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Activitățile CESE

în timpul Președinției române
Ianuarie – iunie 2019

Comitetul Economic şi Social European

Un cuvânt din partea Președintelui
1 ianuarie 2019 – data la care România preia ștafeta de la Austria pentru a conduce Președinția Consiliului
Uniunii Europene. Acesta este momentul pentru dezlegarea nodului gordian: dezbaterea privind viitorul
Europei, negocierile privind cadrul financiar multianual (CFM), politica de coeziune, Brexit și
alegerile europene din mai 2019.
România va trebui să conducă discuțiile, să demonstreze că are o viziune și să își asume
responsabilitatea de a lua decizii care să influențeze întregul bloc al celor 28 de țări, împreună cu
Finlanda și Croația, cele două state membre care vor prelua președinția după România.
Președinția română trebuie să folosească această oportunitate. Românii se numără printre cei mai proeuropeni cetățeni din UE și fac dovada unui un mare atașament față de valorile europene. Guvernul în
funcție are potențialul de a fi un mediator, consolidând ideea europeană și ținând seama de opiniile
cetățenilor europeni. Procesul de integrare în UE trebuie să fie mai bine înțeles, acceptat și susținut de cei
care se află în prima linie, oamenii din Europa.
În acest context, aș dori să felicit România pentru o largă consultare publică pe care a organizat-o pentru
a defini prioritățile președinției sale, acordând o atenție deosebită tinerilor.
CESE susține mottoul „Coeziune, o valoare europeană comună” și prioritățile Președinției române:
I.
II.
III.
IV.

Europa convergenței: creștere, coeziune, competitivitate, conectivitate – incluzând dezvoltarea
durabilă, reducerea decalajelor de dezvoltare, convergența, ocuparea forței de muncă și drepturile
sociale, inovarea și digitalizarea, conectivitatea, competitivitatea și piețele;
Europa siguranței – incluzând securitatea internă a UE, gestionarea frontierelor externe, funcționarea
spațiului Schengen și viitorul spațiului de libertate, securitate și justiție;
Europa, actor global – incluzând politica de securitate și apărare comună și eficiența acțiunii externe
a UE, politica de vecinătate și onorarea angajamentelor internaționale;
Europa valorilor comune – incluzând solidaritatea, coeziunea, egalitatea de șanse și justiția
socială, democrația, libertatea și respectarea demnității umane, combaterea rasismului, intoleranței,
xenofobiei, populismului și antisemitismului.

Pot să-i asigur pe prietenii noștri din România că pot conta pe CESE, ca partener activ și angajat, care să
desfășoare acțiuni eficiente în numele cetățenilor săi, în timpul Președinției UE.
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Comitetul nostru consideră că trebuie să asigurăm o tranziție lină către o societate durabilă din punct
de vedere economic, social și de mediu. În special, acest lucru poate fi realizat prin punerea în aplicare
a unei politici industriale inteligente, durabile și inovatoare, bazată pe o piață unică puternică, echitabilă
și indivizibilă, susținută de investiții adecvate, precum și de evoluțiile tehnice și de mediu de ultimă oră.
Trebuie să ne consolidăm în continuare modelul social european, să avem o Uniune capabilă să protejeze
și să se ocupe de toți cetățenii săi. Punerea în aplicare efectivă a pilonului european al drepturilor sociale
reprezintă un prim pas în această direcție și este esențială în ceea ce privește garantarea incluziunii sociale,
a investițiilor sociale și a inovării sociale. Nu în ultimul rând, trebuie să consolidăm valorile demnității
umane, libertății, egalității, democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale. Aceste
valori asigură pacea, justiția, nediscriminarea și diversitatea, ca garanție a unei societăți deschise, și definesc
atât cine suntem astăzi, cât și cine vrem să fim mâine.
Introducerea unei noi narațiuni pozitive pentru Europa este de o importanță primordială pentru
reconectarea cetățenilor la proiectul european, restabilirea încrederii lor în politică și combaterea
tendințelor naționaliste și populiste. Acest efort se întemeiază pe cultură, educație, stimularea creativității,
deschidere, solidaritate și schimbul intercultural.
În contextul tuturor acestor eforturi, este esențial să punem oamenii în centrul dezbaterii, printrun dialog mai puternic și mai structurat cu cetățenii. Rolul unic al CESE, ca punte între instituțiile UE și
societatea civilă este la fel de important ca oricând. El dă voce actorilor de teren și prezintă propuneri
care contribuie la dezbateri și deschid perspective noi. Având în vedere Summitul european de la Sibiu,
vom transmite un mesaj puternic și vom aduce o contribuție substanțială la dezbaterile privind relansarea
proiectului european.
Credem într-o posibilă „rEUnaissance”, credem că Europa poate să transforme provocările existente
în oportunități și să se străduiască pentru îndeplinirea unor noi ambiții, corelând în alt mod libertatea și
securitatea, acționând pentru o nouă prosperitate comună.
Președinția română reprezintă o oportunitate pe care Europa nu își poate permite să o rateze, o șansă de a
influența direcția schimbării și de a construi o Europă mai tangibilă și familiară cetățenilor săi.
Am început deja o relație de deschidere, cooperare și dialog cu România și așteptăm cu nerăbdare
o președinție de succes, în acord cu speranțele cetățenilor europeni, deoarece ei sunt primii beneficiari ai
proiectului european.
Luca JAHIER
Președintele CESE
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Membrii români
în CESE
Octavian Cătălin ALBU
Grupul „Angajatori”
Secretar general, Patronatul Național
Român (PNR)
octaviancatalin.albu@eesc.
europa.eu
Victor ALISTAR
Grupul „Diversitate – Europa”
Director, Transparency International
România; Membru in Consiliul Superior
al Magistraturii
victor.alistar@transparency.org.ro

