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EDITORIAL

Dragi cititori,
Am avut deosebita plăcere de a-l avea ca invitat, la sesiunea plenară din luna septembrie, pe dl Karl-Heinz Lambertz, președintele recent ales al Comitetului Regiunilor.
Pe lângă faptul că cele două Comitete ale noastre sunt un model de cooperare în
materie de logistică, dispunând în comun de clădiri și de o serie de servicii administrative, există un alt element care le unește și care este cu atât mai important, cu cât
Uniunea suferă de o lipsă de apropiere de cetățeni. Cele două comitete consultative
reprezintă, la nivelul instituțiilor europene, acele organizații sau instituții care se află în
contact direct cu cetățenii acolo unde aceștia locuiesc, muncesc, în țara lor, în regiunea
lor și chiar în orașul sau comuna lor: asociațiile societăţii civile și autorităţile publice
locale. Acum este momentul să valorificăm faptul că tratatele au avut înțelepciunea
de a crea aceste două instituții, în beneficiul Uniunii și al fiecăruia dintre cetățenii ei,
și tot acum trebuie consolidate sinergiile, atât pentru a face mai bine cunoscute, la
nivelul instituțiilor mari, aspirațiile și speranțele cetățenilor, cât și pentru a intensifica
participarea acestora la proiectul european. Europa viitorului trebuie să fie o Europă
mai apropiată de cetățeni.
De asemenea, am fost extrem de încântat de prezența dlui Jean-Claude Juncker la
sesiunea plenară și țin să-i mulțumesc în mod special, nu numai pentru că a revenit
să stea de vorbă cu societatea civilă europeană, ci, mai ales, pentru faptul că a făcut-o
imediat după ce și-a rostit în Parlament discursul privind starea Uniunii Europene,
ceea ce, pentru noi, constituie dovada unei voințe reale de a garanta participarea
cetățenilor la dezbatere și de a le asculta opiniile. Este un semnal adresat nouă, membrilor Comitetului, desigur, dar președintele Comisiei știe foarte bine că, atunci când
ne comunică ceva, auditoriul său depășește cu mult sala în care are loc adunarea
noastră plenară.
Dl Juncker nu a repetat în fața noastră discursul pe care l-a rostit deja, ci a pus accentul
pe unele aspecte și a ascultat punctele de vedere pe care au ținut să i le transmită
reprezentanții societății civile. Există o speranță reală ca proiectul european să revină
pe calea realizării principiilor sale fundamentale. Un lucru este sigur: cele trei grupuri
ale Comitetului nostru, asociațiile angajatorilor, sindicatele lucrătorilor și celelalte
organizații socioprofesionale sau cetățenești vor fi în mod clar alături de Comisie ori
de câte ori le va solicita statelor membre mai multă coeziune, unitate, solidaritate și
eficiență. Cele trei grupuri împărtășesc convingerea că Uniunea are un viitor, doresc
să ia parte la configurarea acestuia și sunt gata să acționeze în acest sens pe teren.
Georges Dassis,
Președintele CESE
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Conferința privind securitatea
frontierelor externe

23-24 noiembrie 2017, Madrid
Seminarul media al societății
civile – „Rolul societății civile din
UE într-o lume a comunicațiilor
globalizată”

6-7 decembrie 2017, Bruxelles
sesiunea plenară a CESE

7 decembrie 2017, Bruxelles

ceremonia de decernare a Premiului
CESE pentru societatea civilă

7-8 decembrie 2017, Milano

lansarea oficială a Anului European
al Patrimoniului Cultural 2018

Pierderea biodiversității ne
pune în primejdie mijloacele
de subzistență
Uniunea europeană
a energiei: o reușită și pe
plan social
Peste 100 de candidaturi
pentru ediția 2017
a Premiului CESE pentru
societatea civilă

Mai multă unitate, solidaritate și
competitivitate, fără cetățeni de mâna
a doua
La sesiunea plenară a CESE din luna
septembrie, președintele Comisiei
Europene, Jean-Claude Juncker,
și-a exprimat optimismul cu privire la
Europa. El a menționat, de asemenea,
crearea a 8 milioane de noi locuri de
muncă, reducerea deficitului bugetar,
investiții de peste 225 de miliarde EUR
în cadrul Planului Juncker, lansarea
Corpului european de solidaritate și
o serie de progrese înregistrate de UE
în comerțul internațional. De asemenea, președintele Comisiei a împărtășit
membrilor CESE unele dintre preocupările sale și a solicitat sprijinul Comitetului în abordarea lor: „Pilonul social este
o cauză în care m-am angajat cu toată
convingerea. Cred că Europa trebuie să
țină seama mai mult de preocupările și
nevoile celor care muncesc. În caz contrar, ea se va diviza – de o parte câștigătorii, cei care obțin toate beneficiile, și, de
cealaltă parte, cei care, pe bună dreptate
sau nu, consideră că au fost uitați de proiectul european.”
„Nu vă vom lăsa să duceți tot greul pe
umerii voștri”, a răspuns președintele
CESE, Georges Dassis. „Oricare ar fi

Președintele CESE, Georges Dassis, înmânând președintelui CE, Jean Claude Juncker, rapoartele
dezbaterilor naționale pe tema „Viitorul Europei”
opțiunea aleasă cu privire la viitorul Europei, CESE dorește o Uniune Europeană
solidară și coerentă, o Uniune capabilă să
furnizeze rezultate asigurând șanse egale
tuturor. CESE este hotărât să dea o mână
de ajutor în acest scop.” Dl Dassis i-a
înmânat domnului Juncker rapoartele
dezbaterilor naționale pe tema „Viitorul
Europei”, organizate de CESE în 27 de
state membre la începutul acestui an.

