Respect și demnitate
la CESE
Un ghid practic pentru buna conduită
a membrilor CESE

Comitetul Economic
şi Social European

Mai multă claritate, transparență financiară sporită, prevenirea hărțuirii și sancțiuni mai severe
pentru nerespectarea normelor. La 28 ianuarie 2021, membrii Comitetului Economic și Social
European au adoptat modificări majore ale Codului de conduită. Este prima etapă în procesul
de reformă a Comitetului inițiat de noua președinție a CESE.

CESE este ferm angajat
să adopte standarde de etică
ridicate și metode de lucru moderne
și transparente. Noul Cod de conduită
a membrilor reprezintă un prim pas
important în eforturile noastre de a ne
reforma și consolida modul de lucru.
Doresc ca fiecare persoană din Comitetul
nostru, din rândul personalului sau al
Orientările pentru
membrilor, să fie mândră că
activitatea noastră în cadrul
lucrează aici.
Comitetului sunt prevăzute în Codul
Christa
Schweng,
de conduită. Acesta se bazează pe
președinta
CESE
Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene. Demnitatea tuturor
persoanelor și demnitatea la locul de
muncă sunt esențiale. Avem obligația
de a transpune în realitate aceste
principii și de a preveni hărțuirea în
cadrul Comitetului.
Christian Bäumler,
președintele Comisiei pentru
Regulamentul de procedură

Regulamentul de procedură și Codul de conduită a membrilor CESE:
https://www.eesc.europa.eu/ro/about/rules-procedure-and-code-conduct-members-eesc
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Respect și demnitate
la CESE
Codul de conduită a membrilor CESE
Scopul acestei broșuri este de a vă informa cu privire la noul Cod de conduită. De
asemenea, vă va oferi sugestii și orientări privind respectul și demnitatea la locul de
muncă în cadrul CESE.
Noi, cei care lucrăm la CESE, venim din sectoare, industrii, administrații și țări diferite. Avem
obiceiuri diferite, vorbim limbi diferite, recurgem la gesturi și expresii diferite. Expresii sau
comportamente obișnuite în țara dumneavoastră pot fi însă percepute diferit în altă țară.
Broșura abordează interacțiunea dintre membri, delegați, supleanți și experți,
precum și interacțiunea acestora cu administrația CESE.
Direcția Resurse umane și finanțe și Secretariatul General au elaborat împreună acest
ghid destinat membrilor CESE.
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Principiile eticii și integrității în interesul Uniunii Europene și al bunei administrări

Independență

Circumspecție
și demnitate

Răspundere
și transparență

Confidențialitate

Respect
și colegialitate

Obiectivitate
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Imparțialitate

Loialitate

Principii etice
și integritate
Fiecare dintre noi reprezintă CESE și
contribuie la imaginea și reputația sa!
ROLUL DUMNEAVOASTRĂ CA MEMBRU AL CESE
CESE este alcătuit din membri și din delegați ai CCMI din toate statele membre ale UE, numiți
pentru un mandat de cinci ani care poate fi reînnoit. Normele privind principiile etice și
integritatea li se aplică în același mod membrilor, delegaților, supleanților și experților.
Angajatori, reprezentanți ai sindicatelor și ai organizațiilor sociale, profesionale, economice,
culturale și de mediu – cu toții reprezentați societatea civilă europeană organizată. În principal,
rolul dumneavoastră este de a consilia Parlamentul European, Consiliul și Comisia.
Secretariatul General al CESE vă sprijină în această activitate de consiliere. Personalul CESE este
format din persoane ce provin din întreaga Europă. Membrii și personalul reprezintă CESE în
fiecare zi și depinde de noi să-i construim o reputație excelentă.
Orice persoană care lucrează pentru CESE se așteaptă, în mod legitim, să fie
tratată cu profesionalism, demnitate și respect.
Acțiunile de prevenire sunt esențiale în
asigurarea unui mediu de lucru fără acte
de hărțuire.
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MODALITĂȚI DE PREVENIRE A HĂRȚUIRII
Respectarea demnității la locul de muncă stă la baza unor relații de muncă echilibrate.
Toate persoanele care lucrează la CESE reprezintă o resursă inestimabilă, contribuind prin
cunoștințele, expertiza și devotamentul lor la funcționarea eficientă a instituției. În cazul unor
divergențe de opinie, în special în perioadele stresante și în momente de tensiune, cultura
respectării demnității la locul de muncă este esențială pentru menținerea unor relații bune și
constructive. Sunt organizate cursuri de formare privind respectul și demnitatea, care vă pot
ajuta să vă familiarizați cu normele interne și cultura administrativă a CESE.
Mai jos sunt prezentate câteva sugestii pentru evitarea comportamentelor inadecvate, a
conflictelor și a situațiilor de hărțuire.
Indiferent de locul în care sunteți și cu cine lucrați, se aplică următoarele principii:

Dialogul și discuțiile sincere pot preveni multe neînțelegeri.
Utilizați întotdeauna un limbaj decent și politicos când vorbiți cu alți membri și cu
personalul CESE. Nivelul de familiaritate utilizat în conversație poate depinde de
obiceiurile culturale.
Nu utilizați niciodată un limbaj ireverențios sau ofensator. Nu ridicați vocea
la un membru al personalului sau la alți membri. În orice situație, acest lucru este
inacceptabil. Rețineți că nu se admite, în nicio situație, nici limbajul vulgar și sexist.
Respectul reciproc este întotdeauna cea mai bună bază pentru interacțiunea cu
ceilalți.
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Nu faceți comentarii inadecvate cu privire la aspectul fizic al altor persoane.
Oferiți membrilor personalului informații clare și coerente cu privire la cum doriți să
fie organizată munca, la obiectivele pe care le vizați și la cum vă așteptați ca ei să
contribuie la atingerea lor. Nu le atribuiți sarcini care nu se încadrează în domeniul de
activitate al CESE.
Este important să oferiți feedback. Când faceți comentarii, luați întotdeauna în
considerare situația și publicul. Verificați întotdeauna informațiile relevante înainte
de a oferi comentarii constructive.
Respectați programul normal de lucru atunci când organizați ședințe.
Luați în serios orice remarcă prin care un alt membru sau un membru al personalului
vă dă de înțeles că aveți un comportament ofensator sau inadecvat. Este de dorit să
se inițieze un dialog activ, care să ducă la sugestii concrete de soluționare, înainte ca
situația să fie scăpată de sub control și să degenereze.
Dacă observați un comportament necorespunzător din partea membrilor sau în
rândul personalului, cum ar fi glume sexiste, gesturi vulgare, insulte sau gesturi
condescendente (comunicarea non-verbală poate fi la fel de inadecvată), exprimațivă dezacordul.
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HĂRȚUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ:
CE ÎNSEAMNĂ HĂRȚUIRE?
Hărțuirea morală
„Prin «hărțuire morală» se înțelege orice conduită abuzivă de lungă durată, repetată sau
sistematică, ce se manifestă prin comportament, limbaj, acte, gesturi și înscrisuri care sunt
intenționate și care aduc atingere personalității, demnității sau integrității fizice sau psihice
ale unei persoane.”
(Statutul funcționarilor, articolul 12a)
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Hărțuirea morală implică întotdeauna acțiuni persistente și repetate și are un impact
psihologic grav și, de asemenea, un posibil impact fizic asupra victimei.
Câteva exemple de hărțuire morală:
Comentarii ofensatoare sau degradante; agresivitate, remarci amenințătoare
Ostilitate, presiune, refuz de a comunica sau de a discuta
Insulte referitoare la competențele personale sau profesionale ale unei persoane
Devalorizarea contribuțiilor și realizărilor cuiva
Izolarea, respingerea sau umilirea unei persoane
Stabilirea unor obiective de lucru nerealiste sau neatribuirea niciunei sarcini unei
persoane; atribuirea unor sarcini care nu corespund fișei postului
Orice fel de abuz de putere pe linie ierarhică
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Hărțuirea sexuală
„Prin «hărțuire sexuală» se înțelege un comportament cu conotații sexuale, care este nedorit
de persoana căreia i se adresează și al cărui scop sau efect este atingerea demnității persoanei
respective sau de a crea un mediu intimidant, ostil, ofensator sau deranjant. Hărțuirea
sexuală este tratată la fel ca discriminarea bazată pe sex.”
(Statutul funcționarilor, articolul 12a)
Hărțuirea sexuală diferă de hărțuirea morală, în special prin faptul că nu este necesar să fie repetitivă
și de durată. Pentru a fi declarată ca atare, este suficientă o singură manifestare a acestui tip de
hărțuire.
Câteva exemple de hărțuire sexuală:
Promisiunea unor recompense în schimbul unor favoruri sexuale
Stabilirea unei întâlniri nu este considerată hărțuire atât timp cât este consimțită
și nu este nedorită sau ofensatoare. Consimțământul trebuie să exprime voința
proprie a persoanei, fără să existe un abuz de putere pe linie ierarhică sau orice
altă influență
Complimente repetate sau exagerate privind aspectul fizic al unei colege/unui
coleg
Contact fizic nesolicitat, frecarea de corpul cuiva, ciupire, sărut deliberat nedorit
de cealaltă persoană sau îmbrățișări inadecvate sau prea strânse
Limbaj și gesturi ireverențioase și obscene
Observații grosiere sau lubrice sau insinuări sexuale
Voaierism sau exhibiționism