Ana BONTEA

Grupul „Angajatori”
Director, Departamentul Juridic şi
Dialog Social, Consiliul Naţional al
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii
din România (CNIPMMR)
ana.bontea@cnipmmr.ro
Petru Sorin DANDEA
Grupul „Lucrători”
Vicepreşedinte, Confederaţia Naţională
Sindicală „Cartel ALFA”
dandea@cartel-alfa.ro

Irinel Eduard FLORIA

Grupul „Angajatori”
Membru, Confederația patronală
„Concordia”
eduard.floria@gmail.com
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Dumitru FORNEA
Grupul „Lucrători”
Secretar general, Confederaţia
Sindicale Naţionale MERIDIAN
dumitru.fornea@eesc.europa.eu

Mihai IVAŞCU

Grupul „Diversitate – Europa”
Consilier Președinte, Camera de Comerț
și Industrie a României
mihai.ivascu@ccir.ro
Minel IVAŞCU
Grupul „Lucrători”
Vicepreşedinte, Blocul Naţional Sindical
(BNS)
minel.ivascu@eesc.europa.eu

Mihai MANOLIU

Grupul „Angajatori”
Profesor, Dr. Ing., Universitatea
Politehnică Bucureşti; Preşedinte,
Confederaţia Naţională a Patronatelor
din România (CNPR)
mihai.manoliu@eesc.europa.eu
Marius Eugen OPRAN
Administrator şi coordonator
științific-șef al programelor de apărare
și securitate, Agenția Spațială Română
“ROSA”; Membru, Comisia Națională
pentru Transferul Tehnologic și Inovare;
Co-Manager, Cercetător științific,
proiect H-2020 pentru placări de înaltă
putere, Institutul Național pentru Fizica
Laserului, Plasmei și Radiației
marius.opran@rosa.ro

Cristian PÎRVULESCU

Grupul „Diversitate – Europa”
Președinte de onoare, Asociația Pro
Democrația (APD); Decan, Facultatea
de Științe Politice, Școala Națională de
Studii Politice și Administrative (SNSPA)
cristian.pirvulescu@politice.ro

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

Grupul „Angajatori”
Preşedinte, Asociaţia Română a
Antreprenorilor de Construcţii (ARACO);
Președinte, Uniunea Generală a
Industriașilor din Romania (UGIR)
plosceanu@yahoo.com

Sabin RUSU

Grupul „Lucrători”
Secretar general, Confederaţia
Sindicatelor Democratice din România
(CSDR)
secretariatcsdr@yahoo.com

