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Editorial
Dragi cititori,
Iată că aproape s-a terminat mandatul meu. Aș dori să profit, ca președinte al
Comitetului Economic și Social European, de ocazia oferită de acest ultim editorial,
pentru a reveni asupra celor mai importante momente din cei doi ani și jumătate de
activitate și muncă ale CESE.
În condițiile unei opinii publice din ce în ce mai critice față de Europa, această perioadă
a fost caracterizată de voința – exprimată de Comitet – de a-și amplifica și aprofunda
activitățile de consultare a societății civile europene, astfel încât pozițiile exprimate să
fie cu adevărat oglindirea acesteia, în toată diversitatea sa.
Începând cu prima serie de misiuni, desfășurate în plină criză a migrației în țările cele
mai afectate, pentru a evidenția rolul jucat de societatea civilă în primirea refugiaților și a migranților și a semnala nevoile lor
(2015-2016), și până la cele 28 de mari dezbateri privind viitorul Europei, desfășurate în toate statele membre (2017), trecând
prin consultările sistematice cu privire la pilonul european al drepturilor sociale (2016) – toate aceste eforturi dovedesc
determinarea CESE de a fi aproape de cetățeni, astfel încât năzuințele lor să fie auzite la Bruxelles.
Aceeași finalitate au avut și eforturile depuse – în nume propriu și în cooperare cu Comisia – de fructificare a întregului potențial
al inițiativei cetățenești europene (de a influența agenda europeană), evitând ca ea să-și piardă menirea. CESE a urmărit să
acționeze pentru o Europă mai receptivă la cererile cetățenilor săi, solicitând an de an Comisiei Europene să revizuiască regulile,
pentru a oferi cetățenilor un instrument mai eficace, și dând promotorilor inițiativelor posibilitatea de a se exprima în cadrul
sesiunilor sale plenare.
De altfel, aceasta este abordarea pentru care pledez, răspunzând criticilor și subliniind că această Uniune este, desigur,
imperfectă, dar reprezintă cea mai bună garanție de pace și prosperitate pentru continentul nostru. Dizolvarea sa și revenirea
la granițe ar însemna și revenirea la conflicte. Prin urmare, ea trebuie păstrată și trebuie lucrat în continuare pentru a o
îmbunătăți. Sper că, prin activitatea mea, am ajutat ca ea să devină mai bună.
Predând ștafeta succesorului meu, îi urez un mandat excelent în fruntea unei instituții care, în ajunul sărbătorii a 60 de ani, are
privirea îndreptată spre viitor.
Georges Dassis
Președintele CESE

Date în agendă
23/04/2018
Bruxelles

Dialogul european privind acțiunile climatice realizate de actorii nestatali
05/05/2018
Bruxelles

Ziua Europei

23/05/2018 - 24/05/2018
Bruxelles

sesiunea plenară a CESE și sărbătorirea celei de-a 60-a aniversări a CESE
24/05/2018 - 25/05/2018
Bruxelles