Jacek Krawczyk, președintele Grupului
„Angajatori” al CESE, a salutat inițiativele
Comisiei Europene privind agenda comercială europeană și strategia industrială
reînnoită. „Obiectivul nostru trebuie să fie
asigurarea celui mai atractiv ecosistem pentru investiții, pentru asigurarea unei bune
funcționări și pentru tranzacții. Un ecosistem
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Plenara CESE oferă susținătorilor inițiativei
cetățenești europene privind interzicerea glifosatului
prilejul de a-și face cunoscute opiniile
Cu câteva săptămâni înainte ca Comisia
Europeană să supună la vot reînnoirea
pentru o perioadă de zece ani a autorizării
glifosatului (4 octombrie), CESE a oferit un
forum de discuție pe această temă cu ocazia
sesiunii sale plenare de miercuri, 20 septembrie. Doi dintre promotorii inițiativei cetățenești europene (ICE), David Schwartz, din
partea WeMove.eu, și Herman van Bekkem,
din partea Greenpeace, au fost invitați să își
prezinte intențiile. Inițiativa cetățenească
europeană în cauză urmărește interzicerea
glifosatului, reforma procedurii de aprobare a pesticidelor și introducerea unor
obiective obligatorii de reducere a utilizării pesticidelor în întreaga UE.
Susținătorii inițiativei au strâns peste 1,3 milioane de semnături în 5 luni. Ei consideră că
UE ar trebui să își fixeze ca obiectiv un viitor
fără pesticide.
Chestiunea unei posibile interziceri a glifosatului a divizat opinia publică din întreaga
Europă, nu în ultimul rând din cauza rezultatelor controversate ale studiilor de impact.
Divergența de opinii s-a manifestat și cu
prilejul unei dezbateri organizate la începutul acestui an, în ședința Secțiunii pentru

Herman van Bekkem (Greenpeace), prezentând Inițiativa cetățenească europeană privind interzicerea
glifosatului
agricultură, dezvoltare rurală și protecţia
mediului (NAT), precum și prin pozițiile diferite adoptate de membrii CESE în timpul
discuțiilor în plen.
Brendan Burns, președintele Secțiunii NAT
a CESE, a intrat în miezul problemei, afirmând: „Nimeni nu vrea ca în mediul în care
trăim sau în alimentele pe care le consumăm să
existe substanțe chimice dăunătoare. Cu toate
acestea, dezbaterea pe care am organizat-o la
5 aprilie, în ședința secțiunii, cu susținătorii ICE
și cu o serie de vorbitori care s-au exprimat, în
număr egal, în favoarea sau împotriva utilizării
glifosatului, a lăsat să se vadă că nu există un
consens cu privire la efectele acestuia asupra
mediului înconjurător și a sănătății”.

www.eesc.europa.eu

Președintele CESE, Georges Dassis, a conchis: „Nu suntem oameni de știință, dar va
trebui, evident, să acceptăm concluziile studiilor, cu condiția ca ele să fie obiective. Interesul
oamenilor ar trebui, cu siguranță, să prevaleze
în raport cu cel al corporațiilor multinaționale,
iar vocea a 1,3 milioane de europeni nu poate
fi ignorată. UE are datoria de a da un răspuns
cetățenilor ei sub forma unei soluții bazate pe
dovezi științifice concludente”. (sma)
l

Pierderea biodiversității ne Spiritul critic și sentimentul de
pune în primejdie mijloacele apartenență reprezintă arme
esențiale împotriva radicalizării
de subzistență
© Shutterstock

© Shutterstock

Așa cum s-a subliniat în timpul unei audieri organizate de CESE în luna septembrie, printre principalele elemente care permit prevenirea cu succes
a radicalizării în rândul tinerilor se numără punerea accentului pe incluziunea lor socială, sprijinirea
lor în procesul de dezvoltare a unui sentiment de
identitate și faptul de a-i învăța să gândească critic.
Cu toate acestea, audierea pe tema „Rolul societății civile în prevenirea radicalizării în rândul
tinerilor” a arătat, de asemenea, că societatea are
tendința de a acționa numai după ce s-a întâmplat
ceva și că nu există nicio abordare coordonată, care
să implice mai multe organisme.

