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Editorial
După cum probabil știți, Comitetul Economic și Social European și-a sărbătorit cea de-a
60-a aniversare în luna mai, rememorându-și cu mândrie realizările sale până în
prezent. În plus, această sărbătoare a fost și ocazia unor reflecții asupra rolului și
viitorului CESE și a locului ocupat de societatea civilă în Europa de azi și de mâine, ale
cărei valori fundamentale ar trebui respectate și consolidate.
Dar vremurile pe care le trăim – pline de nesiguranță și de provocări, ca urmare a
uriașelor mutații sociale, economice și ecologice – impun Comitetului să nu se culce pe
lauri, ci mai degrabă să fructifice momentele oportune.
În aceeași zi cu sărbătorirea celei de-a 60-a aniversări, care s-a încheiat cu o seară
culturală în Albert Hall și a arătat diversitatea patrimoniului cultural, care este și liantul
nostru social, CESE a organizat cea de-a noua ediție a Zilelor societății civile, pe tema
„Cetățenie, democrație și cultură într-o Europă digitală”. Pentru prima dată, organizațiile societății civile și-au unit forțele într-o
dezbatere amplă cu privire la chestiunea complexă a digitalizării.
Puțin mai târziu a fost lansat concursul pentru Premiul CESE pentru societatea civilă 2018. Pentru cea de-a zecea ediție a
premiului, CESE a ales tema „Identități, valori europene și patrimoniu cultural în Europa”. Premiul va fi decernat în decembrie
unui număr de cinci organizații ale societății civile și/sau cetățeni care au contribuit în mod semnificativ și concret la
promovarea valorilor comune europene, prin sporirea conștientizării bogăției identităților europene, fructificarea întregului
potențial al abundenței culturale europene sau facilitarea accesului la patrimoniul cultural european.
De asemenea, aș dori să menționez primul Atelier civic european, găzduit de CESE la începutul lui mai. Scopul său era să
pregătească o consultare publică privind viitorul Europei, pentru a le da cetățenilor europeni posibilitatea de a-și face auzite
pozițiile cu privire la aspecte importante care pot determina soarta Europei. Consultarea a fost demarată de președintele
francez Emmanuel Macron și organizată în comun de Comitetul Economic şi Social European (CESE) și Comisia Europeană.
Prin acest proiect și altele, la fel de însemnate, CESE va continua să îndeplinească, în cadrul UE, un rol de primă importanță
pentru dezbateri și de punte între instituțiile europene și organizațiile aflate în contact direct cu cetățenii, pe care – de altfel –
Comitetul le reprezintă. Și în această calitate, CESE va continua să asculte și să-și exprime punctele de vedere.
În fine, un călduros salut de despărțire lui Peter Lindvald-Nielsen, directorul departamentului nostru de comunicare, care și-a
îndeplinit îndatoririle și a plecat la 1 iulie. Mulțumim, Peter, pentru munca ta excelentă!
Îți dorim o vacanță frumoasă și relaxantă! Te așteptăm din nou în septembrie, plin de entuziasm!
Isabel Caño Aguilar
Vicepreședinta CESE responsabilă pentru comunicare

Date în agendă
12.7.2018, Bruxelles
A 16-a ședință a Grupului consultativ intern al UE din cadrul ALS UE-Republica Coreea

13.7.2018, Bruxelles

Prima ședință a Grupului consultativ intern al UE din cadrul CETA UE-Canada

17.7.2018, Podgorica
A 11-a ședință a Comitetului consultativ mixt UE-Muntenegru

17.7.2018, Bruxelles
A cincea ședință a rețelei UE-Africa a partenerilor economici și sociali

Europa la lucru
Materialul video „Europa la lucru” se înscrie în seria manifestărilor de celebrare a celei de-a 60-a aniversări a Comitetului Economic și
Social European. El prezintă exemple concrete din domeniile de activitate în care CESE și membrii săi au avut de-a lungul timpului un
impact semnificativ asupra vieții cetățenilor europeni.

Pe scurt
Președinția austriacă a Consiliului Uniunii Europene 2018
Austria deține președinția Consiliului Uniunii Europene între 1 iulie și 31 decembrie 2018. „O
Europă care protejează” este deviza aleasă de guvernul cancelarului Sebastian Kurz. Agenda
sa cuprinde, printre alte teme: securitatea și migrația, menținerea competitivității prin
digitalizare, stabilitatea în vecinătate și apropierea de UE a regiunii Balcanilor de Vest.
Președinția va continua negocierile cu privire la Brexit. Înainte de retragerea Regatului Unit
din UE, prevăzută pentru 29 martie 2019, toate parlamentele naționale ale statelor membre
ale UE trebuie să ratifice un acord final cu privire la Brexit. De asemenea, Președinția UE va
continua negocierile cu privire la cadrul financiar multianual 2021-2027. Ministrul afacerilor
europene, Gernot Blümel, va fi invitatul CESE cu ocazia sesiunii plenare din iulie (11 și 12 iulie 2018), pentru a prezenta programul de
lucru și a răspunde întrebărilor membrilor CESE. (eh)

Nimeni nu trebuie lăsat în urmă în revoluția digitală
Acesta a fost principalul mesaj al conferinței pe tema digitizării, organizată de Comitetul Economic și Social European
la 19 iunie, în Austria.
La această conferință au luat parte reprezentanți ai Ministerului Digitalizării și Economiei din Austria, ai orașului Viena și ai unei game
largi de organizații ale societății civile din Austria. A fost organizată, de asemenea, o masă rotundă la care au participat tineri austrieci
experți în materie de digitizare, din partea unor organizații ale societății civile care sunt reprezentate și în cadrul celor trei grupuri ale
CESE – Angajatori, Lucrători și Diversitate Europa.

„Nu este ușor să se abordeze chestiunea digitizării astfel încât toate straturile societăţii să beneficieze în egală măsură”, a subliniat
președintele CESE, dl Luca Jahier, în discursul său de deschidere. „Tocmai din acest
motiv, în cadrul Comitetului Economic și Social European, promovăm ideea de
«echitate digitală», căci am dori ca nimeni să nu fie lăsat în urmă în revoluția
digitală”.
Conferința privind digitizarea a fost precedată de ședința extraordinară a Biroului CESE care
a avut loc la Viena. Tema conferinței se înscrie în linia priorităților Președinției austriece a
Consiliului Uniunii Europene, care va începe la 1 iulie 2018. (sg)

Serviciile financiare de consum: pentru a-și consolida poziția, CESE organizează
un eveniment local în Spania
Necesitatea de a întări încrederea consumatorilor în serviciile financiare
transfrontaliere în Europa, în vederea creșterii volumului acestora - care
reprezintă, în prezent, doar 7 % din total - a fost subliniată în cadrul unei
conferințe organizate de dl Carlos Trias Pintó, membru al CESE, la 24 mai, la
Reprezentanța Comisiei Europene din Madrid. Dl Othman Karas, deputat în
Parlamentul European, a anunțat că Parlamentul European va prelua unele dintre
principalele propuneri ale CESE în propriul său răspuns la Planul de acțiune
privind serviciile financiare de consum propus de către Comisie.
Conferința, intitulată „Provocările noului context digital: calitatea ofertei, accesibilitatea,
concurența loială și protecția consumatorilor”, a fost organizată cu obiectivul de a promova
Avizul CESE privind serviciile financiare de consum, adoptat în septembrie 2017.
Evenimentul a fost moderat de dl Bernardo Hernández Bataller, membru al CESE, iar în cadrul dezbaterii au luat cuvântul atât
raportorul avizului, dl Michael Ikrath, cât și coraportorul, dl Trias Pintó. Printre ceilalți vorbitori s-au numărat dnii Othman Karas și
Jonas Fernández Álvarez, deputați în Parlamentul European și membri ai Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON), dl
Manuel Pardos, președintele Asociației utilizatorilor de bănci, case de economii și asigurări (ADICAE), dl Fernando Tejada de la
Fuente, din partea Băncii Spaniei, și dl Jose Luis Martínez Campuzano, reprezentant al Asociaţiei băncilor din Spania (AEB).
Consumatorii ar trebui să poată alege produsele financiare cele mai bune și mai inovatoare la nivel transfrontalier, a subliniat dl
Ikrath, subliniind faptul că piața serviciilor financiare din UE continuă să fie fragmentată și că armonizarea sa este încă îndepărtată.
Băncile tradiționale care oferă servicii cu amănuntul, în special cele regionale și locale, joacă un rol fundamental în sporirea încrederii
consumatorilor, a afirmat acesta, dat fiind că s-au bucurat dintotdeauna de un nivel ridicat de încredere din partea consumatorilor din
UE, a căror tendință de a schimba furnizorii a fost mai degrabă scăzută.
Criteriile de bonitate trebuie armonizate pentru a rezolva problema împrumuturilor de consum contractate în regim transfrontalier
care nu sunt accesibile în țara de domiciliu (loan shopping ), care expun la riscul de supraîndatorare. Insolvența consumatorilor trebuie
redusă la minimum prin intermediul reglementării, a afirmat dl Trias Pintó, care a subliniat, de asemenea, riscul pe care îl reprezintă
monedele digitale alternative cum ar fi bitcoin, moneda virtuală și tehnologia blockchain, având în vedere că ele compromit
securitatea, protecția datelor și încrederea consumatorilor.
Dl Karas și-a exprimat sprijinul în favoarea avizului CESE și a anunțat că unele dintre propunerile Comitetului vor fi preluate de
Parlamentul European în avizul său, și anume:
necesitatea de a garanta că regimul fiscal pentru diferitele produse și servicii nu mai reprezintă un obstacol în calea
concurenței loiale;
Comisia ar trebui să definească, pe lângă produsele pentru consumatori, „produse emblematice” suplimentare care să fie
simple și să aibă aceleași caracteristici și, așadar, să fie comparabile și transparente;
ar trebui prevăzute instrumente independente și certificate care să permită comparația dintre diferitele produse financiare;
normele în materie de protecție a consumatorilor ar trebui să fie puse în aplicare și de către întreprinderile-gigant din domeniul
TIC, cum ar fi Google, Apple etc. (dm)