Zilele societății civile 2018

Pe scurt
„Zilele Energiei la CESE” – societatea civilă ar trebui să fie implicată mai
îndeaproape în dezbaterea privind politica energetică a UE
Echitatea socială și participarea societății civile trebuie să se afle în centrul
discuțiilor în materie de energie la toate nivelurile, de la cel local până la cel
european. Cu ocazia „Zilelor Energiei la CESE”, eveniment desfășurat la
Bruxelles, la 7 și 8 martie 2018, s-a discutat despre situația actuală și viitoarele
evoluții ale politicii energetice a UE.
În prima zi, conferinţa s-a axat pe uniunea energetică, trecând în revistă progresele
înregistrate în atingerea obiectivelor acesteia și evaluând provocările care persistă.
Participanţii au discutat despre modalitățile prin care cetățenii ar putea fi implicați și ar
putea beneficia de avantajele uniunii energetice și au analizat posibilitățile de a îmbunătăți
asumarea economică și politică a acesteia de către fiecare cetățean și de către societatea
civilă.
„Această uniune pentru care pledăm nu poate fi realizată fără implicarea activă a societății civile organizate, al cărei rol trebuie să fie
specificat și să devină o constantă a acestui proces”, a afirmat Pierre Jean Coulon, preşedintele Secţiunii pentru transport, energie,
infrastructură şi societatea informaţională (TEN).
Avizul CESE referitor la cel de-al treilea raport privind starea uniunii energetice este în curs de elaborare de către Toni Vidan și
Christophe Quarez și urmează a fi adoptat la sesiunea plenară din luna aprilie.
Cea de-a doua zi a abordat modificările preconizate ale actualei Directive privind gazele naturale , motiv de îngrijorare în
rândul părților interesate.
În propunerea sa, Comisia Europeană afirmă că gazoductele dinspre și către țări terțe ar trebui să fie conforme cu principiile de bază
ale legislației existente a UE. Unele organizaţii ale societăţii civile atrag însă atenţia asupra incertitudinii pe care acest text o va
genera din punct de vedere juridic, comercial şi al mediului.
Baiba Miltoviča, membră a CESE, a subliniat importanţa unei mai bune coordonări a normelor aplicabile furnizorilor externi și a
creării unui cadru de reglementare unic, astfel încât energia să fie furnizată peste tot cu respectarea aceloraşi norme.
Dna Miltoviča va coordona toate contribuțiile la acest eveniment, care vor fi încorporate apoi în Avizul CESE pe tema modificării
Directivei privind piața internă în sectorul gazelor naturale, a cărui adoptare este prevăzută, de asemenea, pentru sesiunea plenară
din aprilie. (mp)

La reuniunea Consiliului Economic și Social al ONU, CESE sprijină participarea
cetățenilor și buna administrație publică
Obiectivul ședinței pregătitoare a ECOSOC, desfășurate la Praga la sfârșitul lunii martie, a fost să evidențieze importanța participării
cetățenilor, a bunei administrații publice și a instituțiilor favorabile incluziunii, pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și a
Agendei 2030.
„Am dori să cooperăm cu ECOSOC al Națiunilor Unite pe tema importantă a participării publice la luarea deciziilor. Comitetul Economic
şi Social European sprijină pe deplin procesele participative, deschise și transparente în cadrul politicilor publice”, a afirmat membrul
CESE, Roman Haken, care a participat la reuniune.
ECOSOC este al treilea organ al ONU ca importanță, după Adunarea Generală și Consiliul de Securitate. Acesta monitorizează
evoluțiile pe plan internațional în domeniile economic, social și cultural, precum și în ceea ce privește educația și sănătatea. (sg)

Publicații noi
„Făurirea Europei – Realizări recente ale CESE”
Tocmai a fost publicată broșura CESE „Făurirea Europei – Realizări recente ale CESE”,
ediția 2018.
Această publicație, care se adresează publicului larg și – totodată – celorlalte instituții
europene, oferă o imagine de ansamblu a lucrărilor desfășurate de CESE în ultimii ani în
principalele domenii politice europene, pe teme economice, sociale, ecologice și
internaționale.
Broșura există atât în format tipărit, cât și pe site-ul internet al CESE, în șase versiuni
lingvistice (FR, EN, DE, ES, IT și PL): https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/publicationsother-work/publications
Se pot obține exemplare tipărite la adresa vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)

Știrile CESE
Vă mulțumesc, domnule președinte Dassis, domnilor vicepreședinți Lobo Xavier
și Smyth!

„O Europă unită, democratică, bazată pe solidaritate, pașnică și prosperă, apropiată de
cetățenii săi”
Georges Dassis, președintele CESE în perioada 2015-2018

CESE sprijină proiectul viitoarei strategii privind inteligența artificială prezentat
de comisarul Ansip
Catelijne Muller, raportorul CESE pe tema inteligenței artificiale (IA), consideră că strategia, astfel cum a fost
prezentată de comisarul Andrus Ansip cu ocazia sesiunii plenare a CESE din 15 martie, răspunde întru totul solicitării

