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Ce este societatea 
civilă organizată?
„Societatea civilă organizată” cuprinde toate 
grupurile și organizațiile în care cooperează ce-
tățenii, fie la nivel local, fie la nivel național sau 
european. Aceste grupuri acționează deseori 
ca intermediari între factorii de decizie și cetă-
țeni și le oferă celor din urmă posibilitatea de 
a se implica activ în îmbunătățirea condițiilor 
lor de viață.

Descoperiți 
Comitetul Economic 
și Social European
CESE este diferit de celelalte instituții ale UE. El 
este un forum unic pentru consultare, dialog și 
consens între reprezentanții diferitelor sectoa-
re ale „societății civile organizate”, care include 
angajatorii, sindicatele și diferite grupuri, cum 
ar fi asociații profesionale și comunitare, orga-
nizații de tineret, asociații ale femeilor, consu-
matori, actori din domeniul protecției mediului 
și mulți alții.

CESE a fost dintotdeauna parte integrantă a UE: 
a fost înființat în 1957 prin Tratatul de la Roma, 
având rolul de a oferi consultanță factorilor de 
decizie de la nivelul UE și de a garanta faptul că 
cetățenii obișnuiți de pe întreg continentul au 
un cuvânt de spus în dezvoltarea Europei.
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Forţa CESE  
constă în  
membrii săi
CESE, care are sediul la Bruxelles, este format 
din 350 de membri din cele 28 de state 
membre ale UE. Membrii provin din toate 
mediile sociale și profesionale și aduc cu ei 
o gamă vastă de cunoștințe și de experiență. 
Sunt numiți de Consiliu, pentru un mandat 
de cinci ani, pe baza propunerilor statelor 
membre, însă își desfășoară activitatea 
independent în numele CESE, în interesul 
tuturor cetățenilor UE. Membrii nu sunt în 
permanență la Bruxelles; majoritatea continuă 
să își desfăşoare activitățile curente în țara 
de origine, ceea ce înseamnă că pot păstra 
legătura cu cei „de acasă”.

 
 
Misiunea  
CESE
Obiectivul CESE este să contribuie la asigura-
rea unui proces de elaborare a politicilor și a 
legislației UE care să fie mai democratic, mai 
eficient și care să reflecte cu adevărat nevoile 
cetățenilor UE.  

Comitetului îi revin trei sarcini principale:

•  să consilieze Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia Europeană;

•  să facă auzite la Bruxelles punctele de vedere 
ale organizațiilor societății civile și să sporească 
conștientizarea de către acestea a impactului 
legislației europene asupra vieții cetățenilor 
UE; 

•  să sprijine și să consolideze societatea civilă 
organizată, atât în interiorul, cât și în afara UE.
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CESE are șase secţiuni, care acoperă diferite 
aspecte ale activității UE, de la economie la afa-
ceri sociale, de la transport la mediu, de la piața 
internă la relații externe. Membrii fac parte din 
una sau mai multe secțiuni, în funcție de do-
meniile lor de competență:

Membrii realizează lucrările pregătitoare în 
aceste secțiuni, elaborând avize privind propu-
nerile legislative ale UE. În cadrul acestui pro-
ces, toți participanții trebuie să negocieze și să 
ajungă la un consens. CESE este unic tocmai 
prin faptul că trebuie să reflecte dorințele tutu-
ror categoriilor sociale, printr-un proces bazat 
pe compromis și respect reciproc.

Cum funcționează 
CESE
Parlamentul European, Consiliul și Comisia au 
obligația legală de a consulta CESE la adoptarea 
legislației într-o gamă vastă de domenii. CESE 
analizează propunerile și elaborează avize pe 
baza consensului dintre membrii săi.

În plus, CESE adoptă avize din proprie iniţi-
ativă pe teme pe care membrii le consideră 
importante pentru interesele cetățenilor UE. 
De asemenea, elaborează avize exploratorii 
la solicitarea factorilor de decizie de la nivelul 
UE, atunci când aceștia doresc să aibă o ima-
gine de ansamblu a opiniilor societății civile. 
Comitetul publică și rapoarte de informare pe 
teme de actualitate. De asemenea, CESE dez-
voltă proiecte pe baza ideilor care reflectă ce-
rerile societății civile și efectuează evaluări ale 
impactului, pentru a monitoriza efectele pe 
care le produce legislația UE.

CESE este constituit din trei grupuri: Grupul 
„Angajatori” (Grupul I), Grupul „Lucrători” 
(Grupul II) și Grupul „Diversitate Europa” 
(Grupul III). Obiectivul este ca aceste grupuri 
să ajungă la un consens, astfel încât avizele 
CESE să reflecte cu adevărat interesele sociale 
şi economice ale cetățenilor UE.

