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Editorial
E vară și vacanță! Este momentul ideal să ne refacem forțele și ocazia
potrivită să ne lărgim orizonturile: traversând frontiere, descoperind noi
culturi, învățând alte limbi și găsind surse de inspirație...
Odată întorși la muncă, se vor deschide multe perspective noi, ca, de pildă,
intrarea în funcție a noului Parlament European și a noii Comisii Europene.
Alegerile europene din mai 2019 au adus multe schimbări în alcătuirea Parlamentului.
Cetățenii și cetățenele Europei au mers la urne în număr record pentru a-și face auzite
vocile. Liderii UE au la dispoziție cinci ani pentru a le împlini aspirațiile. CESE joacă un
rol unic de îndrumare în dialogul constant, necesar și – aș spune – chiar obligatoriu
dintre instituții și organizațiile societății civile. Ursula von der Leyen va fi președinta
Comisiei Europene, venind cu propria sa concepție asupra muncii, cu o dinamică și o
viziune specifice asupra Europei. În discursul foarte inspirat pe care l-a rostit la Strasbourg, regăsim mai multe idei dragi
Comitetului nostru. Iată șase puncte principale memorabile din programul său: un pact ecologic pentru Europa, o economie în
slujba oamenilor, o Europă adaptată la era digitală, protejarea modului nostru de viață european, o Europă mai puternică pe
scena internațională și un nou elan pentru democrația europeană.
Din septembrie, toate privirile se vor aținti, între altele, asupra următoarelor puncte de pe agenda instituțională a UE: audierile
candidaților pentru ocuparea posturilor de comisar și instalarea noii Comisii, la 1 noiembrie. Sperăm din suflet ca, la acea dată,
solicitarea președintei referitoare la componența colegiului – jumătate femei, jumătate bărbați – să se fi făcut auzită.
Și calendarul de lucru al Comitetului Economic și Social European va fi foarte încărcat în toamnă: vor avea loc trei sesiuni
plenare, iar în luna octombrie va fi organizat al 13-lea Seminar al atașaților de presă ai societății civile al CESE. Anul acesta,
tema seminarului, care se va desfășura la Malaga, este „Voi sunteți UE și UE este pentru voi – Rolul societății civile în
popularizarea avantajelor de a fi uniți în Europa”. În luna decembrie vom organiza, de asemenea, al treilea Seminar al
jurnaliștilor din cele 28 de state membre și mai multe conferințe și audieri publice.
Aș dori, mai ales, să vă atrag atenția asupra temei Premiului CESE pentru societatea civilă, ediția 2019, ce corespunde
programului președintei Comisiei Europene și, totodată, dorinței sale ca, la formarea colegiului comisarilor, să se țină seama de
principiul parității de gen. Într-adevăr, anul acesta, premiul CESE urmărește promovarea organizațiilor și a femeilor care,
pretutindeni în Europa, depun eforturi pentru ca egalitatea dintre femei și bărbați să se concretizeze. Tema aleasă este
„Promovarea femeilor în societatea și economia Europei”. În acest context, premiul va răsplăti inițiativele și proiectele
inovatoare care fac dovada angajamentului în favoarea egalității de șanse dintre femei și bărbații și a egalității de tratament, în
toate sferele vieții economice și sociale.
Vacanță plăcută și să ne revedem cu bine în septembrie!
Isabel Caño Aguilar,
vicepreședintă responsabilă cu comunicarea

Date în agendă
30 august 2019, Turku, Finlanda
Europa inteligentă – Calea de urmat
12 septembrie 2019, Bruxelles

Contribuția societății civile la următorul ciclu al semestrului european
16 septembrie 2019, Helsinki, Finlanda
Stimularea competitivității UE – 3 piloni pentru creștere durabilă
25 și 26 septembrie 2019, Bruxelles
Sesiunea plenară a CESE