Comitetului ca UE să ocupe un rol de lider la nivel mondial în stabilirea cadrului
de dezvoltare şi utilizare responsabilă a inteligenţei artificiale.
Dna Muller a declarat că anunțul comisarilor Ansip, Moedas şi Gabriel din 9 martie privind
instituirea unui grup de experți pe tema inteligenței artificiale a fost salutat cu căldură de
CESE, el reflectând pe deplin solicitările formulate de Comitet în cadrul avizului său din
proprie inițiativă, care pledează pentru:
un cod etic paneuropean care să garanteze că dezvoltarea inteligenței artificiale are
loc cu respectarea valorilor și drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene;
o infrastructură europeană pentru inteligența artificială, pentru a promova dezvoltarea
durabilă a acesteia;
controlul legilor și reglementărilor europene pentru a verifica relevanța acestora în era
inteligenței artificiale;
consolidarea inovării în materie de inteligență artificială, îndeosebi în ce privește
inteligența artificială în serviciul binelui comun.
„Cred că, în prezent, Europa chiar joacă un rol de lider la nivel mondial în acest domeniu”, a declarat dna Muller.
Comisarul Ansip a prezentat situația actuală a pieței unice digitale în UE și a trecut în revistă cele mai importante inițiative ale
Comisiei pentru transpunerea sa în realitate: eliminarea tarifelor de roaming , viitoarea punere în aplicare a portabilității
conținutului digital, eliminarea blocării geografice nejustificate și regulamentul general privind protecția datelor , care
urmează să intre în vigoare în luna mai.
O serie de alte elemente importante urmează încă să fie introduse în domeniile telecomunicațiilor, al reglementării privind
confidențialitatea și comunicațiile electronice și al securității cibernetice.
Comisarul Ansip a subliniat că fragmentarea rămâne un obstacol major, iar costul „non-Europei” pentru piața unică digitală
este enorm: 415 miliarde euro pe an, conform unui studiu al Parlamentului European.
„Este important ca toți actorii să acționeze în baza unor norme armonizate, deoarece, în timp ce marii actori mondiali pot jongla cu 28
de seturi de norme diferite, întreprinderilor nou-înființate și IMM-urilor noastre le este practic imposibil să înțeleagă această
multitudine de norme; dacă lăsăm să continue această fragmentare a Europei digitale, mesajul pe care îl vom transmite cetățenilor
noștri, în special întreprinderilor nou-înființate, este cât se poate de simplu: stați acasă sau mergeți în SUA, dacă doriți ca afacerea
dvs. să se dezvolte”, a declarat comisarul.
Toți cei care au luat cuvântul în cadrul dezbaterii au subliniat importanța asigurării unei tranziții echitabile pentru lucrători în contextul
dispariției locurilor de muncă tradiționale și atâta timp cât noile profesii nu au apărut încă.
Toți au fost de acord că învățarea pe tot parcursul vieții trebuie să devină o realitate, acum mai mult ca oricând, astfel încât toți
cetățenii să-și găsească locul pe piața forței de muncă de mâine, prin intermediul unor noi competențe adaptate noilor locuri de
muncă. (dm)

Viitorul muncii - eliminarea lacunelor în materie de competențe este esențială
În Avizul privind viitorul muncii, adoptat în sesiunea plenară din martie, Comitetul
Economic și Social European (CESE) a făcut apel la statele membre să se
concentreze pe educație și formarea profesională și să-și adapteze sistemele de
educație la nevoile piețelor forței de muncă, care trec în prezent prin transformări
rapide și dramatice determinate de noua revoluție digitală și industrială.
Potrivit unor studii, mutațiile tehnologice vor determina perturbări semnificative ale
modelelor de ocupare a forței de muncă și de afaceri în unele sectoare, 9% din locurile de
muncă fiind expuse riscului de a dispărea din cauza automatizării. Alte 25% dintre locurile
de muncă ar putea fi transformate, iar jumătate dintre sarcinile implicate pot fi
automatizate. În același timp, vor fi create noi locuri de muncă și se așteaptă ca nouă din
zece dintre viitoarele locuri de muncă să necesite competențe digitale.
Potrivit CESE, instrumentele necesare pentru înțelegerea oportunităților în materie de locuri de muncă ale viitorului sunt educația de
bază de calitate, formarea profesională de înaltă calitate, învățarea de-a lungul vieții, perfecționarea și recalificarea tuturor
lucrătorilor.
CESE a declarat că este preocupat de viitorul grupurilor vulnerabile din Europa, printre care persoanele cu un nivel scăzut de
calificare. Acesta a solicitat Comisiei să ia măsurile necesare pentru a preveni marginalizarea lor ca urmare a incapacității de a ține
pasul cu viteza schimbării.
Elaborat la solicitarea Președinției bulgare a UE, Avizul privind viitorul muncii a fost prezentat la conferința pe tema „Eliminarea
lacunelor în materie de competențe, pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă – perspectiva întreprinderilor”,
organizată la Sofia, la 22 martie. (ll)