Regiunile din Europa elimină treptat cărbunele: CESE examinează cazul
Germaniei
Prima masă rotundă pe tema „Regiunile carbonifere aflate în tranziție” a avut loc la 29 mai
2018, la Grevenbroich, Germania. Alături de membri ai CESE și un reprezentant al Comisiei,
au participat la discuții o serie de actori locali.
Vorbitorii au prezentat situația din zona minieră de pe valea Rinului, care este afectată de
schimbări structurale. Participanții au subliniat faptul că sunt necesare o abordare
preventivă și pregătirea tranziției. Crearea de alternative la cărbune este o provocare
majoră și unul dintre principalele obiective ale regiunii este să rămână un actor-cheie în
asigurarea aprovizionării cu energie a Germaniei.
Administrațiile locale joacă un rol important în informarea cetățenilor, ajutându-i să
înțeleagă situația. Vorbitorii au subliniat că elementul-cheie pentru atingerea obiectivelor
este flexibilitatea sistemului, și că este important să se analizeze aspectele transregionale, interindustriale și intersectoriale.
Aprovizionarea cu energie este partea esenţială a tuturor rețelelor de aprovizionare, dar legăturile dintre diferite sectoare – de
exemplu, materialele plastice, traficul, producția de gaze – pot garanta securitatea aprovizionării. Au fost prezentate proiecte în
domeniul educației și formării și al gestionării descentralizate a energiei. După încheierea discuțiilor, participanții au efectuat o
vizită la mina de suprafață Garzweiler. (sma)

Un ghid de utilizare a erei digitale nu a fost încă redactat, dar Europa are nevoie
de un plan
CESE a participat la dezbaterea privind digitalizarea și inegalitățile, desfășurată
în cadrul Deutsche Welle Global Media Forum, organizat la Bonn între 11 și 13
iunie.
Cea de-a 11-a ediție a Global Media Forum (GMF), organizată de Deutsche Welle în
parteneriat cu CESE, s-a axat pe tema Inegalităților la nivel global. CESE a organizat o
masă rotundă care a analizat modalitatea în care digitalizarea și cea de-a patra revoluție
industrială ar putea reduce sau agrava sărăcia și inegalitățile la nivel mondial.
Masa rotundă, care s-a desfășurat în fața unui public numeros, a adus laolaltă următorii
participanți: dl Peter Schmidt , membru al CESE și sindicalist cu normă întreagă, prof. dr.
Ayad-Al-Ani, cercetător asociat în cadrul Humboldt Institute for Internet and Society, dr.
Judith Schleicher, cercetătoare postdoctorală în cadrul Departamentului de Geografie al
Universității Cambridge, și dl Alexander Damiano Ricci, jurnalist și editor al Cafebabel. La
dezbatere au contribuit și doi oratori de seamă prezenți în rândul publicului, dl Brendan Burns și dna Baiba Miltoviča, membri ai
CESE.
Participanții la masa rotundă au dezbătut, printre altele, schimbările vaste și profunde generate de creșterea economiei platformelor
și consecințele acesteia asupra democrației și bunăstării în întreaga lume. A fost, de asemenea, adus în discuție rolul sindicatelor în
lumea afacerilor, care favorizează tot mai mult forme mai flexibile de muncă, și s-a studiat relația dintre sărăcie și mediul natural.
Pentru a afla mai multe despre dezbatere, consultați site-ul internet al CESE. (sma)

Luis Planas, secretarul general al CESE, a fost numit ministru în cadrul guvernului
spaniol condus de Pedro Sanchez
La data de 6 iunie, Luis Planas a răspuns la solicitarea președintelui Pedro Sanchez de a
face parte din guvernul spaniol, în funcția de ministru al agriculturii, pescuitului și
alimentației. Prin experiența sa de 35 de ani în afacerile europene, Luis Planas este una
dintre figurile marcante ale istoriei instituțiilor Uniunii Europene, în calitate de diplomat, înalt
funcționar al Comisiei, deputat în Parlamentul European și partizan al unei Uniuni Europene
puternice, unite și solidare. Pentru acest fervent apărător al idealului european, „nu există
alternativă la UE”.
Începând cu 20 ianuarie 2014, Luis Planas a fost secretarul general al Comitetului Economic
şi Social European. El a subliniat dintotdeauna importanța CESE, care reprezintă, în opinia
sa, „«fața umană» a Europei și, totodată, un forum unic, cu rol de punte între societatea
civilă și instituțiile europene”.
Luca Jahier, președintele CESE, a declarat: „Luis Planas, european convins, va continua să
construiască o Europă care acordă atenție aspirațiilor cetățenilor. Mă simt onorat de a fi
colaborat cu el și sunt convins că buna sa cunoaștere a modului de funcționare a Europei se
va dovedi utilă Spaniei în contextul Uniunii Europene.”
Isabel Caño, vicepreședinta responsabilă cu comunicarea în cadrul CESE, este convinsă că
după ce a exercitat funcția de secretar general al CESE, Luis Planas va aduce o valoare
adăugată proiectului european, deoarece cunoaște bine importanţa societății civile
organizate și a culturii dialogului pentru Europa de azi.
Luis Planas este originar din Valencia, Spania. Ca european convins, el a contribuit activ la
aderarea Spaniei la UE, în calitate de membru al echipei de negociere. Membru al
Congresului Deputaților din Spania, Luis Planas a fost purtător de cuvânt pentru probleme
europene și raportor pentru ratificarea Tratatului de aderare a Spaniei la Uniunea
Europeană. Din 1986 până în 1993, dl Luis Planas a fost ales deputat în Parlamentul European, membru al Comisiei pentru afaceri
externe și al Comisiei pentru afaceri instituționale, rămânând astfel la fel de activ în ce privește afacerile europene.
Ulterior, a devenit șeful de cabinet al vicepreședintelui Comisiei Europene, Manuel Marin, iar mai târziu al comisarului Pedro Solbes. În
2004, a fost numit ambasadorul Spaniei în Maroc, iar în 2010, ambasadorul Spaniei și reprezentantul său permanent pe lângă Uniunea
Europeană.
În 2012, a fost numit ministru regional al agriculturii, pescuitului și mediului în Andaluzia. În 2014, Luis Planas a devenit secretarul
general al CESE. Totodată, el este un adevărat umanist, fin cunoscător al literaturii, al poeziei și al muzicii. (eh)