CESE a tras un semnal de alarmă, pe fondul unor fenomene meteorologice extreme. O serie de propuneri
ale CESE privind o mai bună protecție a naturii nu au
generat până acum nicio reacție. „Facem încă o dată
apel la Comisie și la statele membre să asigure o aplicare
rapidă și coerentă a strategiei privind biodiversitatea, mai
cu seamă a directivelor privind păsările, habitatele și apa,
ca mijloace importante pentru protejarea biodiversității”,
a afirmat dl Lutz Ribbe (Grupul „Activități diverse”, DE),
făcând referire la avizul său pe tema „Politica UE în
materie de biodiversitate”.
CESE solicită un buget special pentru rețeaua Natura
2000 și pentru a face din biodiversitate o chestiune
transversală.
Rețeaua Natura 2000 vizează conservarea biotopurilor rare și a celor unice. În prezent, rețeaua siturilor
Natura 2000 este aproape completă, dar puține dintre
acestea beneficiază de protecție juridică permanentă
și de planuri de management. „Aceasta este o dovadă

de incapacitate sau, pur și simplu, de ignoranță din partea UE și a multora dintre statele membre. Înțelegem că
UE se confruntă cu numeroase provocări. Dar nu trebuie să uităm că biodiversitatea reprezintă mijlocul nostru de subzistență și că jaful continuu
la care este supusă natura ne privează tocmai
de acest mijloc”, a avertizat dl Ribbe. În prezent,
zonele Natura 2000 sunt finanțate aproape exclusiv
din Fondul european de dezvoltare regională și din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală,
fapt care provoacă adesea un conflict de interese. Prin
urmare, CESE solicită un buget suplimentar pentru
Natura 2000.
Biodiversitatea trebuie inclusă și în alte politici, în
special în sectorul agricol, care exercită cele mai mari
presiuni asupra ecosistemelor terestre. „Sperăm că
revizuirea intermediară a «zonelor de interes ecologic»
și viitoarea reformă a politicii agricole comune se vor
concentra și asupra realizării obiectivelor în materie de
biodiversitate”, a declarat dl Ribbe. (sma)
l

CESE solicită Comisiei să promoveze mai bine
industria zahărului din UE
În luna octombrie, la expirarea cotelor de producție de zahăr obținut din sfeclă, industria europeană
a zahărului se va afla într-o situație complet nouă.
Dacă această nouă provocare va deveni sau nu
o poveste de succes depinde în mare parte de felul
în care UE îi va sprijini pe prelucrătorii de zahăr și pe
cultivatorii de sfeclă de zahăr europeni.
În întâmpinarea eliminării cotelor la producția de sfeclă de zahăr la 1 octombrie 2017, CESE a adoptat un
aviz din proprie inițiativă privind mutațiile industriale în industria zahărului din sfeclă în UE. Sfârșitul
cotelor de producție de zahăr obținut din sfeclă va
oferi industriei zahărului din UE posibilitatea unor
exporturi nelimitate de zahăr. „Este o șansă enormă
pentru producătorii de zahăr din Europa, dar, pentru
a profita pe deplin de această liberalizare, ei au nevoie
de sprijinul deplin al Comisiei Europene”, afirmă José
Manuel Roche Ramo (Grupul „Activităţi diverse”, ES),
membru al CESE și raportorul avizului CESE. În opinia
CESE, ar fi util ca UE să dea dovadă de o mai mare prudență în ceea ce privește liberalizarea comerțului în

cadrul negocierii unor noi acorduri de liber schimb. „În
cadrul negocierilor sale privind liberul schimb, Comisia
trebuie să considere zahărul ca fiind un produs sensibil
și să mențină taxele UE asupra zahărului.”
Coraportorul Estelle Brentnall (delegat în CCMI)
a subliniat contribuția importantă a sectorului sfeclei
de zahăr la crearea de locuri de muncă și la activitatea
economică din zonele rurale și a solicitat includerea
în politica agricolă comună (PAC) a unor instrumente
de piață care să sprijine continuitatea producției de
zahăr în statele membre ale UE.
Cu o producție anuală totală de aproximativ 17,2
milioane de tone, UE este cel mai mare producător de zahăr din sfeclă de zahăr, pe plan mondial.
Companiile producătoare de zahăr achiziționează
aproximativ 107 milioane de tone de sfeclă de zahăr
anual, de la cca 137 000 de cultivatori europeni.
Industria zahărului generează în UE 28 000 de locuri
de muncă directe și 150 000 de locuri de muncă
indirecte. (sma)
l

Detașarea lucrătorilor: o directivă care
trebuie revizuită de urgență
Președintele CESE, Georges Dassis, și președintele Consiliului economic, social și de mediu din
Franța, Patrick Bernasconi, au semnat o declarație solicitând revizuirea radicală a legislației
UE privind detașarea lucrătorilor, în scopul
combaterii dumpingului social. Ei afirmă că UE
trebuie să vizeze întotdeauna o armonizare în sens
ascendent și convergența condițiilor de muncă și
de trai în UE, îndemnând statele membre care se
opun reformei să renunțe la rezistență. Cei doi
președinți invită legiuitorii europeni să garanteze
caracterul temporar al detașării și statele membre –
să pună în comun datele disponibile pentru combaterea fraudei și a concurenței neloiale pe care le
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practică întreprinderile înființate cu unicul scop de
a exploata diferențele de salarizare existente între
statele membre ale UE. Ei solicită, de asemenea,
măsuri practice pentru a garanta că lucrătorii sunt
afiliați la un sistem de securitate socială înainte de
detașare, precum și crearea unui card european al
lucrătorilor detașați, pentru simplificarea controalelor și a procedurilor. De asemenea, ei insistă ca directiva să devină aplicabilă și în sectorul transporturilor.
Pentru a citi declarația, consultați următoarea
pagină de internet: http://www.eesc.europa.eu/
en/news-media/news/posted-workers-its-high-time-revise-directive (dm/pa)
l