„ICE trebuie să devină un instrument puternic de participare civică”
Inițiativa cetățenească europeană (ICE) este menită să promoveze cetățenia activă și democrația participativă, și
poate contribui la depășirea deficitului democratic al UE. De asemenea, ea este un instrument care îi poate uni pe
europeni în jurul unei cauze, consolidând, ca atare, sentimentul de identitate europeană. Cu toate acestea, pentru a-i
valorifica pe deplin potențialul, trebuie însoțită de un dialog și să aibă un impact pe măsură.
În avizul său privind inițiativa cetățenească europeană, adoptat la 14 martie, CESE a propus diverse modalități de concretizare a
acestui deziderat:
măsuri adecvate de monitorizare în cazul inițiativelor încununate de succes: este foarte important ca aceste inițiative să fie
dezbătute în sesiunile plenare ale Parlamentului European (PE), astfel încât să capete dimensiunea politică necesară;

dialogul cu organizatorii ICE trebuie consolidat, atât în timpul campaniei, cât și după;
este nevoie de reguli clare și transparente în faza de înregistrare;
rolurile de mentor instituțional și de instanță decizională la înregistrare, ambele îndeplinite simultan de către Comisie, ar trebui
separate.

„CESE consideră că trebuie să îndeplinească un rol de facilitator și de mentor instituțional”,
a declarat raportorul, Kinga Joó, care a reiterat dorința Comitetului de a sprijini în continuare
inițiativele.
CESE a participat încă de la început la dezbaterea privind ICE. Prin manifestarea „Ziua ICE”
– care va fi organizată de CESE în acest an la 10 aprilie –, ICE va rămâne prioritară pe
agenda UE și va căpăta mai multă vizibilitate.

Ceea ce nu este permis în lumea reală, ar trebui să fie imposibil și în spațiul
virtual
CESE ia notă de comunicarea Comisiei pe tema „Combaterea conținutului ilegal
online” ca un prim pas, dar invită Comisia să instituie programe și măsuri
eficiente care să asigure un cadru juridic stabil și coerent pentru eliminarea
eficientă a conținutului ilegal.
„Difuzarea conţinutului ilegal ar trebui stârpită în fașă”, afirmă dl Bernardo Hernández
Bataller, raportorul avizului pe tema „Conținutul ilegal/Platformele online”, care a fost
adoptat la 14 martie 2018.

însă, conținut ilegal.

Din acest motiv, CESE mai propune să se acorde o atenție specială dezvoltării, prelucrării și
difuzării conţinutului pur informativ care pare – la prima vedere – legal, dar care ascunde,

Atenția ar trebui să se îndrepte și asupra tuturor aspectelor legate de megadate și de beneficiile pe care le obțin platformele online
din exploatarea acestora.
„Publicarea conţinutului ilegal, a discursului de instigare la ură sau la terorism nu este o greșeală măruntă. Pentru a evita, combate și
elimina astfel de materiale, trebuie să adoptăm măsuri mai stricte. Acest lucru este important și pentru ocrotirea minorilor”, a afirmat
dl Bataller.
CESE consideră că platformele online în sine ar trebui să pună la dispoziția utilizatorilor instrumente de semnalare a știrilor false,
pentru a aduce astfel la cunoștința celorlalți utilizatori faptul că veridicitatea conținutului este pusă sub semnul întrebării.
Având în vedere impactul pe care platformele digitale îl au deja asupra vieții noastre de zi cu zi, precum și riscul pe care-l prezintă,
este esențial să dispunem de o legislație clară și armonizată în întreaga Europă. (sma)

