CESE relatează despre propria lor contribuţie 
ca oameni de afaceri, sindicalişti, participanţi 
la diferite campanii şi voluntari, prezentând 
o serie fascinantă şi amplă de interese şi pri-
orităţi. Ceea ce toţi aceştia au în comun este 
sentimentul de solidaritate cu alţi membri ai 
societăţii şi preocuparea pentru binele aces-
tora. (cl) ●

PE SCURT

Pierre Jean Coulon, membru al CESE, 
Grupul „Lucrători”

C o n t i n u a r e  d i n  p a g i n a  4
Eficienţa energetică: made in Danemarca

>>>  p a g i n a  5

C o n t i n u a r e  d i n  p a g i n a  1
Criza datoriei publice şi uniunea fi scală: 

două feţe ale aceleiaşi monede?

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

Criza datoriei publice şi uniunea fi scală: 
două feţe ale aceleiaşi monede?

Dragi cititori,
Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite pri-

vind dezvoltarea durabilă „Rio+20”, desfăşurată la 

Rio de Janeiro în perioada 20-22 iunie ca o continu-

are a Summitului Pământului din 1992, a oferit un 

preţios cadru de dezbatere a căilor de trecere către un 

viitor cu adevărat durabil pentru noi toţi. Rezultatele, însă, cu siguranţă nu s-au 

ridicat la nivelul aşteptărilor delegaţiei CESE.

În cursul anului trecut, CESE a lucrat la o agendă largă şi cuprinzătoare, care 

ar fi  aşezat pe picior de egalitate cei trei piloni ai durabilităţii: social, economic şi 

ecologic. În primul rând, Comitetul solicita o foaie de parcurs privind durabilitatea 

cu obiective, ţinte, acţiuni şi mecanisme specifi ce. Prin urmare, nu ne rămâne decât 

să regretăm că au fost trecute cu vederea multe dintre aşteptările societăţii civile 

de la nivel european şi mondial şi să sperăm că, în faza de punere în aplicare, îşi 

vor face loc măsuri de îmbunătăţire, care să depăşească cadrul strict al declaraţiei 

fi nale adoptate la Rio.

Şefi i de stat şi de guvern care s-au întrunit la Rio au ratat şansa unică de a face 

un pas decisiv în direcţia îmbunătăţirii justiţiei sociale şi ecologice. Deplorabilă este, 

înainte de toate, lipsa unui plan concret de acţiune pentru următorii ani şi a unor 

acorduri obligatorii privind practicile de dezvoltare. Din păcate, s-a insistat prea 

puţin asupra dimensiunii sociale a dezvoltării durabile şi a unor obiective precum 

eradicarea sărăciei şi asigurarea accesului la hrană, iar accesul la apă potabilă şi 

energia din surse regenerabile nu au benefi ciat de cadrul de dezbatere aşteptat. De 

asemenea, nu s-a reuşit transformarea Programului Organizaţiei Naţiunilor Unite 

pentru Mediu într-o agenţie specializată.

O ultimă dezamăgire este eşecul instituirii unui Ombudsman pentru generaţiile 

viitoare. Recunoaşterea necesităţii unei autorităţi internaţionale, care să poată 

impune drepturile generaţiilor viitoare în detrimentul intereselor economice pe 

termen scurt, ar fi  avut o importantă valoare simbolică.

Totuşi, conferinţa se poate lăuda şi cu o serie de rezultate de succes. Am con-

statat cu satisfacţie că noţiunea de economie ecologică a căpătat o poziţie centrală în 

declaraţia fi nală, ca forţă motrice a dezvoltării durabile. De asemenea, am apreciat 

introducerea conceptului de obiective de dezvoltare durabilă, căruia, de acum îna-

inte, trebuie să-i dăm substanţă şi pe care trebuie să-l valorifi căm cât mai rapid cu 

putinţă, pentru a face din acest summit punctul de pornire al unui proces care va 

schimba faţa lumii, un proces prin care societăţile noastre vor deveni mai durabile 

şi mai favorabile incluziunii. Nu în ultimul rând, a fost recunoscut rolul societăţii 

civile în promovarea şi punerea în aplicare a dezvoltării durabile.

Am mai spus şi repet: drumul început la Rio este tot atât de important ca şi cel 

care a dus până acolo. Monitorizarea Conferinţei Rio+20 trebuie să fi e, în perioada 

următoare, una dintre priorităţile societăţii civile şi va rămâne una din preocupările 

mele primordiale, ca preşedinte al CESE, până la încheierea mandatului.

Staff an Nilsson

Preşedinte

13 iulie 2012
Reykjavik, Islanda: Prima 
reuniune a Comitetului 
consultative mixt UE-Islanda

6 septembrie 2012
Cipru: Audiere publică pe 
tema „Industria serviciilor 
personale – sociale, medicale 
și educaţionale”

25 septembrie 2012
CESE, Bruxelles: Să ne 
mobilizăm pentru o Europă 
mai puternică! Societatea 
civilă: un partener cu drepturi 
depline în cadrul Strategiei 
Europa 2020

28 septembrie 2012
Lisabona, Portugalia: 
Conferinţă pe tema 
„Reformele pieţei forţei de 
muncă ca răspuns la criză”
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2 De ce are nevoie UE de un 
buget diferit şi cum ar trebui 
să arate acesta

3 Cipru pentru o Europă mai 
bună, interviu cu Andreas 
Mavroyiannis, ministru 
adjunct al preşedintelui, 
însărcinat cu afaceri europene

4 Construind poduri peste ape 
învolburate, interviu cu Nicolai 
Wammen, ministrul danez al 
afacerilor europene

5 Globalizare şi delocalizare: are 
industria europeană vreun 
viitor?

6 Societatea civilă: un partener 
cu drepturi depline în cadrul 
Strategiei Europa 2020
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PE SCURT

Albine europene!

Din timpuri străvechi, albinele joacă un 
rol crucial în ordinea firii; mulţumită 
polenizării, ele sunt esenţiale pentru prac-
ticile noastre agricole. Totuşi, în ultimii 
ani, albinele au început să dispară într-
un ritm îngrijorător, dintr-un motiv încă 
necunoscut, cu toate că poluarea, mono-
culturile şi abuzul de pesticide reprezintă 
tot atâtea cauze potenţiale ale acestui 
fenomen.

Comitetul este conştient de această problemă şi de consecinţele ei asupra biodi-
versităţii, calităţii alimentelor şi securităţii alimentare. Acesta este motivul pentru 
care, la 7 mai 2012, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
au instalat două stupuri de albine pe acoperişul clădirii Jacques Delors, din Bruxelles. 
Este vorba de fi nalizarea unui proiect iniţiat de Comitete în urmă cu aproximativ un 
an, cu ajutorul asociaţiei Apis Bruoc Sella, care urmăreşte să încurajeze instalarea a cât 
mai mulţi stupi pe acoperişurile din oraşe. Obiectivul proiectului este de a arăta că şi 
oraşele au un rol de jucat în conservarea biodiversităţii şi că putem, fi ecare în felul 
său şi după putinţă, să contribuim la protejarea ecosistemelor noastre puse în pericol.

La 31 mai, o serie de participanţi la inaugurarea ofi cială a proiectului Albine în 
mediul urban al Comitetelor au avut norocul să guste din prima miere produsă la 
Comitete (rezultatul a douăzeci şi ceva de zile „lucrătoare”). Se preconizează că cele 
două stupuri vor produce circa 40 kg de miere pe an. (rdr) ●

Ziua porţilor deschise 2012
CESE își deschide porțile publicului

Peste 3 000 de persoane au vizitat CESE în 
ziua de 12 mai 2012, cu ocazia celei de-a 
20-a ediţii a Zilei porţilor deschise în insti-
tuţiile europene. În acest an, evenimen-
tul a avut ca temă dezvoltarea durabilă şi 
economia ecologică, contribuind astfel 
la sensibilizarea publicului pe marginea 
unor subiecte importante legate de Con-
ferinţa ONU Rio+20 privind dezvoltarea 

durabilă. Locurile de muncă ecologice, energia regenerabilă, oraşele durabile şi 
consumul de apă au fost câteva dintre subiectele-cheie prezentate în mod creativ 
şi interactiv cu acest prilej.

Vizitatorii au avut ocazia să discute cu membrii şi cu personalul Comitetului, 
să cunoască mai bine activitatea CESE şi să participe la activităţi de divertisment, 
împreună cu întreaga familie. Preşedintele Staff an Nilsson şi vicepreşedinta Anna 
Maria Darmanin, precum şi secretarul general, Martin Westlake, au fost prezenţi 
întreaga zi şi s-au implicat activ în primirea vizitatorilor şi în sensibilizarea lor pe 
teme legate de mediu.

Şi în acest an, eforturile remarcabile (şi voluntare!) ale numeroşilor membri CESE 
şi membri ai personalului Comitetului au contribuit la reuşita acestei iniţiative şi au 
oferit publicului o imagine dinamică şi însufl eţită a instituţiei noastre. (rdr) ●
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Începând din 2008, criza economică, 
care a început în Statele Unite, a a ocu-
pat un loc central în mediile de comu-
nicare şi a ocupat unul din primele 
locuri pe agendele politice ale liderilor 
mondiali. Acum, când criza s-a răs-
pândit în Europa, se fac tot mai multe 
comparaţii între Rezerva Federală şi 
Banca Centrală Europeană. În ediţia sa 
din 16 iunie, Th e Economist compară 
fi nanţele publice ale Californiei cu ace-
lea ale Greciei. Articolul, scrise cores-
pondentul din Los Angeles, arată că UE 
este considerată în afara graniţelor sale 

ca fi ind mai integrată decât este perce-
pută din interior: în caz contrar, de ce 
ar fi  comparat un stat federal al SUA cu 
un stat membru? Comitetul Economic 
şi Social European este convins că „mai 
multă Europă” înseamnă instrumente 
mai bune şi mai numeroase pentru 
a combate şi a evita criza globală.

Dezbaterea asupra modului în care 
UE ar trebui modelată din perspec-
tiva integrării economice reprezintă 
o  preocupare centrală a  Comitetu-
lui, deoarece este în joc nu mai puţin 
decât însuşi modelul social european. 
Prin urmare, este fi resc ca Secţiunea 
ECO a  Comitetului, însărcinată cu 
afacerile economice şi fi nanciare, să 
trateze subiecte precum introducerea 
euroobligaţiunilor, crearea unei agenţii 
europene de rating, educaţia fi nanciară 
a cetăţenilor sau reglementarea pieţelor 
fi nanciare.

În acest context, la 7  iunie 2012, 
CESE a găzduit o conferinţă la nivel 
înalt, a cărei temă a fost actuala criză 
a datoriei publice. Printre participanţi 
s-au numărat: Jean-Claude Juncker, 
prim-ministrul  Luxemburgului şi 
preşedintele Eurogroup, Enzo Moa-
vero  Milanesi, ministrul afacerilor 

Cipru pentru o Europă mai bună*

Conştientă fi ind de faptul că Europa 
trebuie să iasă mai puternică din criza 
economică actuală, Preşedinţia cipriotă 
îşi propune să lucreze Către o Europă 
mai bună, contribuind la creşterea 
durabilă, la coeziunea socială şi la 
crearea de locuri de muncă. Evoluţiile 
socioeconomice actuale ne-au condus 
către obiectivul unei Uniuni care să 
aibă o relevanţă sporită atât în rândul 
cetăţenilor săi, cât şi pe scena mondi-
ală, şi să fi e întemeiată pe principiul 
solidarităţii.

Este imperios necesară promova-
rea unei Europe mai efi ciente şi mai 
durabile. În acest sens, punctul cel 
mai important de pe ordinea de zi îl 
reprezintă negocierile privind cadrul 
fi nanciar multianual 2014-2020, care 
oferă posibilitatea de a se ajunge la un 
acord asupra bugetului şi a orientă-
rilor politice menite să contribuie la 
creşterea economică şi a competitivi-
tăţii. Preşedinţia cipriotă urmăreşte 
fi nalizarea negocierilor privind CFM 
şi îşi propune să avanseze cât mai mult 
cu putinţă pe calea negocierilor pri-
vind politicile comune, printre care 
şi politica agricolă comună, politica 
în domeniul pescuitului şi politica de 
coeziune. În contextul în care Preşe-
dinţia subliniază importanţa politicii 
de coeziune, am solicitat din partea 
CESE un aviz privind elaborarea unei 
strategii macroregionale pentru regi-
unea mediteraneeană şi avantajele 
sale pentru statele membre insulare. 
Ecologizarea,  eficienţa energetică, 
durabilitatea mediului şi combaterea 
efectelor schimbărilor climatice sunt 
alte subiecte majore pentru Preşedinţie.

O Europă cu o economie mai per-
formantă, bazată pe creştere este vitală 
şi pentru depăşirea crizei economice 
actuale şi consolidarea competitivită-
ţii. Prin urmare, se va pune accent pe 
o supraveghere mai strictă a politicilor 
bugetare şi macroeconomice şi pe asi-
gurarea stabilităţii bugetare. În acelaşi 
timp, relansarea creşterii este imperios 
necesară şi Preşedinţia cipriotă se va 
concentra pe consolidarea pieţei interne 
şi pe promovarea înfi inţării de locuri de 
muncă, a cercetării şi inovării, punând 
accent pe IMM-uri, astfel încât să con-
tribuie la o Europă mai competitivă.

Pe calea către o Europă care să pre-
zinte relevanţă sporită pentru cetăţenii 
săi, solidaritate şi coeziune socială, aten-
ţia se va îndrepta asupra ocupării forţei 
de muncă în rândul tinerilor, ţinând 
seama de ratele crescânde ale şomaju-
lui în UE. Printre priorităţi se numără şi 
instituirea sistemului european comun 
de azil înainte de fi nele anului 2012. În 
acest context, am solicitat CESE elabo-
rarea unui aviz exploratoriu privind 
instituirea unui sistem (Eurodac) pentru 
compararea datelor dactiloscopice ale 
solicitanţilor de azil şi ale anumitor cate-
gorii de imigranţi ilegali. De asemenea, 
Preşedinţia a solicitat din partea CESE 
un aviz privind consolidarea proceselor 
participative şi implicarea autorităţilor 
locale, a societăţii civile şi a partenerilor 
sociali în punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020.

Totodată, Preşedinţia cipriotă îşi 
propune să aducă Europa mai aproape 
de vecinii săi, mergând înainte pe calea 
extinderii şi scoţând în evidenţă dimen-
siunea sudică a politicii europene de 
vecinătate, şi în acelaşi timp lucrează 
pentru ca Uniunea să se afirme mai 
hotărât pe scena mondială, insistând 
asupra îndeplinirii obiectivelor de dez-
voltare ale UE şi a consolidării politicii 
de comerţ exterior.

Uniunea trebuie să fi e mai aproape 
de cetăţenii săi. În viziunea noastră, 
Europa trebuie să devină un fi loxenos 
topos, un loc prielnic pentru întreprin-
deri, idei, servicii, inovare şi cultură. 
Filoxenos topos, ca parte a năzuinţei 
noastre către o Europă mai bună, o Uni-
une care să insufl e speranţă cetăţenilor 
săi şi, mai ales, tinerei generaţii. ●

*Andreas Mavroyiannis, Ministru adjunct al preşedintelui, însărcinat cu afaceri europene, Președinţia cipriotă a Consiliului UE

Aşteptările membrilor ciprioţi 
ai CESE de la Preşedinţia cipriotă 
a Uniunii Europene*

Regiunea mediteraneeană are nevoie de o viziune nouă

Michalis Antoniou
Grupul „Angajatori”
director general adjunct, Federaţia angajatorilor şi industriaşilor din Cipru (OEB) 
Preşedinţia cipriotă coincide cu cea mai turbulentă perioadă din istoria postbelică a Europei. Dar o perioadă de turbulenţă 
este şi o perioadă de oportunităţi şi schimbare. În această perioadă, CESE ar trebui să încurajeze şi să promoveze, în strânsă 
cooperare cu alte instituţii ale UE, politicile necesare pentru a relansa creşterea economică, a reduce şomajul şi a readuce 
perspectiva prosperităţii pentru toţi cetăţenii Europei.

Dimitris Kittenis
Grupul „Lucrători”
fost secretar general al Confederaţiei lucrătorilor din Cipru (SEK) 
Situată la răscrucea dintre Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, Cipru este o ţară care îşi asumă Preşedinţia într-un moment 
în care Uniunea însăşi este la răscruce. Preşedinţia cipriotă este chemată să contribuie la soluţionarea problemelor legate de 
inegalitate şi solidaritate şi să ia decizii urgente în privinţa crizei, în vederea reducerii şomajului, a îmbunătăţirii calităţii 
vieţii şi a continuării integrării europene.