Pe scurt
Premiul pentru societatea civilă pe 2019 este dedicat emancipării femeilor
CESE dedică ediția din 2019 a emblematicului său Premiu pentru societatea civilă
emancipării femeilor și luptei pentru egalitatea de gen
Lista candidaturilor pentru 2019 este acum deschisă
Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat ediția 2019 a Premiului pentru
societatea civilă. Tema ediției din 2019 este „ Promovarea femeilor în societatea și economia
Europei ”, iar premiul va onora inițiativele și proiectele inovatoare care vizează asigurarea
egalității de șanse și a egalității de tratament pentru femei și bărbați în toate sferele vieții
economice și sociale.
Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis tuturor organizațiilor societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și
care își desfășoară activitatea la nivel local, național, regional sau european. Pot candida și persoane fizice. Pentru a fi eligibile,
inițiativele sau proiectele trebuie să fi fost deja puse în aplicare sau să se afle în derulare.
Premiile, cu o valoare totală de 50 000 EUR, vor fi împărțite între maximum cinci câștigători. Termenul de înscriere este 6
septembrie 2019, ora 10:00, iar ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la 12 decembrie 2019, la Bruxelles.
Prezentarea completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile pe site-ul internet al CESE. (ll)

CESE găzduiește întâlnirea UE-China privind standardizarea în domeniul
siguranței ascensoarelor
La inițiativa dlui Antonello Pezzini, membru al CESE, Comitetul a găzduit o
delegație de reprezentanți ai organismelor de reglementare din Republica
Populară Chineză, la 9 iulie 2019.
Întâlnirea, deschisă de secretarul general al CESE, dl , a avut ca scop discutarea viitorului
relațiilor UE-China în materie de standardizare a cooperării tehnice în domeniul siguranței
ascensoarelor și a scărilor rulante. „Consolidarea relațiilor dintre Europa și China într-un
domeniu atât de sensibil prezintă o importanță vitală, nu numai pentru acest sector
industrial anume, ci și pentru industrie, în general”, a afirmat dl Pezzini.
În urma acestei vizite la CESE, în ziua următoare a fost semnat primul acord de creare a
unui grup de lucru comun UE-China, la sediul Comitetului European de Standardizare (CEN)
din Bruxelles. Prima întâlnire a grupului de lucru comun este programată să aibă loc în China, în octombrie 2019. (mp)

Publicații noi
Realizările CESE în 2018 – retrospectivă și perspectivă
Broșura „Realizările CESE în 2018 – retrospectivă și perspectivă” prezintă câteva din punctele importante ale activității
Comitetului Economic și Social European în 2018.
Pe lângă faptul că ilustrează eforturile continue ale CESE de a îndeplini mandatul acordat cu peste șaizeci de ani în urmă, broșura
reprezintă și un prilej de a privi în perspectivă și de a trage învățăminte menite să garanteze că Comitetul va rămâne o voce clară și
activă a societății civile din Europa. Documentul în limba engleză poate fi descărcat de pe site-ul internet al CESE. Alte limbi (franceză,
germană, italiană, spaniolă, polonă și olandeză) vor fi disponibile în curând. (as).

Știrile CESE
Președinția finlandeză a UE își prezintă programul axat pe durabilitate și
bunăstare
Sesiunea plenară din 18 iulie a Comitetului Economic și Social European (CESE) sa bucurat de prezența dnei Aino-Kaisa Pekonen, ministra finlandeză pentru
afaceri sociale și sănătate, care a prezentat programul Președinției finlandeze a
UE. Acesta va pune în mod deosebit accentul pe durabilitate și pe bunăstarea
cetățenilor. Dna Pekonen a subliniat, de asemenea, că consolidarea statului de
drept și a valorilor UE se numără, la rândul lor, printre prioritățile Președinției.
Înainte de discursul dnei Aino-Kaisa Pekonen, președintele CESE, dl Luca Jahier, a vorbit
despre principalele provocări care vor trebui abordate de Președinția finlandeză a UE.
„Punerea în aplicare a Agendei 2030 va presupune o viziune globală, care necesită o
abordare comună a provocărilor economice și sociale”, a afirmat dl Jahier. Referitor la acest
lucru, dna Pekonen a precizat: „Finlanda dorește să aibă un cuvânt de spus asupra viitorului
UE, care ar trebui să fie durabil din punct de vedere social, economic și ecologic”.
Poziția de lider a UE la nivel mondial în materie de combatere a schimbărilor climatice este, prin urmare, o prioritate-cheie pentru
Președinția finlandeză. În acest scop, ea speră că se va ajunge la un acord asupra principalelor elemente ale unui plan pe termen
lung, prin care UE să se angajeze că va asigura neutralitatea climatică până la sfârșitul anului 2019, conform solicitării Consiliului
European.
De asemenea, Președinția finlandeză va consolida dialogul nu numai cu alți actori globali, ci și cu o serie de instituții și parteneri din
cadrul UE. „Dialogul cu partenerii sociali este una dintre prioritățile Președinției finlandeze”, a conchis dna Pekonen. „CESE joacă un
rol esențial și suntem mulțumiți de faptul că acesta elaborează avize foarte importante, care sunt în concordanță cu propunerile
noastre”. (dgf)