CESE solicită menținerea ritmului în punerea în aplicare a uniunii bancare
CESE solicită ca măsurile propuse de Comisia Europeană de finalizare a uniunii
bancare și de aprofundare a UEM să fie puse în aplicare fără întârziere.
Uniunea bancară este esenţială pentru UEM, deoarece va consolida stabilitatea
financiară și integritatea teritorială a UE și va împiedica fragmentarea și dezintegrarea
pieței, în cazul unor crize viitoare. Prin urmare, CESE salută propunerile Comisiei.
„Sprijinim noua abordare de punere în aplicare treptată a celui de-al treilea pilon al
uniunii bancare, sistemul european de asigurare a depozitelor. Această abordare ar putea
da un nou elan negocierilor până acum eșuate”, a afirmat Daniel Mareels, coraportor al
avizului CESE pe această temă. „Nu trebuie scăzut ritmul procesului de punere în aplicare.”
CESE susţine măsurile de întărire și consolidare a primilor doi piloni ai uniunii bancare. Crede că eforturile suplimentare de
reducere și partajare a riscurilor în sectorul financiar pot deschide calea către realizarea celui de-al treilea pilon și trebuie
continuate în paralel.
„Stocurile restante de credite neperformante și eventuala lor acumulare trebuie tratate cu prioritate”, a spus raportorul Carlos
Trias Pintó. „De asemenea, solicităm ca Fondul Monetar European să funcționeze pe deplin, cât mai curând posibil, ca mecanism de
protecție a Fondului unic de rezoluție.”
În plus, CESE recomandă să se acorde maximă atenție schemelor naționale de garantare a depozitelor în etapa de reasigurare și să se
ia decizii mai concrete și formale, bazate pe un consens cât mai larg, cu privire la demararea etapei de coasigurare.
În cele din urmă, sectorul financiar ar trebui să se angajeze să pună în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă 2030 și
angajamentele de la Paris, și toți actorii financiari ar trebui să se concentreze, în mod fiabil și în condiții de egalitate, pe finanţarea
economiei reale. (jk)

CESE îndeamnă la reafirmarea modelului social european
Pentru a face față adâncirii inegalităților din societatea europeană, în toate politicile UE ar trebui să se țină seama de durabilitatea
socială, iar modelul social european ar trebui reafirmat, ca garanție de protecție socială pentru toți cetățenii în era digitalizării și a
globalizării, s-a afirmat la sesiunea plenară din martie a Comitetului Economic și Social European (CESE).

În prezentarea avizului său pe tema „Un concept durabil din punct de vedere social pentru era digitală”, raportorul, dna Giulia
Barbucci, a explicat că „este esențial ca durabilitatea socială să devină realitate, la fel cum
se vizează durabilitatea mediului și sustenabilitatea economică”.
CESE a afirmat că sprijină pe deplin recomandarea Parlamentului European potrivit căreia
Comisia și partenerii sociali ar trebui să colaboreze pentru o propunere de directivă-cadru
privind condițiile de muncă decente în toate formele de ocupare a forței de muncă, inclusiv
în noile tipuri.
Se recomandă, de asemenea, intensificarea eforturilor pentru asigurarea unei remunerații
juste și a unei tranziții fără sincope între locurile de muncă, pe lângă oportunitățile de
învățare pe tot parcursul vieții, menite să reducă analfabetismul digital.
Comitetul a pledat în favoarea unei piețe a forței de muncă mai favorabile incluziunii imigranților și a facilitării accesului femeilor la
profesiile digitale și a recomandat să se acorde atenție deosebită persoanelor cu handicap.
De asemenea, a considerat că măsurile trebuie supuse unei evaluări a impactului, cu scopul de a înțelege mai bine efectele politicilor
europene asupra majorității populației. (ll)