Unul dintre vorbitorii din cadrul acestei audieri
a fost dna Jessica Soors, șeful serviciului de deradicalizare al orașului belgian Vilvoorde, care, față
de alte orașe, are cel mai mare număr de combatanți străini din Europa. Prima recomandare pe
care a adresat-o comunităților locale a fost să fie
pregătite să lupte împotriva radicalizării, acesta
nefiind cazul orașului său, atunci când diverși tineri
au început să plece în străinătate pentru a combate
în diferite conflicte.
Dna Soors a afirmat că activitatea cu privire la radicalizare nu ar trebui să înceapă cu gestionarea de
cazuri individuale sau cu aplicarea legii de către
autorități, ci cu prevenția, care ar trebui să înceapă
încă de pe băncile școlii.

Alți vorbitori au subliniat că școlile ar trebui să acorde
mai multă atenție predării de competențe sociale și
civice și ar trebui să pună accentul pe diversitate și pe
cetățenia activă. S-a afirmat, totodată, că creșterea gradului de complexitate a gândirii și dezvoltarea spiritului
critic încă de la o vârstă fragedă se numără printre cele
mai puternice arme împotriva capcanei radicalizării.
Printre vorbitori s-au aflat reprezentanți ai Comisiei
Europene, experți în materie de educație și reprezentanți ai organizațiilor active în domeniul educației
formale și nonformale a tinerilor.
CESE pregătește în prezent un aviz cu privire la acest
subiect, care urmează a fi adoptat în luna decembrie.
(ll)
l

Bun venit
pe noul site
internet al
CESE!
Site-ul internet al CESE a fost
relansat în august 2017. În
momentul de față, este pe deplin funcţional – cu alte cuvinte,
poate fi consultat de pe orice
calculator sau dispozitiv mobil.
Acoperirea lingvistică a site-ului
a fost revizuită, pentru a-l face
mai uşor de utilizat: de acum
înainte, navigarea pe site şi consultarea prezentărilor generale ale
activităţilor şi organelor Comitetului pot fi efectuate în 23 de limbi.
Structura și conținutul paginilor au
fost regândite, simplificate și actualizate, pentru a oferi un acces mai
rapid și mai ușor la lucrările CESE.
(kf)
Descoperiţi site-ul http://www.eesc.europa.eu/!

l

Noile forme de muncă – oportunități și
provocări
Una dintre temele prioritare ale dezbaterii din sesiunea
plenară a CESE a fost cea referitoare la noile forme de
muncă. În avizul adoptat cu privire la competențe
și noile forme de muncă (raportor: Ulrich Samm, Grupul „Angajatori”, DE), CESE subliniază apariția a numeroase forme atipice, cum ar fi munca cu fracțiune de
normă, munca cu contractanți multipli și crowdworking-ul, un sistem în care lucrătorii își oferă competențele pe platforme de internet, sub forma unei rețele
de profesioniști specializați, cu înaltă calificare. Toate
părțile interesate ar trebui să își coordoneze eforturile
pentru a face față mai bine riscurilor sociale asociate,
o prioritate deosebită urmând a fi acordată dispozițiilor privind securitatea socială și evitarea sărăciei. CESE
recunoaște că și automatizările și roboții au un impact
tot mai mare asupra muncii. Aceste evoluții ar putea
avea un efect pozitiv asupra economiei în societățile în
curs de îmbătrânire, dar afectează și locurile de muncă:
dialogul social referitor la acest subiect ar trebui să
înceapă dintr-o etapă timpurie. În viitor, învățarea pe
tot parcursul vieții și formarea profesională vor deveni
necesare tuturor; în acest context, ar trebui asigurat
accesul tuturor lucrătorilor la sistemele de formare
tradiționale, din cadrul întreprinderilor. Evoluțiile pe
termen lung, pe de altă parte, pot fi tratate cel mai bine
prin intermediul învățământului general.

În avizul său privind rolul partenerilor sociali și al
organizațiilor societății civile în contextul noilor
forme de muncă (raportor: Franca Salis-Madinier,
Grupul „Lucrători”, FR), CESE subliniază că, în această
perioadă de schimbări profunde pentru lucrători,
obiectivele și principiile fundamentale ale dialogului
social rămân în continuare valabile. Rolul lor nu este
de a se opune schimbărilor, ci de a le orienta cât mai
bine, pentru a profita de toate beneficiile pe care le
aduc, asigurând în același timp respectarea în continuare a drepturilor fundamentale ale lucrătorilor. Este
nevoie de o gestionare participativă, de elaborarea de
reglementări colective, de adaptarea dialogului social
și de găsirea unor răspunsuri inovatoare. Digitizarea are
un impact extins asupra muncii – ea poate reprezenta,
pentru unii lucrători, o oportunitate de autonomie și un
mai bun echilibru între viața profesională și cea privată,
dar ar putea să constituie și un risc la adresa sănătății, în
cazul în care este gestionată necorespunzător. Europa
dispune deja de o serie de exemple utile privind modul
de abordare a cerințelor și provocărilor erei digitale.
(sg)
l