Conny Reuter: „Suntem aici pentru a promova dialogul civil pe tema unei Europe
progresiste și favorabile incluziunii”
În sesiunea sa plenară din 18 iulie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a găzduit
o dezbatere cu dl Conny Reuter, copreședinte al Grupului de legătură al CESE cu
organizațiile și rețelele europene ale societății civile.
Dl Reuter a prezentat concluziile și recomandările ediției din 2019 a Zilelor societății civile,
care a avut loc în iunie, la Bruxelles, explorând tema democrației durabile, ocazie cu care a
scos în evidență și rolul Grupului de legătură, înființat în 2004 ca un organism unic în cadrul
UE, creat pentru a asigura un dialog permanent între instituțiile UE și rețeaua europeană a
organizațiilor societății civile la nivelul UE.

naționale.

„Suntem aici pentru a promova dialogul civil al unei Europe progresiste și incluzive”, a
declarat dl Reuter în plen, explicând rolul important al Grupului de a oferi o perspectivă
europeană asupra unor chestiuni și politici esențiale, care depășesc nivelul intereselor

Președintele CESE, dl Luca Jahier , a salutat activitatea de succes a Grupului de legătură al CESE: „Dorim să construim punți și nu
să închidem ușile”, subliniind că „suntem aici pentru a munci împreună pentru o Europă mai bună”.
Ca simbol al strânsei lor cooperări, Grupul de legătură și CESE organizează în fiecare an Zilele societății civile, pentru a evidenția
contribuția organizațiilor societății civile la construirea unei Uniuni Europene mai apropiate de aspirațiile cetățenilor. Evenimentul a
ajuns anul acesta la cea de a 10-a aniversare a sa. Dl Jahier a declarat că Zilele societății civile au devenit unul dintre evenimentele

emblematice ale Comitetului. La evenimentul din luna iunie au participat peste 250 de participanți. (ll)

Fără o industrie europeană a bateriilor puternică, producătorii de automobile ar
putea părăsi UE
CESE susține planul de acțiune al UE privind bateriile întocmit de Comisia
Europeană, dar subliniază că acesta trebuie dinamizat și pus în aplicare rapid.
Există un risc real ca părți importante din industria autovehiculelor din Europa să își mute
producția în alte regiuni, în special în Asia, pentru a fi mai aproape de unitățile de producție
de celulele de baterii. În avizul elaborat de Colin Lustenhouwer și adoptat în sesiunea
plenară din iulie, CESE sprijină planul strategic de acțiune al Comisiei Europene privind
bateriile, dar avertizează că acesta trebuie îmbunătățit și pus în aplicare rapid pentru a se
evita posibila relocare a fabricilor de autoturisme europene în afara UE.
„Miza este foarte mare. Vorbim despre locurile de muncă a aproximativ 13 milioane de
lucrători europeni din acest sector”, a afirmat dl Lustenhouwer. „Există în mod clar un
sentiment de urgență larg răspândit în rândul factorilor de decizie, al oamenilor de știință și al întreprinderilor. Ei își dau seama că
este târziu, chiar prea târziu. Avem nevoie de baterii eficiente, sigure și ecologice.”
Bateriile au devenit indispensabile în viața noastră cotidiană. În prezent, UE se află cu mult în urmă, atât în ceea ce privește
dezvoltarea, cât și producția și depinde de țări din afara UE, în special de Asia. În primul său raport privind progresele înregistrate cu
privire la punerea în aplicare a planului strategic de acțiune privind bateriile, publicat în aprilie 2019, Comisia Europeană arată că au
fost inițiate o serie de măsuri pentru ca UE să dezvolte o industrie proprie puternică a bateriilor. Cu toate acestea, în anii următori
trebuie să se facă mult mai mult în UE pentru a dezvolta acest sector, cu accent pe investiții și inovare. (mp)