Madi Sharma, membră a CESE, în top 100 al formatorilor de opinie din lume în
politica de gen
Dna Madi Sharma, membră a CESE, s-a clasat în 2018 printre cei mai importanți o sută de formatori de opinie din lume în politica de
gen. Lista a fost publicată în luna mai de Apolitical, o rețea globală gratuită care-i sprijină pe funcționarii publici și pe partenerii lor în
peste 120 de țări. Printre mulți alți importanți formatori de opinie în politica de gen se află activista Malala Yousafzai, prim-ministrul
canadian, Justin Trudeau, preşedintele Franței, Emmanuel Macron, ministra afacerilor externe a Suediei, Margot Wallström, secretarul
general adjunct al ONU, Amina Mohammed, și primarul Londrei, Sadiq Khan.
Dna Sharma figurează printre cei mai importanți 13 formatori de opinie din lume la categoria „Promovare” și a fost elogiată pentru
activitatea sa de purtătoare de cuvânt și de locutor internațional pe tema antreprenoriatului feminin, a diversității și a aspectelor de
gen. Dna Sharma este membră activă a Grupului „Angajatori” al CESE din 2002, a participat la numeroase audieri și a elaborat

numeroase avize. Domnia-sa a înființat și administrează Madi, o pleiadă de societăți
internaționale private și non-profit și de ONG-uri. Ea conduce, de asemenea, Grupul de
reflecție al femeilor pe teme economice și sociale. Felicitări, Madi! (ll)

Dna Pirkko Raunemaa, membră finlandeză a CESE, primește premiul „Delegatul
anului 2018” din partea interpreților de la Comisia Europeană
La data de 23 mai, la Bruxelles, dna Pirkko Rauneamaa, membră finlandeză a Grupului
Diversitate Europa din cadrul CESE, a fost distinsă cu premiul „Delegatul anului 2018” de
către interpreții finlandezi de la Comisia Europeană.
Premiul a fost creat cu scopul de a exprima aprecierea pentru delegații finlandezi care se
exprimă în finlandeză în cursul reuniunilor UE, apără statutul limbii finlandeze și cooperează
activ cu interpreții pentru a contribui la asigurarea unei interpretări de înaltă calitate a
discursurilor lor.
Dna Pirkko Raunemaa este membră a CESE din 2006. De-a lungul carierei sale în domeniul
siguranței alimentare, ea a reprezentat Finlanda în numeroase forumuri internaționale,
inclusiv în Comisia Codex Alimentarius din cadrul ONU și în Consiliul de administrație al
EFSA.(dm)
În fotografie, de la stânga la dreapta: Pirkko Raunemaa, membră a CESE și interpreții finlandezi Veijo Kruth și Tarja Kallio

Președinția extinsă a CESE în vizită la Cracovia, în Polonia, pe urmele trecutului
Președintele Luca Jahier și Președinția extinsă a Comitetului Economic și Social European sau deplasat în Polonia la 10, 11 și 12 iunie 2018, pentru a participa la o ședință inaugurală a
noii Președinții a CESE.
Preşedintele Luca Jahier și membrii au ales orașul Cracovia, din Polonia, ca loc simbolic al
memoriei și pentru a promova și a îmbogăți cultura dialogului în Uniunea Europeană.
Cu ocazia vizitei în Polonia, membrii delegației au participat la o dezbatere desfășurată la
Universitatea din Cracovia, în prezența unor intelectuali polonezi. Tema acestei dezbateri a
fost reconcilierea, grație memoriei, a celor doi plămâni ai continentului nostru - Europa de
Vest și Europa Centrală de Est, prin promovarea înțelegerii creative între aceste două zone.
Membrii Președinției extinse a CESE au adus omagiu victimelor lagărului de concentrare de
la Auschwitz-Birkenau.
Președinția extinsă este alcătuită din: dl Luca Jahier, președintele CESE, dna Milena Angelova, vicepreședinta responsabilă pentru
budet, dna Isabel Caño, vicepreședinta responsabilă pentru comunicare, dl Jacek Krawczyk, președintele Grupului „Angajatori”, dna
Gabriele Bischoff, președinta Grupului „Lucrători”, și dl Arno Metzler, președintele Grupului „Diversitate Europa”. Au fost, de
asemenea, prezenți președinții secțiunilor, și anume dl Stefano Palmieri, dna Ariane Rodert, dna Dilyana Slavova, dl Maurizio Reale,
dna Christa Schweng, dl Pierre Jean-Coulon și dna Lucie Studničná. (eh)
Discursul rostit de președintele Luca Jahier cu ocazia conferinței desfășurate la Universitatea din Cracovia:
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/reconciling-central-eastern-and-western-europe-historical-memories-buildstronger-union

La 1 iulie 2018, se încheie mandatul de șef al Departamentului pentru
Comunicare al dlui Peter Lindvald-Nielsen
Timp de zece ani, Peter Lindvald-Nielsen a colaborat cu ofițeri de presă și cu alți experți în domeniul imaginilor, relațiilor publice,

reprezentărilor grafice și platformelor de comunicare socială. A fost o vreme a titlurilor
captivante, a articolelor scurte sau lungi, a comunicatelor de presă, a manifestărilor politice,
sociale, culturale și gastronomice, când s-a muncit din greu, s-au purtat discuții îndelungate
și, mai mult decât atât, am râs cu toții pe întrecute. Motto-ul lui Peter este „râsul îi unește pe
oameni, căci nu este nimic mai omenesc decât să râzi cu ceilalți”. Peter ne-a îmbogățit
vorbirea, încurajându-ne să spunem DA în loc de NU, SĂ INVESTIM, în loc SĂ CHELTUIM și
SOLUȚIE, în loc de PROBLEMĂ.
Uneori, își trece discret în carnețel ziceri memorabile, precum cea a lui Hermann van
Rompuy care, în timpul sesiunii care a marcat cea de-a 60-a aniversare a CESE, a afirmat:
„Nu putem schimba trecutul, dar ne stă în putere să schimbăm viitorul”.
Dragă Peter, îți dorim să ai cât mai multe prilejuri de izbucnit în râs! Și să-ți mai treci în carnețelul cu coperte cafenii că ne vom aminti
de tine ca de un director harnic și zâmbitor și ca de un prieten.

La 1 iulie 2018, Peter Lindvald-Nielsen a fost numit director onorific al Departamentului pentru Comunicare din cadrul
CESE (eh)
Șapte întrebări pentru Peter Lindvald-Nielsen
1. Care a fost cea mai fericită clipă a carierei tale în instituțiile UE?

Când munca mea chiar „a făcut diferența” și, în același timp, când i-am văzut mulțumiți de viața din Belgia pe soția și copiii mei.
1. Care a fost cea mai surprinzătoare descoperire din viața ta profesională în UE?

Angajamentul și implicarea colegilor mei. Munca la instituții nu este o slujbă care să înceapă la 9 și să se sfârșească la 5: lucrezi aici
din răsputeri, ore în șir, fără să te plângi.
1. Dacă se întâmplă să întâlnești un tânăr în vârstă de – să zicem – 20 de ani, acum, când Europa se confruntă cu provocări de o
complexitate fără precedent, ce i-ai spune cu privire la viitor?

Fii optimist, dar să nu iei viața de-acum drept un bun câștigat. Implică-te pe plan social, dă dovadă de responsabilitate și
poartă-te cu ceilalți așa cum ai dori să se poarte ei cu tine.
1. Ce mesaj ai dori să îi transmiți succesorului tău?

Lucrează CU oamenii, nu ÎMPOTRIVA lor. Este o atitudine mult mai productivă, care îți aduce mult mai multe satisfacții.
1. Care este cea mai importantă trăsătură de caracter a responsabililor cu comunicarea?

Robustețea, căci oricine este expert în comunicare. Să aibă o atitudine deschisă, fără a fi naivi și să fie dornici să poarte o conversație
cu cineva pe care s-ar putea să nu îl cunoască.
1. Eroii tăi din viața de zi cu zi?

Soția mea, care a renunțat de bună voie la locul ei de muncă din Danemarca și s-a mutat cu mine în Belgia, departe de familie și
prieteni, ca să ne creștem copiii aici.
1. Motto-ul tău preferat?