Ionuţ SIBIAN

Grupul „Diversitate – Europa”
Director executiv, Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC);
Membru Consiliul Director, Fundația
Orange; Membru, Club Europa
ionut.sibian@fdsc.ro
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În cadrul pregătirilor pentru Summitul European
privind viitorul Europei (9 mai 2019), alegerile
europene (23-26 mai 2019), numirea noii Comisii
și viitorul său program de lucru, Comitetul
Economic și Social European (CESE) este pregătit
să-și aducă contribuția, ca reprezentant al
societății civile organizate din UE.
Aceasta se va baza pe numeroasele inițiative,
documente, idei și proiecte lansate de CESE în
ultimii ani, care includ soluții inovatoare și noi
modele economice menite să creeze o nouă
narațiune pentru proiectul european, care să
rezoneze emoțional cu cetățenii și să sublinieze
rolul societății civile organizate.
În acest context, CESE va pregăti un aviz pe tema
„Foaia de parcurs către Sibiu și mai departe”,
care urmează să fie adoptat în martie 2019. La
solicitarea Președinției române, Comitetul va
elabora, de asemenea, un aviz exploratoriu
privind viitorul UE, acordând o atenție deosebită
beneficiilor pe care Uniunea le aduce cetățenilor
europeni printr-o coeziune socială, economică și
teritorială mai profundă și asigurând respectarea
valorilor europene, inclusiv a demnității umane și
a egalității cetățenilor.
Una dintre prioritățile cele mai importante ale
Președinției române a Consiliului va fi avansarea
negocierilor cu privire la următorul cadru
financiar multianual (CFM) înainte de alegerile
europene. Pe baza recomandărilor politice
formulate în avizele sale privind cadrul financiar
multianual după 2020 și în cele 36 de avize
ale CESE referitoare la propunerile legislative
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sectoriale privind programele de cheltuieli,
CESE este pregătit să contribuie în toate modurile
posibile pentru a influența pozitiv negocierile, în
vederea încheierii lor la timp.
În cadrul dezbaterii în curs privind viitorul
economic al Europei, CESE va promova în
mod activ opiniile societății civile organizate
cu privire la pachetul uniunii economice și
monetare (UEM) din decembrie 2017 privind
programele sectoriale de cheltuieli legate de
UEM în următorul CFM și privind noile propuneri
de consolidare a rolului internațional al monedei
euro.
Ca parte a procesului semestrului european,
CESE va face o serie de recomandări privind
politica economică a zonei euro ce va fi urmărită
începând cu anul 2019 și analiza anuală a creșterii.
CESE va contribui, de asemenea, cu recomandări
privind prioritățile economice și sociale care sunt
necesare pentru a pune bazele unei creșteri
durabile și favorabile incluziunii pe termen lung.
Contribuțiile organizațiilor naționale ale societății
civile vor fi colectate de CESE prin intermediul
vizitelor efectuate în fiecare stat membru și vor
fi incluse în ciclul anual al semestrului european.
Stimularea locurilor de muncă, a creșterii
economice și a investițiilor este una dintre
principalele priorități politice ale Comisiei
Juncker, iar CESE a fost puternic implicat și a oferit
un sprijin deosebit inițiativelor Comisiei în acest
domeniu, în special prin Planul de investiții
pentru Europa. Comitetul se va angaja activ
în această dezbatere prin transmiterea opiniilor
ale societății civile după publicarea Comunicării
Comisiei privind Planul de investiții pentru
Europa (noiembrie 2018).

În ceea ce privește impozitarea, CESE elaborează un aviz din proprie inițiativă privind impozitarea economiei digitalizate și un aviz pe tema
„Propunerea privind introducerea măsurilor
tehnice detaliate pentru funcționarea sistemului
definitiv de TVA pentru impozitarea comerțului
între statele membre”.
Ca parte a realizării uniunii piețelor de capital,
Comisia a prezentat un Plan de acțiune privind
finanțarea creșterii durabile. CESE a salutat
inițiativa de a institui un sistem financiar care să
favorizeze o creștere durabilă pe termen lung,
prin redirecționarea fluxului de capital către
investiții care să țină seama de factorii de mediu,
sociali și de guvernanță. Comitetul va continua să
facă acest lucru în legătură cu posibilele măsuri
legislative ulterioare, în 2019.

Pe parcursul Președinției române, CESE intenționează să acorde o atenție deosebită politicii
de coeziune după 2020. CESE se va alătura
discuțiilor din cadrul Consiliului UE și al
Parlamentului European cu propunerile politice
pe care le-a prezentat în avize privind cadrul
legislativ pentru fondurile structurale și de
investiții europene după 2020. De asemenea,
va elabora un nou aviz exploratoriu privind
viitorul politicii de coeziune și va contribui în
mod activ, astfel încât toate lucrările aferente să
poată fi aprobate înainte de următoarele alegeri
europene.
De asemenea, Comitetul va continua, în contextul
noii perioade de programare, lucrările sale
privind dezvoltarea zonelor urbane, sprijinind
punerea în aplicare a Agendei urbane a UE.
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În plus, CESE își va continua participarea activă
la punerea în aplicare a strategiilor macroregionale, oferind recomandări politice într-un aviz
elaborat la cererea Președinției române. Acest
aviz va include aspecte legate de o mai bună
convergență economică și competitivitate în cadrul macroregiunilor, cum ar fi Strategia europeană pentru regiunea Dunării și, în special,
rolul clusterelor transnaționale.
Deoarece nivelurile de inegalitate, sărăcia,
excluziunea socială și șomajul sunt încă alarmante
și întrucât există diferențe semnificative între
regiunile și țările din UE, CESE se va concentra
în continuare pe conservarea și îmbunătățirea
modelului social european. Va pune un accent
deosebit pe punerea în aplicare a Pilonului
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european al drepturilor sociale și pe evoluția
tabloului de bord social și a semestrului
european, ca instrumente de monitorizare a
performanțelor statelor membre.
Comitetul va continua să analizeze viitorul muncii și, în special, impactul tranziției digitale și al
tranziției către o economie cu emisii scăzute
de dioxid de carbon, ecologică și eficientă
din punctul de vedere al resurselor asupra
ocupării forței de muncă, competențelor,
egalității de șanse, securității sociale, protecției sociale și dreptului muncii. De asemenea,
CESE își va continua activitatea cu privire la crearea unor locuri de muncă de calitate pentru tineri
și șomerii pe termen lung și la calificările obținute
informal. La cererea Președinției române, CESE va
pregăti, de asemenea, un aviz pe tema „Educația
privind Uniunea Europeană, funcționarea acesteia, realizările pozitive și beneficiile concrete pentru cetățeni”.