Economia circulară: este timpul să valorificăm potențialul consumatorilor
Până în prezent, acțiunile de stimulare a dezvoltării unei economii circulare în
Europa s-au axat pe producție, încurajând întreprinderile să introducă pe piață
modele de afaceri circulare și opțiuni circulare. Acum sunt îndeplinite condițiile
pentru a-i implica pe consumatori și a le oferi posibilitatea de a face alegeri de
cumpărare durabile în viața lor de zi cu zi, se afirmă într-un raport al CESE
adoptat în luna iulie.
În raportul său intitulat Rolul consumatorilor în economia circulară, Comitetul Economic și
Social European pledează pentru o reorientare strategică care să-i plaseze pe consumatori
în centrul politicilor publice privind economia circulară la toate nivelurile de guvernare în
Europa.
În prima etapă a economiei circulare, rolul consumatorilor a fost limitat la funcția de agent
urban al reciclării deșeurilor menajere, în timp ce în prim plan erau întreprinderile. CESE
subliniază că inițiativele Comisiei Europene s-au axat pe reglementare și producție, prin
creșterea nivelului de reciclare și introducerea conceptului de proiectare ecologică.
„Acum a sosit momentul ca economia circulară 2.0 să ”, afirmă raportorul CESE Carlos Trias Pintó solicitând Comisiei Europene să
devină avangarda schimbării în viitoarele sale inițiative.
A doua etapă, subliniază raportorul, se va axa pe informarea consumatorilor. Informarea și educația sunt factori esențiali pentru
orientarea consumatorilor către modele de comportament circular. Prin urmare, trebuie oferite oportunități de educație și învățare pe
tot parcursul vieții, iar consumatorilor trebuie să li se prezinte informații cât mai obiective.
CESE pledează pentru etichetarea voluntară, ca stadiu tranzitoriu către etichetarea obligatorie, indicând amprenta de mediu
și socială a produselor – reducerea emisiilor, conservarea biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor sau evitarea utilizării
componentelor cu impact major asupra mediului, estimarea duratei de viață, posibilitatea de a obține piese de schimb și opțiuni
pentru reparații.
Cu toate acestea, deși informarea și educația îi pot convinge în mare măsură pe consumatori să utilizeze produse ecologice, durabile,
care pot fi reparate, mulți nu își vor permite acest lucru. Ca stimulent, CESE sugerează ca statele membre să adopte o abordare
bazată pe recompense, iar administrațiile locale ar putea utiliza achizițiile publice pentru a-i sprijini pe furnizorii durabili. (dm)

Agricultura europeană ar trebui să evolueze în direcția agroecologiei
UE trebuie să pună un accent mai mare pe lanțurile scurte de aprovizionare și pe
agroecologie în producția de bunuri agricole, pentru a avea o agricultură trainică
și mai rezistentă la noile provocări, cum ar fi schimbările climatice. Agroecologia
este și o modalitate de a ne asigura aprovizionarea cu alimente și de a avea
alimente mai sănătoase, sporind astfel valoarea lor. Lanțurile scurte de
aprovizionare vor ajuta exploatațiile agricole mai mici să îşi crească veniturile și
vor contribui la reînsuflețirea zonelor rurale.
„Inițiativele privind lanțurile scurte de aprovizionare au potențialul de a crea
locuri de muncă și de a genera creștere, respectiv bunăstare, în special în zonele
rurale. Prin urmare, provocarea constă în a pune la dispoziție mijloacele pentru
crearea unor sisteme alimentare teritoriale bazate pe o guvernanță locală.
Digitalizarea joacă – și va juca – un rol esențial, atât în producție și prelucrare, cât și în cumpărare și vânzare”, explică
dna Geneviève Savigny, raportoarea avizului pe tema „Promovarea unor lanțuri scurte și alternative de aprovizionare
cu alimente în UE: rolul agroecologiei”.