Kostakis Konstantinidis
Grupul „Activităţi diverse”
preşedintele Uniunii fermierilor ciprioţi (EKA) 
Pe parcursul mandatului, obiectivele şi ambiţiile noastre includ strădaniile de a consolida cooperarea şi solidaritatea între 
statele membre, precum şi intensifi carea eforturilor de promovare a păcii nu doar în zona mediteraneeană şi în Orientul 
Mijlociu, ci şi în Europa şi în restul lumii. Ne-am dori, de asemenea, să ajungem la standarde de viaţă mai bune pentru 
oamenii obişnuiţi şi la creştere economică nu doar în Europa, ci şi în ţările din afara UE.

Michalis Lytras
Grupul „Activităţi diverse”
Preşedinţia cipriotă va contribui la realizarea obiectivului de coeziune economică şi socială în Uniunea Europeană şi va 
lucra la promovarea creşterii economice şi depăşirea crizei, la fi nalizarea şi adoptarea politicii agricole comune 2014-2020, 
la combaterea şomajului şi instaurarea păcii în Europa şi în întreaga lume. Am convingerea că va fi  o preşedinţie reuşită 
şi productivă.

Andreas Pavlikkas
Grupul „Lucrători”
Şeful Departamentului de cercetare şi studii al Federaţiei pan-cipriote a muncii
Mi-ar plăcea să cred că Preşedinţia cipriotă va fi  încununată de succes la fi ecare nivel, atât politic, cât şi organizaţional. Pe 
cât posibil, ţara noastră trebuie să contribuie la luarea deciziilor legate de chestiunea solidarităţii dintre ţările mari şi cele 
mici, de consolidarea şi extinderea agendei UE şi de consolidarea relaţiilor dintre UE şi ţările din zona mediteraneeană şi 
din Orientul Mijlociu. În plus, Cipru va avea ocazia să se prezinte ca ţară, cu atuurile şi avantajele ei, atât în Europa cât 
şi în lume, astfel încât să atragă investitorii şi turiştii. ●

* În urma demisiei unui membru cipriot al CESE, a fost lansată procedura de numire a unui nou membru. Aceasta era încă în curs la momentul tipăririi acestui buletin informativ. 
Lista completă a membrilor CESE poate fi  consultată pe site-ul nostru: www.eesc.europa.eu .

Dl Dimitris Dimitriadis, membru 
grec al CESE şi preşedintele Comite-
tului de monitorizare Euromed a fost 
numit raportor al acestui aviz.

CESE Info: De ce are nevoie 
UE de o nouă Strategie 
macroregională pentru 
regiunea mediteraneeană?

Dimitris Dimitriadis: Pentru că toate 
eforturile depuse până în prezent de 
UE pentru a aborda această regiune în 
ansamblu au fost sortite eşecului. Lansat 
în 1995, Procesul de la Barcelona, care 
urmărea stabilirea unui cadru al relaţii-
lor dintre UE şi partenerii săi meditera-
neeni, este acum mort.

Între timp, în urma revoluţiilor care 
au avut loc în ţările din nordul Africii, 
au survenit schimbări radicale în con-
textul geopolitic.

Dimitris Dimitriadis, membru al CESE

INTERVIU CU MEMBRI CESE

Într-o serie nouă de interviuri, 
Tomasz Jasiński, membru polonez 
al Grupului „Lucrători” din cadrul 
CESE şi reprezentantul membrilor 
în echipa de redacţie a buletinului 
CESE Info, se va adresa colegilor săi 
ca să afl e ce resorturi interioare îi 
animă. Primul său partener de dis-
cuţie este Martin Siecker, membru 
olandez al Grupului „Lucrători”, 
reprezentant al Federaţiei sindica-
telor din Olanda.

Tomasz Jasiński: Care este 
parcursul tău profesional?

Martin Siecker: Sunt jurnalist de pro-
fesie. Mi-am început cariera în anii 
‚70, lucrând pentru un ziar de stânga. 
10 ani mai târziu, am intrat în mişca-
rea sindicală, devenind redactorul unui 
buletin de informare pentru membrii 
de sindicat.

T.J.: Ce te-a îndemnat să 
optezi pentru o carieră în 
mişcarea sindicală?

M.S.: Pe măsură ce scriam despre 
relaţiile de muncă, eram din ce în ce 
mai implicat în aceste aspecte. Într-o 
bună zi, am afl at că tinerii reporteri de 
la ziar nu îşi primeau salariul la care 
aveau dreptul. Împreună cu colegii 
mei, am pus pe picioare un comitet 
de acţiune care să vină în apărarea lor. 
Am purtat negocieri cu redactorul şi, în 
cele din urmă, am avut câştig de cauză. 
Atunci m-am hotărât să lucrez pentru 
o organizaţie de apărare a drepturilor 
lucrătorilor.

T.J.: De când eşti membru de 
sindicat?

M.S.: Am devenit membru de sindicat 
în momentul în care am intrat pe piaţa 
muncii, în 1967. Înainte de a fi  jurnalist, 
am avut tot felul de slujbe temporare. 
A fost alegerea mea. La vremea aceea, 
nu voiam o slujbă permanentă sau un 
program de lucru rigid. Mă bucuram 
de libertate, când era soare, mă puteam 
duce să înot, şi nu la muncă.

T.J.: Ce te pasionează?

M.S.: Muzica. Ascult multă muzică. 
Cânt puţin la baterie, dar nu sunt atât 
de bun încât să fac parte dintr-o trupă. 
Oricum, şi dacă aş fi  mai bun, nu aş avea 
destul timp ca să cânt într-o formaţie. În 
plus, îmi place să citesc, nu poate fi  nimic 
mai bun decât un roman poliţist bun.

T.J.: Credeam că toţi 
olandezii sunt microbişti.

M.S.: Întocmai! Ţin cu Ajax Amster-
dam. În perioada de glorie a echipei, 
locuiam în Amsterdam, lângă stadio-
nul olimpic. Am fost la toate meciu-
rile pe care le-au purtat în competiţiile 
europene ca echipă-gazdă, la începutul 
anilor ‚70, când au câştigat de trei ori la 
rând Liga Campionilor Europeni.

T.J.: Când ai devenit membru 
al CESE?

M.S.: Acum zece ani. În 2010 am fost 
numit membru al CESE pentru a treia 
oară.

T.J.: Care este, în opinia ta, 
cea mai urgentă provocare 
căreia trebuie să îi facă faţă 
UE?

M.S.: Euroscepticismul în continuă 
expansiune, un real pericol. Dacă 
pierdem această luptă, există riscul ca 
dintr-o Europă unită să nu mai rămână 
decât un kilometru pătrat de beton, sti-
clă şi oţel aproape de centrul Bruxelles-
ului, mausoleul unui ideal care părea 
a fi  măreţ şi imperios, dar care a sfârşit 
lamentabil, la coşul de gunoi al istoriei, 
ca imensă şi extrem de costisitoare gre-
şeală politică. ●

În curând la CESE
Să ne mobilizăm pentru o europă mai puternică!

Societatea civilă: un partener cu 
drepturi depline în cadrul Strategiei 
Europa 2020

Evenimentul, care se va desfăşura la 
25 septembrie 2012, va analiza pârghiile 
de stimulare a creşterii şi de elaborare 
a unui pact european pentru creştere. 
Vor fi  organizate patru ateliere, în cadrul 
cărora se vor dezbate stabilirea unui cadru 
coerent pentru o  strategie de creştere 
economică a UE, relansarea pieţei unice, 

căile de redresare economică şi de creare 
de locuri de muncă, precum şi inovarea în 
contextul creşterii inteligente şi durabile.

Preşedinţii de grup din cadrul CESE îşi 
vor expune pe rând punctele de vedere cu 
privire la readucerea Europei pe cale unei 
creşteri durabile. Un grup la nivel înalt va 
dezbate după aceea modalităţile de valo-
rifi care la maximum a oportunităţilor de 
creştere oferite de Strategia Europa 2020.

La conferinţă vor participa părţi inte-
resate de la nivel naţional şi european, fac-
tori decizionali de la nivelul UE, deputaţi 
europeni şi naţionali, reprezentanţi ai 
guvernelor şi ai administraţiilor din sta-

tele membre, reprezentanţi ai societăţii 
civile de la nivel naţional şi european, 
autorităţi locale şi regionale, grupuri de 
refl ecţie şi lideri de opinie.

În cursul conferinţei, CESE şi CES 
naţionale vor prezenta idei şi vor face 
schimb de experienţă şi de bune practici 
în scopul exploatării adecvate a pârghi-
ilor de mai sus, pentru a  înainta către 
o Europă mai durabilă şi mai competi-
tivă. (kf) ●

Doriţi să aflaţi mai multe? Vă invi-
tăm să consultaţi programul manifes-
tării, la adresa: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home.

Pentru informaţii suplimentare vă 
rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: 
europe2020-eesc@eesc.europa.eu

PREȘEDINŢIA CIPRIOTĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

Iată de ce trebuie să pornim de la 
zero. Trebuie să venim cu o altă vizi-
une şi cu o abordare cu totul nouă. În 
curând voi avea o primă întâlnire cu un 
ministru al guvernului cipriot, pentru 
a discuta cum poate găsi CESE cel mai 
bun răspuns la solicitarea de consultare 
a Republicii Cipru.

CESE Info: Multe dintre 
provocările cu care se 
confruntă ţările membre 
ale UE din regiunea 
mediteraneeană pot fi  
abordate în cadrul politicii 
europene de coeziune…

D.D.: Politica de coeziune nu este de 
ajuns. Avem nevoie de o viziune mai 
cuprinzătoare şi de o perspectivă pe 
termen lung pentru următorii 15-20 
de ani, care să ţină seama de întreaga 
regiune, nu numai de statele membre 

ale UE din cadrul ei. Mai întâi, va trebui 
să stabilim obiective strategice clare pe 
termen lung pentru regiune, iar apoi va 
trebui să ne asigurăm de faptul că ele 
sunt susţinute prin politica de coeziune.

CESE Info: Tocmai v-aţi întors 
de la Conferinţa privind 
Strategia pentru regiunea 
Mării Baltice. Oare puteţi 
folosi ca sursă de inspiraţie 
unele dintre soluţiile la care 
s-a ajuns în acest context?

D.D.: Strategia pentru regiunea Mării 
Baltice este cu siguranţă un model de 
urmat pentru astfel de strategii. Ea 
a demonstrat cât poate fi de reuşită 
o  abordare integrată a  problemelor 
comune, care implică mai multe ţări 
şi autorităţi. De bună seamă, soluţiile 
oferite de Strategia pentru regiunea 
Mării Baltice nu pot fi reproduse în 

bloc, însă unele dintre ele pot servi cu 
folos ca sursă de inspiraţie. În termeni 
de geopolitică, Strategia pentru regiu-
nea Mării Baltice ne învaţă următoarele: 
deşi cuprinde doar statele membre ale 
UE, relaţiile UE-Rusia joacă un rol cru-
cial în ceea ce priveşte reuşita sa.

În consecinţă, dacă ne dorim ca Stra-
tegia pentru regiunea mediteraneeană 
să aibă succes, trebuie să aducem lao-
laltă toţi actorii din bazinul meditera-
neean: ţările membre ale UE, insulele, 
ţările din nordul Africii, Turcia, Israel 
şi teritoriile palestiniene. (mb) ●

Site-ul web al Preşedinţie cipriote 
este activ acum.

Faceţi clic pe acest link pentru 
a căuta ultimele ştiri despre Preşedinţia 
cipriotă: www.cy2012.eu 

Preşedinţia cipriotă a solicitat CESE să 
elaboreze un aviz pe tema „Strategia 
macroregională pentru Mediterana 
–  avantaje pentru statele membre 
insulare”.

Andreas Mavroyiannis, ministru adjunct al 
preşedintelui, însărcinat cu afaceri europene, 
Președinţia cipriotă a Consiliului UE

NOI PUBLICAŢII ALE CESE

 ■ Protecţia consumatorilor

 ■ Comitetul Economic şi Social European în timpul 
Preşedinţiei cipriote a Consiliului UE

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

eu/?i

europene al Italiei şi reprezentanţi de 
rang înalt ai Comisiei Europene, ai 
Băncii Centrale Europene şi ai Parla-
mentului European. Staff an Nilsson, 
preşedintele CESE, a deschis confe-
rinţa cu o declaraţie prin care a cerut 
crearea unei uniuni a stabilităţii fi scale 
şi introducerea de euro-obligaţiuni. El 
a subliniat necesitatea unor iniţiative 
concrete pentru ca statele membre 
să partajeze responsabilităţile fi scale, 
astfel încât să poată coborî rata dobân-
zii la datoria publică a ţărilor care fac 
eforturi în vederea consolidării fi scale. 

Dezbaterea a  fost prezidată de 
Michael  Smyth, preşedintele Secţi-
unii ECO, care şi-a precizat punc-
tul de vedere potrivit căruia suntem 
în faţa unei crize a  cererii similare 
celei din 1930 şi că respectarea rigu-
roasă a austerităţii nu va face decât 
să ne conducă spre recesiune, un 
teren fertil pentru populism şi par-
tide extremiste. Carmelo Cedrone şi 
Gerard Dantin, raportori pentru două 
avize ale CESE privind euro-obligaţi-
unile şi instrumentele asemănătoare 
de partajare a  datoriei, precum şi 
Pedro Augusto Almeida Freire, preşe-
dintele Grupului permanent de studiu 
privind coordonarea politicii econo-
mice al CESE, a susţinut că integrarea 
este unica soluţie posibilă în situaţia 
actuală. Propunerea concretă făcută 
în avizul dlui Cedrone, care a fost deja 
adoptat, este de a sprijini introducerea 
a două tipuri de obligaţiuni: obligaţiuni 
de stabilitate, pentru a partaja datoria 
şi responsabilităţile, şi obligaţiuni din 
categoria investiţiilor, pentru a atrage 
capital de la supraputerile cu econo-
mii emergente, precum Brazilia, Rusia, 
India şi China. Dl Dantin elaborează 
un aviz care discută despre distribui-
rea datoriei între statele membre şi care 
urmează să fi e supus la vot la sesiunea 
plenară din iulie. 

Reprezentantul Comisiei a subliniat 
importanţa creării unui set de măsuri 
de limitare pentru sistemul fi nanciar 
la nivelul european şi a avansării către 
o mai bună integrare fi scală. Din punc-
tul de vedere al dnei Sylvie Goulard, 
membră a Parlamentului European, 
Consiliul European nu ar trebui să fi e 
singura arenă politică care încearcă 
să facă faţă actualei crize şi propune 
o  abordare mai largă. Jean−Cla-
ude Juncker a închis conferinţa într-o 
notă optimistă, invitând participanţii 
să-şi imagineze cât de greu ar fi  fost 
pentru cele mai multe dintre statele 
membre să supravieţuiască unei astfel 

Ceea ce lipsește este voinţa politică pentru a ieși din criză

Domnule Cedrone, în avizul al cărui raportor 
aţi fost recent, aţi afi rmat că Europa se afl ă 
într-o criză mai degrabă politică, decât 
economică

Europa nu-şi mai poate permite să aibă o singură politică 
monetară şi 17 politici economice şi fi nanciare diferite. UE 
ar trebui să se îndrepte spre instituirea unei uniuni bugetare, 
iar primul pas în această direcţie ar trebui să fi e introducerea 
a două tipuri de obligaţiuni UE, complementare dar dis-
tincte: obligaţiuni UE nenegociabile, menite să stabilizeze 
datoria, şi eurobonduri pentru redresare şi creştere.

Este fezabil?

Aceste bonduri ar restabili încrederea investitorilor şi ar permite înlocuirea austeri-
tăţii prin revenirea la statul social. În plus, planul nostru nu necesită nici modifi carea 
tratatului, nici crearea unor noi instituţii. Acest plan ar utiliza instrumente ale UE 
care există deja, precum Fondul european de investiţii (FEI). Ceea ce lipseşte este 
doar voinţa politică. (rdr) ●

Martin Siecker: iubitor de muzică și cititor de romane poliţiste
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Michalis Antoniou, 
membru al CESE, 
Grupul „Angajatori”

Dimitris Kittenis, 
membru al CESE, 
Grupul „Lucrători”

Kostakis Konstantinidis, 
membru al CESE, 
Grupul „Activităţi diverse”

Michalis Lytras, 
membru al CESE, 
Grupul „Activităţi diverse”

Andreas Pavlikkas, 
membru al CESE, 
Grupul „Lucrători”
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SESIUNEA PLENARĂ PE SCURT
O piaţă digitală în favoarea creşterii

CESE a adoptat în luna mai un aviz privind piaţa digitală unică ca 
motor al creşterii, menit să consilieze Preşedinţia daneză cu privire la 
calea de urmat în domeniul digital. Miza este importantă pentru UE, 
studiile indicând că o piaţă digitală unică ar creşte PIB-ul european 
cu 4% până în 2020.

Avizul pledează pentru dezvoltarea rapidă a infrastructurii pe 
întregul teritoriu european, inclusiv în zonele izolate, pentru a garanta 
accesul rapid la internet.

