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Între instituțiile UE, Comitetul Economic şi Social European
(CESE) reprezintă vocea societății civile și conectează părțile
interesate cu UE.
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Descoperiți Comitetul Economic și
Social European
CESE este 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 că
organizațiile și rețelele societății civile de pe
întreg continentul au un cuvânt de spus în
dezvoltarea Europei.

Aceste organizații acționează adesea ca
intermediari între factorii de decizie și cetățeni,
oferindu-le acestora din urmă posibilitatea de
a juca un rol activ în realizarea schimbării sau
de a sprijini cauze consacrate binelui comun.

CESE este diferit de celelalte instituții ale UE.
Este un forum unic de consultare, dialog și
consens între reprezentanții tuturor sectoarelor
societății civile organizate.
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Misiunea CESE și viziunea
Obiectivul CESE este să contribuie la
asigurarea unui proces de elaborare a
politicilor și a legislației UE care să fie
mai democratic și mai eficient și 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 le facă mai conștiente de
impactul 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 se dedică promovării democrației
participative și democrației parlamentare
în Europa. Viziunea CESE este aceea a unei
societăți incluzive, în care fiecare cetățean
este implicat în mod activ. Aceasta înseamnă
că cetățenii au un cuvânt greu de spus cu
privire la viitorul lor și al copiilor lor. Înseamnă
că tinerii au convingerea că vor găsi un loc de
muncă și vor duce o viață decentă, iar cetățenii
se simt responsabili, angajați, respectați în
egală măsură și, totodată, în siguranță și
securitate în viața lor de zi cu zi.

Forța CESE constă
în membrii săi
CESE, care are sediul la Bruxelles, este format
din 329 de membri din toate cele 27 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. Ei reprezintă asociații patronale,
sectoare din industrie, camere de comerț,
asociații ale întreprinderilor mici și
mijlocii (IMM-uri), sindicate, consumatori,
fermieri, militanți pentru persoanele cu
handicap, mediul universitar, grupuri
pentru drepturile femeilor, ecologiști,
cooperative, organizații de tineret,
organizații pentru drepturile omului
etc. În total, CESE reunește aproximativ
250 de organizații și rețele la nivel național,
reprezentând milioane de cetățeni ai UE.
Membrii CESE 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 desfășoare
activitățile curente în țara de origine, menținând
în permanență legătura cu circumscripțiile lor.
CESE este constituit din trei grupuri: Grupul
„Angajatori”, Grupul „Lucrători” și Grupul
„Diversitate Europa”. Obiectivul este ca aceste
grupuri să ajungă la un consens, astfel încât
avizele CESE să reflecte cu adevărat interesele
sociale și economice ale cetățenilor UE.

Grupul „Angajatori”
Grupul I

Grupul „Lucrători”
Grupul II

Grupul „Diversitate
Grupul III
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Cum funcționează
CESE
Parlamentul European, Consiliul și
Comisia au obligația legală de a consulta
CESE la adoptarea noii legislații 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
inițiativă pe teme pe care membrii le
consideră importante pentru interesele
cetățenilor UE. De asemenea, elaborează
avize exploratorii, solicitate de legiuitorii
UE atunci când doresc să afle opinia
societății civile cu privire la anumite politici.
CESE exprimă, de asemenea, solicitările
societății civile prin publicarea de declarații,
rezoluții, rapoarte de informare și evaluări ale
impactului legislației UE.

CESE are șase secțiuni și o comisie
consultativă pentru mutații industriale,
la care se adaugă mai multe observatoare și
grupuri ad-hoc. Aceste organisme acoperă
diferite politici ale UE, de la economie la
afaceri sociale, de la transport la mediu, de la
piața internă la relațiile externe, de la statul de
drept și semestrul european la Brexit. Membrii
își desfășoară activitatea în cadrul unuia sau
mai multora dintre aceste organisme, în
funcție de domeniile lor de competență.

ECO

INT

TEN

Secțiunea pentru uniunea
economică și monetară și
coeziune economică și socială

Secțiunea pentru piața unică,
producție și consum

Secțiunea pentru transporturi,
energie, infrastructură și
societatea informațională

SOC

NAT

REX

Secțiunea pentru ocuparea
forței de muncă, afaceri sociale
și cetățenie

Secțiunea pentru agricultură,
dezvoltare rurală și protecția
mediului

Secțiunea pentru relații
externe

Avizele sunt dezbătute și adoptate cu
majoritate simplă în cadrul sesiunilor
plenare ale CESE, care au loc de nouă ori pe
an, la Bruxelles. După aceea, sunt transmise
factorilor de decizie ai UE din Parlament și
Consiliu, contribuind astfel la procesul de
luare a deciziilor prin influențarea ideilor care
stau la baza legislației.
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În fiecare an, CESE organizează peste 1 000 de
reuniuni la Bruxelles și în statele membre ale
UE și publică în jur de 150 de avize în 24 de
limbi.
Pentru a găsi un aviz, consultați:
www.eesc.europa.eu/en/our-work/
opinions-information-reports/opinions

Câteva povești de succes
CESE consolidează poziția societății
civile în acțiunile climatice
Recomandările CESE, printre care și instituirea
unui forum al UE pentru finanțarea
combaterii schimbărilor climatice, au fost
luate în considerare în Comunicarea Comisiei
Europene privind Pactul climatic european.

CESE are un cuvânt de spus cu privire
la modul în care sunt cheltuiți banii
UE
CESE participă la grupul de experți constituit
de Comisia Europeană privind finanțarea
durabilă.