CESE își va menține eforturile de consolidare a
statului de drept și a drepturilor fundamentale prin susținerea unui nou grup cu privire la
aceste aspecte. Acest grup va sprijini societatea
civilă organizată din statele membre și va analiza
modalitățile de promovare a valorilor europene
consacrate în Tratatul UE. Comitetul va continua
să combată discriminarea și excluziunea, în
special în ceea ce privește romii și persoanele
cu handicap, să promoveze egalitatea de
gen și să sporească vizibilitatea organizațiilor
societății civile care lucrează în aceste domenii.
La cererea Președinției române, Comitetul va
elabora un aviz pe tema „Filantropia europeană:
potențial neexploatat”, pentru a explora măsurile
și inițiativele care ar trebui luate la nivel european
și național pentru a promova filantropia
organizată.
CESE va continua să sprijine o migrație mai
deschisă și o politică de azil cu adevărat
comună, bazată pe o mai mare solidaritate
și responsabilitate comună în UE. Comitetul
va contribui la o mai bună recunoaștere a
contribuției migranților la economia și la
societatea europeană, la promovarea integrării
lor pe piața muncii și în societate în general,
la promovarea îmbunătățirii educației și formării
profesionale ale migranților și va continua să
solicite ca drepturile fundamentale ale acestora
să fie pe deplin respectate.
În ceea ce privește agricultura și dezvoltarea
rurală, CESE va contribui la dezbaterea privind
procesul de reformă pentru trecerea la o politică
agricolă comună modernizată și simplificată
după 2020, prin promovarea avizului său conex,
adoptat în octombrie 2018. Pentru a susține
punerea în aplicare a Declarației „Cork 2.0” și

pentru a menține impulsul, în scopul asigurării
unei vieți mai bune în zonele rurale, Comitetul
va găzdui la începutul anului 2019 Parlamentul
rural european, aflat la jumătatea mandatului, cu
obiectivul de a elabora un set de recomandări
ale părților interesate pentru noul Parlament
European și pentru Comisia Europeană.
Prin intermediul Grupului său de studiu temporar
„Sistemele alimentare durabile”, CESE va continua să
facă apel la o politică alimentară cuprinzătoare
pentru a facilita tranziția către sisteme alimentare
mai durabile. Comitetul își va folosi puterea
de mediere pentru a menține pe agenda UE
sustenabilitatea alimentelor și dezvoltarea
unei politici alimentare cuprinzătoare, precum
și posibila înființare a unui consiliu european
pentru politică alimentară. Grupul va pregăti, de
asemenea, un aviz din proprie inițiativă pe tema
„Promovarea unei diete sănătoase și durabile în
UE”, cu scopul de a contribui la elaborarea de
propuneri de politici pentru promovarea unui
consum alimentar mai sănătos.
CESE se va ocupa de inițiative-cheie legate de
planul de acțiune al UE în domeniul economiei
circulare, punând un accent deosebit pe
promovarea unor avize recente referitoare
la strategia privind materialele plastice și
la actualizarea strategiei UE în domeniul
bioeconomiei. În cadrul activității sale privind
dezvoltarea platformei europene a partenerilor
economiei circulare, CESE va continua să
îmbunătățească site-ul interactiv al platformei și
să propună noi modalități de a spori legăturile
și sinergiile dintre diferitele strategii naționale,
regionale și locale, în urma unui studiu pe
această temă.
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În domeniul mai larg al mediului, recentele