• Secţiunea pentru uniunea economică 
și monetară și coeziune economică și 
socială (ECO) 

• Secţiunea pentru piaţa unică, producţie 
și consum (INT)

• Secţiunea pentru transporturi, 
energie, infrastructură și societatea 
informaţională (TEN)

• Secţiunea pentru ocuparea forţei de 
muncă, afaceri sociale și cetăţenie (SOC)

• Secţiunea pentru agricultură, dezvoltare 
rurală și protecţia mediului (NAT)

• Secţiunea pentru relaţii externe (REX)

• Grupul „Angajatori” (Grupul I)

• Grupul „Lucrători” (Grupul II)

• Grupul „Diversitate Europa” (Grupul III)



„Astăzi avem nevoie de 
o rEUnaissance: o agendă 
europeană pentru progres și 
creștere durabilă, înrădăcinată 
într-un spațiu cultural comun și 
care să consolideze societățile 
noastre democratice deschise.”

Luca Jahier, președintele CESE

Președintele 
CESE
La 18 aprilie 2018, dl Luca Jahier, din Italia, 
membru al Grupului „Diversitate Europa”, a 
devenit cel de-al 32-lea președinte al CESE. În 
cursul mandatului, el își va concentra activita-
tea pe crearea unui viitor european mai dura-
bil, mai democratic și mai favorabil incluziunii 
culturale, destinat în primul rând generației 
viitoare de cetățeni europeni, care să aibă 
șansa de a trăi într-o societate mai prosperă 
din punct de vedere economic și social.     

www.eesc.europa.eu/president

siderare propunerile societății civile europene 
privind creșterea economică și ocuparea forței 
de muncă.

La doi ani și jumătate, membrii CESE aleg un 
președinte și doi vicepreşedinţi, respon-
sabili cu comunicarea, respectiv bugetul. Ac-
tualul președinte este Luca Jahier (Grupul „Di-
versitate Europa”), din Italia, iar vicepreședinții 
sunt Isabel Caño Aguilar (Grupul „Lucrători”), 
din Spania, și Milena Angelova (Grupul „Anga-
jatori”), din Bulgaria.

În cadrul Comitetului există și o Comisie 
consultativă pentru mutaţii industriale 
(CCMI*), care are un rol important în a ajuta 
industria UE să anticipeze și să se adapteze la 
impactul globalizării.

Avizele sunt dezbătute și adoptate cu majori-
tate simplă în cadrul sesiunilor plenare ale 
CESE, care au loc de nouă ori pe an, la Bruxelles. 
După aceea, sunt transmise factorilor de deci-
zie ai UE din Parlament și Consiliu, contribuind 
astfel la procesul de luare a deciziilor prin influ-
ențarea ideilor care stau la baza legislației. 

CESE a înființat trei observatoare specializate: 
Observatorul pieței unice, Observatorul pieței 
forței de muncă și Observatorul dezvoltării 
durabile, plus un grup menit să coordoneze 
sprijinirea procesului semestrului european 
– un ciclu de coordonare a politicilor econo-
mice și bugetare în cadrul UE – și să ia în con-
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• Observatorul pieţei unice (OPU)

• Observatorul dezvoltării durabile (ODD)

• Observatorul pieţei forţei de muncă 
(OPFM)

• Grupul privind semestrul european (GSE)•  Comisia consultativă pentru mutaţii 
industriale (CCMI*)

* CCMI: acronim utilizat în limba franceză pentru Comisia consultativă 
pentru mutații industriale.

http://www.eesc.europa.eu/president


Tinerii  
europeni
Cooperarea cu tinerii (www.eesc.europa.eu/
youth) este una dintre principalele priorități ale 
CESE. Printre inițiativele specifice se numără:

•  „Europa ta, părerea ta” (Your Europe, Your Say!), 
dezbatere cu elevi din toate statele membre 
ale UE:  www.eesc.europa.eu/yeys2018

• Jocul educativ online „R EU Ready?” și aplicații 
pentru Android și iOS, care îi învață pe tine-
rii europeni cum funcționează CESE: https://
www.eesc.europa.eu/R-EU-READY

•  Membrii CESE vizitează cu regularitate școli 
și universități din țara lor de origine, pentru a 
prezenta modul de funcționare a UE și pentru 
a-i asculta pe tineri.

Avizele CESE 
abordează 
numeroase aspecte 
ale vieții     
În cei 60 de ani de existență, CESE a adoptat 
mii de avize pentru a contribui la îmbunătățirea 
vieții cetățenilor UE. Acestea acoperă o 
gamă largă de subiecte, de la protejarea 
consumatorilor din UE de riscul de a consuma 
produse periculoase sau necorespunzătoare 
la apărarea egalității în drepturi a tuturor 
cetățenilor UE (în special a celor mai vulnerabili), 
de la promovarea bunelor practici în domenii 
precum mediul și politica energetică la 
încurajarea aplicării principiilor democrației, 
libertății și respectării drepturilor omului peste 
tot în lume.