Dat fi ind că, până în 2015, 95% 
dintre locurile de muncă vor nece-
sita competenţe în materie de inter-
net, „formarea este esenţială”, după 
cum afi rma dna Laure Batut (Franţa, 
Grupul „Lucrători”), raportorul 
avizului. Ea a adăugat că, pentru 

îndeplinirea acestui obiectiv, este indispensabil să se asigure accesul 
tuturor, inclusiv a persoanelor vârstnice, atât în materie de hardware, 
cât şi de soft ware.

Pentru stimularea comerţului electronic, CESE a solicitat armo-
nizarea legislaţiei comerciale şi a celei privind impozitarea indirectă, 
lansând totodată un avertisment cu privire la posibilitatea utilizării 
acestui pretext pentru creşterea impozitării. (mb) ●

Europa rămâne în urmă la îndeplinirea obiectivelor 
în domeniul energiei

În raport cu obiectivele actuale ale realizării unei economii cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, se înregistrează rămâneri în urmă peri-

culoase în Europa şi în unele 
state membre ale sale, a aver-
tizat Comitetul Economic şi 
Social European (CESE) în 
avizul său privind Perspectiva 
energetică 2050, care a  fost 
adoptat la sesiunea plenară 
din mai.

În opinia Comitetului, UE nu îşi dă seama cât de departe este de a-şi 
atinge obiectivele. „Declinul proceselor de producţie foarte poluante 
în UE, intensifi carea lor în alte părţi ale lumii şi, implicit, a importuri-
lor în UE, ascund adevăratele proporţii ale acestei probleme”, afi rmă 
Pierre Jean Coulon (Grupul „Lucrători”, Franţa), raportorul avizului.

Avizul adoptă o poziţie critică cu privire la progresele înregistrate 
în domeniul efi cienţei energetice şi al energiilor regenerabile. Dezvol-
tarea energiilor regenerabile este ţinută pe loc de lipsa de consecvenţă 
a sprijinului guvernamental iar, în unele cazuri, întâmpină rezistenţă la 
nivel local, susține avizul.

Comitetul îşi reînnoieşte apelul la înfi inţarea unui forum al societăţii 
civile europene care să înlesnească transmiterea informaţiilor în cadrul 
UE, aducând laolaltă toate părţile interesate pentru a discuta pe tema 
tranziţiei în domeniul energiei până în 2050.

„În prezent, acceptarea de către cetăţeni a alegerilor făcute în materie 
de energie reprezintă o provocare pentru democraţiile europene”, afi rmă 
coraportorul avizului, Richard Adams (Grupul „Activităţi diverse”, 
Regatul Unit), care mai adaugă că „perspectiva energetică 2050 trebuie 
folosită nu numai pentru lansarea celei mai ample dezbateri în rândul 
cetăţenilor europeni, ci şi pentru promovarea angajamentului la toate 
nivelurile: personal, regional, naţional şi european”. (mb) ●

Antreprenoriatul social european şi fondurile 
europene de antreprenoriat social

În două dintre avizele sale – unul privind fondurile europene de 
antreprenoriat social (raportor: Ariane Rodert, Grupul „Activităţi 
diverse”) şi unul privind Iniţiativa pentru antreprenoriatul social 
(raportor: Giuseppe Guerini, Grupul „Activităţi diverse”) – CESE 
a îndemnat Comisia şi statele membre să îmbunătăţească accesul 
întreprinderilor sociale la achiziţiile publice şi la fi nanţare, să pre-
gătească cadre naţionale pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale 
şi să implementeze în mod adecvat fondurile europene de antre-
prenoriat social.

În UE, sectorul economiei sociale 
asigură deja locuri de muncă pentru 
peste 11 milioane de persoane, ceea 
ce reprezintă 6% din forţa de muncă 
totală. Aproape una din patru între-
prinderi înfiinţate în Europa este 
o  întreprindere socială. În situaţia 
actuală de criză, în care numărul 
persoanelor afl ate în şomaj sau care 
nu au acces la resurse economice este 

în continuă creştere, CESE doreşte să intensifi ce creşterea econo-
mică, ocuparea forţei de muncă şi competitivitatea, creând totodată 
o societate mai favorabilă incluziunii, în conformitate cu Strategia 
Europa 2020.

În opinia CESE, viitoarele fonduri europene de antreprenoriat 
social ar trebui să fi e însoţite şi de alte instrumente fi nanciare desti-
nate dezvoltării întreprinderilor sociale. Singure, fondurile europene 
de antreprenoriat social nu vor fi  sufi ciente pentru a îmbunătăţi 
accesul la un nivel adecvat de capital. (ail) ●

Cu cinci ani în urmă, Consiliul Euro-
pean a încredinţat sarcina de a elabora 
un raport despre provocările cu care 
se va confrunta Europa în următo-
rii 20  de ani unui grup format din 
douăsprezece personalităţi de talie 
europeană. În mai 2010, Grupul înţe-
lepţilor, condus de Felipe Gonzalez şi 
care îi are ca membri pe Mario Monti 
şi Lech Walesa, a ajuns la concluzia 
că Europa are nevoie să fie aşezată 
pe temelii noi. Pe lista de priorităţi 
a raportului se afl ă: creşterea econo-
mică, competitivitatea, legitimitatea 
democratică şi asumarea rolului de 
portdrapel în lupta împotriva schim-
bărilor climatice. Exact acestea sunt şi 
subiectele care se afl ă în centrul pre-
ocupărilor din activitatea de zi cu zi 
a organizaţiilor societăţii civile euro-
pene reprezentate în cadrul CESE, în 
audieri publice, conferinţe, grupuri de 
studiu şi avize. Nu întâmplător răs-
punsurile date de înţelepţi şi poziţiile 
adoptate de CESE împărtăşesc ace-
laşi principiu fundamental: „Avem 
nevoie de mai multă Europă, nu de 
mai puţină”.

Pentru noi, cei de la CESE, „mai 
multă Europă” trebuie să fi e şi prin-
cipiul călăuzitor al cadrului fi nanciar 
multianual (CFM) 2014-2020, care va 
stabili bugetul UE pentru următorii 
şase ani. Când a  fost aprobat CFM 
anterior, majoritatea economiilor 
europene erau în creştere şi stabilita-
tea fi nanciară era de la sine înţeleasă. 
Ţinând cont de instabilitatea actuală şi 
de valul de austeritate care se propagă 
pretutindeni în Europa, există riscul 
adoptării unui buget minimalist. Ast-
fel, Comisia Europeană (CE) propune 
menţinerea bugetului total al UE la 
nivelul actual, de 1% din PIB-ul UE, în 
vreme ce unele state membre solicită 
reducerea acestuia. În ceea ce îl pri-
veşte, la sesiunea sa plenară din luna 
mai, CESE a adoptat un aviz prin care 
solicită majorarea bugetului la 1,11%. 

Să amintim defi niţia unui buget: „o 
estimare a cheltuielilor, veniturilor şi 
resurselor dintr-o anumită perioadă, 
care refl ectă proiecţia viitoarelor con-
diţii şi obiective fi nanciare”. Aplicând 
această defi niţie la situaţia cu care se 
confruntă UE în prezent, acum, când 
obiectivele sunt mai greu de atins, atât 
cheltuielile, cât şi veniturile trebuie 
reevaluate. Dacă UE doreşte cu ade-
vărat să facă un pas important înainte 
pe calea integrării şi să-şi asume mai 
multe responsabilităţi, trebuie să preia 
şi frâiele creşterii, pentru a garanta 
modelul social european. Or, aceasta 
se poate realiza numai în condiţiile în 
care bugetul – instrumentul utilizat 
de UE pentru a-şi atinge obiectivele 
– este sufi cient de ambiţios.

Acestea fiind spuse, propunerea 
CE privind CFM îmbunătăţeşte într-
adevăr şi simplifi că structura buge-
tului. Un alt pas pozitiv îl constituie 
atitudinea critică a CE faţă de abor-
darea negocierilor de către anumite 
state membre, bazată pe principiul 
profitului echitabil (juste retour) şi 
al egalităţii orizontale. În ceea ce pri-
veşte veniturile, CESE sprijină intro-
ducerea unui nou sistem de resurse 
proprii, care cuprinde o resursă TVA 
modificată şi o  taxă pe tranzacţiile 
fi nanciare. În ceea ce priveşte chel-
tuielile, instituţiile şi statele membre 
ar trebui să ţină seama de principiul 
valorii adăugate europene – ideea că 
un euro este cheltuit la nivel european 
cu mai mare efi cienţă decât la nivel 
naţional. Cele două posturi bugetare 
principale – PAC şi politica de coe-
ziune – au, de asemenea, o structură 
îmbunătăţită în propunerea CE care 
promovează o agricultură eficientă 
şi performantă şi încearcă reducerea 
efectului de dispersie a fondurilor prin 
încurajarea macroproiectelor. CESE 
atrage totuşi atenţia asupra faptului 
că există riscul ca actuala politică de 
coeziune să dezavantajeze regiunile 

cele mai puţin dezvoltate în condiţiile 
în care este pusă în aplicare condiţio-
nalitatea macroeconomică la alocarea 
fondurilor.

Pentru conceptul „Este nevoie de 
mai multă Europă, nu de mai puţină” 
există un concept complementar, 
des auzit la CESE, care câştigă teren: 
„Costul non-Europei”. Dacă mărimea, 
eficienţa şi transparenţa bugetului 
UE nu sunt direct proporţionale cu 
importanţa mizelor, ne-am putea pre-
zenta cu o UE şubrezită la confrun-
tarea cu provocările secolului XXI, 
ceea ce ar însemna că mergem într-o 
direcţie opusă faţă de calea arătată de 
înţelepţi. (asp) ●

Instituită în 1989  de Consiliul de 
administraţie al Programului Naţiu-
nilor Unite pentru Dezvoltare, Ziua 
internaţională a populaţiei este săr-
bătorită în fi ecare an la 11 iulie, pentru 
a reaminti problemele legate de popu-
laţia lumii şi aspectele de durabilitate. 
Dat fi ind că populaţia şi durabilitatea 
sunt noţiuni inextricabil interdepen-
dente, CESE Info i-a adresat câteva 
întrebări dlui Hans-Joachim Wilms, 

11 iulie: Ziua internaţională a populaţiei

preşedintele Observatorului dezvol-
tării durabile din cadrul CESE, în 
legătură cu această zi .

CESE Info: Mai este 
importantă acum 
sărbătorirea zilei 
internaţionale a populaţiei?

Hans-Joachim Wilms: Este impor-
tantă, pentru că avem nevoie să ştim 

cum trebuie abordate aspectele demo-
grafi ce şi în special cele legate de secu-
ritatea alimentară. Este clar şi în cadrul 
CESE că agricultorii sunt divizaţi în 
două grupuri. Agricultorii tradiţionali 
pleacă de la premisa că putem produce 
mai mult prin extinderea suprafeţelor 
agricole. Eu fac parte din cel de-al 
doilea grup, care consideră că există 
hrană pentru toată lumea, dacă este 
distribuită echitabil.

CESE Info: Ce înseamnă acest 
lucru?

HJW: Statisticile Organizaţiei Naţi-
unilor Unite pentru Alimentaţie şi 
Agricultură (FAO) arată că planeta 
poate produce destulă hrană pentru 
toată lumea, însă alimentele nu sunt 
produse unde este nevoie de ele şi nici 
în cantităţile necesare sau de calitatea 
trebuincioasă. Întrebarea este cum se 
poate schimba această situaţie? Con-
secinţele sunt dezastruoase – această 
situaţie duce, de exemplu, la despă-
duriri în Brazilia şi Argentina. Faptul 
că europenii nu pot produce destule 
alimente dovedeşte că trebuie schim-
bate comportamentele, atât în ceea ce 

ne priveşte pe noi, cât şi pe produ-
cătorii din ţările în curs de dezvol-
tare. Un alt punct de examinat este 
modul în care obiceiurile alimentare 
au suferit mutaţii în ultima sută de 
ani: de exemplu, a crescut consumul 
de carne.

CESE Info: Ce ar trebui să se 
schimbe?

HJW: Pentru o imagine de ansamblu, 
ar trebui să se întâmple multe lucruri. 
Să pledezi pentru extinderea terenuri-
lor agricole este prea simplu. Trebuie 
să avem grijă ca ţările să poată fi  cât 
mai independente. De exemplu, nu 
are rost ca mărfurile alimentare de 
origine animală să traverseze toată 
lumea. La fel, nu este în regulă să con-
verteşti rezervele naturale în Germa-
nia pentru a mări sursa de biomasă. 
Nu sunt decât două exemple.

CESE Info: CESE a afi rmat 
răspicat, în repetate 
rânduri, că modelele noastre 
de producţie şi consum 
trebuie regândite. Credeţi 
că aceasta este singura 

Construind poduri peste ape învolburate
Interviu cu Nicolai Wammen, ministrul danez al afacerilor europene

CESE Info: Care au fost 
ţelurile Preşedinţiei 
daneze?

Nicolai Wammen: A fost clar chiar 
de la început că Danemarca preia 
Preşedinţia Consiliului într-un 
moment de criză economică gravă. 
Ţelul foarte bine defi nit al Preşedin-

ţiei daneze a fost de a ajuta la repu-
nerea Europei pe calea cea bună şi la 
scoaterea ei din criză – nu prin ştiri 
spectaculoase în toată mass-media, 
ci muncind mult şi obţinând rezul-
tatele de care Europa are nevoie. În 
ultimele şase  luni am lucrat intens 
pentru aceasta, „construind poduri 
peste ape învolburate” şi determinând 
progresul negocierilor.

Preşedinţia daneză a  contribuit 
la formularea unei politici econo-
mice care abordează criza din două 
unghiuri: pentru a asigura redresarea 
a trebuit restabilită încrederea prin 
consolidarea fi nanţelor publice, fi ind 
necesar totodată să promovăm creşte-
rea economică şi crearea de locuri de 
muncă prin reforme şi iniţiative noi.

Privind acum în urmă la această 
preşedinţie, cred că este corect să 
afi rmăm că am reuşit cu siguranţă să 
facem astfel încât Europa să avanseze 
semnifi cativ pe calea cea bună.

CESE Info: Care consideraţi 
că sunt cele mai mari 
realizări?

NW: De la început, Preşedinţia 
daneză s-a concentrat asupra efor-
turilor intense şi coerente necesare 
pentru ca Europa să progreseze. De-a 
lungul ultimelor şase luni, ne-am stră-
duit să obţinem rezultate concrete la 
toate nivelurile. Cea mai importantă 
realizare nu poartă un nume, ci este 
mai degrabă faptul că am dovedit că 
UE funcţionează şi obţine rezultate 
în ciuda crizei. Sunt mândru că Pre-
şedinţia daneză, în cooperare cu alte 
instituţii ale UE, a adus o contribuţie 
importantă la scoaterea Europei din 
criză.

Şi dacă ar fi  să evidenţiez trei reali-
zări din afara agendei economice, una 
ar fi  acordul privind Directiva privind 
efi cienţa energetică. Nu numai că este 
un lucru bun pentru climă şi depen-
denţa noastră de energie, ci ajută 

şi la crearea a 400 000 de locuri de 
muncă în Europa. Este de remarcat 
şi reglementarea sistemului de roa-
ming. Acesta va asigura preţuri mai 
reduse pentru convorbirile pe care le 
efectuăm pe telefonul mobil atunci 
când suntem în străinătate. În sfâr-
şit, şi prin acordarea statutului de 
ţară candidată Serbiei am făcut un pas 
important către asigurarea democra-
ţiei în Europa.

CESE Info: O trăsătură 
caracteristică a Preşedinţiei 
daneze a fost efi cienţa 
din punctul de vedere al 
costurilor. Faptul că la 
şedinţe s-a servit numai 
apă de la robinet v-a atras 
porecla de „Preşedinţia apei 
de la robinet”.

NW: Ca să fi u sincer, sunt foarte 
mândru de porecla noastră. De ce? 
Pentru că arată un adevăr: nu numai 
că avem în Danemarca o apă deli-

cioasă la robinet, dar şi apreciem 
enorm aspectul ecologic al efi cienţei 
costurilor. Ne preocupă resursele şi 
emisiile noastre de dioxid de carbon. 
Şi exact acesta a fost principiul după 
care ne-am orientat în planifi carea 
preşedinţiei noastre, în ansamblul 
său.

Prin urmare, toate sălile de şedinţă 
şi camerele de hotel au primit etichetă 
ecologică. Meniurile s-au bazat pe 
ingrediente de sezon, din care 50% 
au provenit de la furnizori locali. În 
plus, am implementat programe de 
limitare a deşeurilor alimentare, aces-
tea fi ind transportate direct la uzinele 
locale de biogaz şi transformate în 
energie pentru gospodăriile daneze.