avize privind neajunsurile în punerea în aplicare a
legislației UE în domeniul mediului vor fi punctul
central al acțiunii ulterioare a CESE. Rolul societății
civile europene în facilitarea punerii în aplicare a
legislației în cadrul evaluării periodice a punerii
în aplicare a politicilor de mediu a Comisiei
Europene va face obiectul unui aviz exploratoriu,
solicitat de comisarul Karmenu Vella.
Contribuția la punerea în practică a celor 17
obiective globale de dezvoltare durabilă
(ODD), lansate de Organizația Națiunilor Unite
în 2015, va continua să fie o prioritate pe agenda
CESE. Comitetul este implicat activ în Platforma
multipartită pentru dezvoltare durabilă în UE,
creată în iunie 2016 de către Comisie, în special
prin furnizarea de recomandări practice privind
monitorizarea punerii în aplicare a ODD. În special,
CESE va continua să promoveze recomandările
politice formulate în recentul său aviz din proprie
inițiativă intitulat „Indicatori mai adecvați pentru
a evalua ODD – contribuția societății civile”
(septembrie 2018). Comitetul va face acest lucru
prin promovarea unei strategii europene de
dezvoltare durabilă cu obiective concrete, ținte
și indicatori. După adoptarea unui aviz referitor
la documentul de reflecție al Comisiei privind
dezvoltarea durabilă, în decembrie 2018, CESE își
va menține angajamentul de a depune eforturi
pentru a include societatea civilă în deciziile de
politici, pentru a permite realizarea mai rapidă și
mai eficientă a ODD.
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În ce privește acțiunile în domeniul climei,
CESE face parte dintr-o Coaliție internațională
pentru guvernanța în domeniul climei (ICGC),
care urmărește să stimuleze implicarea de
jos în sus a diferiților actori într-un spirit de
cooperare multipartit și pe mai multe niveluri.
CESE va continua să contribuie la crearea unui
cadru comunitar care să permită inițiative
climatice conduse de cetățeni și comunități, prin
operaționalizarea unui dialog european pentru
acțiune climatică nestatală. El își va concentra
noile eforturi asupra finanțării climatice, în special
prin intermediul a două avize privind un pact
privind clima/finanțele și, respectiv, mijloacele
financiare specifice pentru acțiuni climatice de
dimensiuni reduse, ascendente.
O parte importantă a activităților CESE va
continua să se concentreze pe realizarea
pieței unice în diferitele sale aspecte. Noile
modele economice vor rămâne pe agenda
CESE. După ce a fost în fruntea abordării acestor
tendințe, Comitetul va adopta o abordare mai
coordonată, făcând o legătură clară cu rolul pe
care îl joacă aceste noi tendințe în abordarea
provocărilor de durată ale Europei. De câțiva ani,
societățile noastre au fost profund transformate
prin introducerea de noi tehnologii și abordări
(digitalizarea, economia circulară, economia
colaborativă, „uberizarea” etc.). Această revoluție
majoră afectează în primul rând generația tânără
și ar trebui – acum mai mult ca niciodată – să
fie punctul central al preocupărilor noastre.
Prin urmare, Comitetul dorește să deschidă
o dezbatere transversală și cuprinzătoare pe
această temă pentru a modela abordarea care
ne va duce până în 2050. Așteaptă cu interes
contribuția Președinției române la o discuție
inovatoare la nivel european, deoarece soluțiile
naționale nu vor fi suficiente.