Liderii politici din UE și cei din America
Latină și din Caraibi ar trebui să aprecieze
adevărata valoare a societății civile
În sesiunea sa plenară din luna septembrie, CESE
a adoptat un aviz pe tema „Noul context al relațiilor strategice UE-CELAC și rolul societății
civile” (raportor: Mario Soares, Grupul „Lucrători”,
PT). În aviz, CESE solicită aprofundarea parteneriatului dintre UE și CELAC, pe baza unui acord-cadru
global în care să fie incluse principiile de acțiune
în domeniul dialogului politic, al cooperării și al
dezvoltării durabile. Cu toate acestea, pentru ca
negocierile dintre UE și America Latină și zona
Caraibilor, indiferent de tipul lor, să poată avea
succes, este esențial să existe o formă structurată
de dialog cu societatea civilă organizată. În cazul
specific al acordurilor de liber schimb, societatea
civilă organizată ar trebui să fie implicată efectiv
în fiecare etapă a negocierilor, în implementarea
acestor acorduri și în evaluarea lor.

CESE solicită tuturor liderilor politici din UE și din
regiunea Americii Latine și a Caraibilor să recunoască și să aprecieze participarea societății civile.
Astfel se va asigura implicarea unui număr cât mai
mare de cetățeni în procesul de luare a deciziilor.
CESE a atras în repetate rânduri atenția asupra lipsei
de acces larg la informații – aceasta fiind una dintre
problemele-cheie în monitorizarea relațiilor dintre
UE și CELAC. De asemenea, lipsa de transparență
împiedică societatea civilă să elaboreze propuneri
în timp util. Este esențial să se instituie norme și proceduri clare, care să reglementeze accesul la aceste
informații și difuzarea lor. În opinia CESE, ar trebui,
de asemenea, să existe suficiente resurse materiale
pentru a asigura o mai mare implicare a societății
civile în cadrul negocierilor și într-un dialog formal
și deschis cu autoritățile. (sg)
l

Uniunea europeană a energiei:
o reușită și pe plan social
Preocupările legate de costurile sociale ale tranziției energetice s-au făcut auzite la toate mesele
rotunde din cadrul Dialogului european privind
energia, organizat de CESE la Bruxelles, la 7 septembrie. Evenimentul s-a concentrat pe modul în
care pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, propus de Comisia Europeană, este perceput
de un spectru larg de părți interesate ale societății
civile, care au intrat în dialog cu instituțiile europene și cu actorii de pe piață.
Apreciat de către toți actorii interesați pentru seria
de măsuri pozitive propuse, ce îmbină pentru prima
dată aspectele privind energia și clima într-un program
coerent, pachetul privind energia curată a generat cu
toate acestea îngrijorări serioase în ceea ce privește
dimensiunea socială, mai ales modul în care abordează
problema arzătoare a sărăciei energetice.
Reprezentanții societății civile și-au pus întrebarea
dacă este realist să ne așteptăm ca persoanele care
se descurcă cu greu de la o lună la alta să investească
în panouri solare, în echipamente fotovoltaice sau în
aparate eficiente din punct de vedere energetic, atunci
când trebuie să aleagă între a cumpăra alimente sau
a-și încălzi locuința. Ele nu ar trebui obligate la cheltuieli pe care nu le pot face sau nu sunt dispuse să le facă
și nici nu ar trebui să subvenționeze investițiile făcute
de cei mai înstăriți. Tarifele sociale nu ar trebui interzise, ci privite ca o necesitate menită să îi protejeze pe
consumatorii vulnerabili, au declarat părțile interesate
ale societății civile.

Pierre Jean Coulon, președintele Secțiunii pentru transporturi,
energie, infrastructură și societatea informațională (TEN),
împreună cu Georges Dassis, președintele CESE
Au fost exprimate preocupări și cu privire la implicațiile în materie de locuri de muncă ale tranziției energetice, fiind subliniată nevoia de a proteja regiunile
care depind de producția de combustibili fosili, cum
ar fi cărbunele și șistul, de consecințele negative ale
tranziției.
Întrucât cea mai mare parte a fondurilor ar urma să
provină din capitalul privat, toți participanții au fost de
acord că existența unui mediu stabil pentru investiții,
care să încurajeze o implicare pe termen lung, prezintă
o importanță capitală. Lipsa stimulentelor fiscale a fost
considerată o deficiență a uniunii energetice. Stimulentele la nivelul prețurilor au fost identificate drept
instrumentul cel mai eficace în materie de sensibilizare
și de încurajare a creativității, în încercarea de a limita
costurile și de a reduce consumul de energie. (dm) l
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Mai multă unitate, solidaritate și competitivitate, fără cetățeni de mâna a doua
potrivit pentru toate întreprinderile: în industrie sau în
servicii, care să opereze atât la nivel local, cât și la nivel
global.” El a adăugat că trebuie continuate eforturile
de consolidare a uniunii monetare și de dezvoltare
a guvernanței acesteia, precum și cele de finalizare
a pieței unice a UE.
Gabriele Bischoff, președinta Grupului „Lucrători”,
a împărtășit preocupările domnului Juncker cu privire
la decalajele care se adâncesc tot mai mult în Europa:
„Salutăm fără rezerve faptul că puneți accentul pe unitate
și suntem profund îngrijorați de divergențele existente
în Europa. Europa nu are niciun viitor fără o puternică
dimensiune socială și fără solidaritate. Pentru aceasta,
avem nevoie de o agendă socială concretă, prin adoptarea unei foi de parcurs pentru implementarea unui
pilon european al drepturilor sociale.” Ea a subliniat că