SEXUAL

HARASSM

ENT
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Prevenirea hărțuirii:
Membrii trebuie să se abțină de la orice tip de hărțuire, atât în interiorul, cât și în
afara CESE, inclusiv în cadrul ședințelor, misiunilor și conferințelor.
Membrii trebuie să cunoască procedurile în vigoare pentru a gestiona situațiile de
conflict și de hărțuire și să coopereze în acest sens.
Membrii sunt încurajați să urmeze cursurile de formare pe această temă propuse
de departamentul de formare al CESE.
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Ce nu este hărțuire?
Un comportament necorespunzător, necontrolat sau impertinent, adoptat doar o singură
dată, poate să nu constituie în sine hărțuire. Dacă se întâmplă acest lucru, nu subestimați totuși
consecințele asupra mediului dumneavoastră de lucru. Vorbiți deschis despre ceea ce s-a întâmplat.
O singură acțiune cu conotație sexuală poate fi considerată hărțuire sexuală.
Ce înseamnă comportament necorespunzător?
Un comportament necorespunzător și nejustificat care este interpretat în mod rezonabil ca
fiind înjositor sau ofensator. Un comportament persistent, repetat și necorespunzător
poate deveni o formă de hărțuire.
Câteva exemple de comportament necorespunzător:
A ridica vocea la o altă persoană
A utiliza un limbaj necorespunzător
A trânti ușa
A da cu pumnul în masă

RESPECTUL ESTE
TOLERANȚĂ ZERO
UN COMPORTAMENT
ÎNTOTDEAUNA
ADECVAT

Ce înseamnă conflict la locul de muncă?
Conflict la locul de muncă înseamnă orice conflict interpersonal în contextul unei relații de
lucru, inclusiv în cadrul ședințelor în afara sediului, al misiunilor sau al altor manifestări legate
de contextul profesional.
Conflictul are, de obicei, caracter punctual: este vorba despre un dezacord între două sau
mai multe persoane. Fiecare parte își apără poziția. Aceasta nu implică neapărat o relație de
subordonare, de putere pe linie ierarhică sau de influență.
În majoritatea cazurilor, conflictul la locul de muncă poate fi soluționat prin discuții între
persoanele implicate. Într-adevăr, este necesar să se înlăture neînțelegerile, astfel încât să se
evite intrarea într-un cerc vicios care s-ar putea transforma în hărțuire morală.
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PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE
Noul Cod de conduită introduce o serie de modificări semnificative. Cele mai importante
modificări sunt detalierea normelor privind prevenirea conflictelor de interese și consolidarea
obligației de transparență deplină și de declarare a intereselor financiare. Aceste obligații
garantează că membrii își desfășoară activitatea în deplină imparțialitate și independență.
Conflicte de interese
Membrii trebuie să evite orice situație de conflict de interese. Ei nu trebuie să aibă interese
personale care ar putea intra în conflict cu interesele Uniunii Europene sau ar putea influența în
mod necorespunzător activitatea lor în cadrul CESE.
Exemple de conflicte de interese:
Interese personale înseamnă, printre altele, orice posibile beneficii sau avantaje
pentru membrii înșiși, soții/soțiile lor, partenerii sau membrii direcți ai familiilor
lor. Astfel de interese nu sunt în mod necesar de natură financiară sau legate de
proprietate.
Ca membri ai CESE, nu trebuie să acceptați instrucțiuni din partea unor terți,
indiferent dacă aceștia sunt angajatorul dumneavoastră sau organizația
profesională din care faceți parte.
Conflictele pot apărea și atunci când ocupați simultan două funcții care intră în
conflict în cadrul CESE.
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Cum puteți preveni conflictele de interese?
Un conflict de interese poate fi real sau perceput ca atare de către alte persoane. În
orice caz, trebuie să rezolvați situația. Dacă situația este ambiguă, puteți consulta
mai întâi Comitetul de etică, cu titlu confidențial.
Trebuie fie să puneți capăt activităților externe care au dat naștere conflictului, fie
să renunțați total sau parțial la responsabilitățile dumneavoastră în cadrul CESE.
În cazul în care conflictul de interese persistă, trebuie, de asemenea, să semnalați
în scris această problemă președintelui.