„Dragostea nu face să se învârtă lumea, dar face să merite osteneala acestei călătorii”
(În limba daneză: Kærlighed får ikke Jorden til at dreje rundt, men kærlighed gör det værd at tage turen med).
Interviu realizat de Ewa Haczyk-Plumley, la 14 iunie 2018, la Bruxelles

Publicații noi
Publicație electronică – Comitetul Economic și Social European (CESE) – 60 de ani
de angajament
Societatea civilă în acțiune, pentru Europa de mâine!
Creat prin Tratatele de la Roma în 1957, Comitetul s-a reunit în prima sa sesiune plenară
în urmă cu 60 de ani, la 19 mai 1958. De atunci, istoria Comitetului este legată de cea a
procesului de integrare europeană, pe care a promovat-o dintotdeauna.
Această publicație electronică reconstituie cei 60 de ani de angajament al Comitetului
pentru participarea societăţii civile în toată diversitatea sa la construcţia Europei, punând în
evidență succesul său, marile sale realizări, valoarea sa adăugată și viziunea sa privind viitorul Europei .
Această publicație dinamică, îmbogățită cu conținut multimedia, în special materiale video și grafice informative, se adresează atât
publicului informat (mass-media, organizaţii ale societăţii civile, consilii economice şi sociale naționale, alte instituţii, universităţi
etc.), cât și publicului larg . Concepută ca un produs dinamic, ea urmărește să pună în evidență rolul unic al CESE – și al
societăţii civile organizate pe care o reprezintă – în procesul de integrare europeană , în calitate de motor al democraţiei
participative.
Adaptată la lectura pe dispozitive mobile (tablete și, pe viitor, telefoane inteligente), publicația va fi disponibilă, într-o primă etapă, în
trei limbi (EN, FR și DE) pe site-ul internet al Comitetului. (fgr)

Știrile CESE
La a 60-a aniversare, CESE promite să întreprindă acțiuni hotărâte și vizionare,
pentru o Europă mai bună
În discursul rostit la 24 mai, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Comitetului
Economic și Social European, președintele CESE, dl Luca - Jahier, a dat glas
hotărârii Comitetului de a nu se culca pe lauri și a trasat o direcție de acțiune
pentru viitor, pe baza a șapte priorități. Principalii lideri ai UE, participanți la
dezbaterea asupra viitorului Europei, împărtășesc convingerea că spațiul civic
este și trebuie să rămână un element esențial al democrației europene.

afirmat el.

Luând cuvântul la sesiunea plenară aniversară, președintele Luca Jahier a subliniat etapele
marcante din istoria CESE și a reamintit principalele realizări ale Comitetului, ca inițiator de
succes al unora dintre principalele acte legislative ale UE. De la Carta comunitară a
drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor la propunerea sa deschizătoare de drumuri
de introducere a unei taxe pe tranzacțiile financiare, „CESE are de ce să fie mândru”, a

Președintele Jahier a propus câteva soluții la provocările cu care se confruntă Europa și a indicat domeniile prioritare de acțiune
pentru anii care vin:
reafirmarea valorilor Uniunii;
punerea în aplicare a agendei pentru dezvoltare durabilă;
accelerarea coordonării politicii economice în cadrul UE;
gestionarea inteligenței artificiale în folosul umanității;
depunerea de eforturi pentru stabilirea unui cadru financiar multianual ambițios, care să se bazeze pe solidaritate, și
promovarea coeziunii;
dezvoltarea unui sentiment al identității europene prin cultură și educație;
asumarea unui rol activ în structurarea relațiilor cu țările din vecinătatea UE și nu numai.
În cadrul dezbaterii purtate în continuare, președintele CE, Jean Claude-Juncker , vicepreședintele PE, Ramón Valcárcel Siso, și
președintele CoR, Karl-Heinz Lambertz, au discutat cu dl Jahier despre modul cel mai eficient de abordare a provocărilor cu care se
confruntă Europa în perioada premergătoare alegerilor europene din 2019.
Într-un inspirat discurs, Herman Van Rompuy, fostul președinte al Consiliului European, și-a exprimat speranța și încrederea în
viitorul Europei și a subliniat rolul CESE în asigurarea unei democrații reziliente în Europa.
Darja Isaksson, membră a Consiliului Național pentru Inovare al prim-ministrului suedez, a prezentat punctele de vedere ale tinerei
generații europene, cerându-le liderilor UE să răspundă provocărilor dezvoltării durabile și revoluției digitale.
Luând cuvântul în închiderea ceremoniei, președintele Jahier i-a invitat pe participanți să urmeze îndemnul papei Ioan Paul al II-lea și
să nu le fie teamă de prezent, ci să aibă îndrăzneala de a-l trăi cu curaj.(dm)
Textul discursului ținut de președintele Jahier la sesiunea plenară aniversară
Urmărește discursul preşedintelui Jahier

Premiul pentru societatea civilă, ediția 2018 – Identități, valori europene și
patrimoniu cultural în Europa
Evoluțiile de la nivel mondial din ultimii ani au pus la grea încercare proiectul european. O serie de diviziuni interne, răspândirea
sentimentelor de nemulțumire în rândul cetățenilor și creșterea dramatică a migrației au luat pe nepregătite populația europeană și
toate nivelurile de guvernare, dând naștere unei retorici naționaliste și primejduind solidaritatea reciprocă. În acest context,
organizațiile societății civile au jucat un rol central în evidențierea potențialului patrimoniului cultural al Europei , în
consolidarea identităților și a societăților și în promovarea posibilităților ample ale diversității, care constituie baza istoriei noastre
europene.

Premiul CESE pentru societatea civilă 2018 vine să răsplătească inițiativele inovatoare care au oferit răspunsuri exemplare la
provocări legate de:
sensibilizarea cetățenilor față de multitudinea și bogăția identităților
europene;
exploatarea întregului potențial al bogăției culturale europene;
facilitarea accesului la patrimoniul cultural european;
promovarea unor valori europene precum respectarea demnității umane și a
drepturilor omului, libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept.
Premiile, cu o valoare totală de 50 000 EUR, vor fi împărțite între maximum cinci câștigători. Termenul de depunere a
candidaturilor este 7 septembrie 2018, iar ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la 13 decembrie 2018, la Bruxelles.
Pot concura pentru obținerea premiului CESE pentru societatea civilă toate organizațiile societății civile înregistrate oficial în Uniunea
Europeană și active la nivel local, național, regional sau european. În plus, concursul este deschis persoanelor particulare.
Lista completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile aici. (ll)

„Plățile directe trebuie direcționate doar către fermierii activi”, afirmă CESE,
solicitând sprijin specific pentru tinerii fermieri
CESE sprijină o PAC puternică și finanțată în mod corespunzător și o creștere a bugetului UE
la 1,3% din VNB, în concordanță cu creșterea economiei UE. Trebuie asigurată o finanțare
adecvată a PAC pentru a contrabalansa veniturile mici ale fermierilor și lucrătorilor din
agricultură, inflația și orice deficite cauzate de Brexit, precum și cerințele suplimentare
legate de schimbările climatice și de mediu.
„Fermierii europeni – fermele familiale, IMM-urile, cooperativele și alte sisteme agricole
tradiționale – trebuie să aibă posibilitatea de a trăi din veniturile fermelor. Acest lucru
trebuie garantat prin prețuri echitabile și plăți directe substanțiale. Plățile directe ar trebui
direcționate totuși doar către fermierii activi și către întreprinderile agricole care sunt
implicate în producția agricolă, conform unor criterii obiective și practici regionale, și care
furnizează bunuri publice. „A fi proprietar de terenuri agricole nu este un criteriu suficient”,
a afirmat Jarmila Dubravská, raportoarea avizului CESE „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”. „Pentru fermierii din UE este
deosebit de important ca propunerile legislative să implice o simplificare reală a celor mai birocratice elemente ale PAC”, a adăugat
John Bryan.
Subsidiaritatea nu trebuie să submineze PAC sau piața unică, ci ar trebui să se aplice numai planurilor de punere în aplicare a
obiectivelor PAC ale statelor membre, oferindu-le astfel un anumit grad de flexibilitate pentru a adopta opțiunile de plată aferente
primului și celui de-al doilea pilon, astfel încât acestea să corespundă cât mai bine tipurilor de agricultură, structurilor și condițiilor din
țara respectivă, luând în considerare condițiile ei naturale și de mediu. CESE nu este de acord ca statele membre să transfere fonduri
din al doilea pilon în primul pilon; solicită mai degrabă un nivel rezonabil de cofinanțare de către statele membre în cadrul celui de al
doilea pilon.
CESE propune totodată îmbunătățirea sprijinului PAC pentru tinerii fermieri și a reînnoirii generațiilor. În sfârșit, UE trebuie să-și
definească o strategie mai coerentă referitoare la PAC și la politica comercială. (sma)