nu pot exista lucrători de mâna a doua în UE și a atras
atenția asupra necesității revizuirii Directivei privind
detașarea lucrătorilor.
Luca Jahier, președintele Grupului „Activități diverse”,
i-a mulțumit președintelui Comisiei pentru preluarea
sarcinii atât de ambițioase a revigorării proiectelor UE
și a promovării unei viziuni comune asupra Europei. „UE
este o comunitate de valori, iar astăzi avem nevoie de un
obiectiv mai ambițios și o Europă mai democratică, care
să privească dincolo de Brexit. Prin urmare, vă propun să
ne unim forțele pentru organizarea unei convenții a cetățenilor în 2018. Să punem cultura și dezvoltarea durabilă
în centrul priorităților și politicilor UE.” El a subliniat, de
asemenea, că 2018, ca An european al patrimoniului
cultural, este o oportunitate de a mobiliza toate forțele
constructive pentru viitorul Europei. (sg)
l

CESE, prima instituție care a adoptat
o poziție cu privire la CCCTB
UE dorește să combată planificarea fiscală agresivă și
să contribuie la creșterea economică, competitivitatea și echitatea din cadrul pieței unice. În acest sens,
Comisia Europeană a relansat propunerile privind
o bază fiscală consolidată comună a societăților
(CCCTB). CESE a fost prima instituție care a adoptat
o poziție cu privire la aceste propuneri.
În avizul său privind CCCTB (raportor: Michael
McLoughlin, Grupul „Activități Diverse”, IE), Comitetul este de acord cu obiectivele propunerilor, precum
crearea unui set unic de norme pentru calcularea
profiturilor impozabile ale societăților UE și alocarea veniturilor realizate acelui loc în care se creează
valoarea. În opinia CESE, o CCCTB care garantează
simplitatea și certitudinea sistemului de impozitare
a societăților și reduce barierele fiscale și complexitatea ar putea genera beneficii pentru toți.
Cu toate acestea, CESE recomandă să se depună
eforturi mai mari pentru a se ajunge la CCCTB prin
consens, ținându-se seama de caracterul sensibil al

chestiunilor legate de subsidiaritate și de suveranitatea statală. El îndeamnă părțile implicate să urmărească finalizarea în timp util a etapelor propuse. În
același timp, CESE atrage atenția asupra necesității
de a aborda provocările economiei digitale și propune să se ia în considerare includerea proprietății
intelectuale în formula de repartizare. Comitetul consideră că factorul „vânzări în funcție de destinație” ar
putea necesita modificări pentru a asigura o punere
în aplicare echitabilă și propune să se realizeze o evaluare detaliată a impactului CCCTB.
Într-un aviz separat pe tema unui sistem fiscal
favorabil pentru concurența loială și creșterea
economică (raportor: Petru Sorin Dandea, Grupul
„Lucrători”, RO), CESE solicită statelor membre să își
intensifice eforturile pentru combaterea planificării
fiscale agresive și a evaziunii fiscale. El recomandă
realizarea de reforme fiscale și evitarea utilizării de
decizii fiscale care nu sunt justificate de substanța
economică a tranzacțiilor.(jk)
l

Peste 100 de candidaturi pentru
Premiul CESE pentru societatea
civilă 2017

Thierry Libaert, membru al CESE, prezintă
soluții la problema obsolescenței
programate
Thierry Libaert, membru al CESE (Grupul
„Activități diverse” – FR), a publicat de curând
o carte pe tema obsolescenței programate,
cu titlul Déprogrammer l’obsolescence
(Deprogramarea obsolescenței). În carte se
afirmă că, adesea, consumatorii consideră că
nu au niciun control cu privire la durata de
viață a produselor și că sunt prinși într-un sistem consumerist bazat pe unica folosință. Dl
Libaert indică modul în care obsolescența programată poate fi combătută la nivel național,
european și internațional, prin reorientarea
cheltuielilor publice, prelungirea garanției produselor și afișarea duratei de viață pe etichetă.
Combaterea obsolescenței programate este,
mai întâi de toate, o chestiune de voință politică și de schimbare radicală de mentalitate,
susține dl Libaert. Nu este nimic inevitabil în
această privință.
Dl Libaert s-a aflat la originea lucrărilor CESE
privind obsolescența programată, care au
inspirat recenta rezoluție a Parlamentului
European cu privire la această chestiune.
Pentru informaţii suplimentare, consultați:
http://www.tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/ (dm)
l