Ziua europeană a consumatorului 2018: Consumatorii au nevoie de o mai bună
protecție online
Identificarea celei mai bune modalităţi de a asigura protecția consumatorilor în mediul
online: aceasta a fost tema celei de-a 20-a zile europene a consumatorului, un eveniment
organizat în comun de Comitetul Economic și Social European (CESE) și de Consiliul
Economic și Social din Bulgaria, care a avut loc la Sofia, la 20 martie. Conferința a oferit
experților și factorilor de decizie politică posibilitatea de a dezbate noile provocări generate
de digitizare în domeniul protecției consumatorilor, atât din perspectivă europeană, cât și
națională. Vorbitorii au convenit că normele în materie de protecție a drepturilor
consumatorilor trebuie să fie mai bine aplicate și respectate. Unul dintre domeniile în care
se impun îmbunătățiri este informarea consumatorilor cu privire la produse și servicii. Se
estimează că doar aproximativ 1% din populația de pe glob citeşte termenii și condițiile
stipulate, în vreme ce 72% nu știe ce gen de informații personale sunt colectate online de
către întreprinderi. În cadrul evenimentului au fost exprimate şi îngrijorări cu privire la riscurile cu care s-ar putea confrunta copiii în
era digitală. Experții au avertizat că, din cauza creșterii inegalităților în materie de venituri, este posibil ca mulți copii să nu aibă
posibilitatea de a dobândi competențele necesare pentru a avea acces pe o piață a forței de muncă care a suferit transformări.
Totodată, vorbitorii au atras atenția asupra liberei circulații a datelor, aspect deosebit de important pentru noua generație de servicii
digitale. Se apreciază că sectorul public va avea câştiguri suplimentare de 1,4 miliarde EUR în cazul eliminării restricțiilor privind
localizarea datelor. Astăzi, peste 44% din populația lumii utilizează internetul, în comparație cu 1%, acum douăzeci de ani. Anul trecut,
87% dintre cetățenii europeni au avut acces la internet. (ia)

Al 4-lea Forum european privind migrația se concentrează pe integrarea
migranților pe piața forței de muncă
Ediția 2018 a Forumului european privind migrația, organizat de Comitetul Economic şi
Social European (CESE) în colaborare cu Comisia Europeană, a avut ca temă centrală
provocările și oportunitățile legate de integrarea migranților pe piața forței de muncă din UE.
Forumul a reunit peste 120 de organizații ale societății civile, precum și reprezentanți ai
autorităților locale și naționale și ai instituțiilor UE.
În deschiderea forumului, dl Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri
interne și cetățenie, a afirmat: „A venit vremea să depășim discursul centrat pe «criza»
migrației, cu care suntem întâmpinați zi de zi, și să ne concentrăm în schimb pe ceea ce
putem face pentru ca migrația să devină o adevărată oportunitate pentru noi toți”.
În discursul său de deschidere, președintele CESE, dl Georges Dassis , a subliniat că
primirea refugiaților nu este numai un imperativ moral, ci și o obligație legală pe care toate statele și-au asumat-o odată cu
apartenența la UE, și a afirmat că statele membre trebuie să fie trase la răspundere. Pe de altă parte, și migranții trebuie să respecte
modelul UE, de exemplu în ce privește egalitatea de gen.
„Cu ajutorul fondurilor existente, precum fondurile ESI și Fondul pentru azil, migrație și integrare, se pot implementa măsuri pentru a
soluționa problemele existente și a crește șansele de angajare în rândul migranților”, a declarat dl Dassis.
Discuțiile purtate pe durata forumului au abordat numeroase aspecte ale procesului de integrare a migranților pe piața forței de
muncă, de exemplu necesitatea de a promova încadrarea în muncă pe termen lung și munca decentă, de a preveni exploatarea și de
a combate discriminarea, precum și importanța recunoașterii competențelor. (ll)

Un călduros „bun venit” noului redactor-șef

Din 3 aprilie 2018, Ewa Haczyk-Plumley este noua șefă a unității Presă a
Comitetului Economic şi Social European. Ea a studiat jurnalism, istoria artei,
filologie și literatură poloneză. A lucrat ca expert în presă și comunicare în diferite
instituţii ale UE și în cadrul Reprezentanței permanente a Poloniei pe lângă UE.

Știri despre grupuri
Eliminarea lacunelor în materie de competențe – perspectiva Grupului
„Angajatori”
redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Bulgaria.