27 de sticle reciclate fac (cât) un hanorac
O strategie de succes în domeniul materialelor plastice trebuie să urmărească
adoptarea unor măsuri eficace în materie de educație și de formare, pentru a
încuraja respectarea unui echilibru dinamic al biosferei. În vederea îmbunătăţirii
procesului de reciclare a materialelor plastice și pentru a accelera tranziția către
o economie circulară, trebuie concepute stimulente în ceea ce priveşte
proiectarea și comportamentele, dar și standarde tehnice și de reglementare
comune.
În avizul său referitor la Strategia Comisiei privind materialele plastice într-o economie
circulară, Comitetul subliniază că reciclarea plasticului este o oportunitate esențială pentru
dezvoltarea economică durabilă și competitivă. Obiectele fabricate din material plastic
trebuie considerate drept o materie primă prețioasă, care trebuie recuperată. „Avem nevoie
de o cultură europeană a circularității materialelor plastice, bazată pe analiza întregului ciclu de viață al produselor”, a susţinut dl
Antonello Pezzini, raportorul avizului, care a mai afirmat că „acest lucru se va întâmpla numai cu condiţia implicării cetățenilor și a
societății civile. Avantajele sortării și reciclării materialelor plastice trebuie să devină o realitate pentru cetățenii europeni”.
Microplasticele – utilizate adesea în detergenți, cosmetice, mobilă şi vopsele – necesită o atenție specială, deoarece poluarea din
această sursă prezintă unul dintre cele mai mari pericole pentru mediu și pentru sănătatea umană.
De la PET la fibre
CESE încurajează colectarea separată și – mai ales – reciclarea polietilentereftalatului (PET), care poate aduce beneficii economice în
UE, creând noi oportunităţi productive și de ocupare a forței de muncă. Transformarea polietilentereftalatului în material textil este un
lucru inovator și ecologic, garantând că, de la tehnica de producţie la proiectare, calitatea se păstrează. Iar cifrele sunt şi ele
impresionante: e nevoie doar de circa 27 de sticle de apă de un litru şi jumătate – cam cât se recomandă unei familii de patru
persoane să consume pe săptămână – pentru a face un hanorac. (sma)

Noile forme de muncă necesită condiții de muncă mai transparente și mai

previzibile
Odată cu sporirea locurilor de muncă flexibile și atipice în UE, devine esențială acum
garantarea unor condiții de muncă mai transparente și previzibile pentru toți lucrătorii, care
poate fi cel mai bine realizată prin intermediul dialogului social și al negocierilor colective la
nivel național, afirmă CESE în avizul său privind propunerea Comisiei de directivă privind
transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă.
CESE a descris directiva ca fiind un autentic pas înainte către implementarea Pilonului
european al drepturilor sociale și adaptarea la viitoarea sferă a muncii. Cu toate acestea,
Comitetul a atras atenția asupra posibilei sarcini administrative, care i-ar putea împovăra pe
angajatori (în cazul în care unele dispoziții ale directivei s-ar pune în aplicare în forma
actuală), și recomandă clarificarea anumitor aspecte și ca responsabilitatea pentru unele
aspecte să revină statelor membre.
„Directiva privind transparența condițiilor de muncă reprezintă o mare șansă de a iniția o Europă socială”, a afirmat
Christian Bäumler, raportorul avizului CESE, care a adăugat că lucrul la cerere nu poate fi menținut ca formă de muncă fără
stabilirea unei perioade de referință adecvate și a unui preaviz corespunzător pentru lucrători.
Coraportoarea, Vladimira Drbalová, a subliniat că actuala propunere conține o serie de dispoziţii neclare, care ar putea provoca
incertitudini pe piaţa forței de muncă. A fost necesară o ajustare, întrucât propunerea nu era încă bine întemeiată.(II)

Sistemul de TVA al UE trebuie aliniat de urgență la evoluțiile pieței
CESE salută propunerile Comisiei Europene referitoare la Planul de acțiune
privind TVA, care își propune să ofere beneficii consumatorului final, dar solicită
introducerea unor modificări. Comitetul îndeamnă statele membre să facă tot
posibilul pentru a pune în aplicare reformele propuse și pentru a trece la un
sistem definitiv de TVA (taxa pe valoarea adăugată) într-un interval de timp
rezonabil.
În opinia CESE, actualul sistem de TVA al UE trebuie aliniat la ultimele evoluții ale pieței,
modele de afaceri și tehnologii, pentru a garanta că piața unică funcționează corespunzător,
a simplifica normele privind TVA și a preveni frauda fiscală.
Pentru a elimina decalajul în materie de TVA, statele membre ar trebui să înființeze foruri
care să asigure schimbul de bune practici cu privire la colectarea veniturilor și să analizeze modalitățile optime de utilizare a
tehnologiei digitale pentru a combate frauda legată de TVA, a simplifica sarcina administrativă a autorităților fiscale și a
întreprinderilor și a le oferi acestora un acces mai ușor la informații. O atenție deosebită ar trebui acordată conceperii unui sistem
eficient de colectare a impozitelor în contextul comerțului transfrontalier.
CESE solicită tuturor instituțiilor implicate în procesul de reformă să examineze în ce mod ar putea fi introdus un sistem comun de TVA
pentru bunuri și servicii. Este de acord cu propunerile Comisiei privind cotele reduse de TVA și recomandă aplicarea acestora la
anumite categorii de bunuri și servicii, în special cele de interes general. O „listă negativă” de bunuri și servicii la care ar urma să
se aplice cota obișnuită de TVA nu ar trebui să limiteze în mod nejustificat libertatea statelor membre de a stabili cote reduse pentru
anumite bunuri de interes general.
În cele din urmă, CESE consideră că pragurile pentru noul sistem de TVA pentru întreprinderile mici ar trebui stabilite la un nivel
care să garanteze că toate IMM-urile sunt acoperite. Normele privitoare la acestea ar trebui să se aplice și întreprinderilor din sectorul
economiei sociale.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați primul și al doilea aviz pe această temă. (jk)

Investițiile în calculul de înaltă performanță vor fi benefice pentru bunăstarea
noastră, competitivitate și crearea de locuri de muncă
CESE sprijină inițiativa Comisiei Europene de a crea Întreprinderea europeană comună
pentru calculul de înaltă performanță și afirmă că această tehnologie esențială va contribui
la încercarea de a soluționa cele mai dificile probleme cu care se confruntă societatea de
astăzi și, în cele din urmă, va aduce beneficii bunăstării noastre, competitivității și creării de
locuri de muncă.
În avizul adoptat în sesiunea plenară din 23 mai 2018, elaborat de Ulrich Samm și Antonio
Longo, Comitetul subliniază că Întreprinderea comună EuroHPC va avea, în mod cert,
valoare adăugată pentru suveranitatea și independenţa digitală a UE, care va deveni un
actor-cheie al dezvoltării digitale, cu impact direct asupra competitivităţii și calităţii vieţii
oamenilor.
„Investiția inițială de 1 miliard EUR pentru achiziționarea și exploatarea echipamentelor de calcul intensiv de nivel mondial este
importantă, dar nu prea ambițioasă, mai ales în comparație cu ceilalți actori principali, SUA și China”, a afirmat dl Samm. „Avem
nevoie de eforturi suplimentare din partea UE pentru a le alinia la cele ale concurenților noștri la nivel mondial”, a adăugat el. În
special, va fi nevoie de o creștere substanțială a investițiilor în statele membre ale UE, combinată cu un program european solid de
cercetare și inovare, pentru a menține aplicațiile de calcul de înaltă performanță (HPC) la un nivel de performanță mondială.
CESE recomandă de asemenea să se consolideze cât mai mult posibil dimensiunea socială a procesului de digitizare, în cadrul
Pilonului european al drepturilor sociale, prin stabilirea unor provocări societale care să fie soluționate prin utilizarea noii infrastructuri
digitale. „Implementarea și utilizarea echipamentelor de nivel înalt trebuie să aibă un impact pozitiv evident și măsurabil asupra vieții
cotidiene a tuturor cetățenilor europeni”, a declarat dl Longo. „Din acest motiv pledăm pentru punerea în aplicare a unei strategii de
comunicare la nivel european pentru a informa cetățenii și întreprinderile cu privire la această nouă inițiativă importantă”. (mp)

Viitorul Balcanilor de Vest trebuie să fie un viitor european
Peste 100 de reprezentanți ai societății civile au adoptat, la 15 mai, la Sofia,
contribuţia lor la Summitul UE-Balcanii de Vest al șefilor de stat.
Participanții la conferința la nivel înalt s-au declarat convinși că extinderea Uniunii Europene
și, în special, propagarea valorilor sale democratice și a standardelor sale juridice în
regiunea Balcanilor de Vest sunt în interesul țărilor din Balcanii de Vest, și, deopotrivă, al UE.
Promovarea valorilor UE în regiune reprezintă o garanție pentru securitate și stabilitate și
consolidează dezvoltarea socială și economică, democrația și statul de drept în aceste țări,
ceea ce, la rândul său, înseamnă stabilitate și securitate pentru UE.