Ştiu că mai mulţi colegi au fost 
inspiraţi de atitudinea ecologistă 
a Danemarcei şi sper ca şi alte preşe-
dinţii să urmeze acest model. (pln/
mb) ●

Nicolai Wammen, ministrul danez 
al afacerilor europene

Benedicte Federspiel, membru al CESE, 
Grupul „Activităţi diverse”

Marie-Louise Knuppert, membru al CESE, 
Grupul „Lucrători”

Nils Juhl Andreasen, membru al CESE, 
Grupul „Angajatori”
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Preşedinţia daneză văzută din perspectiva membrilor 
danezi ai CESE
Nu avem altă alegere decât să ne schimbăm obișnuinţele în materie de consum

Interviu cu Benedicte FEDERSPIEL, membru CESE, consilier principal în cadrul Consiliului 

consumatorilor din Danemarca

O președinţie în situaţie de urgenţă
Interviu cu dl Nils Juhl Andreasen, membru al Grupului 

„Angajatori” al CESE şi director al Consiliului pentru 

agricultură şi alimentaţie al Danemarcei

CESE Info: Pentru 
a marca Ziua europeană 
a consumatorului, la 
15 martie 2012, Comitetul 
Economic şi Social European 
a organizat, împreună cu 
Consiliul consumatorilor 
din Danemarca, o conferinţă 
privind consumul durabil în 

CESE Info: Înainte de 
preluarea Preşedinţiei 
de către Danemarca, 
aţi declarat că aceasta 
se va concentra asupra 
stimulării competitivităţii 
întreprinderilor europene, 
în special în sectorul 
alimentar. Cum apreciaţi 
realizările Preşedinţiei în 
acest domeniu?

Nils Juhl Andreasen: Este dificil 
să apreciez, fiindcă multe eforturi 
au trebuit direcţionate înspre criza 
fi nanciară din UE şi în cele din urmă 
pentru salvarea monedei euro. A fost 
mai mult o  activitate de limitare 
a daunelor decât o acţiune pozitivă 
de sporire a competitivităţii între-
prinderilor europene. În ciuda acestei 
situaţii, consider că pe termen lung 
această activitate va crea un avan-
taj concurenţial mediului de afaceri 
european, inclusiv sectorului agricol 
şi alimentar.

CESE Info: Preşedinţia 
daneză a condus dezbaterile 
privind reforma politicii 
agricole comune, pe care 
le preia acum Preşedinţia 
cipriotă. Credeţi că 

vremuri de criză. Consideraţi 
că Preşedinţia daneză a UE 
ne-a auzit apelul privind 
modifi carea practicilor 
noastre în materie de consum?

Benedicte Federspiel: Calea era deja 
deschisă, având în vedere că „ecolo-
gic” şi „durabil” sunt cuvintele-cheie şi 
obiectivele guvernului danez atât în acti-
vitatea sa permanentă, cât şi în perioada 
preşedinţiei UE. Miniştrii şi alţi vorbi-
tori de seamă prezenţi la conferinţă au 
afi rmat cu claritate că este imposibil să 
nu ne schimbăm obiceiurile în materie 
de consum.

CESE Info: Criza actuală 
nu compromite cauza 
consumului durabil?

BF: Nu ne putem permite să nu inclu-
dem durabilitatea în toate politicile 
noastre. Căutarea unei ieşiri din criză 
este şi o ocazie de a găsi soluţii noi şi 

negocierile se îndreaptă în 
direcţia bună?

NJA: Din câte văd, negocierile se 
îndreaptă către nicăieri, aşa că este 
imposibil de spus dacă se îndreaptă 
în direcţia bună sau nu. S-a consumat 
mult timp pentru a clarifi ca propune-
rea înaintată de Comisia Europeană 
şi consecinţele sale. Statele membre 
şi ONG-urile au prezentat poziţii şi 
puncte de vedere clare doar recent.

În acelaşi timp, contextul este în 
schimbare rapidă, din cauza adân-
cirii crizei financiare în Uniunea 
europeană, a modificării structurii 
cererii şi ofertei de alimente pe piaţa 
mondială şi a accentului sporit pus 
pe durabilitatea producţiei şi a consu-
mului. Toţi aceşti factori însumaţi pot 
infl uenţa puternic atitudinile politice 
în ceea ce priveşte importanţa secto-
rului agricol şi alimentar în Uniunea 
Europeană şi modelul european de 
producţie agricolă.

CESE Info: S-a vorbit mult 
în Danemarca despre 
Preşedinţia daneză sau 
a trecut în mare măsură 
neobservată?

NJA: S-au petrecut multe eveni-
mente, de toate felurile în Dane-
marca şi în Bruxelles, iar guvernul 
danez a făcut o treabă foarte bună în 
această privinţă. Din nefericire, mai 
multe evenimente interne, precum 
şi criza fi nanciară din UE au domi-
nat ştirile şi au deturnat atenţia de 
la temele europene şi de la eforturile 
Preşedinţiei daneze. (pln/mb) ●

durabile. Un exemplu îl constituie 
directiva privind efi cienţa energetică, 
care tocmai a fost adoptată. Industria 
daneză a confi rmat recent că, până în 
2020, este posibilă îndeplinirea obiec-
tivelor atât economice, cât şi de mediu.

CESE Info: Ce ar trebui făcut 
pentru ca durabilitatea 
consumului să devină 
o alegere uşoară pentru 
consumatori?

BF: Trebuie să ne asumăm cu toţii 
această responsabilitate, iar sprijinirea 
consumului durabil ar trebui să ajungă 
la modă. În acest context, Preşedinţia 
a solicitat CESE să elaboreze un aviz 
privind stimularea consumului şi a pro-
ducţiei durabile. Soluţii simple nu există 
totuşi, asigurarea producţiei şi serviciilor 
la preţuri accesibile şi durabile urmând 
să facă obiectul unor eforturi susţinute 
în următorii ani. (pln/mb) ●

Efi cienţa energetică: made in Danemarca
Interviu cu Marie-Louise Knuppert, membră a Grupului „Lucrători” din cadrul CESE 

şi secretar confederal al Confederaţiei Daneze a Sindicatelor

CESE Info: În luna decembrie 
a anului trecut aţi declarat că 
preşedinţia ar trebui să pună 
accent pe crearea locurilor de 
muncă ecologice şi pe inserţia 
tinerilor pe piaţa muncii. S-au 
depus eforturi sufi ciente în 
acest sens?

Marie-Louise Knuppert: S-a făcut tot 
posibilul pentru a aduce creşterea econo-
mică şi locurile de muncă în prim-planul 
agendei de lucru –  sarcină nu tocmai 

uşoară, în contextul crizei economice. 
Mă bucur că preşedinţia a reuşit să ajungă 
la un acord pe tema Directivei privind efi -
cienţa energetică.

În caz contrar, am fi  ratat ocazia unică 
de a ajuta ţările membre ale UE să între-
prindă acţiuni efi ciente în ceea ce priveşte 
consumul de energie şi să promoveze înfi -
inţarea a mii de locuri de muncă într-o 
perioadă în care lipsa lor se resimte acut.

Preşedinţia daneză s-a concentrat în 
permanenţă asupra şomajului în rândul 
tinerilor A sosit vremea să trecem la 
fapte. Cu alte cuvinte, politica UE tre-
buie să fi e astfel orientată încât să facă 
loc tinerilor, iar pentru aceasta Fondul 
social european trebuie utilizat într-un 
mod mai proactiv. Astfel, Confedera-
ţia Daneză a Sindicatelor şi a Angajato-
rilor Danezi a propus ca resursele FSE să 
fi e utilizate pentru a susţine introducerea 
în statele membre a unor programe de 
dobândire a experienţei profesionale.

De asemenea, s-ar putea pune accen-
tul pe negocierile referitoare la directi-
vele privind achiziţiile publice, care ar 
putea să prevadă în mod legitim, pentru 
cei care candidează la obţinerea unui 
contract de achiziţii publice, obligaţia 
de a oferi un anumit număr de stagii. 
Nu sunt decât două exemple, de ordin 
practic.

CESE Info: Aţi participat recent 
la Copenhaga, la o reuniune 
pe tema modalităţilor de 
implicare a cetăţenilor în 
proiecte europene. Este greu 
să îi implicaţi pe danezi în 
dezbaterea europeană?

M.L.K: Încrederea în apartenenţa la 
UE şi sprijinul din partea cetăţenilor se 
vor manifesta doar dacă politicienii vor 
fi  văzuţi la lucru, rezolvând problemele 
cetăţenilor de rând. Trebuie ca oamenii 
să aibă posibilitatea de a vedea contribuţia 
UE la viaţa lor de zi cu zi. Există propuneri 
concrete despre cum se poate transpune 
aceasta în fapte, printre care şi cele două 
exemple de mai sus.

CESE Info: Ne puteţi vorbi 
despre activităţi de comunicare 
desfăşurate în Danemarca, 
din care UE ar putea să tragă 
învăţăminte?

M.L.K: Activitatea de comunicare a UE 
trebuie să fi e cât mai concretă cu putinţă, 
în pofi da faptului că sarcina aceasta revine 
în primul rând factorilor de decizie de la 
nivelul statelor membre. „Platforma cetă-
ţenilor” (Folkemødet), instituită pe insula 
Bornholm pornind de la o idee suedeză, 
este doar un exemplu de dialog direct 
între politicieni şi cetăţeni. Politica de 
comunicare a UE ar trebui să se înte-
meieze pe mecanisme de coordonare 
deschisă şi pe schimburi de experienţă, 
utilizate în prezent în foarte multe alte 
domenii. (pln/mb) ●

Globalizare şi delocalizare: are 
industria europeană vreun viitor?
Pepe lucrase ani de zile într-o 
fabrică de panouri solare dintr-o 
ţară membră a  UE. Era o  slujbă 
excelentă cu contract permanent şi 
condiţii bune de lucru. Întreprin-
derea câştiga bine şi se extindea 
mereu. Este drept că avea parte de 
un tratament deosebit din partea 
autorităţilor locale şi că benefi cia de 
subvenţii din partea statului, desti-
nate sectorului energiilor regene-
rabile. Totul părea să meargă cum 
nu se poate mai bine … dar iată că 
a apărut criza. Şi gata cu toate.

Din cauza tăierilor bugetare, 
guvernul a fost silit să reducă sub-
venţiile, lucru care a dus la o scă-
dere drastică a cererii de panouri 
solare. Prin urmare, compania 
a decis să închidă fabrica respec-
tivă şi să mute activitatea de pro-
ducţie în Mexic. În cele din urmă, 
toţi angajaţii şi-au pierdut slujbele, 
îngroşând rândurile şomerilor, care 
reprezentau deja 40% din forţa de 
muncă naţională.

Pepe a ajuns brusc într-o situ-
aţie dramatică. În fi nal, a semnat 
un contract pe termen scurt care 
consta în a-i instrui pe lucrătorii 
ce urmau lucreze la fabrica recent 
înfi inţată în Mexic, luându-i, cum 
s-ar spune, locul. S-a ales cu câteva 
promisiuni deşarte şi s-a reîntors 
în şomaj.

La fel ca Pepe, mii de lucrători 
din Europa sunt afectaţi de muta-
ţiile industriale şi de globalizare, 
care pun la încercare piaţa internă, 
din ce în ce mai integrată. Pentru 
a  face faţă acestei situaţii, UE şi 
CESE au înfi inţat în 2002 Comisia 
consultativă pentru mutaţii indus-
triale (CCMI). Mandatul acesteia 
presupune anticiparea, asumarea 
şi analizarea evoluţiilor, astfel încât 

să se ofere abordări pozitive comune 
în materie de gestionare a mutaţiilor 
industriale, dintr-o perspectivă econo-
mică, socială, teritorială şi ecologică. 
Membrii CCMI, care provin din varii 
sectoare, vizate de modernizarea eco-
nomiei, conferă acestei comisii autori-
tatea morală de care este nevoie pentru 
un dialog direct cu alţi factori de deci-

zie politică din UE. Obiectivul vizat 
este clar: menţinerea competitivităţii 
industriei europene, cu garantarea, în 
acelaşi timp, a unor efecte sociale pozi-
tive. În opinia dlui Jorge Pegado Liz, 
preşedintele CCMI, principalele trei 
funcţii ale acestei comisii sunt: „pro-
movarea, prin avizele sale, a principii-
lor defi nite de fondatorii UE, abordarea 
unor evoluţii precum globalizarea, 
socializarea în reţea şi noile metode de 
lucru, precum şi anticiparea şi muta-
ţiilor industriale şi a restructurării şi 
adaptarea la acestea […] Aceasta pre-
supune însuşirea lecţiilor trecutului, 
analizarea proactivă a prezentului şi 
anticiparea viitorului”.

Încă de la începutul crizei, care se 
manifestă nu doar economic şi fi nan-
ciar, ci şi în multe alte feluri, CCMI s-a 
făcut portavocea tuturor actorilor din 
industrie, fi e ei angajaţi sau angajatori. 
În mai 2011, CCMI a adoptat trei avize 
privind modul în care politica indus-
trială a UE este afectată în prezent de 

globalizare. Poziţia CCMI este clară şi 
neinterpretabilă. Globalizarea este la 
originea complexului de împrejurări 
care a determinat întreprinderile să se 
mute în străinătate şi/sau să se restruc-
tureze. Însă, ameninţaţi de fragilizarea 
şi chiar dispariţia sectorului productiv 
din Europa, din cauza mâinii de muncă 
ieft ine şi condiţiilor precare de lucru 
din afara Europei, conducătorii de 
întreprinderi şi lucrătorii europeni ar 
trebui să înceapă să înţeleagă că este 
nevoie de cooperare pentru a aborda 
provocarea reprezentată de delocali-
zare. Aici se poate ajunge pe o singură 
cale, care trece prin educaţie şi for-
mare, inovare şi dezvoltare durabilă, 
astfel încât Europa să îşi poată păstra 
statutul de putere economică de prim 
rang.

Având în vedere importanţa cres-
cândă a tehnologiei şi cercetării, CCMI 
s-a concentrat pe TIC şi pe servicii, 
domenii în care Europa a  rămas în 
urmă. „Acesta este noul spaţiu de 
înfruntare, în care trebuie să ne dove-
dim superiori Indiei şi Chinei”, a pre-
cizat dl Joost P. van Iersel, membru 
al CESE şi raportor pentru avizul „O 
politică industrială adaptată erei glo-
balizării”.

La 12 iunie, CCMI şi-a sărbătorit 
cea de-a 20-a aniversare prin organi-
zarea unei conferinţe pe tema „Pentru 
mutaţii industriale continue şi dura-
bile”. În cursul acesteia, reprezentanţii 
asociaţiilor din industria europeană şi 
ai sindicatelor, precum şi factorii 
de decizie politică au analizat starea 
industriei europene, provocările care 
aparţin trecutului şi orientările vii-
toare.

Pe tot cuprinsul Europei, povestea 
lui Pepe se tot repetă: CCMI este decisă 
să nu lase lucrurile astfel. (ail) ●

De ce are nevoie UE de un buget diferit 
şi cum ar trebui să arate acesta

condiţie a unui viitor 
durabil?

HJW: Nimeni nu lua în serios dezvol-
tarea durabilă acum zece ani. Astăzi, 
toţi suntem conştienţi că nu ne mai 
putem comporta ca până acum. Desi-
gur, criza este în mintea fi ecăruia şi 
cere soluţii pe termen scurt. Durabi-
litatea şi soluţiile pe termen scurt nu 
fac însă casă bună. Din fericire, dez-
voltarea durabilă devine o obişnuinţă, 
iar tendinţa va continua.

CESE Info: Ce ar trebui 
pentru ca agenda dezvoltării 
durabile să înregistreze 
progrese?

HJW: Avem nevoie de o  viziune 
clară asupra drumului de parcurs, 
a calendarului şi a unui acord privind 
domeniile de acţiune şi monitorizare. 
În opinia mea, aspectul cel mai impor-
tant este ca liderii noştri politici să-şi 
asume responsabilităţile, să fi e gata 
să se angajeze în direcţia schimbări-
lor strategice şi să se convină asupra 
foilor de parcurs şi a planurilor de 
acţiune concrete. (kf) ●

de crize fi nanciare globale dacă ar fi  
acţionat separat.

În general obiectivul pe care CESE 
l-a avut în vedere la organizarea aces-
tei conferinţe, care a  beneficiat de 
o acoperire mediatică adecvată, a fost 
de a contribui la dezbaterea privind 
modul în care ar trebui să arate guver-
nanţa economică în UE. Există riscul 
ca acest tip de dezbatere să se axeze 
doar pe politica pe termen lung, dar 
de această dată vorbitorii s-au arătat 
conştienţi de faptul că deciziile care 
se vor lua în următoarele luni vor fi  
de cea mai mare importanţă pentru 
viitorul UE. Aceste decizii vor avea 

un impact direct asupra vieţii cetă-
ţenilor, influenţând direct chestiuni 
precum gradul de ocupare a forţei de 
muncă, evoluţia inechităţilor sociale şi 
disponibilităţile de creditare a IMM-
urilor. Astfel, CESE va continua să 
fi e un forum de dezbatere unic, care 
face propuneri concrete în avizele sale 
şi care dialoghează cu alţi actori de 
pe scena europeană. Conferinţa de la 
7 iunie a fost o parte a acestei abordări 
şi are rolul de a demonstra că, văzută 
din afara graniţelor sale, UE poate fi  
mai aproape de unitate decât de blocaj 
şi paralizie. (asp) ●

PREȘEDINŢIA DANEZĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

Cetăţenia activă
Pentru o societate europeană mai bună

Cetăţenia activă este de o importanţă esenţială 
pentru rolul Comitetului European şi Social 
European. În această carte, 24 de membri ai 
CESE relatează despre propria lor contribuţie 
ca oameni de afaceri, sindicalişti, participanţi 
la diferite campanii şi voluntari, prezentând 
o serie fascinantă şi amplă de interese şi pri-
orităţi. Ceea ce toţi aceştia au în comun este 
sentimentul de solidaritate cu alţi membri ai 
societăţii şi preocuparea pentru binele aces-
tora. (cl) ●

PE SCURT

Pierre Jean Coulon, membru al CESE, 
Grupul „Lucrători”

C o n t i n u a r e  d i n  p a g i n a  4
Eficienţa energetică: made in Danemarca

>>>  p a g i n a  5

C o n t i n u a r e  d i n  p a g i n a  1
Criza datoriei publice şi uniunea fi scală: 

două feţe ale aceleiaşi monede?