Abordarea lacunelor în materie de competențe este o sarcină multidimensională,
pentru care trebuie depuse eforturi atât la nivelul sistemelor de educație și
formare profesională, cât și în ceea ce privește schimbarea mentalităților. Având
în vedere ritmul rapid al schimbărilor la care asistăm în prezent, nevoile viitoare
în materie de competențe nu sunt ușor de identificat cu precizie. Trebuie să ne
împăcăm cu gândul că viitorul muncii va necesita învățare pe tot parcursul vieții,
astfel încât să ne adaptăm în permanență competențele la nevoile în schimbare.
Acestea sunt unele dintre concluziile conferinței pe tema „Eliminarea lacunelor în
materie de competențe, pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă
– perspectiva întreprinderilor”, care a avut loc la 22 martie 2018, la Sofia, în

Conferința s-a încheiat cu declarația comună a Grupului „Angajatori” și a Asociației Organizațiilor de Angajatori din Bulgaria, prin care
se solicită o serie de măsuri practice, al căror scop este de a adapta piețele forței de muncă și sistemele de educație la nevoile
viitorului. Printre aceste măsuri se numără eliminarea piedicilor din calea creării de locuri de muncă, motivarea oamenilor pentru a-și
dezvolta ei înșiși competențele și adoptarea unei abordări bazate pe „flexicuritate”, în vederea adaptării legislației muncii la nevoile
economiei moderne.
Trebuie să stimulăm, în cadrul sistemelor de învățământ, creativitatea, spiritul antreprenorial și mobilitatea în educație și formare, la
toate nivelurile, pentru a investi în competențele STIM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), să promovăm învățarea pe tot
parcursul vieții și, totodată, învățarea la locul de muncă și educația și formarea profesională, precum și să consolidăm legăturile
dintre întreprinderi și furnizorii de servicii educaționale, evitând astfel apariția unor neconcordanțe între cererea și oferta de
competențe. Textul integral al declarației poate fi descărcat aici.
Manifestarea – organizată în comun de Grupul „Angajatori” și de Asociația Organizațiilor de Angajatori din Bulgaria – se înscrie în seria
evenimentelor oficiale organizate de Președinția bulgară a Consiliului Uniunii Europene. (lj)

Finanțarea Pilonului european al drepturilor sociale
Grupul „Lucrători” al CESE
Este imperios necesar să relansăm solidaritatea și să punem capăt
naționalismului, rasismului și politicilor lipsite de perspectivă în Europa.
Pilonul european al drepturilor sociale este esențial pentru îmbunătățirea condițiilor de
muncă și salariale și a sistemelor de protecție socială în Europa, pentru garantarea
echilibrului între viața profesională și cea privată și pentru îmbunătățirea standardelor
sociale și a convergenței între statele membre ale UE – inclusiv a negocierii colective și a
accesului la serviciile sociale.
Cu toate acestea, nu se pot face îmbunătățiri fără resurse financiare: punerea în aplicare
efectivă a Pilonului în statele membre va fi posibilă doar dacă acestea dispun de resurse
financiare suficiente pentru a investi în politici sociale, transpunând astfel drepturile și
principiile în inițiative politice specifice.
Prin urmare, este nevoie de intervenția substanțială a unor mecanisme cum ar fi Fondul social european, Fondul european pentru
investiții strategice, și nu numai, precum și a unui sistem fiscal mai echitabil, precum și de instituirea unei „reguli de aur”, care să
excludă din deficitul public anumite investiții sociale – cum ar fi cele din domeniul educației, al infrastructurii etc. – , făcând astfel
posibilă realizarea de investiții sociale mai importante fără a se încălca regulile fiscale.
În prezent, CESE elaborează un aviz privind finanțarea Pilonului european al drepturilor sociale, pentru a oferi o evaluare echilibrată a
modului în care aceasta poate fi și trebuie realizată prin asigurarea unor investiții suplimentare, îndeosebi prin intermediul resurselor
atribuite, în cadrul financiar multianual post-2020, FSE, FEIS și al altor fonduri ale UE. Acest aviz contribuie la dezbaterea actuală
privind viitorul cadru financiar, care va avea o influență asupra succesului politicilor de convergență socială. (prp/mg)