„Viitorul regiunii este un viitor european” , a subliniat președintele CESE, dl Luca
Jahier, în declarația sa din cadrul conferinței. „Sunt convins că nu există alternativă –
nici pentru UE, nici pentru țările din Balcanii de Vest – la înaintarea neabătută, cu pași hotărâți, pe calea schimbării,
către statutul de membru deplin.”
„Am convingerea fermă că este nu numai în interesul țărilor și popoarelor din Balcanii de Vest, ci și în interesul
nostru, al tuturor, în UE, de a integra această regiune cât mai curând cu putință în Uniunea noastră” , a declarat dna
Dilyana Slavova, președinta Secțiunii pentru relații externe a CESE, la deschiderea conferinței.
Viceprim-ministrul bulgar pentru reforma sistemului judiciar și ministru al afacerilor externe, dna Ekaterina Zaharieva, a subliniat,
la rândul său, necesitatea de a implica societatea civilă: „Partenerii sociali joacă un rol important în dezvoltarea socioeconomică și
coeziunea din Balcanii de Vest.” Domnia sa și-a exprimat speranța că două dintre țările din Balcanii de Vest vor deveni membre ale
UE până în 2025.
Reprezentanții organizațiilor societății civile s-au axat în principal pe drepturile și emanciparea grupurilor vulnerabile din
regiune. (sg)

Comerțul, investițiile, securitatea socială și solidaritatea – subiecte aflate în
centrul dezbaterilor la A 16-a masă rotundă a societății civile UE-China
„Contribuția societății civile îmbogățește parteneriatul multilateral dintre Uniunea
Europeană și Republica Populară Chineză și conduce la relații internaționale mai bune”, au
convenit președintele CESE, dl Luca JAHIER, și vicepreședintele Consiliului
Economic și Social din China, dl Yang Chongui, cu ocazia celei de A 16-a mese
rotunde organizate de instituțiile lor. Sinteza principalelor concluzii și recomandări ale
acestei reuniuni se regăsește într-o Declarație comună publicată de cele două părți în urma
celei de A 16-a reuniuni a mesei rotunde UE-China, care a avut loc la 28 și 29 mai, la Varna,
în Bulgaria.
„Masa rotundă UE-China s-a impus ca unul dintre evenimentele bilaterale majore organizate
între UE și China, care reflectă situația generală pozitivă și stabilitatea relațiilor lor”, a
declarat președintele CESE, dl Luca Jahier, adăugând că, în calitatea lor de importanți parteneri strategici în domeniile economic și
politic, UE și China trebuie să colaboreze în continuare cu privire la un număr tot mai mare de aspecte.
A 16-a masă rotundă s-a concentrat asupra unor chestiuni legate de securitatea socială și mecanismele de solidaritate socială,
precum și asupra relațiile comerciale și de investiții dintre UE și China.
În paralel cu masă rotundă, a avut loc o reuniune tripartită pe tema „2018 – Anul turismului UE-China”, organizată împreună cu
Ministerul Turismului și cu Consiliul Economic și Social din Bulgaria. Această inițiativă are scopul de a promova destinațiile mai puțin
cunoscute, de a oferi ocazia strângerii relațiilor de cooperare economică, de a facilita eliberarea vizelor și, totodată, de a îmbunătăți
legăturile aeriene dintre UE și China. (ia)

Un acord de asociere UE-Mercosur este posibil doar dacă este favorabil ambelor
părți
Comitetul Economic şi Social European subliniază că acordul nu trebuie să
sacrifice niciun sector, nicio regiune sau țară
Uniunea Europeană este cea mai mare economie din lume, iar Mercosur a șasea economie.
În Avizul său Către un acord de asociere UE-Mercosur, adoptat în sesiunea plenară, la 24
mai, Comitetul Economic şi Social European afirmă că semnarea acordului de asociere aduce
beneficii semnificative ambelor părți. UE ar obține acces la o piață de aproape 300 de
milioane de locuitori. Mercosur ar putea să-și diversifice economiile, să-și sporească
valoarea exporturilor și să aibă acces la o piață de 500 de milioane de persoane.
Încheierea unui acord de asociere între UE și Mercosur , care să țină seama de
teritoriu, de populație și de actualele schimburi comerciale în valoare de peste 84 de
miliarde EUR anual, ar permite consolidarea rolului celor două blocuri pe scena
internațională și constituirea unui mare spațiu de integrare economică, care ar aduce beneficii ambelor părți și ar avea un
efect de propagare pozitiv, și pentru restul Americii Latine. Acordul de asociere nu se poate întemeia, în niciun caz, pe o negociere
defectuoasă, avertizează CESE.

„CESE îndeamnă părțile participante la negocieri, în special UE, să țină seama de costurile semnificative, din punct de
vedere politic și economic, pe care le-ar presupune eșecul acestui acord sau încheierea unui acord dezechilibrat pentru
ambele părți”, a declarat raportorul avizului CESE, Josep Puxeu Rocamora. Acordul de asociere ar fi un acord strategic
cuprinzător, care urmărește să aducă beneficii pe termen lung pentru toți actorii economici şi sociali de ambele părți, cu privire la
dezvoltare, securitate, migrație și provocări legate de mediu.

„Acordul de asociere ar trebui să conțină o dimensiune socială, de ocupare a forței de muncă și de mediu, care să îl
definească în întregime”, a reamintit coraportorul avizului, Mário Soares. „Această dimensiune ar trebui să garanteze că relaţiile
economice sunt conforme obiectivelor sociale şi de mediu, și convențiilor OIM care reglementează dezvoltarea durabilă.” (sg)

Decidenții politici europeni afirmă că Uniunea Europeană nu trebuie să piardă din
vedere propriile valori în procesul de dezvoltare a inteligenței artificiale
Prima reuniune la nivel înalt a părților interesate privind inteligența artificială, organizată de
Comitetul Economic și Social European (CESE) și Comisia Europeană la 18 iunie, la
Bruxelles, a subliniat că UE trebuie să vegheze ca inteligența artificială să fie sigură,
imparțială și conformă cu valorile europene.
„Inteligența artificială este o tehnologie care nu trebuie să ne invadeze și să ne subjuge”, a
declarat Catelijne Muller, președinta Grupului de studiu tematic privind inteligența
artificială al CESE, adăugând că oamenii ar trebui să păstreze controlul asupra inteligenței
artificiale.
Mariya Gabriel, comisarul UE pentru economie digitală și societate digitală, s-a referit la
eforturile Comisiei de a lansa o acțiune coordonată privind inteligența artificială, pe care o
consideră „o prioritate politică esențială.” Comisia intenționează să majoreze investițiile publice și private în inteligența artificială la
20 de miliarde EUR până în 2020 și, apoi, la 20 de miliarde EUR pe an, timp de încă un deceniu.
Mady Delvaux, raportoarea PE privind inteligența artificială, a atras atenția asupra provocării pe care o reprezintă accesibilitatea,
afirmând că Europa trebuie să repartizeze în mod eficace bogăția generată de inteligența artificială.
Inteligența artificială este una dintre principalele priorități politice ale președinției actuale a CESE. După cum a subliniat
Ariane Rodert, președinta Secțiunii pentru piața unică, producție și consum, CESE lucrează în prezent la două noi avize pe tema
inteligenței artificiale. (ia)