Puteți găsi aceste avize la adresa:  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.ro. 
opinions-search
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„Rădăcinile noastre se află în fiecare sindicat, organizație a 
întreprinderilor sau a cetățenilor care contribuie la construcția 

europeană zi de zi. Obiectivul nostru principal este de a aduce 
această viață socială și economică mai aproape de instituțiile 
europene, promovând totodată activitățile noastre destinate 
îmbunătățirii condițiilor de trai ale cetățenilor europeni. 
Făcând auzite preocupările lucrătorilor, angajatorilor și 
organizațiilor care reprezintă fermierii, consumatorii și 

persoanele cu handicap, noi aducem situația de pe teren în 
dezbaterea politică, întrucât CESE promovează inițiative care 

răspund nevoilor de zi cu zi ale cetățenilor și le conferă vizibilitate.”

Isabel Caño Aguilar, vicepreședintă a CESE

„CESE dispune de un potențial unic de a genera idei echilibrate 
pentru îmbunătățirea competitivității economiei europene, 
consolidând astfel creșterea economică și crearea de locuri 
de muncă durabile, și pentru a promova punerea în aplicare 
și asumarea acestor măsuri cu sprijinul și implicarea activă a 
tuturor părților interesate ale societății civile organizate. Ca 
reprezentant al partenerilor sociali și al cetățenilor europeni, 

CESE este o platformă indispensabilă pentru a aduce mai 
multă Europă în viața fiecăruia dintre noi.”

Milena Angelova, vicepreședintă a CESE

„Uniunea Europeană trebuie să demonstreze că este capabilă 
să recunoască și să adopte schimbarea ca pe o oportunitate; 
tranziția spre cea de-a patra revoluție industrială, spre 
economia circulară și cu emisii reduse de carbon și spre noile 
modele de muncă și de societate reprezintă viitorul tinerei 
noastre generații. Avem nevoie să ne asociem cu tinerii pentru 

a proiecta un model economic și social.”

Luca Jahier, preşedintele CESE    

Provocările pentru  
Europa și CESE
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pe combaterea șomajului în rândul tinerilor 
și a sărăciei, precum și pe creștere și antre-
prenoriat. El depune eforturi pentru recu-
noașterea rolului femeilor la locul de muncă, 
pentru o abordare mai coordonată a politicii 
energetice a UE, pentru îmbunătățirea se-
curității alimentare și descurajarea risipei de 
alimente, pentru încurajarea unei abordări 
mai proactive în vederea consolidării păcii 
mondiale și multe altele.

Viziunea CESE      
CESE se dedică promovării democrației par-
ticipative și democrației parlamentare în 
Europa. Viziunea CESE este aceea a unei so-
cietăți incluzive, în care fiecare cetățean este 
implicat în mod activ. Acest lucru înseamnă 
că cetățenii au un cuvânt greu de spus cu 
privire la viitorul lor și al copiilor lor. Înseam-
nă că tinerii au convingerea că vor găsi un 
loc de muncă și vor duce o viață decentă, iar 
cetățenii se simt importanți, angajați, respec-
tați în egală măsură și, totodată, în siguranță 
și securitate în viața lor de zi cu zi. 

Opiniile CESE 
contează
Avizele CESE au un impact real asupra luarea 
deciziilor la nivelul UE. Rapoartele Comisiei 
Europene arată că punctele de vedere ale 
CESE au fost incluse în domenii esențiale ale 
legislației; președințiile UE și statele membre 
și-au arătat aprecierea pentru activitatea 
CESE, iar numeroase organizații ale societății 
civile recunosc valoarea eforturilor depuse 
în interesul lor. 

În fiecare an, CESE organizează peste 340 
de reuniuni la Bruxelles și „acasă”, în statele 
membre ale UE, și publică în jur de 150 de 
avize în 24 de limbi. Pentru a optimiza siner-
giile, CESE folosește multe resurse în comun 
cu alte organisme ale UE, cum ar fi Comitetul 
Regiunilor, cu care împarte aceleași clădiri. 

De-a lungul anilor, CESE a avut multe reali-
zări. El a jucat un rol determinant în adopta-
rea măsurilor destinate integrării imigranților 
în societatea europeană. De 20 ani, organi-
zează anual Ziua europeană a consumato-
rului. Comitetul s-a implicat foarte activ încă 
de la începutul Anului European al Patrimo-
niului Cultural (EYCH) 2018 și a participat 
permanent la reflecția privind rolul culturii 
ca temelie a păcii și stabilității. Comitetul în-
deamnă în continuare UE să pună accentul 
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Informații actuale
Oportunitățile de dialog cu cetățenii UE pot fi 
valorificate la maximum dacă se ține pasul cu 
cele mai noi tehnologii de comunicare. CESE 
utilizează întotdeauna cu mare satisfacție plat-
formele de comunicare socială, cum ar fi Fa-
cebook, Twitter, YouTube și LinkedIn, pentru a 
beneficia de cea mai largă audiență, în special 
în rândul tinerilor, precum și bloguri și video-
clipuri. Informații suplimentare puteți găsi pe 
site-ul internet al CESE.

Dorim ca cetățenii UE să ne poată găsi și con-
tacta cât mai ușor cu putință.

Site-ul internet al CESE: www.eesc.europa.eu

Site-ul internet al președintelui CESE:  
www.eesc.europa.eu/president

Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter

YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube

LinkedIn: www.linkedin.com/company/
european-economic-and-social-committee
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