De asemenea, CESE își va continua activitatea cu
privire la întreprinderile sociale și economia
socială. Pe lângă monitorizarea și evaluarea
evoluțiilor politice la nivelul UE și al statelor
membre, Comitetul va identifica măsuri specifice
pentru îmbunătățirea mediului general pentru
întreprinderile din economia socială, pentru
difuzarea celor mai bune practici în statele
membre și pentru creșterea profilului sectorului. În
special, Comitetul va pregăti un aviz exploratoriu
pe tema „Contribuția întreprinderilor din
economia socială la o Europă mai caracterizată
de coeziune și mai democratică”.
În ceea ce privește politica UE în domeniul
protecției consumatorilor, în urma adoptării
avizului său privind noile avantaje pentru
consumatori, CESE va urmări cu atenție
dezbaterea politică pe această temă, pentru a

contribui la aceasta prin transmiterea mesajului
societății civile. El va continua să colaboreze
îndeaproape cu Comisia Europeană și cu
Președinția română prin inițiativele publice care
au loc în contextul acestor noi avantaje.
CESE este, de asemenea, foarte activ în domeniul
cercetării și inovării. După ce a adoptat o serie
de avize majore cu privire la diferite aspecte ale
inteligenței artificiale, CESE va continua să
urmărească evoluțiile din acest domeniu.
Promovarea IMM-urilor în Europa reprezintă o
preocupare majoră pentru CESE, care va continua
să lucreze la cel mai bun mod de îmbunătățire a
mediului de afaceri pentru IMM-urile din Europa.
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În ceea ce privește industria, un domeniu
important de activitate va fi în continuare
avansarea către o bază industrială mai puternică
în Europa. Comitetul va continua să îndemne
Comisia Europeană și statele membre ale UE
să adopte o strategie cuprinzătoare pe termen
lung, cu o viziune globală, pentru a răspunde
nevoii de creștere, creare de locuri de muncă
și durabilitate. CESE solicită acțiuni decisive din
partea instituțiilor UE pentru a face progrese în
direcția consolidării competitivității și diversității
bazei industriale din Europa.
În acest context, CESE va continua să urmărească
activitatea Mesei rotunde industriale la nivel înalt
„Industrie 2030”, unde are statut de observator, și
va contribui la Zilele Industriei 2019, care vor avea
loc în februarie 2019.
În ceea ce privește prioritatea generală privind
politica industrială, CESE se va concentra în
special pe următoarele aspecte: sprijinirea
indicatorilor de inovare, investiții și ocupare a
forței de muncă; susținerea cercetării industriale
de vârf, a inovării și a designului; anticiparea
schimbărilor în locurile de muncă, organizarea
muncii și inovarea socială durabilă în industria
4.0; tranziția energetică și schimbările industriale;
potențialul industrial al economiei circulare și
schimbările industriale și legate de prosumeri.
În același timp, Comitetul va continua să
se concentreze asupra politicii industriale
sectoriale, abordând teme precum: oportunități
pentru regiunile mai puțin industrializate și
sectoarele industriale neglijate; investițiile în
sectoare industriale strategice; modele sectoriale
industriale durabile; responsabilitatea socială a
întreprinderilor în toate sectoarele industriale
și efectul Brexit asupra principalelor sectoare
industriale și a lanțurilor de valori.
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Pe baza avizelor anterioare, CESE va elabora un
raport de informare intitulat „Lucrul cu azbest
în renovarea energiei” și va examina într-un aviz
din proprie inițiativă schimbările economice,
tehnologice și sociale în serviciile avansate
pentru persoanele în vârstă.
În ceea ce privește necesitatea conservării bazei
industriale în regiunile noastre, după o conferință
pe tema „Regiunile carbonifere din România în
tranziția energetică” (septembrie 2018, Petroșani),
CESE va organiza alte trei mese rotunde dedicate
temei „Platforma pentru regiuni carbonifere în
tranziție”, în trei state membre.
În ceea ce privește uniunea energetică, CESE
se va baza pe activitatea sa anterioară și va
continua să elaboreze avize în acest domeniu.
În conformitate cu avizul din proprie inițiativă
privind efectele economice pozitive ale tranziției
în domeniul energiei pentru regiuni, comunități
locale și cetățenii lor (iulie 2018), Comitetul
își va continua eforturile pentru ca politicile

energetice ale UE să devină mai relevante pentru
viața cotidiană a cetățenilor și a societății civile.
În mod specific, CESE se va concentra în primul
rând pe relațiile cu Observatorul UE al sărăciei
energetice și pe monitorizarea acestuia,
precum și pe asigurarea faptului că dimensiunea
socială a uniunii energetice rămâne în centrul
programului acesteia. În al doilea rând, va pregăti
un aviz cu privire la cel de-al 4-lea raport privind
starea uniunii energetice ca să reflecte prioritățile
și interesele cetățenilor și ale societății civile în
realizarea obiectivelor uniunii energetice. De
asemenea, CESE intenționează să-și consolideze
în continuare activitatea prioritară privind
dialogul european în domeniul energiei, care
urmărește să sensibilizeze organizațiile societății
civile în ceea ce privește tranziția energetică și să
transmită factorilor de decizie din UE interesele,
nevoile și preocupările societății civile.
În domeniul transporturilor, Comitetul va
continua să depună eforturi pentru sporirea
competitivității și sustenabilității sectorului
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european al transporturilor prin dezvoltarea
transportului intermodal și multimodal. CESE
va urmări îndeaproape toate evoluțiile din
sectorul transporturilor, în special cele legate de
inițiativele actuale ale Comisiei care decurg din
cele trei pachete de mobilitate, care vizează
realizarea rapidă a unui sistem de mobilitate curat,
competitiv și bine conectat până în 2025. De
asemenea, CESE va promova punerea în aplicare
a politicii TEN-T și a Mecanismului pentru
interconectarea Europei după 2020 în cadrul
următorului cadru financiar multianual (CFM).
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În sfârșit, în urma activităților recente, Comitetul
va urmări îndeaproape tendințele de digitalizare
și automatizare în domeniul transporturilor și
punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare
durabilă legate de acest sector.
Recent, Comitetul și-a exprimat sprijinul pentru consolidarea capacității și a rolului Agenției
Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor
și a Informațiilor (ENISA). Bazându-se pe această
activitate, Comitetul va promova în continuare
cooperarea în întreaga Uniune pentru a crea un
mediu cibernetic comun sigur și securizat, în
special prin intermediul Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare
în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de