Pentru informații suplimentare: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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SESIUNEA PLENARĂ PE SCURT
O piaţă digitală în favoarea creşterii

CESE a adoptat în luna mai un aviz privind piaţa digitală unică ca 
motor al creşterii, menit să consilieze Preşedinţia daneză cu privire la 
calea de urmat în domeniul digital. Miza este importantă pentru UE, 
studiile indicând că o piaţă digitală unică ar creşte PIB-ul european 
cu 4% până în 2020.

Avizul pledează pentru dezvoltarea rapidă a infrastructurii pe 
întregul teritoriu european, inclusiv în zonele izolate, pentru a garanta 
accesul rapid la internet.

Dat fi ind că, până în 2015, 95% 
dintre locurile de muncă vor nece-
sita competenţe în materie de inter-
net, „formarea este esenţială”, după 
cum afi rma dna Laure Batut (Franţa, 
Grupul „Lucrători”), raportorul 
avizului. Ea a adăugat că, pentru 

îndeplinirea acestui obiectiv, este indispensabil să se asigure accesul 
tuturor, inclusiv a persoanelor vârstnice, atât în materie de hardware, 
cât şi de soft ware.

Pentru stimularea comerţului electronic, CESE a solicitat armo-
nizarea legislaţiei comerciale şi a celei privind impozitarea indirectă, 
lansând totodată un avertisment cu privire la posibilitatea utilizării 
acestui pretext pentru creşterea impozitării. (mb) ●

Europa rămâne în urmă la îndeplinirea obiectivelor 
în domeniul energiei

În raport cu obiectivele actuale ale realizării unei economii cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, se înregistrează rămâneri în urmă peri-

culoase în Europa şi în unele 
state membre ale sale, a aver-
tizat Comitetul Economic şi 
Social European (CESE) în 
avizul său privind Perspectiva 
energetică 2050, care a  fost 
adoptat la sesiunea plenară 
din mai.

În opinia Comitetului, UE nu îşi dă seama cât de departe este de a-şi 
atinge obiectivele. „Declinul proceselor de producţie foarte poluante 
în UE, intensifi carea lor în alte părţi ale lumii şi, implicit, a importuri-
lor în UE, ascund adevăratele proporţii ale acestei probleme”, afi rmă 
Pierre Jean Coulon (Grupul „Lucrători”, Franţa), raportorul avizului.

Avizul adoptă o poziţie critică cu privire la progresele înregistrate 
în domeniul efi cienţei energetice şi al energiilor regenerabile. Dezvol-
tarea energiilor regenerabile este ţinută pe loc de lipsa de consecvenţă 
a sprijinului guvernamental iar, în unele cazuri, întâmpină rezistenţă la 
nivel local, susține avizul.

Comitetul îşi reînnoieşte apelul la înfi inţarea unui forum al societăţii 
civile europene care să înlesnească transmiterea informaţiilor în cadrul 
UE, aducând laolaltă toate părţile interesate pentru a discuta pe tema 
tranziţiei în domeniul energiei până în 2050.

„În prezent, acceptarea de către cetăţeni a alegerilor făcute în materie 
de energie reprezintă o provocare pentru democraţiile europene”, afi rmă 
coraportorul avizului, Richard Adams (Grupul „Activităţi diverse”, 
Regatul Unit), care mai adaugă că „perspectiva energetică 2050 trebuie 
folosită nu numai pentru lansarea celei mai ample dezbateri în rândul 
cetăţenilor europeni, ci şi pentru promovarea angajamentului la toate 
nivelurile: personal, regional, naţional şi european”. (mb) ●

Antreprenoriatul social european şi fondurile 
europene de antreprenoriat social

În două dintre avizele sale – unul privind fondurile europene de 
antreprenoriat social (raportor: Ariane Rodert, Grupul „Activităţi 
diverse”) şi unul privind Iniţiativa pentru antreprenoriatul social 
(raportor: Giuseppe Guerini, Grupul „Activităţi diverse”) – CESE 
a îndemnat Comisia şi statele membre să îmbunătăţească accesul 
întreprinderilor sociale la achiziţiile publice şi la fi nanţare, să pre-
gătească cadre naţionale pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale 
şi să implementeze în mod adecvat fondurile europene de antre-
prenoriat social.

În UE, sectorul economiei sociale 
asigură deja locuri de muncă pentru 
peste 11 milioane de persoane, ceea 
ce reprezintă 6% din forţa de muncă 
totală. Aproape una din patru între-
prinderi înfiinţate în Europa este 
o  întreprindere socială. În situaţia 
actuală de criză, în care numărul 
persoanelor afl ate în şomaj sau care 
nu au acces la resurse economice este 

în continuă creştere, CESE doreşte să intensifi ce creşterea econo-
mică, ocuparea forţei de muncă şi competitivitatea, creând totodată 
o societate mai favorabilă incluziunii, în conformitate cu Strategia 
Europa 2020.

În opinia CESE, viitoarele fonduri europene de antreprenoriat 
social ar trebui să fi e însoţite şi de alte instrumente fi nanciare desti-
nate dezvoltării întreprinderilor sociale. Singure, fondurile europene 
de antreprenoriat social nu vor fi  sufi ciente pentru a îmbunătăţi 
accesul la un nivel adecvat de capital. (ail) ●

Cu cinci ani în urmă, Consiliul Euro-
pean a încredinţat sarcina de a elabora 
un raport despre provocările cu care 
se va confrunta Europa în următo-
rii 20  de ani unui grup format din 
douăsprezece personalităţi de talie 
europeană. În mai 2010, Grupul înţe-
lepţilor, condus de Felipe Gonzalez şi 
care îi are ca membri pe Mario Monti 
şi Lech Walesa, a ajuns la concluzia 
că Europa are nevoie să fie aşezată 
pe temelii noi. Pe lista de priorităţi 
a raportului se afl ă: creşterea econo-
mică, competitivitatea, legitimitatea 
democratică şi asumarea rolului de 
portdrapel în lupta împotriva schim-
bărilor climatice. Exact acestea sunt şi 
subiectele care se afl ă în centrul pre-
ocupărilor din activitatea de zi cu zi 
a organizaţiilor societăţii civile euro-
pene reprezentate în cadrul CESE, în 
audieri publice, conferinţe, grupuri de 
studiu şi avize. Nu întâmplător răs-
punsurile date de înţelepţi şi poziţiile 
adoptate de CESE împărtăşesc ace-
laşi principiu fundamental: „Avem 
nevoie de mai multă Europă, nu de 
mai puţină”.

Pentru noi, cei de la CESE, „mai 
multă Europă” trebuie să fi e şi prin-
cipiul călăuzitor al cadrului fi nanciar 
multianual (CFM) 2014-2020, care va 
stabili bugetul UE pentru următorii 
şase ani. Când a  fost aprobat CFM 
anterior, majoritatea economiilor 
europene erau în creştere şi stabilita-
tea fi nanciară era de la sine înţeleasă. 
Ţinând cont de instabilitatea actuală şi 
de valul de austeritate care se propagă 
pretutindeni în Europa, există riscul 
adoptării unui buget minimalist. Ast-
fel, Comisia Europeană (CE) propune 
menţinerea bugetului total al UE la 
nivelul actual, de 1% din PIB-ul UE, în 
vreme ce unele state membre solicită 
reducerea acestuia. În ceea ce îl pri-
veşte, la sesiunea sa plenară din luna 
mai, CESE a adoptat un aviz prin care 
solicită majorarea bugetului la 1,11%. 

Să amintim defi niţia unui buget: „o 
estimare a cheltuielilor, veniturilor şi 
resurselor dintr-o anumită perioadă, 
care refl ectă proiecţia viitoarelor con-
diţii şi obiective fi nanciare”. Aplicând 
această defi niţie la situaţia cu care se 
confruntă UE în prezent, acum, când 
obiectivele sunt mai greu de atins, atât 
cheltuielile, cât şi veniturile trebuie 
reevaluate. Dacă UE doreşte cu ade-
vărat să facă un pas important înainte 
pe calea integrării şi să-şi asume mai 
multe responsabilităţi, trebuie să preia 
şi frâiele creşterii, pentru a garanta 
modelul social european. Or, aceasta 
se poate realiza numai în condiţiile în 
care bugetul – instrumentul utilizat 
de UE pentru a-şi atinge obiectivele 
– este sufi cient de ambiţios.

Acestea fiind spuse, propunerea 
CE privind CFM îmbunătăţeşte într-
adevăr şi simplifi că structura buge-
tului. Un alt pas pozitiv îl constituie 
atitudinea critică a CE faţă de abor-
darea negocierilor de către anumite 
state membre, bazată pe principiul 
profitului echitabil (juste retour) şi 
al egalităţii orizontale. În ceea ce pri-
veşte veniturile, CESE sprijină intro-
ducerea unui nou sistem de resurse 
proprii, care cuprinde o resursă TVA 
modificată şi o  taxă pe tranzacţiile 
fi nanciare. În ceea ce priveşte chel-
tuielile, instituţiile şi statele membre 
ar trebui să ţină seama de principiul 
valorii adăugate europene – ideea că 
un euro este cheltuit la nivel european 
cu mai mare efi cienţă decât la nivel 
naţional. Cele două posturi bugetare 
principale – PAC şi politica de coe-
ziune – au, de asemenea, o structură 
îmbunătăţită în propunerea CE care 
promovează o agricultură eficientă 
şi performantă şi încearcă reducerea 
efectului de dispersie a fondurilor prin 
încurajarea macroproiectelor. CESE 
atrage totuşi atenţia asupra faptului 
că există riscul ca actuala politică de 
coeziune să dezavantajeze regiunile 

cele mai puţin dezvoltate în condiţiile 
în care este pusă în aplicare condiţio-
nalitatea macroeconomică la alocarea 
fondurilor.

Pentru conceptul „Este nevoie de 
mai multă Europă, nu de mai puţină” 
există un concept complementar, 
des auzit la CESE, care câştigă teren: 
„Costul non-Europei”. Dacă mărimea, 
eficienţa şi transparenţa bugetului 
UE nu sunt direct proporţionale cu 
importanţa mizelor, ne-am putea pre-
zenta cu o UE şubrezită la confrun-
tarea cu provocările secolului XXI, 
ceea ce ar însemna că mergem într-o 
direcţie opusă faţă de calea arătată de 
înţelepţi. (asp) ●

Instituită în 1989  de Consiliul de 
administraţie al Programului Naţiu-
nilor Unite pentru Dezvoltare, Ziua 
internaţională a populaţiei este săr-
bătorită în fi ecare an la 11 iulie, pentru 
a reaminti problemele legate de popu-
laţia lumii şi aspectele de durabilitate. 
Dat fi ind că populaţia şi durabilitatea 
sunt noţiuni inextricabil interdepen-
dente, CESE Info i-a adresat câteva 
întrebări dlui Hans-Joachim Wilms, 

11 iulie: Ziua internaţională a populaţiei

preşedintele Observatorului dezvol-
tării durabile din cadrul CESE, în 
legătură cu această zi .

CESE Info: Mai este 
importantă acum 
sărbătorirea zilei 
internaţionale a populaţiei?

Hans-Joachim Wilms: Este impor-
tantă, pentru că avem nevoie să ştim 

cum trebuie abordate aspectele demo-
grafi ce şi în special cele legate de secu-
ritatea alimentară. Este clar şi în cadrul 
CESE că agricultorii sunt divizaţi în 
două grupuri. Agricultorii tradiţionali 
pleacă de la premisa că putem produce 
mai mult prin extinderea suprafeţelor 
agricole. Eu fac parte din cel de-al 
doilea grup, care consideră că există 
hrană pentru toată lumea, dacă este 
distribuită echitabil.

CESE Info: Ce înseamnă acest 
lucru?

HJW: Statisticile Organizaţiei Naţi-
unilor Unite pentru Alimentaţie şi 
Agricultură (FAO) arată că planeta 
poate produce destulă hrană pentru 
toată lumea, însă alimentele nu sunt 
produse unde este nevoie de ele şi nici 
în cantităţile necesare sau de calitatea 
trebuincioasă. Întrebarea este cum se 
poate schimba această situaţie? Con-
secinţele sunt dezastruoase – această 
situaţie duce, de exemplu, la despă-
duriri în Brazilia şi Argentina. Faptul 
că europenii nu pot produce destule 
alimente dovedeşte că trebuie schim-
bate comportamentele, atât în ceea ce 

ne priveşte pe noi, cât şi pe produ-
cătorii din ţările în curs de dezvol-
tare. Un alt punct de examinat este 
modul în care obiceiurile alimentare 
au suferit mutaţii în ultima sută de 
ani: de exemplu, a crescut consumul 
de carne.

CESE Info: Ce ar trebui să se 
schimbe?

HJW: Pentru o imagine de ansamblu, 
ar trebui să se întâmple multe lucruri. 
Să pledezi pentru extinderea terenuri-
lor agricole este prea simplu. Trebuie 
să avem grijă ca ţările să poată fi  cât 
mai independente. De exemplu, nu 
are rost ca mărfurile alimentare de 
origine animală să traverseze toată 
lumea. La fel, nu este în regulă să con-
verteşti rezervele naturale în Germa-
nia pentru a mări sursa de biomasă. 
Nu sunt decât două exemple.

CESE Info: CESE a afi rmat 
răspicat, în repetate 
rânduri, că modelele noastre 
de producţie şi consum 
trebuie regândite. Credeţi 
că aceasta este singura 

Construind poduri peste ape învolburate
Interviu cu Nicolai Wammen, ministrul danez al afacerilor europene

CESE Info: Care au fost 
ţelurile Preşedinţiei 
daneze?

Nicolai Wammen: A fost clar chiar 
de la început că Danemarca preia 
Preşedinţia Consiliului într-un 
moment de criză economică gravă. 
Ţelul foarte bine defi nit al Preşedin-

ţiei daneze a fost de a ajuta la repu-
nerea Europei pe calea cea bună şi la 
scoaterea ei din criză – nu prin ştiri 
spectaculoase în toată mass-media, 
ci muncind mult şi obţinând rezul-
tatele de care Europa are nevoie. În 
ultimele şase  luni am lucrat intens 
pentru aceasta, „construind poduri 
peste ape învolburate” şi determinând 
progresul negocierilor.

Preşedinţia daneză a  contribuit 
la formularea unei politici econo-
mice care abordează criza din două 
unghiuri: pentru a asigura redresarea 
a trebuit restabilită încrederea prin 
consolidarea fi nanţelor publice, fi ind 
necesar totodată să promovăm creşte-
rea economică şi crearea de locuri de 
muncă prin reforme şi iniţiative noi.

Privind acum în urmă la această 
preşedinţie, cred că este corect să 
afi rmăm că am reuşit cu siguranţă să 
facem astfel încât Europa să avanseze 
semnifi cativ pe calea cea bună.

CESE Info: Care consideraţi 
că sunt cele mai mari 
realizări?

NW: De la început, Preşedinţia 
daneză s-a concentrat asupra efor-
turilor intense şi coerente necesare 
pentru ca Europa să progreseze. De-a 
lungul ultimelor şase luni, ne-am stră-
duit să obţinem rezultate concrete la 
toate nivelurile. Cea mai importantă 
realizare nu poartă un nume, ci este 
mai degrabă faptul că am dovedit că 
UE funcţionează şi obţine rezultate 
în ciuda crizei. Sunt mândru că Pre-
şedinţia daneză, în cooperare cu alte 
instituţii ale UE, a adus o contribuţie 
importantă la scoaterea Europei din 
criză.

Şi dacă ar fi  să evidenţiez trei reali-
zări din afara agendei economice, una 
ar fi  acordul privind Directiva privind 
efi cienţa energetică. Nu numai că este 
un lucru bun pentru climă şi depen-
denţa noastră de energie, ci ajută 

şi la crearea a 400 000 de locuri de 
muncă în Europa. Este de remarcat 
şi reglementarea sistemului de roa-
ming. Acesta va asigura preţuri mai 
reduse pentru convorbirile pe care le 
efectuăm pe telefonul mobil atunci 
când suntem în străinătate. În sfâr-
şit, şi prin acordarea statutului de 
ţară candidată Serbiei am făcut un pas 
important către asigurarea democra-
ţiei în Europa.