CESE reduce deșeurile
Platforma europeană a părților interesate
privind economia circulară, creat în comun
cu Comisia Europeană, corelează politica cu
practicile privind economia circulară.

CESE pledează pentru dreptul de
vot al persoanelor cu handicap
800 000 de cetățeni ai UE din 16 țări sunt
privați de dreptul de vot din cauza unor
handicapuri. CESE a lansat o campanie pentru
a pune capăt acestei discriminări.
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CESE dorește baterii mai curate și
mai ecologice

de acces la serviciile publice doar pentru că
trăiește într-o anumită regiune.

Producția de baterii durabile depinde de
materii prime din țările terțe, de combustibilii
alternativi, de expertiza tehnologică și de
capacitatea de reciclare, inclusiv de „mineritul
urban”. Planul strategic privind bateriile al UE a
luat în considerare aceste recomandări.

CESE îndrumă supravegherea
comerțului internațional de către
societatea civilă

CESE acordă atenție situației
migranților
CESE și Comisia Europeană organizează în
comun un forum european privind migrația,
în cadrul căruia factorii de decizie politică
și societatea civilă monitorizează aspectele
legate de migrație, azil și integrare.

CESE se preocupă de toate
teritoriile
Agenda teritorială 2030 a fost prezentată în
2020, cu contribuția CESE: legături mai bune
între zonele urbane și cele rurale; condiții de
viață decente pentru toți; un mediu sănătos...
Niciun cetățean al UE nu ar trebui să fie lipsit
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Modelul de participare a CESE la procesul
de elaborare a politicilor este în prezent un
standard pentru grupurile consultative ale
societății civile ce participă la elaborarea
acordurilor comerciale internaționale.

CESE regretă Brexitul, dar ține
legătura cu societatea civilă
britanică
Datorită CESE, acordul UE-Regatul Unit postBrexit include acum un grup consultativ
comun al societății civile, astfel încât
societatea civilă să mențină monitorizarea
relațiilor viitoare.

Tinerii europeni
În cadrul misiunii sale, CESE dorește să afle ce
au de spus tinerii. Tinerii nu sunt doar viitoarea
forță de muncă, viitorii activiști și politicieni
ai Europei; ei au o mulțime de idei valoroase
pentru prezent.
Cooperarea cu tinerii este una dintre
principalele priorități ale CESE.

Printre inițiativele specifice se numără:
• elaborarea de avize care să abordeze
nevoile și aspirațiile specifice tinerilor;
• organizarea de manifestări pentru tineri,
cum ar fi acțiunea anuală „Europa ta,
părerea ta!”, care oferă un cadru de
dezbatere elevilor din toate statele membre
ale UE și din țările candidate;
• facilitarea vizitelor periodice ale membrilor
CESE în școli și universități din țara lor
de origine, pentru a explica modul în
care funcționează UE și pentru a asculta
preocupările și așteptările tinerilor.
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Provocările pentru
Europa și CESE
Actuala președintă a CESE, Christa Schweng, a fost numită la
28 octombrie 2020. Deviza mandatului său este

Uniți pentru viitorul Europei
Uniunea Europeană ar trebui să prospere din punct de vedere economic și
să fie favorabilă incluziunii sociale și durabilă din perspectiva mediului.
Ar trebui să ofere condiții optime pentru ca întreaga societate civilă
să evolueze și să trăiască în democrații deschise, bazate pe anumite
valori. CESE se va concentra pe sprijinirea contribuției active a
actorilor societății civile la această viziune globală asupra unei
Europe mai participative, oferind o expertiză valoroasă factorilor
de decizie politică, pentru politici mai eficiente și mai adaptate la
situațiile economice, sociale și civice de pe teren.
Christa Schweng, președinta CESE
Grupul „Angajatori”, Austria

Europa trebuie să devină din nou un loc în care este posibilă îmbunătățirea
situației sociale pentru toți. Un loc unde sunt create locuri de muncă de
calitate, iar piața forței de muncă le rămâne deschisă tinerilor, șomerilor
și persoanelor care nu au siguranța locului de muncă. Femeile
sunt o prioritate. Egalitatea de gen este unul dintre fundamentele
sustenabilității sociale și, în acest domeniu, trebuie să facem mai mult.
În calitate de sindicalistă, cred că este responsabilitatea noastră să le
arătăm cetățenilor europeni că Uniunea Europeană și modelul său
social unic pot contribui la găsirea unei soluții pentru a ieși din criza
provocată de pandemia de COVID-19.
Giulia Barbucci, vicepreședintă a CESE pentru buget
Grupul „Lucrători”, Italia

CESE poate aduce o valoare adăugată, dat fiind că construim un
consens în jurul contribuțiilor noastre la noile politici și identificăm
lacune legislative, formulând propuneri concrete pentru depășirea
lor. Lucrările noastre sunt rezultatul colaborării neobosite
dintre personalul și membrii noștri pentru a crea perspective
unice și valoroase, care să se bucure de sprijinul tuturor acestor
grupuri diferite ale societății civile. Prioritatea mea, în calitate de
vicepreședinte, va fi de a dezvolta această activitate.
Cillian Lohan, vicepreședintele CESE pentru comunicare
Grupul „Diversitate Europa”, Irlanda
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Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook/
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter/
Instagram: www.eesc.europa.eu/instagram
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube/
LinkedIn: www.linkedin.com/
company/european-economic-socialcommittee
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