În vederea derulării proiectului privind agroecologia în Europa, CESE propune un plan de acțiune structurat complex,
care să implice nivelul regional, național și al UE. Programele existente ar trebuie, de asemenea, să fie direcționate
către măsurile de sprijin care vizează agroecologia și lanțurile scurte de aprovizionare.
Cadrul pentru planul de acțiune ar putea fi creat printr-o politică alimentară cuprinzătoare, pentru care CESE pledează
de mai mulți ani și pe care ar putea-o mijloci. (sma)

Cadrul menit să favorizeze o renaștere a industriei prelucrătoare a Europei
trebuie să se bazeze pe nevoile reale ale IMM-urilor
În opinia CESE, sistemul european de producție va putea să realizeze o tranziție
eficientă și competitivă către o economie digitală și ecologică de vârf doar atunci
când va fi pregătit să facă investiții semnificative în inovare. Acțiunile prevăzute
de Comisia Europeană pentru a facilita o mai bună dezvoltare a sistemului de
producție ar trebui, așadar, să se bazeze pe cunoașterea reală a nevoilor
întreprinderilor, în special ale IMM-urilor.

intensă”.

Industria prelucrătoare reprezintă 17,3 % din PIB-ul Europei și 80 % din exporturi.
„Având în vedere aceste cifre impresionante, este esențial ca Europa să își
regrupeze forțele pentru a menține și chiar a consolida acest sector", a afirmat
Antonello Pezzini, responsabil pentru raportul de informare al CESE pe tema
„Promovarea unui grad mai ridicat de inovare în zonele cu activitate de producție

CESE invită Europa și statele sale membre să pună în aplicare strategii educative adecvate, esențiale pentru
dobândirea de noi competențe și crearea de noi parcursuri profesionale.
Revoluția industrială actuală utilizează modele digitale, precum tehnologia de tip cloud computing și volumele mari de
date ( big data ), și se îndreaptă spre o viziune axată pe internetul obiectelor și pe produsele „inteligente”. Inteligența
artificială prezintă o importanță deosebită în acest proces, având potențialul de a dubla ratele anuale de creștere în 20
de ani.
„Europa trebuie să acționeze decisiv în materie de tehnologie digitală și să faciliteze accesul IMM-urilor la înalta
tehnologie. Prin urmare, CESE solicită măsuri și politici speciale, care să permită IMM-urilor să își extindă relațiile în
rețea cu întreprinderile mai mari și, de asemenea, să introducă stimulente care să încurajeze cooperarea în domeniul
inovării, între întreprinderile mici și cele mari”, a conchis dl Pezzini. (sma)

Semestrul european și o nouă abordare în materie de guvernanță sunt esențiale
pentru viitoarea politică economică a UE
UE ar trebui să își reînnoiască sistemul de coordonare a politicilor economice și de
guvernanță pe baza unei noi strategii a UE pentru dezvoltarea durabilă post-2020,
pentru a spori eficiența acțiunilor și sustenabilitatea rezultatelor, afirmă CESE.
În acest context, într-un aviz adoptat recent, CESE salută propunerea Comisiei de
a construi legături mai puternice între semestrul european și fondurile de
coeziune în cadrul următorului CFM. Comitetul consideră că aceste legături
prezintă un imens potențial de a îmbunătăți coordonarea și guvernanța politicilor
economice ale UE.
De asemenea, CESE propune ca sistemul reînnoit de guvernanță a UE să se bazeze
mai mult pe înțelegerea societății civile și pe cooperarea cu aceasta și să
promoveze administrația publică pe mai multe niveluri. În acest context, se propune instituirea unui centru de
informare al CESE pentru părțile interesate.
Într-un alt aviz, CESE solicită legături mai strânse între FEIS, succesorul acestuia – programul InvestEU – și alte
programe de investiții europene sau naționale. El recomandă stabilirea unor obiective clare de investiții, simplificarea
cadrului de reglementare și orientare ulterioară în vederea atingerii unui mai mare echilibru geografic și sectorial în
cadrul Planului de investiții pentru Europa.
Utilizarea de către UE a semestrului european ca cel mai important element de coordonare a politicilor economice ar
putea contribui la punerea în aplicare a acestor recomandări. (jk)