CESE Info: O trăsătură 
caracteristică a Preşedinţiei 
daneze a fost efi cienţa 
din punctul de vedere al 
costurilor. Faptul că la 
şedinţe s-a servit numai 
apă de la robinet v-a atras 
porecla de „Preşedinţia apei 
de la robinet”.

NW: Ca să fi u sincer, sunt foarte 
mândru de porecla noastră. De ce? 
Pentru că arată un adevăr: nu numai 
că avem în Danemarca o apă deli-

cioasă la robinet, dar şi apreciem 
enorm aspectul ecologic al efi cienţei 
costurilor. Ne preocupă resursele şi 
emisiile noastre de dioxid de carbon. 
Şi exact acesta a fost principiul după 
care ne-am orientat în planifi carea 
preşedinţiei noastre, în ansamblul 
său.

Prin urmare, toate sălile de şedinţă 
şi camerele de hotel au primit etichetă 
ecologică. Meniurile s-au bazat pe 
ingrediente de sezon, din care 50% 
au provenit de la furnizori locali. În 
plus, am implementat programe de 
limitare a deşeurilor alimentare, aces-
tea fi ind transportate direct la uzinele 
locale de biogaz şi transformate în 
energie pentru gospodăriile daneze.

Ştiu că mai mulţi colegi au fost 
inspiraţi de atitudinea ecologistă 
a Danemarcei şi sper ca şi alte preşe-
dinţii să urmeze acest model. (pln/
mb) ●

Nicolai Wammen, ministrul danez 
al afacerilor europene

Benedicte Federspiel, membru al CESE, 
Grupul „Activităţi diverse”

Marie-Louise Knuppert, membru al CESE, 
Grupul „Lucrători”

Nils Juhl Andreasen, membru al CESE, 
Grupul „Angajatori”

©
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Preşedinţia daneză văzută din perspectiva membrilor 
danezi ai CESE
Nu avem altă alegere decât să ne schimbăm obișnuinţele în materie de consum

Interviu cu Benedicte FEDERSPIEL, membru CESE, consilier principal în cadrul Consiliului 

consumatorilor din Danemarca

O președinţie în situaţie de urgenţă
Interviu cu dl Nils Juhl Andreasen, membru al Grupului 

„Angajatori” al CESE şi director al Consiliului pentru 

agricultură şi alimentaţie al Danemarcei

CESE Info: Pentru 
a marca Ziua europeană 
a consumatorului, la 
15 martie 2012, Comitetul 
Economic şi Social European 
a organizat, împreună cu 
Consiliul consumatorilor 
din Danemarca, o conferinţă 
privind consumul durabil în 

CESE Info: Înainte de 
preluarea Preşedinţiei 
de către Danemarca, 
aţi declarat că aceasta 
se va concentra asupra 
stimulării competitivităţii 
întreprinderilor europene, 
în special în sectorul 
alimentar. Cum apreciaţi 
realizările Preşedinţiei în 
acest domeniu?

Nils Juhl Andreasen: Este dificil 
să apreciez, fiindcă multe eforturi 
au trebuit direcţionate înspre criza 
fi nanciară din UE şi în cele din urmă 
pentru salvarea monedei euro. A fost 
mai mult o  activitate de limitare 
a daunelor decât o acţiune pozitivă 
de sporire a competitivităţii între-
prinderilor europene. În ciuda acestei 
situaţii, consider că pe termen lung 
această activitate va crea un avan-
taj concurenţial mediului de afaceri 
european, inclusiv sectorului agricol 
şi alimentar.

CESE Info: Preşedinţia 
daneză a condus dezbaterile 
privind reforma politicii 
agricole comune, pe care 
le preia acum Preşedinţia 
cipriotă. Credeţi că 

vremuri de criză. Consideraţi 
că Preşedinţia daneză a UE 
ne-a auzit apelul privind 
modifi carea practicilor 
noastre în materie de consum?

Benedicte Federspiel: Calea era deja 
deschisă, având în vedere că „ecolo-
gic” şi „durabil” sunt cuvintele-cheie şi 
obiectivele guvernului danez atât în acti-
vitatea sa permanentă, cât şi în perioada 
preşedinţiei UE. Miniştrii şi alţi vorbi-
tori de seamă prezenţi la conferinţă au 
afi rmat cu claritate că este imposibil să 
nu ne schimbăm obiceiurile în materie 
de consum.

CESE Info: Criza actuală 
nu compromite cauza 
consumului durabil?

BF: Nu ne putem permite să nu inclu-
dem durabilitatea în toate politicile 
noastre. Căutarea unei ieşiri din criză 
este şi o ocazie de a găsi soluţii noi şi 

negocierile se îndreaptă în 
direcţia bună?

NJA: Din câte văd, negocierile se 
îndreaptă către nicăieri, aşa că este 
imposibil de spus dacă se îndreaptă 
în direcţia bună sau nu. S-a consumat 
mult timp pentru a clarifi ca propune-
rea înaintată de Comisia Europeană 
şi consecinţele sale. Statele membre 
şi ONG-urile au prezentat poziţii şi 
puncte de vedere clare doar recent.

În acelaşi timp, contextul este în 
schimbare rapidă, din cauza adân-
cirii crizei financiare în Uniunea 
europeană, a modificării structurii 
cererii şi ofertei de alimente pe piaţa 
mondială şi a accentului sporit pus 
pe durabilitatea producţiei şi a consu-
mului. Toţi aceşti factori însumaţi pot 
infl uenţa puternic atitudinile politice 
în ceea ce priveşte importanţa secto-
rului agricol şi alimentar în Uniunea 
Europeană şi modelul european de 
producţie agricolă.

CESE Info: S-a vorbit mult 
în Danemarca despre 
Preşedinţia daneză sau 
a trecut în mare măsură 
neobservată?

NJA: S-au petrecut multe eveni-
mente, de toate felurile în Dane-
marca şi în Bruxelles, iar guvernul 
danez a făcut o treabă foarte bună în 
această privinţă. Din nefericire, mai 
multe evenimente interne, precum 
şi criza fi nanciară din UE au domi-
nat ştirile şi au deturnat atenţia de 
la temele europene şi de la eforturile 
Preşedinţiei daneze. (pln/mb) ●

durabile. Un exemplu îl constituie 
directiva privind efi cienţa energetică, 
care tocmai a fost adoptată. Industria 
daneză a confi rmat recent că, până în 
2020, este posibilă îndeplinirea obiec-
tivelor atât economice, cât şi de mediu.

CESE Info: Ce ar trebui făcut 
pentru ca durabilitatea 
consumului să devină 
o alegere uşoară pentru 
consumatori?

BF: Trebuie să ne asumăm cu toţii 
această responsabilitate, iar sprijinirea 
consumului durabil ar trebui să ajungă 
la modă. În acest context, Preşedinţia 
a solicitat CESE să elaboreze un aviz 
privind stimularea consumului şi a pro-
ducţiei durabile. Soluţii simple nu există 
totuşi, asigurarea producţiei şi serviciilor 
la preţuri accesibile şi durabile urmând 
să facă obiectul unor eforturi susţinute 
în următorii ani. (pln/mb) ●

Efi cienţa energetică: made in Danemarca
Interviu cu Marie-Louise Knuppert, membră a Grupului „Lucrători” din cadrul CESE 

şi secretar confederal al Confederaţiei Daneze a Sindicatelor

CESE Info: În luna decembrie 
a anului trecut aţi declarat că 
preşedinţia ar trebui să pună 
accent pe crearea locurilor de 
muncă ecologice şi pe inserţia 
tinerilor pe piaţa muncii. S-au 
depus eforturi sufi ciente în 
acest sens?

Marie-Louise Knuppert: S-a făcut tot 
posibilul pentru a aduce creşterea econo-
mică şi locurile de muncă în prim-planul 
agendei de lucru –  sarcină nu tocmai 

uşoară, în contextul crizei economice. 
Mă bucur că preşedinţia a reuşit să ajungă 
la un acord pe tema Directivei privind efi -
cienţa energetică.

În caz contrar, am fi  ratat ocazia unică 
de a ajuta ţările membre ale UE să între-
prindă acţiuni efi ciente în ceea ce priveşte 
consumul de energie şi să promoveze înfi -
inţarea a mii de locuri de muncă într-o 
perioadă în care lipsa lor se resimte acut.

Preşedinţia daneză s-a concentrat în 
permanenţă asupra şomajului în rândul 
tinerilor A sosit vremea să trecem la 
fapte. Cu alte cuvinte, politica UE tre-
buie să fi e astfel orientată încât să facă 
loc tinerilor, iar pentru aceasta Fondul 
social european trebuie utilizat într-un 
mod mai proactiv. Astfel, Confedera-
ţia Daneză a Sindicatelor şi a Angajato-
rilor Danezi a propus ca resursele FSE să 
fi e utilizate pentru a susţine introducerea 
în statele membre a unor programe de 
dobândire a experienţei profesionale.

De asemenea, s-ar putea pune accen-
tul pe negocierile referitoare la directi-
vele privind achiziţiile publice, care ar 
putea să prevadă în mod legitim, pentru 
cei care candidează la obţinerea unui 
contract de achiziţii publice, obligaţia 
de a oferi un anumit număr de stagii. 
Nu sunt decât două exemple, de ordin 
practic.

CESE Info: Aţi participat recent 
la Copenhaga, la o reuniune 
pe tema modalităţilor de 
implicare a cetăţenilor în 
proiecte europene. Este greu 
să îi implicaţi pe danezi în 
dezbaterea europeană?

M.L.K: Încrederea în apartenenţa la 
UE şi sprijinul din partea cetăţenilor se 
vor manifesta doar dacă politicienii vor 
fi  văzuţi la lucru, rezolvând problemele 
cetăţenilor de rând. Trebuie ca oamenii 
să aibă posibilitatea de a vedea contribuţia 
UE la viaţa lor de zi cu zi. Există propuneri 
concrete despre cum se poate transpune 
aceasta în fapte, printre care şi cele două 
exemple de mai sus.

CESE Info: Ne puteţi vorbi 
despre activităţi de comunicare 
desfăşurate în Danemarca, 
din care UE ar putea să tragă 
învăţăminte?

M.L.K: Activitatea de comunicare a UE 
trebuie să fi e cât mai concretă cu putinţă, 
în pofi da faptului că sarcina aceasta revine 
în primul rând factorilor de decizie de la 
nivelul statelor membre. „Platforma cetă-
ţenilor” (Folkemødet), instituită pe insula 
Bornholm pornind de la o idee suedeză, 
este doar un exemplu de dialog direct 
între politicieni şi cetăţeni. Politica de 
comunicare a UE ar trebui să se înte-
meieze pe mecanisme de coordonare 
deschisă şi pe schimburi de experienţă, 
utilizate în prezent în foarte multe alte 
domenii. (pln/mb) ●

Globalizare şi delocalizare: are 
industria europeană vreun viitor?
Pepe lucrase ani de zile într-o 
fabrică de panouri solare dintr-o 
ţară membră a  UE. Era o  slujbă 
excelentă cu contract permanent şi 
condiţii bune de lucru. Întreprin-
derea câştiga bine şi se extindea 
mereu. Este drept că avea parte de 
un tratament deosebit din partea 
autorităţilor locale şi că benefi cia de 
subvenţii din partea statului, desti-
nate sectorului energiilor regene-
rabile. Totul părea să meargă cum 
nu se poate mai bine … dar iată că 
a apărut criza. Şi gata cu toate.

Din cauza tăierilor bugetare, 
guvernul a fost silit să reducă sub-
venţiile, lucru care a dus la o scă-
dere drastică a cererii de panouri 
solare. Prin urmare, compania 
a decis să închidă fabrica respec-
tivă şi să mute activitatea de pro-
ducţie în Mexic. În cele din urmă, 
toţi angajaţii şi-au pierdut slujbele, 
îngroşând rândurile şomerilor, care 
reprezentau deja 40% din forţa de 
muncă naţională.

Pepe a ajuns brusc într-o situ-
aţie dramatică. În fi nal, a semnat 
un contract pe termen scurt care 
consta în a-i instrui pe lucrătorii 
ce urmau lucreze la fabrica recent 
înfi inţată în Mexic, luându-i, cum 
s-ar spune, locul. S-a ales cu câteva 
promisiuni deşarte şi s-a reîntors 
în şomaj.

La fel ca Pepe, mii de lucrători 
din Europa sunt afectaţi de muta-
ţiile industriale şi de globalizare, 
care pun la încercare piaţa internă, 
din ce în ce mai integrată. Pentru 
a  face faţă acestei situaţii, UE şi 
CESE au înfi inţat în 2002 Comisia 
consultativă pentru mutaţii indus-
triale (CCMI). Mandatul acesteia 
presupune anticiparea, asumarea 
şi analizarea evoluţiilor, astfel încât 

să se ofere abordări pozitive comune 
în materie de gestionare a mutaţiilor 
industriale, dintr-o perspectivă econo-
mică, socială, teritorială şi ecologică. 
Membrii CCMI, care provin din varii 
sectoare, vizate de modernizarea eco-
nomiei, conferă acestei comisii autori-
tatea morală de care este nevoie pentru 
un dialog direct cu alţi factori de deci-

zie politică din UE. Obiectivul vizat 
este clar: menţinerea competitivităţii 
industriei europene, cu garantarea, în 
acelaşi timp, a unor efecte sociale pozi-
tive. În opinia dlui Jorge Pegado Liz, 
preşedintele CCMI, principalele trei 
funcţii ale acestei comisii sunt: „pro-
movarea, prin avizele sale, a principii-
lor defi nite de fondatorii UE, abordarea 
unor evoluţii precum globalizarea, 
socializarea în reţea şi noile metode de 
lucru, precum şi anticiparea şi muta-
ţiilor industriale şi a restructurării şi 
adaptarea la acestea […] Aceasta pre-
supune însuşirea lecţiilor trecutului, 
analizarea proactivă a prezentului şi 
anticiparea viitorului”.

Încă de la începutul crizei, care se 
manifestă nu doar economic şi fi nan-
ciar, ci şi în multe alte feluri, CCMI s-a 
făcut portavocea tuturor actorilor din 
industrie, fi e ei angajaţi sau angajatori. 
În mai 2011, CCMI a adoptat trei avize 
privind modul în care politica indus-
trială a UE este afectată în prezent de 

globalizare. Poziţia CCMI este clară şi 
neinterpretabilă. Globalizarea este la 
originea complexului de împrejurări 
care a determinat întreprinderile să se 
mute în străinătate şi/sau să se restruc-
tureze. Însă, ameninţaţi de fragilizarea 
şi chiar dispariţia sectorului productiv 
din Europa, din cauza mâinii de muncă 
ieft ine şi condiţiilor precare de lucru 
din afara Europei, conducătorii de 
întreprinderi şi lucrătorii europeni ar 
trebui să înceapă să înţeleagă că este 
nevoie de cooperare pentru a aborda 
provocarea reprezentată de delocali-
zare. Aici se poate ajunge pe o singură 
cale, care trece prin educaţie şi for-
mare, inovare şi dezvoltare durabilă, 
astfel încât Europa să îşi poată păstra 
statutul de putere economică de prim 
rang.

Având în vedere importanţa cres-
cândă a tehnologiei şi cercetării, CCMI 
s-a concentrat pe TIC şi pe servicii, 
domenii în care Europa a  rămas în 
urmă. „Acesta este noul spaţiu de 
înfruntare, în care trebuie să ne dove-
dim superiori Indiei şi Chinei”, a pre-
cizat dl Joost P. van Iersel, membru 
al CESE şi raportor pentru avizul „O 
politică industrială adaptată erei glo-
balizării”.

La 12 iunie, CCMI şi-a sărbătorit 
cea de-a 20-a aniversare prin organi-
zarea unei conferinţe pe tema „Pentru 
mutaţii industriale continue şi dura-
bile”. În cursul acesteia, reprezentanţii 
asociaţiilor din industria europeană şi 
ai sindicatelor, precum şi factorii 
de decizie politică au analizat starea 
industriei europene, provocările care 
aparţin trecutului şi orientările vii-
toare.

Pe tot cuprinsul Europei, povestea 
lui Pepe se tot repetă: CCMI este decisă 
să nu lase lucrurile astfel. (ail) ●

De ce are nevoie UE de un buget diferit 
şi cum ar trebui să arate acesta

condiţie a unui viitor 
durabil?

HJW: Nimeni nu lua în serios dezvol-
tarea durabilă acum zece ani. Astăzi, 
toţi suntem conştienţi că nu ne mai 
putem comporta ca până acum. Desi-
gur, criza este în mintea fi ecăruia şi 
cere soluţii pe termen scurt. Durabi-
litatea şi soluţiile pe termen scurt nu 
fac însă casă bună. Din fericire, dez-
voltarea durabilă devine o obişnuinţă, 
iar tendinţa va continua.