centre naționale de coordonare. În ceea ce privește digitalizarea, Comitetul sprijină pe deplin
abordarea orientată spre cetățean, anunțată de
Președinția română. În acest sens, CESE va adopta un aviz din proprie inițiativă privind revoluția
digitală care să acopere nevoile și drepturile cetățenilor la începutul anului 2019.
În conformitate cu prioritățile Președinției
române, Comitetul va promova furnizarea de
servicii de interes general (SIG); mai precis,
își va concentra activitatea asupra dreptului
cetățenilor europeni de a avea acces la servicii
esențiale, accesibile și de înaltă calitate, în ceea
ce privește punerea în aplicare a celui de-al 20lea principiu al Pilonului european al drepturilor
sociale.
În ceea ce privește politicile de acțiune externă ale UE, Comitetul își va concentra acțiunea
prioritară asupra unei vecinătăți pașnice și
asupra politicilor de extindere.
Președinția română va fi implicată în activitatea
CESE privind politica de extindere a UE și relațiile
acesteia cu Balcanii de Vest. Comitetul va
urmări îndeaproape relațiile dintre UE și Turcia,
într-un moment în care dialogul societății civile
este mai necesar ca niciodată. Îmbunătățirea
participării societății civile în regiunea Euromed
va fi, de asemenea, un subiect-cheie pentru CESE
în cadrul Președinției române. În ceea ce privește
vecinii din est, implicarea activă a Platformelor
societății civile cu Georgia, Moldova, Ucraina și
Armenia va fi prioritatea principală. Comitetul va
invita Președinția română româniei să participe
la diferite organisme ale societății civile care
contribuie la relațiile noastre cu aceste țări.

monitorizează acordurile comerciale. O atenție
specială va fi acordată acordurilor cu Canada,
Japonia, Maroc, Chile, Mexic și Mercosur. Președinția română va fi invitată să urmărească activitatea CESE privind aceste acorduri.
De asemenea, Comitetul își va continua colaborarea cu organizațiile partenere din întreaga lume, din China, Africa, America Latină și
Caraibe, SUA și Rusia.
În sfârșit, în ceea ce privește obiectivul general
de a îmbunătăți eficiența și eficacitatea legislației
UE și a punerii sale în aplicare în vederea atingerii
obiectivelor sale, CESE joacă un rol activ în
cadrul grupului părților interesate din cadrul
platformei REFIT. CESE contribuie la activitatea
platformei prin avizele sale, care oferă propuneri
concrete în multe domenii, în scopul simplificării
și raționalizării legislației UE. CESE a contribuit, de
asemenea, la exercițiul de inventariere al Comisiei
privind Agenda pentru o mai bună legiferare,
care va continua și după 2019, și la numirea noii
Comisii.

În plus, Comitetul se va implica activ în continuare în cadrul organismelor societății civile care
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Un cuvânt din partea Președinției române
în majoritatea temelor și obiectivelor de pe agenda europeană, care vor ghida eforturile noastre în
perioada următoare.
În primul rând, consolidarea coeziunii la nivelul
acțiunii politice rămâne esențială, aceasta fiind,
în mod evident, o condiție sine qua non pentru restabilirea legăturii între statele membre, instituțiile
europene și cetățeni. Astfel, avem în vedere coeziunea atât ca valoare comună europeană, cât și
ca expresie a unității între statele și regiunile din
Uniunea Europeană.

George CIAMBA
Ministru Delegat pentru Afaceri Europene
Începând cu 1 ianuarie 2019, România preia, pentru prima dată, Președinția rotativă a Consiliului
Uniunii Europene, într-o perioadă marcată de multiple provocări la nivel european și global, care vor
avea un impact major asupra mandatului nostru.
Efortul comun al statelor membre de a identifica,
în mod consensual, noile repere strategice privind
evoluția proiectului UE pe parcursul următorului
deceniu readuc în prim-plan nevoia crescută de
unitate și coeziune la nivel european.
Pe acest fundal, coeziunea a devenit tema centrală a Președinției romane, iar motto-ul ales „Coeziunea, o valoare comună europeană” - reflectă convingerea României că viziunea pe care o
proiectăm asupra viitorului nostru comun trebuie
ancorată în acest principiu originar al construcției
europene. Valențele acestui concept se regăsesc
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Totodată, dimensiunea economică a coeziunii
reprezintă un factor catalizator pentru reducerea
decalajelor de dezvoltare între statele membre și
între regiuni, precum si pentru consolidarea pieței
unice. Această valență a coeziunii economice are
o relevanță particulară pentru noile state membre,
precum România, pentru care deplina integrare în
piața unică este deosebit de importantă pentru o
distribuire echitabilă a beneficiilor pe toate axele
UE, de la est la vest și de la nord la sud, astfel încât
să fie resimțite de către toți cetățenii europeni.
Nu în ultimul rând, coeziunea trebuie promovată și pe dimensiunea sa socială, înțeleasă
prin imperativul asigurării convergenței sociale și
a prezervării celor patru libertăți fundamentale ale
Pieței Interne a Uniunii Europene.
România și-a definit prioritățile ca Președinție a
Consiliului UE în jurul conceptului de coeziune, pe
baza agendei legislative actuale la nivel european
și a unei contribuții puternice a societății.
Procesul de elaborare a pilonilor principali ai
agendei de lucru s-a fundamentat pe o largă
consultare și dezbatere publică, demers care a