CESE formulează recomandări pentru viitoarea politică economică a UE și pentru
guvernanța UEM
În iulie, CESE a prezentat propuneri pentru agenda economică a următoarei legislaturi și a recomandat ca acestea să
constituie baza unei noi strategii economice a UE.
În opinia CESE, viitoarea politică și guvernanță economică ar trebui să țină seama de provocările geopolitice și
societale, cum ar fi încetinirea economiei mondiale, disputele comerciale nesoluționate, Brexit, schimbările climatice și
demografice, inegalitățile din ce în ce mai mari și a patra revoluție industrială, și să contribuie la consolidarea
rezilienței în situații de criză și la sustenabilitatea modelului economic. Aceste provocări necesită o strategie
economică de anvergură, cu obiective clare de politică și un cadru mai coerent de guvernanță economică.
Trebuie consolidați toți cei patru piloni ai UEM – monetar și financiar, economic, social și cel politic – într-un mod
echilibrat și este nevoie de un discurs pozitiv pentru dezvoltarea economiei UE. CESE solicită, printre altele, crearea

unei capacități bugetare la nivelul zonei euro, echilibru în ceea ce privește
măsurile în materie de cerere și ofertă și implicarea sporită a Parlamentului
European, a partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile în deciziile
importante de politică socială și economică.
În ceea ce privește convergența ascendentă, CESE crede că trebuie promovate
educația și formarea, cercetarea și dezvoltarea și inovarea. Aceste măsuri pot
consolida competitivitatea economiei UE, pe baza capacității acesteia de a-și
spori productivitatea și de a crește nivelul de trai în mod durabil, devenind în
același timp neutră din punct de vedere climatic.
Informații suplimentare: ECO/492 și ECO/493 (jk)

CESE solicită Comisiei o mai bună reconciliere a legislației din domeniile
industrial și energetic cu politica sa privind schimbările climatice
Comitetul Economic și Social European (CESE) invită Comisia să reflecteze mai în
profunzime asupra opțiunilor de politică menite să contribuie atât la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră, și deci la combaterea schimbărilor climatice,
cât și la menținerea competitivității. Obiectivul trebuie să constea într-o mai bună
protejare și promovare a industriilor mari consumatoare de resurse și de energie
din UE; în caz contrar, Europa riscă să piardă locuri de muncă în favoarea unor
economii mai puțin ecologice și să nu își atingă ținta de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră (GES).
„Actualul sistem de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), care vizează
încurajarea investițiilor, se dovedește inadecvat acestui scop, deoarece, în
prezent, este departe de a fi aplicat peste tot în lume. Dacă va fi utilizat doar în
Europa, el va genera un risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon și, prin urmare, a investițiilor”, a atras atenția
dl Aurel Laurenţiu Plosceanu, raportorul avizului CESE pe tema Perspectiva industrială sectorială a reconcilierii politicii
în domeniul climei cu cea energetică, adoptat la 17 iulie. Coraportorul avizului, dl Enrico Gibellieri, a adăugat:
„Viitoarele investiții ale UE și ale statelor membre ar trebui să se concentreze pe cercetare, dezvoltare și inovare și pe
implementarea de tehnologii cu emisii scăzute de carbon sau fără emisii, atât în ceea ce privește industriile mari
consumatoare de resurse și de energie, cât și generarea energiei electrice de care este nevoie. Un alt punct central
trebuie să fie educația și formarea profesională a forței de muncă din aceste industrii.”
Având în vedere că, în sectoarele oțelului, aluminiului și sticlei de exemplu, cheltuielile cu energia reprezintă
aproximativ 25 % din costul total, costurile emisiilor de gaze cu efect de seră sunt și ele ridicate. Atâta timp cât va
exista ETS, produsele europene vor fi mai scumpe, riscând să fie înlocuite pe piața internațională cu produse mai
ieftine. (sma)