Ziua europeană a întreprinderilor din economia socială la a treia ediție – a venit
vremea recunoașterii și a extinderii
„Este momentul ca întreprinderile din economia socială să facă dovada asumării valorilor
europene acum, când UE se confruntă cu provocări uriașe,” a declarat dna Ariane Rodert,
membră a Comitetului Economic și Social European (CESE), în deschiderea manifestării Ziua
europeană a întreprinderilor din economia socială (IES), aflată la a treia ediție. Organizată la
4 iunie, la sediul CESE din Bruxelles, manifestarea s-a axat asupra modului în care poate fi
extinsă economia socială și a prezentat câțiva antreprenori sociali inovatori.
Astăzi, economia socială este o sursă de muncă salariată pentru 6,3% din populația activă,
oferind 13,6 milioane de locuri de muncă remunerate în Uniunea Europeană. Antreprenorii
sociali și decidenții politici au subliniat faptul că este momentul ca acest sector să ia
amploare.
Vorbitorii au subliniat că, în Europa, potențialul de dezvoltare economică și de transformare socială al economiei sociale este adesea
subestimat și au atras atenția asupra rolului pe care l-ar putea juca întreprinderile din economia socială la nivel internațional, în
special în regiunile în care rata șomajului este foarte ridicată, precum cea a Balcanilor, sau în țările africane.
Programul manifestării a fost diversificat prin prezentarea a patru exemple de IES inovatoare și de succes, care au făcut dovada
faptului că extinderea este posibilă în economia socială, și prin cele trei ateliere participative, care s-au axat pe egalitatea de gen în
cadrul IES, rolul clusterelor și posibilitățile de extindere.
Factorii de decizie europeni au căzut de acord că acum este momentul potrivit pentru ca economia socială să ia avânt, atrăgând însă
atenția și asupra riscului de a da uitării cooperarea și solidaritatea, pe care se întemeiază de fapt economia socială. (ia)

Cea de a 9-a ediţie a Zilelor societății civile a CESE: era digitală are nevoie de
competențe umane și de un mediu juridic adecvat
Cetățenie, democrație și cultură într-o Europă digitalizată a fost motto-ul ediţiei
din 2018 a Zilelor societății civile, organizate de Grupul de legătură, la sediul
Comitetului Economic și Social European (CESE) din Bruxelles, la 24 și 25 mai.
Rapiditatea spectaculoasă a schimbărilor din era digitală va cauza şi unele daune, însă, pe
termen lung, oamenii vor lucra mai puțin și într-un mod diferit, cu o percepţie subiectivă a
unui plus de bunăstare, a declarat, în discursul său de deschidere, Andrea Renda,
președintă pentru inovare digitală în cadrul College of Europe. Ray Pinto, director de politici
la DIGITALEUROPE, a avertizat că, în Europa, există un deficit de aproximativ o jumătate de
milion de specialişti. În plus, în timp ce SUA și China au înregistrat o creștere impresionantă
a brevetelor din domeniul inteligenţei artificiale, Europa a rămas în urmă. 83% din investiţiile
externe în inteligenţa artificială au fost absorbite de SUA şi China.
În cadrul celor șase ateliere, participanții au discutat despre convieţuirea în Europa digitală a viitorului, încheind cu adoptarea a șapte
recomandări esențiale:
consolidarea sinergiilor dintre educație și cultură în domeniul exprimării culturale și a cetățeniei în toate instituțiile de
învățământ și din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții;
OSC ar trebui să beneficieze de sprijin în eforturile lor de promovare sporită a egalităţii, incluziunii și participării la viața civică,
inclusiv online;
controlul și monitorizarea supravegherii ar trebui consolidate, iar societatea civilă ar trebui să fie implicată în monitorizarea
mecanismelor de supraveghere;
la nivel local, instrumentele electronice de creare în comun sau de externalizare spre public ar trebui utilizate mai frecvent,
pentru a spori implicarea cetățenilor;
accesibilitatea ar trebui să urmeze aceeași cale ca securitatea și protecția datelor. Ea ar trebui să reprezinte un aspect
fundamental al produselor și serviciilor TIC;
Inteligenţa artificială poate și trebuie să-i ajute pe lucrători, nu să-i înlocuiască;
sprijinirea și promovarea Cartei UE a drepturilor fundamentale digitale. (sma)

Beneficiile economice de la nivel regional ale tranziției energetice sunt adesea
trecute cu vederea
La 31 mai, Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat o audiere pe tema
„Tranziția energetică în regiunile Europei”, pentru a aduce în centrul atenției beneficiile
economice de la nivel regional ale trecerii la o aprovizionare descentralizată cu energie cu
emisii scăzute de dioxid de carbon, subiect care a fost până în prezent foarte puțin
examinat, în ciuda faptului că tranziția are o dimensiune regională clară.
Trecerea la energii curate și din surse regenerabile se poate dovedi deosebit de benefică
pentru regiunile mai puțin prospere, reducând așadar inegalitățile dintre diferite zone ale
Europei și asigurând o mai bună coeziune socială și regională în întreaga UE. S-a demonstrat
că energia produsă pe plan local prin inițiative cetățenești a dus la reducerea sărăciei
energetice.
Acest lucru a fost ilustrat cu două exemple de succes, prezentate în cadrul audierii. Primul a fost proiectul pus în practică în orașul
Treuenbrietzen din Germania, care și-a atins obiectivul de a asigura o aprovizionare independentă și descentralizată cu energie curată
a comunității respective, ce nu se bucurase în trecut de servicii corespunzătoare în domeniu.
Celălalt proiect reușit de tranziție energetică a aparținut localității Turośń Kościelna din estul Poloniei, situată într-una dintre cele mai
sărace regiuni ale UE. Proiectul a dus la o scădere radicală a emisiilor anuale de CO2 și la economii în valoare de 95 000 EUR pe an.
Concluziile audierii vor fi utilizate la elaborarea avizului CESE pe tema „Efectele unei noi structuri de aprovizionare cu energie, fără
emisii de dioxid de carbon, descentralizată și digitalizată, asupra ocupării forței de muncă și a economiilor regionale”. Avizul va fi
prezentat la sesiunea din iulie a CESE, în prezența vicepreședintelui Comisiei Europene, dl Maroš Šefčovič. (ll)

Propunerea bugetară a Comisiei Europene este lipsită de ambiție politică
Propunerea privind cadrul financiar multianual al UE (CFM) 2021-2027, prezentată
de Comisie, nu merge suficient de departe și este lipsită de ambiție politică –
aceasta a fost una dintre principalele concluzii ale unei conferințe pe această
temă organizată de CESE. Ar fi de dorit să se ajungă cu celeritate la încheierea
unui acord pentru un buget pe termen lung reformat în mod corespunzător.
Participanții la conferința CESE au recunoscut constrângerile la care este supus următorul
CFM și au salutat numeroasele aspecte pozitive conţinute în propunerea Comisiei, dar și-au
exprimat, în acelaşi timp, şi îngrijorarea faţă de discrepanța tot mai mare dintre
preocupările și așteptările cetățenilor, pe de o parte, și puterea instituțională limitată și
resursele financiare insuficiente alocate în prezent pentru UE. Propunerea Comisiei nu a
reuşit să soluționeze această discrepanţă, ceea ce explică necesitatea revizuirii propunerii.
Stefano Palmieri, președintele Secțiunii ECO a CESE, a îndemnat liderii UE, în acord cu Parlamentul European, să majoreze
plafonul actual pentru cheltuielile UE la 1,3% din VNB.
Nu doar mărimea, ci și structura, distribuția și setul de instrumente al propunerii de buget au fost supuse dezbaterii. Au existat diferite
luări de poziţii cu privire la acest aspect.
Deși, în general, vorbitorii au salutat adăugarea de noi priorități politice, ei au solicitat o evaluare aprofundată a noilor instrumente de

politică din punctul de vedere al adecvării și eficacităţii.
Noile priorități nu ar trebui să afecteze punerea la dispoziţie a resurselor financiare pentru cele de lungă durată, cum ar fi politica de
coeziune și politica agricolă comună, independent de faptul că aceste politici ar trebui reformate în mod corespunzător.
Instituirea unei condiționalități mai stricte pentru accesul la finanțarea UE a fost primită pozitiv, iar noile instrumente pentru o UEM
stabilă au fost salutate. Cu toate acestea, participanții au pus sub semnul întrebării nivelul de ambiție și eficacitatea instrumentelor
propuse și au solicitat mai multe detalii.
În cele din urmă, vorbitorii au convenit că este extrem de important să se ajungă la un acord cu privire la CFM înainte de reuniunea
informală a Consiliului European de la Sibiu și de alegerile parlamentare din 2019.
Concluziile conferinței vor contribui la elaborarea unui aviz al CESE care urmează să fie discutat la sesiunea plenară a CESE din
septembrie 2018. (jk)