facilitat un dialog mai democratic, mai participativ
și mai transparent între cetățeni și autorități.
În acest sens, apreciem eforturile Comitetului
Economic și Social European de a exercita rolul de
punte de legătură între organismele decizionale
ale UE și partenerii sociali și civici.
Pe parcursul celor șase luni de mandat ne propunem o abordare pragmatică, responsabilă, centrată pe obținerea de rezultate concrete, capabilă să
consolideze unitatea europeană și coeziunea dintre statele membre UE.
Programul Președinției române se va axa pe următorii patru piloni:
Primul pilon este „Europa convergenței: creștere, coeziune, competitivitate, conectivitate”.
Avem convingerea că asigurarea convergenței
și coeziunii în scopul unei dezvoltări durabile și
echitabile pentru toți cetățenii și statele membre
este esențială atât pentru promovarea unei Europe unite, cât și pentru creșterea competitivității UE
la nivel global.
Cel de-al doilea pilon, „Europa siguranței”, vizează sprijinirea inițiativelor de cooperare în planul
securității interne a UE, precum și asigurarea unui
plus de coeziune între statele membre în abordarea noilor provocări de securitate ce amenință
siguranța cetățenilor europeni.

Al patrulea pilon al programului, „Europa valorilor comune”, reflectă viziunea și angajamentul
nostru pentru stimularea coeziunii europene prin
raportare permanentă la valorile comune pe care
se bazează Uniunea. Doar în acest mod putem
combate eficient rasismul, intoleranța, xenofobia,
populismul, antisemitismul, contribuind totodată
la descurajarea discursului bazat pe ură. Urmărim
în special promovarea politicilor privind combaterea discriminării, privind egalitatea de șanse și
tratamentul egal pentru femei și bărbați și, nu în
ultimul rând, încurajarea implicării cetățenilor în
dezbaterile europene.
Prin acest profil și aceste linii de acțiune, dorim
ca România să contribuie, pe durata celor șase
luni de mandat la Președinția Consiliului Uniunii
Europene, la consolidarea proiectului european și
la avansarea agendei europene comune. Contăm
în această misiune importantă și pe strânsa cooperare cu Comitetul Economic și Social European.
Sunt încrezător că împreună vom reuși să obținem
rezultate concrete, contribuind astfel la relansarea
unei Uniuni mai puternice și mai eficiente.
George CIAMBA
Ministru Delegat pentru Afaceri Europene

Cel de-al treilea pilon este „Europa, actor global”. Președinția României va urmări consolidarea
profilului extern al Uniunii Europene prin respectarea angajamentelor comune asumate prin Strategia Globală de Politică Externă și de Securitate
a Uniunii Europene, prin promovarea politicii de
extindere a Uniunii și asigurarea consistenței politicilor UE în vecinătate, prin creșterea eficienței
acțiunii externe europene și implementarea angajamentelor UE în plan internațional.
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Informații generale despre România
Steagul României:

Stema României:

Nume oficial

România

Capitală

Bucureşti

Suprafaţă

238 391 km²

Alte orașe importante (din punct de vedere al
populației)

Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca, Constanța, Galați

Limba națională

Româna

Monedă

Leu (plural Lei) (RON)

Populație (2017)

22 193 562

PIB în prețuri curente (în milioane de euro, 2017)

187 939,9

PIB pe cap de locuitor (în standardele de putere de
aprovizionare [PPS], UE-28 = 100, 2017)

63

Creșterea PIB

7,3% (2,4% în EU 28)

Rata de ocupare a forței de muncă (persoane între
15 și 64 de ani, 2017)

67,3% (73,4% în EU 28)

Rata șomajului (2017)

4,9% (7,6% în EU 28)

Exporturile principalele

Echipamente electronice, vehicule, mașini, combustibili
minerali, mobilier

Parteneri de export

Germania, Italia, Franța, Ungaria, Marea Britanie

Importurile principale

Echipamente electronice, mașini, vehicule, combustibili
minerali, materiale plastice, produse farmaceutice

Parteneri de import

Germania, Italia, Ungaria, Polonia, Franța, China, Țările
de Jos

Cod de apel

+40

Fus orar

GMT+2
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Câteva date importante
23 – 24 ianuarie 2019 Prezentarea priorităților Președinției Române în şedința plenară
a CESE, Bruxelles
10 – 11 aprilie 2019

Reuniunea extraordinară a Grupului „Angajatori” (Grupul I),
Bucureşti, România

7 – 8 mai 2019

Reuniunea extraordinară a Grupului „Diversitate – Europa”
(Grupul III), Bucureşti, România

9 mai 2019

Summitul informal european de la Sibiu, România

15 mai 2019

Seara culturală română, CESE, Bruxelles

25 – 26 iunie 2019

Reuniunea extraordinară a Grupului „Lucrători” (Grupul II),
Bucureşti, România
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