Modalități de stimulare a creșterii durabile și a coeziunii în regiunile vulnerabile
Grupul „Activități diverse” al CESE
Ședința extraordinară a Grupului „Activități diverse” a avut loc la 6 martie, la
Sofia, în contextul Președinției bulgare a Consiliului UE. Această ședință a
constituit ultimul eveniment al grupului organizat sub președinția dlui Luca
Jahier.
Aproximativ 120 de participanți, printre care s-au numărat organizaţii ale societăţii civile din
Bulgaria, reprezentanți ai autorităților naționale și membri ai Grupului III, s-au întrunit
pentru a dezbate tema „Sprijinirea regiunilor și a cetățenilor vulnerabili: stimularea creșterii
durabile și a coeziunii”.
Dificultățile pe care le întâmpină zonele de munte și îndepărtate (șomajul, lipsa de servicii sociale, de transporturi, de comunicații și
de infrastructuri) duc în mod direct la depopularea lor și au un efect disproporționat asupra cetățenilor celor mai vulnerabili și mai
defavorizați.
După spectacolul grupului de dans „Dance No Different than You”, ședința a fost organizată în jurul a trei mese rotunde moderate de
membri bulgari ai Grupului III:
Realizarea de investiții în regiunile de munte vulnerabile și stimularea acestor regiuni (masă rotundă moderată de dna Dilyana
Slavova)
Crearea de oportunități și protejarea drepturilor persoanelor vulnerabile (masă rotundă moderată de dna Diana Indjova)
Promovarea dezvoltării economice și combaterea depopulării în regiunile neurbane (masă rotundă moderată de dl Bogomil
Nikolov).
Discursurile programatice au fost rostite de către dl Bisser Petkov, ministrul bulgar al muncii și politicii sociale, dl Hasan Ademov,
președintele Comisiei pentru muncă, afaceri sociale și demografie din cadrul celei de-a 44-a Adunări Naționale a Republicii Bulgaria, dl
Luca Jahier, președintele Grupului „Activități diverse” și dl Lalko Dulevski, preşedintele Consiliului Economic şi Social din Bulgaria și
membru al Grupului III.
Dezbaterea s-a axat pe dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, rolul specific al tinerilor și importanța incluziunii
sociale. (ih)

Curând la CESE/Evenimente culturale
Ziua porților deschise – 5 mai 2018
Sâmbătă, 5 mai 2018, CESE, împreună cu celelalte instituții ale UE, își va deschide porțile
publicului, cu ocazia Zilei Europei. Comitetul se va folosi de acest prilej pentru a organiza
standuri de informare care să prezinte vizitatorilor activitățile CESE și care vor propune o
gamă largă de activități (concursuri sub formă de întrebări și răspunsuri, sondaje de opinie,
studii etc.). În acest an, tema interinstituțională este legată de Anul european al
patrimoniului cultural, iar standul președintelui CESE se va concentra pe această temă, sub
titlul „Spațiul cultural comun și democrația”. Douăzeci și unu de membri ai CESE vor fi
prezenți pentru a discuta despre activitatea și experiența lor. Pentru informații suplimentare
vizitați pagina: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/europe-day. (dv)

Comitetul de
redacție:

Coordonare:
Agata Berdys (ab)

CESE Info se publică de nouă ori pe
an, cu ocazia sesiunilor plenare ale
Comitetului. CESE Info este disponibil
în 23 de limbi.

Ewa Haczyk-Plumley (editor-in-chief) Katerina Serifi (ks)

CESE Info nu poate fi considerat o

Daniela Marangoni (dm)

înregistrare oficială a lucrărilor CESE,

La realizarea
acestui număr
au contribuit:

Adresa:
Comitetul Economic și Social
European
Clădirea Jacques Delors, 99 Rue

Daniela De Luca (ddl)

Belliard, B-1040

Daniela Marangoni (dm)

Bruxelles, Belgia

Daniele Vitali (dv)

Tel. (+32 2) 546.94.76

Fabiola Giraldo Restrepo (fgr)

E-mail: eescinfo@eesc.europa.eu

Indre Anskaityte (ia)
Isabelle Henin (ih)
Jasmin Kloetzing (jk)
Laura Lui (ll)
Leszek Jarosz (lj)
Marco Pezzani (mp)
Margarita Gavanas (mg)
Pablo Ribera Paya (prp)
Siana Glouharova (sg)
Silvia M. Aumair (sma)

pentru aceasta fiind necesară
consultarea Jurnalului Oficial al
Uniunii Europene sau a altor publicații
ale Comitetului.
Reproducerea permisă cu condiţia
menţionării CESE Info ca sursă și a
trimiterii linkului către redacţie.
Următorul număr: mai 2018

aprilie 2018/4
05-2018