Anul acesta au fost înregistrate 111 candidaturi din
întreaga Uniune Europeană pentru Premiul pentru
societatea civilă.
Premiul recompensează „proiecte inovatoare de promovare a unor locuri de muncă de calitate și a inițiativei antreprenoriale pentru viitorul muncii”,
care urmăresc crearea de locuri de muncă durabile și
încurajează spiritul de inițiativă antreprenorial, în special pentru grupurile de populație subreprezentate și
dezavantajate.
Premiul pentru societatea civilă, aflat la cea de-a noua
ediție, aduce în prim-plan, an de an, unul dintre aspectele esențiale ale activității CESE. Una dintre principalele
preocupări ale CESE pe parcursul anului trecut a fost
strategia europeană privind ocuparea forței de muncă
și modalitățile de combatere a formelor de șomaj care

stârnesc cea mai mare îngrijorare, cum ar fi șomajul în
rândul tinerilor și șomajul pe termen lung, precum și
promovarea integrării celor nou-veniți pe piața forței
de muncă.
Obiectivul general al premiului este de a recompensa
acele inițiative ale organizațiilor societății civile și/sau ale
unor persoane particulare care au contribuit în mod semnificativ la promovarea identității și integrării europene.
A sosit momentul ca CESE să evalueze candidaturile; câștigătorii vor fi anunțați la 7 decembrie 2017, în cadrul
sesiunii plenare.
Detalii suplimentare cu privire la Premiul pentru societatea civilă sunt disponibile online la adresa:
http://bit.ly/2yKlZRY (mr)

l
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Grupul „Angajatori” al CESE
În cadrul Președinției estone a Consiliului
UE, Grupul „Angajatori” al CESE organizează la 25 octombrie, la Tallinn, o conferință cu privire la avantajele oferite de
societatea digitală.
Inovarea și tehnologia digitale transformă
societatea de astăzi, oferind noi oportunități întreprinderilor, guvernelor și
cetățenilor într-o gamă largă de sectoare,
printre care se numără industria, sănătatea,

platformele de comunicare socială, serviciile digitale, datele și multe altele. Lumea
digitală evoluează rapid. Piața unică europeană este oare pregătită pentru era digitală? Europenii trebuie să se gândească la
modul în care UE ar putea profita de revoluția digitală pentru a rămâne competitivă
și a crea mai multe locuri de muncă. Estonia, în calitate de lider în materie de TIC
și servicii digitale, este locul ideal pentru
a aborda aceste subiecte.

Cele mai remarcabile exemple de viață sălbatică
din Estonia pot fi văzute la CESE
7 noiembrie – 8 decembrie 2017

Scopul acestui eveniment este de a analiza
și dezbate oportunitățile oferite de societatea digitală – în special de piața unică
digitală – și dezvoltarea serviciilor publice
digitale, care constituie una dintre prioritățile Președinției estone. (lj)
l

Eforturi pentru un viitor mai bun
Grupul „Lucrători” al CESE
Cum putem asigura succesul digitizării?
Ce ar trebui făcut pentru a garanta faptul că inovarea digitală creează locuri de
muncă decente și îmbunătățește condițiile de muncă? Acestea au fost întrebările
care au figurat pe ordinea de zi a ședinței
Grupului „Lucrători” de la Tallinn, din 6
octombrie, care a fost dedicată digitizării
și implicațiilor ei pentru lucrători.
Locul nu putea fi mai bine ales, întrucât
Estonia este considerată cea mai avansată
țară din UE în materie de digitizare, foarte
deschisă în ceea ce privește inovarea în
domeniul TIC și gata să pună în practică
foarte rapid idei noi.
După un cuvânt de bun venit rostit de
dna Gabriele Bischoff, președinta Grupului „Lucrători”, și un discurs al dlui

Eiki Nestor, președintele Parlamentului
eston, care a prezentat semestrul european al Preşedinţiei estone, membrii și-au
îndreptat atenția către Agenda digitală
2020 pentru Estonia, care este considerată de numeroși actori drept un exemplu
excelent de promovare a dezvoltării digitale în economie și în societate.
În cursul sesiunii de după-amiază, membrii au discutat despre oportunitățile și
provocările pe care le prezintă digitizarea
și inovarea pentru lucrători și piața forței
de muncă, intervențiile aparținând unor
reprezentanți ai Consiliului Consultativ al
Sindicatelor (TUAC), ai Sindicatului European industriALL, ai Autorității estone
pentru sisteme de informare și ai Confederației Europene a Sindicatelor (CES).
După cum a reieșit în cadrul dezbaterii,
construirea unei societăți digitale afectează fiecare aspect al vieții, dar și, mai
ales, condițiile de muncă, salariile și sistemele de protecție socială. În general, s-a
recunoscut faptul că Europa trebuie să
țină pasul cu progresele tehnologice și să

Evoluții recente ale economiei
sociale în UE
Grupul „Activități diverse” al CESE
Pentru a treia oară, în urma edițiilor din
2008 și 2012, CESE a publicat un studiu
pe tema „Evoluții recente ale economiei
sociale în Uniunea Europeană”, comandat
la inițiativa Categoriei „Economie socială”, gestionată de Grupul „Activități
diverse”.
Acest studiu, încredințat Centrului internațional de cercetare și informare privind
economia publică, socială și cooperatistă
(CIRIEC), nu a constat doar în actualizarea
studiilor anterioare, ci a pus, totodată,
accentul pe următoarele trei domenii:
economia socială și conceptele/curentele emergente, politicile publice – în
sensul larg al termenului – dezvoltate
în ultimii ani la nivelul UE și în statele
membre pentru a consolida sectorul
economiei sociale și, în fine, amploarea acestei economii în fiecare stat
membru.