Transparența financiară
Membrii, delegații, supleanții și experții trebuie să prezinte o declarație de interese
financiare la preluarea funcției, să o actualizeze atunci când este necesar și, ulterior, să o
reînnoiască anual, înainte de 1 ianuarie. Declarația trebuie trimisă la următoarea adresă:
findec-eesc@eesc.europa.eu
Aceasta este o condiție pentru a beneficia de orice indemnizație sau rambursare a cheltuielilor și
pentru a exercita orice funcție sau activitate oficială în cadrul CESE.
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DENUNȚAREA FRAUDELOR ȘI ABATERILOR
Ori de câte ori un membru constată posibile cazuri de fraudă, corupție, abatere, încălcare a
principiilor etice sau orice activitate ilegală, are obligația de a raporta aceste fapte președintelui
CESE sau, în cazul în care consideră că este util, direct OLAF.
Membrii trebuie să raporteze președintelui sau OLAF situațiile de corupție pe
care le constată (de exemplu, depunerea de documente false pentru rambursarea
cheltuielilor) sau alte abateri (de exemplu, acte de hărțuire).
Membrii care raportează astfel de cazuri vor fi considerați avertizori de
integritate. Avertizorii de integritate vor fi protejați astfel încât să li se garanteze
confidențialitatea și, dacă este necesar, să li se ofere asistență individualizată.
Membrii au datoria să coopereze pe deplin și să acorde orice asistență necesară în
cadrul unei eventuale investigații.
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NOUL COMITET DE ETICĂ
Comitetul de etică asigură respectarea Codului de conduită. Acest comitet funcționează în
condiții de autonomie, independență și confidențialitate depline.
Cum funcționează Comitetul de etică?
Orice membru al CESE sau orice persoană care lucrează în cadrul CESE poate
consulta Comitetul de etică cu privire la orice chestiune legată de Codul de
conduită, cum ar fi plângeri sau presupuse încălcări ale acestuia.
Comitetul de etică oferă președintelui CESE și Biroului CESE consiliere cu privire la
interpretarea și punerea în aplicare a dispozițiilor Codului de conduită.
În cazul unei plângeri, veți fi contactat pentru a prezenta dovezi și veți fi audiat de
Comitetul de etică.
Sancțiuni
La aprecierea conduitei în cauză, severitatea oricărei sancțiuni impuse trebuie să fie proporțională
cu gravitatea abaterii și cu poziția ierarhică a membrului. În funcție de comportamentul
membrului, se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni:

UN AVERTISMENT
SCRIS

SUSPENDAREA
TEMPORARĂ A
INDEMNIZAȚIILOR

SUSPENDAREA
TEMPORARĂ DIN FUNCȚIILE
DEȚINUTE ÎN CADRUL CESE
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SUSPENDAREA TEMPORARĂ
A PARTICIPĂRII LA
ACTIVITĂȚILE CESE

SOLICITAREA DE
DESTITUIRE A
MEMBRULUI CESE,
ADRESATĂ CONSILIULUI

Comitetul de etică:
http://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx

Pe lângă sancțiunile menționate anterior, se pot aplica următoarele măsuri:
Să i se solicite membrului să ia măsuri pentru a-și adapta poziția în conformitate
cu normele în vigoare
Să i se solicite membrului să facă o declarație personală prin care să-și ceară scuze
(în privat, unei anumite persoane, sau public, în sesiunea plenară)
Să i se solicite membrului să repare, să rezolve orice prejudiciu cauzat sau să
plătească despăgubiri
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CONSILIERE ÎN CAZUL UNOR RELAȚII INTERPERSONALE
DIFICILE
În cazul în care considerați că un anumit tip de comportament este inadecvat sau
stânjenitor, clarificați acest lucru, semnalând imediat autorului acest lucru și stabilind
limitele în mod politicos, dar ferm.
În cazul în care comportamentul nedorit continuă, începeți să țineți o evidență
scrisă a tuturor incidentelor relevante.
Asigurați-vă întotdeauna că există martori în cazul în care persoana se comportă
necorespunzător. Nu rămâneți niciodată singur/singură. Lăsați ușile deschise.
Nu ezitați să contactați și să consultați Direcția Resurse umane.
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Aveți la dispoziție o serie de instrumente care să vă ajute:
CESE a organizat cursuri de formare pentru membri privind demnitatea și respectul
la locul de muncă. Aceste cursuri sunt oferite de departamentul de formare de mai
multe ori pe an. Date de contact: FormationsCESE@eesc.europa.eu

Comitetul de etică monitorizează aplicarea Codului de conduită a membrilor CESE.
Puteți adresa eventualele plângeri Comitetului de etică:
advisorycommittee@eesc.europa.eu
De asemenea, vă stau la dispoziție:
Președintele CESE: president.eesc@eesc.europa.eu
Serviciul de asistență pentru membri: helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu
Directorul Direcției Resurse umane și finanțe a CESE:
hrf-management@eesc.europa.eu
Ombudsmanul intern al CESE (funcție în curs de înființare)
Chestorii CESE: questeurs-cese@eesc.europa.eu
Serviciul medical al CESE: svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu

În plus, puteți contacta Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF):
Oficiul European de Luptă Antifraudă | Comisia Europeană (europa.eu)
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați acest link de pe Portalul
membrilor: https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx
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