Uniunea energetică trebuie să devină parte integrantă a vieții de zi cu zi a
cetățenilor europeni
Avizul privind starea uniunii energetice, publicat anual de CESE, face bilanțul
progreselor înregistrate până în prezent și invită Comisia Europeană să se
concentreze mai mult pe aspectele sociale.
„Uniunea energetică nu este încă o realitate. Ea poate fi considerată o realitate
din punctul de vedere al deciziilor politice europene, dar nu este încă o realitate
în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Aceasta a fost opinia exprimată cu
fermitate de Christophe Quarez în sesiunea plenară din luna iulie, reafirmând o
idee din avizul său adoptat în sesiunea plenară, conform căreia tranziția
energetică nu s-a concretizat încă pe teren. „Acum, după ce factorii de decizie ai
UE au pus bazele uniunii energetice – a continuat el –, mai rămân multe de făcut
în următorii ani.”
Schimbarea abordării în procesul decizional al politicii energetice, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, a fost
esențială, a spus dl Quarez. Trebuie să trecem de la o abordare bazată pe „deciziile câtorva” la una bazată pe
„implicarea tuturor”. „Acum este momentul, mai mult decât oricând – a afirmat el –, să facem acest pas, odată cu
creșterea gradului de conștientizare în materie de climă în rândul cetățenilor UE, în special în rândul tinerilor
europeni.”
Salutând cel de-al patrulea raport privind starea uniunii energetice, publicat de Comisia Europeană în aprilie 2019,
Comitetul și-a exprimat din nou sprijinul față de obiectivele uniunii energetice și a subliniat importanța angajării și
mobilizării întregii societăți europene, astfel încât aceasta să-și însușească pe deplin procesul.
Tranziția energetică ar trebui efectuată de către cetățeni și nimeni să nu fie lăsat în urmă. Trebuie luate în considerare
implicațiile sociale ale acestor schimbări, ceea ce presupune un nou pact social între toate părțile implicate. Cetățenii
ar trebui, de asemenea, să poată contribui la toate deciziile politice majore referitoare la schimbările climatice, în
special la nivelul UE, prin implicarea lor într-un dialog permanent pe această temă. (mp)

CESE solicită să se ia măsuri la nivel european pentru dezvoltarea participativă a
tehnologiei blockchain
Asociate inițial cu criptomonedele, tehnologia blockchain și tehnologia registrelor distribuite (DLT) sunt de fapt
polivalente și pot fi aplicate cu folos economiei sociale. Este însă important să fie reglementate corespunzător iar

adoptarea lor să aducă beneficii tuturor cetățenilor, asigurându-se participarea
acestora, afirmă CESE într-un raport publicat cu ocazia sesiunii plenare din luna
iulie.
CESE a întocmit o listă lungă de posibile aplicații ale tehnologiei blockchain și ale
DLT, care ar putea fi de mare interes pentru întreprinderile din economia socială.
Printre acestea se numără asigurarea trasabilității donațiilor și colectării de
fonduri, îmbunătățirea guvernanței organizațiilor economiei sociale,
autentificarea activităților, certificarea competențelor, clarificarea și garantarea drepturilor de proprietate
intelectuală și a drepturilor de autor, securizarea serviciilor de telemedicină și de asistență la distanță și asigurarea
unei trasabilități și identificări optime a produselor agricole.
Cu toate acestea, potențialul uriaș al noilor tehnologii digitale și costul ridicat al investițiilor necesare expun și
tehnologia blockchain la riscul de concentrare a datelor, iar rețelele tehnologice ar putea face obiectul unor practici
speculative, avertizează CESE.
Este important să existe măsuri publice pentru a sprijini dezvoltarea participativă și accesibilă a acestor tehnologii, iar
implicarea societății civile este imperios necesară.
Reglementarea la nivel european se justifică deoarece această tehnologie utilizează lanțuri care pot fi create dincolo
de frontierele naționale. Investițiile masive care se impun necesită măsuri coordonate și structurate, la nivel european .
Citiți avizul CESE „Tehnologia blockchain și tehnologia registrelor distribuite – infrastructuri ideale pentru economia
socială” (dm)