CESE Info: Ce ar trebui 
pentru ca agenda dezvoltării 
durabile să înregistreze 
progrese?

HJW: Avem nevoie de o  viziune 
clară asupra drumului de parcurs, 
a calendarului şi a unui acord privind 
domeniile de acţiune şi monitorizare. 
În opinia mea, aspectul cel mai impor-
tant este ca liderii noştri politici să-şi 
asume responsabilităţile, să fi e gata 
să se angajeze în direcţia schimbări-
lor strategice şi să se convină asupra 
foilor de parcurs şi a planurilor de 
acţiune concrete. (kf) ●

de crize fi nanciare globale dacă ar fi  
acţionat separat.

În general obiectivul pe care CESE 
l-a avut în vedere la organizarea aces-
tei conferinţe, care a  beneficiat de 
o acoperire mediatică adecvată, a fost 
de a contribui la dezbaterea privind 
modul în care ar trebui să arate guver-
nanţa economică în UE. Există riscul 
ca acest tip de dezbatere să se axeze 
doar pe politica pe termen lung, dar 
de această dată vorbitorii s-au arătat 
conştienţi de faptul că deciziile care 
se vor lua în următoarele luni vor fi  
de cea mai mare importanţă pentru 
viitorul UE. Aceste decizii vor avea 

un impact direct asupra vieţii cetă-
ţenilor, influenţând direct chestiuni 
precum gradul de ocupare a forţei de 
muncă, evoluţia inechităţilor sociale şi 
disponibilităţile de creditare a IMM-
urilor. Astfel, CESE va continua să 
fi e un forum de dezbatere unic, care 
face propuneri concrete în avizele sale 
şi care dialoghează cu alţi actori de 
pe scena europeană. Conferinţa de la 
7 iunie a fost o parte a acestei abordări 
şi are rolul de a demonstra că, văzută 
din afara graniţelor sale, UE poate fi  
mai aproape de unitate decât de blocaj 
şi paralizie. (asp) ●

PREȘEDINŢIA DANEZĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

Cetăţenia activă
Pentru o societate europeană mai bună

Cetăţenia activă este de o importanţă esenţială 
pentru rolul Comitetului European şi Social 
European. În această carte, 24 de membri ai 
CESE relatează despre propria lor contribuţie 
ca oameni de afaceri, sindicalişti, participanţi 
la diferite campanii şi voluntari, prezentând 
o serie fascinantă şi amplă de interese şi pri-
orităţi. Ceea ce toţi aceştia au în comun este 
sentimentul de solidaritate cu alţi membri ai 
societăţii şi preocuparea pentru binele aces-
tora. (cl) ●

PE SCURT

Pierre Jean Coulon, membru al CESE, 
Grupul „Lucrători”

C o n t i n u a r e  d i n  p a g i n a  4
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Criza datoriei publice şi uniunea fi scală: 

două feţe ale aceleiaşi monede?
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EDITORIAL

Criza datoriei publice şi uniunea fi scală: 
două feţe ale aceleiaşi monede?

Dragi cititori,
Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite pri-

vind dezvoltarea durabilă „Rio+20”, desfăşurată la 

Rio de Janeiro în perioada 20-22 iunie ca o continu-

are a Summitului Pământului din 1992, a oferit un 

preţios cadru de dezbatere a căilor de trecere către un 

viitor cu adevărat durabil pentru noi toţi. Rezultatele, însă, cu siguranţă nu s-au 

ridicat la nivelul aşteptărilor delegaţiei CESE.

În cursul anului trecut, CESE a lucrat la o agendă largă şi cuprinzătoare, care 

ar fi  aşezat pe picior de egalitate cei trei piloni ai durabilităţii: social, economic şi 

ecologic. În primul rând, Comitetul solicita o foaie de parcurs privind durabilitatea 

cu obiective, ţinte, acţiuni şi mecanisme specifi ce. Prin urmare, nu ne rămâne decât 

să regretăm că au fost trecute cu vederea multe dintre aşteptările societăţii civile 

de la nivel european şi mondial şi să sperăm că, în faza de punere în aplicare, îşi 

vor face loc măsuri de îmbunătăţire, care să depăşească cadrul strict al declaraţiei 

fi nale adoptate la Rio.

Şefi i de stat şi de guvern care s-au întrunit la Rio au ratat şansa unică de a face 

un pas decisiv în direcţia îmbunătăţirii justiţiei sociale şi ecologice. Deplorabilă este, 

înainte de toate, lipsa unui plan concret de acţiune pentru următorii ani şi a unor 

acorduri obligatorii privind practicile de dezvoltare. Din păcate, s-a insistat prea 

puţin asupra dimensiunii sociale a dezvoltării durabile şi a unor obiective precum 

eradicarea sărăciei şi asigurarea accesului la hrană, iar accesul la apă potabilă şi 

energia din surse regenerabile nu au benefi ciat de cadrul de dezbatere aşteptat. De 

asemenea, nu s-a reuşit transformarea Programului Organizaţiei Naţiunilor Unite 

pentru Mediu într-o agenţie specializată.

O ultimă dezamăgire este eşecul instituirii unui Ombudsman pentru generaţiile 

viitoare. Recunoaşterea necesităţii unei autorităţi internaţionale, care să poată 

impune drepturile generaţiilor viitoare în detrimentul intereselor economice pe 

termen scurt, ar fi  avut o importantă valoare simbolică.

Totuşi, conferinţa se poate lăuda şi cu o serie de rezultate de succes. Am con-

statat cu satisfacţie că noţiunea de economie ecologică a căpătat o poziţie centrală în 

declaraţia fi nală, ca forţă motrice a dezvoltării durabile. De asemenea, am apreciat 

introducerea conceptului de obiective de dezvoltare durabilă, căruia, de acum îna-

inte, trebuie să-i dăm substanţă şi pe care trebuie să-l valorifi căm cât mai rapid cu 

putinţă, pentru a face din acest summit punctul de pornire al unui proces care va 

schimba faţa lumii, un proces prin care societăţile noastre vor deveni mai durabile 

şi mai favorabile incluziunii. Nu în ultimul rând, a fost recunoscut rolul societăţii 

civile în promovarea şi punerea în aplicare a dezvoltării durabile.

Am mai spus şi repet: drumul început la Rio este tot atât de important ca şi cel 

care a dus până acolo. Monitorizarea Conferinţei Rio+20 trebuie să fi e, în perioada 

următoare, una dintre priorităţile societăţii civile şi va rămâne una din preocupările 

mele primordiale, ca preşedinte al CESE, până la încheierea mandatului.

Staff an Nilsson
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Albine europene!

Din timpuri străvechi, albinele joacă un 
rol crucial în ordinea firii; mulţumită 
polenizării, ele sunt esenţiale pentru prac-
ticile noastre agricole. Totuşi, în ultimii 
ani, albinele au început să dispară într-
un ritm îngrijorător, dintr-un motiv încă 
necunoscut, cu toate că poluarea, mono-
culturile şi abuzul de pesticide reprezintă 
tot atâtea cauze potenţiale ale acestui 
fenomen.

Comitetul este conştient de această problemă şi de consecinţele ei asupra biodi-
versităţii, calităţii alimentelor şi securităţii alimentare. Acesta este motivul pentru 
care, la 7 mai 2012, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 
au instalat două stupuri de albine pe acoperişul clădirii Jacques Delors, din Bruxelles. 
Este vorba de fi nalizarea unui proiect iniţiat de Comitete în urmă cu aproximativ un 
an, cu ajutorul asociaţiei Apis Bruoc Sella, care urmăreşte să încurajeze instalarea a cât 
mai mulţi stupi pe acoperişurile din oraşe. Obiectivul proiectului este de a arăta că şi 
oraşele au un rol de jucat în conservarea biodiversităţii şi că putem, fi ecare în felul 
său şi după putinţă, să contribuim la protejarea ecosistemelor noastre puse în pericol.

La 31 mai, o serie de participanţi la inaugurarea ofi cială a proiectului Albine în 
mediul urban al Comitetelor au avut norocul să guste din prima miere produsă la 
Comitete (rezultatul a douăzeci şi ceva de zile „lucrătoare”). Se preconizează că cele 
două stupuri vor produce circa 40 kg de miere pe an. (rdr) ●

Ziua porţilor deschise 2012
CESE își deschide porțile publicului

Peste 3 000 de persoane au vizitat CESE în 
ziua de 12 mai 2012, cu ocazia celei de-a 
20-a ediţii a Zilei porţilor deschise în insti-
tuţiile europene. În acest an, evenimen-
tul a avut ca temă dezvoltarea durabilă şi 
economia ecologică, contribuind astfel 
la sensibilizarea publicului pe marginea 
unor subiecte importante legate de Con-
ferinţa ONU Rio+20 privind dezvoltarea 

durabilă. Locurile de muncă ecologice, energia regenerabilă, oraşele durabile şi 
consumul de apă au fost câteva dintre subiectele-cheie prezentate în mod creativ 
şi interactiv cu acest prilej.

Vizitatorii au avut ocazia să discute cu membrii şi cu personalul Comitetului, 
să cunoască mai bine activitatea CESE şi să participe la activităţi de divertisment, 
împreună cu întreaga familie. Preşedintele Staff an Nilsson şi vicepreşedinta Anna 
Maria Darmanin, precum şi secretarul general, Martin Westlake, au fost prezenţi 
întreaga zi şi s-au implicat activ în primirea vizitatorilor şi în sensibilizarea lor pe 
teme legate de mediu.

Şi în acest an, eforturile remarcabile (şi voluntare!) ale numeroşilor membri CESE 
şi membri ai personalului Comitetului au contribuit la reuşita acestei iniţiative şi au 
oferit publicului o imagine dinamică şi însufl eţită a instituţiei noastre. (rdr) ●
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Începând din 2008, criza economică, 
care a început în Statele Unite, a a ocu-
pat un loc central în mediile de comu-
nicare şi a ocupat unul din primele 
locuri pe agendele politice ale liderilor 
mondiali. Acum, când criza s-a răs-
pândit în Europa, se fac tot mai multe 
comparaţii între Rezerva Federală şi 
Banca Centrală Europeană. În ediţia sa 
din 16 iunie, Th e Economist compară 
fi nanţele publice ale Californiei cu ace-
lea ale Greciei. Articolul, scrise cores-
pondentul din Los Angeles, arată că UE 
este considerată în afara graniţelor sale 

ca fi ind mai integrată decât este perce-
pută din interior: în caz contrar, de ce 
ar fi  comparat un stat federal al SUA cu 
un stat membru? Comitetul Economic 
şi Social European este convins că „mai 
multă Europă” înseamnă instrumente 
mai bune şi mai numeroase pentru 
a combate şi a evita criza globală.

Dezbaterea asupra modului în care 
UE ar trebui modelată din perspec-
tiva integrării economice reprezintă 
o  preocupare centrală a  Comitetu-
lui, deoarece este în joc nu mai puţin 
decât însuşi modelul social european. 
Prin urmare, este fi resc ca Secţiunea 
ECO a  Comitetului, însărcinată cu 
afacerile economice şi fi nanciare, să 
trateze subiecte precum introducerea 
euroobligaţiunilor, crearea unei agenţii 
europene de rating, educaţia fi nanciară 
a cetăţenilor sau reglementarea pieţelor 
fi nanciare.

În acest context, la 7  iunie 2012, 
CESE a găzduit o conferinţă la nivel 
înalt, a cărei temă a fost actuala criză 
a datoriei publice. Printre participanţi 
s-au numărat: Jean-Claude Juncker, 
prim-ministrul  Luxemburgului şi 
preşedintele Eurogroup, Enzo Moa-
vero  Milanesi, ministrul afacerilor 

Cipru pentru o Europă mai bună*

Conştientă fi ind de faptul că Europa 
trebuie să iasă mai puternică din criza 
economică actuală, Preşedinţia cipriotă 
îşi propune să lucreze Către o Europă 
mai bună, contribuind la creşterea 
durabilă, la coeziunea socială şi la 
crearea de locuri de muncă. Evoluţiile 
socioeconomice actuale ne-au condus 
către obiectivul unei Uniuni care să 
aibă o relevanţă sporită atât în rândul 
cetăţenilor săi, cât şi pe scena mondi-
ală, şi să fi e întemeiată pe principiul 
solidarităţii.

Este imperios necesară promova-
rea unei Europe mai efi ciente şi mai 
durabile. În acest sens, punctul cel 
mai important de pe ordinea de zi îl 
reprezintă negocierile privind cadrul 
fi nanciar multianual 2014-2020, care 
oferă posibilitatea de a se ajunge la un 
acord asupra bugetului şi a orientă-
rilor politice menite să contribuie la 
creşterea economică şi a competitivi-
tăţii. Preşedinţia cipriotă urmăreşte 
fi nalizarea negocierilor privind CFM 
şi îşi propune să avanseze cât mai mult 
cu putinţă pe calea negocierilor pri-
vind politicile comune, printre care 
şi politica agricolă comună, politica 
în domeniul pescuitului şi politica de 
coeziune. În contextul în care Preşe-
dinţia subliniază importanţa politicii 
de coeziune, am solicitat din partea 
CESE un aviz privind elaborarea unei 
strategii macroregionale pentru regi-
unea mediteraneeană şi avantajele 
sale pentru statele membre insulare. 
Ecologizarea,  eficienţa energetică, 
durabilitatea mediului şi combaterea 
efectelor schimbărilor climatice sunt 
alte subiecte majore pentru Preşedinţie.

O Europă cu o economie mai per-
formantă, bazată pe creştere este vitală 
şi pentru depăşirea crizei economice 
actuale şi consolidarea competitivită-
ţii. Prin urmare, se va pune accent pe 
o supraveghere mai strictă a politicilor 
bugetare şi macroeconomice şi pe asi-
gurarea stabilităţii bugetare. În acelaşi 
timp, relansarea creşterii este imperios 
necesară şi Preşedinţia cipriotă se va 
concentra pe consolidarea pieţei interne 
şi pe promovarea înfi inţării de locuri de 
muncă, a cercetării şi inovării, punând 
accent pe IMM-uri, astfel încât să con-
tribuie la o Europă mai competitivă.

Pe calea către o Europă care să pre-
zinte relevanţă sporită pentru cetăţenii 
săi, solidaritate şi coeziune socială, aten-
ţia se va îndrepta asupra ocupării forţei 
de muncă în rândul tinerilor, ţinând 
seama de ratele crescânde ale şomaju-
lui în UE. Printre priorităţi se numără şi 
instituirea sistemului european comun 
de azil înainte de fi nele anului 2012. În 
acest context, am solicitat CESE elabo-
rarea unui aviz exploratoriu privind 
instituirea unui sistem (Eurodac) pentru 
compararea datelor dactiloscopice ale 
solicitanţilor de azil şi ale anumitor cate-
gorii de imigranţi ilegali. De asemenea, 
Preşedinţia a solicitat din partea CESE 
un aviz privind consolidarea proceselor 
participative şi implicarea autorităţilor 
locale, a societăţii civile şi a partenerilor 
sociali în punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020.

Totodată, Preşedinţia cipriotă îşi 
propune să aducă Europa mai aproape 
de vecinii săi, mergând înainte pe calea 
extinderii şi scoţând în evidenţă dimen-
siunea sudică a politicii europene de 
vecinătate, şi în acelaşi timp lucrează 
pentru ca Uniunea să se afirme mai 
hotărât pe scena mondială, insistând 
asupra îndeplinirii obiectivelor de dez-
voltare ale UE şi a consolidării politicii 
de comerţ exterior.

Uniunea trebuie să fi e mai aproape 
de cetăţenii săi. În viziunea noastră, 
Europa trebuie să devină un fi loxenos 
topos, un loc prielnic pentru întreprin-
deri, idei, servicii, inovare şi cultură. 
Filoxenos topos, ca parte a năzuinţei 
noastre către o Europă mai bună, o Uni-
une care să insufl e speranţă cetăţenilor 
săi şi, mai ales, tinerei generaţii. ●

*Andreas Mavroyiannis, Ministru adjunct al preşedintelui, însărcinat cu afaceri europene, Președinţia cipriotă a Consiliului UE

Aşteptările membrilor ciprioţi 
ai CESE de la Preşedinţia cipriotă 
a Uniunii Europene*

Regiunea mediteraneeană are nevoie de o viziune nouă

Michalis Antoniou
Grupul „Angajatori”
director general adjunct, Federaţia angajatorilor şi industriaşilor din Cipru (OEB) 
Preşedinţia cipriotă coincide cu cea mai turbulentă perioadă din istoria postbelică a Europei. Dar o perioadă de turbulenţă 
este şi o perioadă de oportunităţi şi schimbare. În această perioadă, CESE ar trebui să încurajeze şi să promoveze, în strânsă 
cooperare cu alte instituţii ale UE, politicile necesare pentru a relansa creşterea economică, a reduce şomajul şi a readuce 
perspectiva prosperităţii pentru toţi cetăţenii Europei.