Știri despre grupuri
Un studiu privind punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale
redactat de Grupul „Lucrători” al CESE
Un studiu realizat de către Observatorul european al situației sociale și al demografiei,
pentru Comitetul Economic și Social European, la cererea Grupului „Lucrători”.
Pilonul social poate asigura noi drepturi ale cetățenilor , care sunt absolut necesare
după ani de criză și de austeritate. Dar care este stadiul punerii sale în aplicare? A avut deja
un impact? Care este calea de urmat?
Uniunea Europeană are nevoie de o puternică dimensiune socială pentru a echilibra
perspectiva economică dominantă, iar acești factori esențiali se regăsesc printre principiile
pilonului. Percepția de ansamblu asupra pilonului este pozitivă, însă faptul că nu are
caracter obligatoriu stârnește îngrijorare, îndeosebi cu privire la finanțare, pentru care
resursele alocate în contextul Cadrului financiar multianual (CFM) vor fi de o importanță
crucială.
Studiul a relevat faptul că pilonul avut deja un impact semnificativ asupra semestrului
european 2018, al cărui Tablou de bord social reprezintă un pas înainte, deși mai
trebuie perfecționat.
În ceea ce privește recomandările formulate, studiul constată că este important să se
asigure salarii minime decente și – mai important –, să se asigure un venit de
subzistență, care să ofere garanția faptului că lucrătorii chiar pot supraviețui de pe urma
lui. Autorii propun ca rata riscului de sărăcie să servească drept ghid de stabilire a
veniturilor de subzistență, în condițiile adaptării la contextele naționale specifice. (pr)
Studiul este disponibil aici

„În apărarea diversității”
redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE
Am vizitat Auschwitz-Birkenau de mai multe ori și de fiecare dată m-au copleșit ororile și
tratamentul inuman pe care ființa umană este în stare să îl aplice semenilor săi. M-au
încercat însă și alte sentimente, diferite de la o vizită la alta. Poate că era de așteptat și,
într-adevăr, am sperat ca vizita din 12 iunie a Președinției extinse a CESE la lagărele de
concentrare să fie prilej de reflecție nu numai asupra trecutului, ci și, îndeosebi, asupra
prezentului și viitorului.
Astăzi se abate asupra Europei amenințarea populismului și a naționalismului. Să ne gândim
numai la alegerile recente din Ungaria, Italia, Austria, Germania și Slovenia. Voturile
acordate partidelor populiste în statele membre ale UE au ajuns, de la o medie de 8,5% în
2000, la peste 24%, maximul înregistrat la ora actuală. Nu încape nicio îndoială că, pentru a stăvili această tendință, UE și valorile sale
trebuie să fie plasate în centrul atenției. UE, ca instituție, nu are totuși răspuns la toate problemele. La rândul lor, cetățenii europeni și
societatea civilă trebuie să depună eforturi tot mai susținute pentru a-i găsi pe cei care au alunecat pe panta extremismului și pentru
a intra cu ei în dialog, contribuind astfel la reechilibrarea societăților și sistemelor noastre politice.
Noi, cei din Grupul „Diversitate Europa”, ne luăm în serios acest rol. Este responsabilitatea noastră și, grație expertizei și creativității
grupului nostru, vom contribui în continuare la o Europă durabilă și pașnică, la echilibrul dintre progresul socioeconomic și reducerea
sărăciei și la respectarea mediului înconjurător. Agricultorii, ecologiștii, reprezentanții IMM-urilor, ai profesiilor liberale, ai
consumatorilor, ai organizațiilor care activează în favoarea persoanelor cu handicap și a vârstnicilor „vor vorbi” cu cetățenii europeni
și în numele lor, atât în activitatea de zi cu zi a Comitetului, cât și contribuind activ la proiectul de foaie de parcurs al CESE „De la
Cracovia la Sibiu și mai departe”, care își propune să prezinte viziunea societății civile asupra Europei de mâine. Nu trebuie omisă nici
conferința grupului nostru care va avea loc în octombrie, în Austria, pe tema „Ne pot vindeca de euroscepticism progresul economic și
stabilitatea socială?” Pentru că, mai presus de toate, Europa înseamnă respect reciproc și apărarea diversității. O diversitate care
începe în Grupul nostru, „Diversitate Europa”.
Arno Metzler
Președintele Grupului „Diversitate Europa” (Grupul III)

Viitorul Europei – Perspectivele angajatorilor
redactat de Grupul „Angajatori” al CESE
Mai coerentă, mai unită și mai puțin birocratică: astfel consideră angajatorii că
trebuie să fie Europa în viitor. Mediul de afaceri rămâne în mod hotărât proeuropean și dorește să joace un rol activ în definirea viitorului UE. Participanții la
conferința pe tema „Viitorul Europei – Perspectivele angajatorilor”, care a avut
loc la 21 iunie 2018 la Madrid, în Spania, au subliniat exemple concrete de lacune
constatate în UE și au indicat soluții pentru viitor.
„Dacă pierdem din vedere valorile europene, vom pierde și Uniunea Europeană”, a afirmat
dl Jose Vincente Gonzalez, vicepreşedintele Confederației angajatorilor și a sectoarelor
industriale din Spania (CEOE), în discursul său de deschidere. Viitorul Europei trebuie privit
în contextul global. Provocările geopolitice – precum politica actuală a SUA sau fluxurile migratorii – se cer abordate.
Uniunea Europeană trece de la o criză la alta, dar mai ales în circumstanțele actuale, când ordinea mondială pe care o cunoaștem
face obiectul unor schimbări profunde, trebuie să rămânem uniți și să acționăm cu ambiție și curaj. Angajatorii sunt o soluție și nu o
problemă – a afirmat dl Jacek Krawczyk, președintele Grupului „Angajatori”. Nu ar trebui să ne temem să construim în continuare o
Europă unită sau să acționăm uniți și solidari. Și nu ar trebui să ne temem nici să afirmăm clar și răspicat care sunt nevoile
întreprinderilor pentru a putea funcționa.
Dezbaterea s-a axat pe două aspecte ale viitorului UE – piața internă și uniunea economică şi monetară. Reglementarea excesivă
rămâne o provocare pentru întreprinderile europene. În numeroase sectoare, digitizarea în curs necesită schimbări majore în modelul
de afaceri pentru ca întreprinderile să rămână competitive. Participanții la masa rotundă privind uniunea economică şi monetară au
convenit că reformele din acest domeniu inițiate după criză reprezintă un pas în direcția cea bună, dar progresează prea lent și nu
sunt suficient de ambițioase.
Membrii Grupului „Angajatori” au avut, de asemenea, onoarea de a o întâlni pe dna Ana Pastor, președinta Congresului deputaților –
parlamentul spaniol – și de a-i prezenta concluziile conferinței. Acest eveniment a fost organizat în comun de Confederația
angajatorilor și a sectoarelor industriale din Spania (CEOE) și de Grupul „Angajatori” al Comitetului Economic şi Social European. (lj)

Curând la CESE/Evenimente culturale
A 60-a aniversare a CESE – pe acordurile muzicale ale concertului „Songs of
Longing”
Evenimentul cultural organizat cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a CESE a fost, fără
îndoială, o reprezentație artistică unică și memorabilă, care a reușit să îmbine cu succes
diverse elemente din sfera culturală și a industriei creative.
Organizat în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural, în cooperare cu Opera La
Monnaie și sub conducerea artistică a dlui Airan Berg, spectacolul „Songs of Longing” a
prezentat, în avanpremieră, părți ale proiectului comunitar care va debuta la sfârșitul lunii
iunie.
Spectacolul, care a reunit trei ansambluri artistice interconectate, de muzică, dans și teatru,
a subliniat rolul culturii în prezentul și viitorul Europei și a insistat asupra mesajului
emblematic al UE: „Uniți în diversitate”.
Astfel, s-au adunat laolaltă diferitele elemente care alcătuiesc domeniul principal de interes al CESE: politica socială și aspectele
societale, economia și cultura.
Artiști profesioniști, cu renume sau la început de carieră, au jucat și au cântat pe aceeași scenă cu membri ai comunităților artistice
care trăiesc și lucrează la Bruxelles. Ei i-au antrenat pe spectatori într-o călătorie prin patrimoniul nostru cultural atât de divers,
arătând modul în care acesta stimulează creativitatea contemporană, hrănind în noi speranța într-un viitor întemeiat pe umanitatea
noastră comună.
Spectacolul ”Songs of Longing”, cu o audiență impresionantă, a avut loc joi, 24 mai, la Albert Hall.
Detalii aici (ck)
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