Știri despre grupuri
Grupul „Angajatori” se va reuni de două ori în Finlanda pentru a discuta despre
inteligența artificială și despre o UE favorabilă întreprinderilor
redactat de Grupul „Angajatori” al CESE
Grupul „Angajatori” al CESE va găzdui două conferințe în Finlanda, țara care
deține în prezent Președinția Consiliului European Primul eveniment, pe tema
„Europa inteligentă”, va avea loc la sfârșitul lunii august.
Prima conferință va avea loc la Turku pe 30 august, sub titlul „Europa inteligentă
– Calea de urmat”. Dezbaterile se vor axa pe oportunitățile și provocările pe care
le prezintă digitalizarea și IA pentru întreprinderi, pe factorii determinanți ai
reușitei în acest domeniu și pe așteptările implicite în materie de politici ale UE.
Conferința își propune să examineze, printre altele, modalitățile prin care Europa
poate deveni un lider în inovare, competențele necesare și posibilitățile de finanțare.
Membrii Grupului „Angajatori” vor schimba opinii pe aceste teme cu vorbitori de nivel înalt, precum dna Minna Arve,
primarul orașului Turku, dna Miapetra Kumpula-Natri, deputată în Parlamentul European, și dl Sauli Eloranta,
președintele „One Sea”. Seminarul se va desfășura în marginea Forumului European de la Turku, unde cetățenii și
factorii de decizie vor discuta despre viitorul Europei și al Finlandei

„O Europă deschisă – Ce avantaje ne aduce tuturor?” Aceasta va fi tema celei de-a doua conferințe din Finlanda, care
se va desfășura la Helsinki, la 9 octombrie. Scopul său este dezvoltarea rolului ce revine unei economii și societăți
deschise în construirea unei Uniuni puternice și favorabile întreprinderilor. Profitând de faptul că data conferinței
coincide cu debutul noului mandat al Comisiei Europene și al Parlamentului European, întreprinderile vor putea
transmite un mesaj ferm factorilor de decizie, atât de la nivelul UE, cât și de la nivel național.
Ambele evenimente sunt organizate în comun de Grupul „Angajatori” și Confederația Finlandeză a Industriilor (ek)

Declarația Grupului „Lucrători” privind incriminarea solidarității
redactată de Grupul „Lucrători” al CESE
În lumina situației umanitare disperate din Marea Mediterană, caracterizată de
lipsa de respect a principiilor și valorilor UE și care se înrăutățește în ultimele
săptămâni, Grupul „Lucrători” susține că:
solidaritatea NU este și nu va fi niciodată o crimă
salvarea de vieți este obligația umană supremă, atât pe plan moral, cât și în
temeiul dreptului internațional
acțiunile umanitare și devotamentul societății civile nu trebuie incriminate
niciodată
imigrația nu trebuie utilizată ca instrument politic.
Grupul „Lucrători” își reiterează sprijinul deplin și solidaritatea cu toate organizațiile și toți oamenii care salvează
vieți. (prp)

Grupul „Diversitate Europa” la Helsinki. Pe agendă: creșterea durabilă și
modalități de stimulare a competitivității UE

redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE
La 16 și 17 septembrie, Grupul „Diversitate Europa” va găzdui o reuniune
extraordinară la Helsinki. În conformitate cu prioritățile președinției finlandeze a
Consiliului UE – „O Europă durabilă – un viitor durabil” , grupul nostru a ales să se
concentreze pe trei piloni care facilitează creșterea durabilă și, prin urmare, dau
un impuls competitivității UE: bioeconomia și o Europă neutră din punct de vedere
climatic, digitalizarea și infrastructura.
În prima zi, reuniunea va avea loc într-o clădire anexă a Parlamentului Finlandei și
va fi consacrată unei conferințe pe tema „Stimularea competitivității UE – trei
piloni pentru o creștere durabilă”. Obiectivul principal al acestei conferințe este
analizarea și dezbaterea provocărilor, oportunităților, consecințelor, a celor mai
bune practici și a modalităților de îmbunătățire a competitivității UE. În
deschiderea evenimentului, vor rosti discursuri programatice reprezentanți ai
guvernului și ai Parlamentului finlandez și reprezentanți ai organizațiilor din care
fac parte membrii finlandezi ai Grupului III.
A doua zi va avea loc o vizită de studiu în zona rurală de lângă Helsinki, dedicată
gestionării durabile a pădurilor și logisticii din sectorul forestier. (ih)
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