Dimitris Kittenis
Grupul „Lucrători”
fost secretar general al Confederaţiei lucrătorilor din Cipru (SEK) 
Situată la răscrucea dintre Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, Cipru este o ţară care îşi asumă Preşedinţia într-un moment 
în care Uniunea însăşi este la răscruce. Preşedinţia cipriotă este chemată să contribuie la soluţionarea problemelor legate de 
inegalitate şi solidaritate şi să ia decizii urgente în privinţa crizei, în vederea reducerii şomajului, a îmbunătăţirii calităţii 
vieţii şi a continuării integrării europene.

Kostakis Konstantinidis
Grupul „Activităţi diverse”
preşedintele Uniunii fermierilor ciprioţi (EKA) 
Pe parcursul mandatului, obiectivele şi ambiţiile noastre includ strădaniile de a consolida cooperarea şi solidaritatea între 
statele membre, precum şi intensifi carea eforturilor de promovare a păcii nu doar în zona mediteraneeană şi în Orientul 
Mijlociu, ci şi în Europa şi în restul lumii. Ne-am dori, de asemenea, să ajungem la standarde de viaţă mai bune pentru 
oamenii obişnuiţi şi la creştere economică nu doar în Europa, ci şi în ţările din afara UE.

Michalis Lytras
Grupul „Activităţi diverse”
Preşedinţia cipriotă va contribui la realizarea obiectivului de coeziune economică şi socială în Uniunea Europeană şi va 
lucra la promovarea creşterii economice şi depăşirea crizei, la fi nalizarea şi adoptarea politicii agricole comune 2014-2020, 
la combaterea şomajului şi instaurarea păcii în Europa şi în întreaga lume. Am convingerea că va fi  o preşedinţie reuşită 
şi productivă.

Andreas Pavlikkas
Grupul „Lucrători”
Şeful Departamentului de cercetare şi studii al Federaţiei pan-cipriote a muncii
Mi-ar plăcea să cred că Preşedinţia cipriotă va fi  încununată de succes la fi ecare nivel, atât politic, cât şi organizaţional. Pe 
cât posibil, ţara noastră trebuie să contribuie la luarea deciziilor legate de chestiunea solidarităţii dintre ţările mari şi cele 
mici, de consolidarea şi extinderea agendei UE şi de consolidarea relaţiilor dintre UE şi ţările din zona mediteraneeană şi 
din Orientul Mijlociu. În plus, Cipru va avea ocazia să se prezinte ca ţară, cu atuurile şi avantajele ei, atât în Europa cât 
şi în lume, astfel încât să atragă investitorii şi turiştii. ●

* În urma demisiei unui membru cipriot al CESE, a fost lansată procedura de numire a unui nou membru. Aceasta era încă în curs la momentul tipăririi acestui buletin informativ. 
Lista completă a membrilor CESE poate fi  consultată pe site-ul nostru: www.eesc.europa.eu .

Dl Dimitris Dimitriadis, membru 
grec al CESE şi preşedintele Comite-
tului de monitorizare Euromed a fost 
numit raportor al acestui aviz.

CESE Info: De ce are nevoie 
UE de o nouă Strategie 
macroregională pentru 
regiunea mediteraneeană?

Dimitris Dimitriadis: Pentru că toate 
eforturile depuse până în prezent de 
UE pentru a aborda această regiune în 
ansamblu au fost sortite eşecului. Lansat 
în 1995, Procesul de la Barcelona, care 
urmărea stabilirea unui cadru al relaţii-
lor dintre UE şi partenerii săi meditera-
neeni, este acum mort.

Între timp, în urma revoluţiilor care 
au avut loc în ţările din nordul Africii, 
au survenit schimbări radicale în con-
textul geopolitic.

Dimitris Dimitriadis, membru al CESE

INTERVIU CU MEMBRI CESE

Într-o serie nouă de interviuri, 
Tomasz Jasiński, membru polonez 
al Grupului „Lucrători” din cadrul 
CESE şi reprezentantul membrilor 
în echipa de redacţie a buletinului 
CESE Info, se va adresa colegilor săi 
ca să afl e ce resorturi interioare îi 
animă. Primul său partener de dis-
cuţie este Martin Siecker, membru 
olandez al Grupului „Lucrători”, 
reprezentant al Federaţiei sindica-
telor din Olanda.

Tomasz Jasiński: Care este 
parcursul tău profesional?

Martin Siecker: Sunt jurnalist de pro-
fesie. Mi-am început cariera în anii 
‚70, lucrând pentru un ziar de stânga. 
10 ani mai târziu, am intrat în mişca-
rea sindicală, devenind redactorul unui 
buletin de informare pentru membrii 
de sindicat.

T.J.: Ce te-a îndemnat să 
optezi pentru o carieră în 
mişcarea sindicală?

M.S.: Pe măsură ce scriam despre 
relaţiile de muncă, eram din ce în ce 
mai implicat în aceste aspecte. Într-o 
bună zi, am afl at că tinerii reporteri de 
la ziar nu îşi primeau salariul la care 
aveau dreptul. Împreună cu colegii 
mei, am pus pe picioare un comitet 
de acţiune care să vină în apărarea lor. 
Am purtat negocieri cu redactorul şi, în 
cele din urmă, am avut câştig de cauză. 
Atunci m-am hotărât să lucrez pentru 
o organizaţie de apărare a drepturilor 
lucrătorilor.

T.J.: De când eşti membru de 
sindicat?

M.S.: Am devenit membru de sindicat 
în momentul în care am intrat pe piaţa 
muncii, în 1967. Înainte de a fi  jurnalist, 
am avut tot felul de slujbe temporare. 
A fost alegerea mea. La vremea aceea, 
nu voiam o slujbă permanentă sau un 
program de lucru rigid. Mă bucuram 
de libertate, când era soare, mă puteam 
duce să înot, şi nu la muncă.

T.J.: Ce te pasionează?

M.S.: Muzica. Ascult multă muzică. 
Cânt puţin la baterie, dar nu sunt atât 
de bun încât să fac parte dintr-o trupă. 
Oricum, şi dacă aş fi  mai bun, nu aş avea 
destul timp ca să cânt într-o formaţie. În 
plus, îmi place să citesc, nu poate fi  nimic 
mai bun decât un roman poliţist bun.

T.J.: Credeam că toţi 
olandezii sunt microbişti.

M.S.: Întocmai! Ţin cu Ajax Amster-
dam. În perioada de glorie a echipei, 
locuiam în Amsterdam, lângă stadio-
nul olimpic. Am fost la toate meciu-
rile pe care le-au purtat în competiţiile 
europene ca echipă-gazdă, la începutul 
anilor ‚70, când au câştigat de trei ori la 
rând Liga Campionilor Europeni.

T.J.: Când ai devenit membru 
al CESE?

M.S.: Acum zece ani. În 2010 am fost 
numit membru al CESE pentru a treia 
oară.

T.J.: Care este, în opinia ta, 
cea mai urgentă provocare 
căreia trebuie să îi facă faţă 
UE?

M.S.: Euroscepticismul în continuă 
expansiune, un real pericol. Dacă 
pierdem această luptă, există riscul ca 
dintr-o Europă unită să nu mai rămână 
decât un kilometru pătrat de beton, sti-
clă şi oţel aproape de centrul Bruxelles-
ului, mausoleul unui ideal care părea 
a fi  măreţ şi imperios, dar care a sfârşit 
lamentabil, la coşul de gunoi al istoriei, 
ca imensă şi extrem de costisitoare gre-
şeală politică. ●

În curând la CESE
Să ne mobilizăm pentru o europă mai puternică!

Societatea civilă: un partener cu 
drepturi depline în cadrul Strategiei 
Europa 2020

Evenimentul, care se va desfăşura la 
25 septembrie 2012, va analiza pârghiile 
de stimulare a creşterii şi de elaborare 
a unui pact european pentru creştere. 
Vor fi  organizate patru ateliere, în cadrul 
cărora se vor dezbate stabilirea unui cadru 
coerent pentru o  strategie de creştere 
economică a UE, relansarea pieţei unice, 

căile de redresare economică şi de creare 
de locuri de muncă, precum şi inovarea în 
contextul creşterii inteligente şi durabile.

Preşedinţii de grup din cadrul CESE îşi 
vor expune pe rând punctele de vedere cu 
privire la readucerea Europei pe cale unei 
creşteri durabile. Un grup la nivel înalt va 
dezbate după aceea modalităţile de valo-
rifi care la maximum a oportunităţilor de 
creştere oferite de Strategia Europa 2020.

La conferinţă vor participa părţi inte-
resate de la nivel naţional şi european, fac-
tori decizionali de la nivelul UE, deputaţi 
europeni şi naţionali, reprezentanţi ai 
guvernelor şi ai administraţiilor din sta-

tele membre, reprezentanţi ai societăţii 
civile de la nivel naţional şi european, 
autorităţi locale şi regionale, grupuri de 
refl ecţie şi lideri de opinie.

În cursul conferinţei, CESE şi CES 
naţionale vor prezenta idei şi vor face 
schimb de experienţă şi de bune practici 
în scopul exploatării adecvate a pârghi-
ilor de mai sus, pentru a  înainta către 
o Europă mai durabilă şi mai competi-
tivă. (kf) ●

Doriţi să aflaţi mai multe? Vă invi-
tăm să consultaţi programul manifes-
tării, la adresa: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home.

Pentru informaţii suplimentare vă 
rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: 
europe2020-eesc@eesc.europa.eu

PREȘEDINŢIA CIPRIOTĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

Iată de ce trebuie să pornim de la 
zero. Trebuie să venim cu o altă vizi-
une şi cu o abordare cu totul nouă. În 
curând voi avea o primă întâlnire cu un 
ministru al guvernului cipriot, pentru 
a discuta cum poate găsi CESE cel mai 
bun răspuns la solicitarea de consultare 
a Republicii Cipru.

CESE Info: Multe dintre 
provocările cu care se 
confruntă ţările membre 
ale UE din regiunea 
mediteraneeană pot fi  
abordate în cadrul politicii 
europene de coeziune…

D.D.: Politica de coeziune nu este de 
ajuns. Avem nevoie de o viziune mai 
cuprinzătoare şi de o perspectivă pe 
termen lung pentru următorii 15-20 
de ani, care să ţină seama de întreaga 
regiune, nu numai de statele membre 

ale UE din cadrul ei. Mai întâi, va trebui 
să stabilim obiective strategice clare pe 
termen lung pentru regiune, iar apoi va 
trebui să ne asigurăm de faptul că ele 
sunt susţinute prin politica de coeziune.

CESE Info: Tocmai v-aţi întors 
de la Conferinţa privind 
Strategia pentru regiunea 
Mării Baltice. Oare puteţi 
folosi ca sursă de inspiraţie 
unele dintre soluţiile la care 
s-a ajuns în acest context?

D.D.: Strategia pentru regiunea Mării 
Baltice este cu siguranţă un model de 
urmat pentru astfel de strategii. Ea 
a demonstrat cât poate fi de reuşită 
o  abordare integrată a  problemelor 
comune, care implică mai multe ţări 
şi autorităţi. De bună seamă, soluţiile 
oferite de Strategia pentru regiunea 
Mării Baltice nu pot fi reproduse în 

bloc, însă unele dintre ele pot servi cu 
folos ca sursă de inspiraţie. În termeni 
de geopolitică, Strategia pentru regiu-
nea Mării Baltice ne învaţă următoarele: 
deşi cuprinde doar statele membre ale 
UE, relaţiile UE-Rusia joacă un rol cru-
cial în ceea ce priveşte reuşita sa.

În consecinţă, dacă ne dorim ca Stra-
tegia pentru regiunea mediteraneeană 
să aibă succes, trebuie să aducem lao-
laltă toţi actorii din bazinul meditera-
neean: ţările membre ale UE, insulele, 
ţările din nordul Africii, Turcia, Israel 
şi teritoriile palestiniene. (mb) ●

Site-ul web al Preşedinţie cipriote 
este activ acum.

Faceţi clic pe acest link pentru 
a căuta ultimele ştiri despre Preşedinţia 
cipriotă: www.cy2012.eu 

Preşedinţia cipriotă a solicitat CESE să 
elaboreze un aviz pe tema „Strategia 
macroregională pentru Mediterana 
–  avantaje pentru statele membre 
insulare”.

Andreas Mavroyiannis, ministru adjunct al 
preşedintelui, însărcinat cu afaceri europene, 
Președinţia cipriotă a Consiliului UE

NOI PUBLICAŢII ALE CESE

 ■ Protecţia consumatorilor

 ■ Comitetul Economic şi Social European în timpul 
Preşedinţiei cipriote a Consiliului UE

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

eu/?i

europene al Italiei şi reprezentanţi de 
rang înalt ai Comisiei Europene, ai 
Băncii Centrale Europene şi ai Parla-
mentului European. Staff an Nilsson, 
preşedintele CESE, a deschis confe-
rinţa cu o declaraţie prin care a cerut 
crearea unei uniuni a stabilităţii fi scale 
şi introducerea de euro-obligaţiuni. El 
a subliniat necesitatea unor iniţiative 
concrete pentru ca statele membre 
să partajeze responsabilităţile fi scale, 
astfel încât să poată coborî rata dobân-
zii la datoria publică a ţărilor care fac 
eforturi în vederea consolidării fi scale. 

Dezbaterea a  fost prezidată de 
Michael  Smyth, preşedintele Secţi-
unii ECO, care şi-a precizat punc-
tul de vedere potrivit căruia suntem 
în faţa unei crize a  cererii similare 
celei din 1930 şi că respectarea rigu-
roasă a austerităţii nu va face decât 
să ne conducă spre recesiune, un 
teren fertil pentru populism şi par-
tide extremiste. Carmelo Cedrone şi 
Gerard Dantin, raportori pentru două 
avize ale CESE privind euro-obligaţi-
unile şi instrumentele asemănătoare 
de partajare a  datoriei, precum şi 
Pedro Augusto Almeida Freire, preşe-
dintele Grupului permanent de studiu 
privind coordonarea politicii econo-
mice al CESE, a susţinut că integrarea 
este unica soluţie posibilă în situaţia 
actuală. Propunerea concretă făcută 
în avizul dlui Cedrone, care a fost deja 
adoptat, este de a sprijini introducerea 
a două tipuri de obligaţiuni: obligaţiuni 
de stabilitate, pentru a partaja datoria 
şi responsabilităţile, şi obligaţiuni din 
categoria investiţiilor, pentru a atrage 
capital de la supraputerile cu econo-
mii emergente, precum Brazilia, Rusia, 
India şi China. Dl Dantin elaborează 
un aviz care discută despre distribui-
rea datoriei între statele membre şi care 
urmează să fi e supus la vot la sesiunea 
plenară din iulie. 

Reprezentantul Comisiei a subliniat 
importanţa creării unui set de măsuri 
de limitare pentru sistemul fi nanciar 
la nivelul european şi a avansării către 
o mai bună integrare fi scală. Din punc-
tul de vedere al dnei Sylvie Goulard, 
membră a Parlamentului European, 
Consiliul European nu ar trebui să fi e 
singura arenă politică care încearcă 
să facă faţă actualei crize şi propune 
o  abordare mai largă. Jean−Cla-
ude Juncker a închis conferinţa într-o 
notă optimistă, invitând participanţii 
să-şi imagineze cât de greu ar fi  fost 
pentru cele mai multe dintre statele 
membre să supravieţuiască unei astfel 

Ceea ce lipsește este voinţa politică pentru a ieși din criză

Domnule Cedrone, în avizul al cărui raportor 
aţi fost recent, aţi afi rmat că Europa se afl ă 
într-o criză mai degrabă politică, decât 
economică

Europa nu-şi mai poate permite să aibă o singură politică 
monetară şi 17 politici economice şi fi nanciare diferite. UE 
ar trebui să se îndrepte spre instituirea unei uniuni bugetare, 
iar primul pas în această direcţie ar trebui să fi e introducerea 
a două tipuri de obligaţiuni UE, complementare dar dis-
tincte: obligaţiuni UE nenegociabile, menite să stabilizeze 
datoria, şi eurobonduri pentru redresare şi creştere.

Este fezabil?

Aceste bonduri ar restabili încrederea investitorilor şi ar permite înlocuirea austeri-
tăţii prin revenirea la statul social. În plus, planul nostru nu necesită nici modifi carea 
tratatului, nici crearea unor noi instituţii. Acest plan ar utiliza instrumente ale UE 
care există deja, precum Fondul european de investiţii (FEI). Ceea ce lipseşte este 
doar voinţa politică. (rdr) ●

Martin Siecker: iubitor de muzică și cititor de romane poliţiste
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Michalis Antoniou, 
membru al CESE, 
Grupul „Angajatori”

Dimitris Kittenis, 
membru al CESE, 
Grupul „Lucrători”

Kostakis Konstantinidis, 
membru al CESE, 
Grupul „Activităţi diverse”

Michalis Lytras, 
membru al CESE, 
Grupul „Activităţi diverse”

Andreas Pavlikkas, 
membru al CESE, 
Grupul „Lucrători”
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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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