Studiul constituie, totodată, o oportunitate de a ne reaminti care este contribuția pe care o oferă economia socială
societății noastre în prezent. Bazată pe
un mod de funcționare diferit de cel al
întreprinderilor de capital, economia
socială ocupă un loc important, interacționând și coexistând cu economia de
piață. Prin plasarea eficienței economice
în serviciul nevoilor sociale, economia
socială creează o adevărată interdependență între aspectele economic și social,
fără a-l subordona pe unul celuilalt.

În mod concret, studiul permite măsurarea progreselor înregistrate, prin furnizarea de date fiabile și comparabile. Ceea
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Expoziția „O uniune tot mai strânsă” – Moștenirea
Tratatelor de la Roma pentru Europa de astăzi,
1957-2017
Pentru a marca cea de-a 60-a aniversare
a acestui eveniment major, Arhivele
istorice ale Uniunii Europene au organizat
o expoziție privind tratatele și moștenirea
lor.
Această expoziție este rezultatul unui
parteneriat între Arhivele istorice ale
Uniunii Europene și Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European și Comisia
Europeană, cu contribuții din partea Băncii
Europene de Investiții, Președinției italiene
a Consiliului de Miniștri, Ministerului italian
al Afacerilor Externe și Agenției de presă
italiană ANSA.
Totodată, expoziția subliniază faptul că
încheierea acestor tratate a avut drept
cauze profunde fenomenele sociale, culturale și economice care au afectat Europa
după Al Doilea Război Mondial, descriind
totodată impactul pe termen lung al procesului de integrare europeană asupra vieții
de zi cu zi a cetățenilor noștri. (jp)

ce este evident este că economia socială
a ieșit din criza economică și financiară,
în mare parte, fără a fi suferit pierderi.
În prezent, ea asigură locuri de muncă
remunerate pentru 6,3% din populația
activă în UE-28, față de 6,5% în 2012.

În cele din urmă, economia socială ilustrează și apără valorile pe care a fost
întemeiată UE (articolul 3 din TUE). Ea
reprezintă atât o oportunitate, cât și un
vector pentru participarea și responsabilizarea cetățenilor și asumarea viitorului nostru într-o perspectivă durabilă.

Eleonora Di Nicolantonio (redactor-șef)
Daniela Marangoni (dm)

valorifice pe deplin potențialul acestora,
atât sub aspectul condițiilor de muncă
echitabile, cât și al investițiilor în viitorul
digital. Mai mulți vorbitori au subliniat
necesitatea unei tranziții echitabile la
era digitală, precum și faptul că trebuie
evaluat cu atenție impactul asupra pieței
muncii și a standardelor de muncă, dar și
asupra economiei și a sistemelor fiscale și
de securitate socială. Creșterea gradului
de flexibilitate pe care o prilejuiește un
mediu de lucru digitizat nu ar trebui să
afecteze standardele sociale și condițiile
de muncă, provocarea constând așadar
în a încuraja inovarea și creativitatea
și în a obține rezultate pozitive pentru
o economie socială de piață durabilă și
competitivă. (mg)
l
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Digitizarea și inovarea:
oportunităţi şi provocări

Pe baza unei propuneri din partea membrilor estoni ai CESE, Comitetul organizează
a doua și ultima expoziție din perioada
Președinției estone a UE, intitulată „Zone
sălbatice din Estonia”. În această
expoziție de fotografii vă veți întâlni cu cele
mai remarcabile exemple de viață sălbatică
din Estonia: peisaje, flori, păsări și mamifere
mari. Estonia este foarte generoasă cu
iubitorii naturii, oferindu-le peisaje la
fel de variate ca flora și fauna pe care le
găzduiește. În toate aceste locuri – plaje
pustii, păduri adânci, lacuri și râuri pline de
pitoresc și mlaștini misterioase – se ascund
și prosperă numeroase vietăți: păsări, foci
și urși. (jp)
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Informații suplimentare: http://www.eesc.
europa.eu/en/agenda/our-events/events/
ever-closer-union
l

Recent Evolutions
of the Social Economy
in the European Union
STUDY

European Economic and Social Committee

Mai mult, ea constituie un instrument
ambițios, care permite Uniunii Europe
să avanseze pe calea respectării angajamentelor asumate în cadrul Agendei
2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă.
Link către studiu: http://www.eesc.
europa.eu/en/our-work/publica tions-other-work/publications/
recent-evolutions-social-economy-study
(cl)
l

CESE Info trece la formatul digital
În decembrie 2017 urmează a fi lansată
noua versiune online a buletinului informativ al CESE. Primul număr va fi disponibil
în engleză, franceză și germană, în timp
ce toate celelalte versiuni lingvistice vor
fi distribuite în tradiționalul format PDF.
Începând din ianuarie 2018, doar noua
versiune va fi publicată în toate limbile.
Noua versiune, complet digitală, va avea un
format HTML și va fi trimisă cititorilor prin
e-mail. Ea va putea fi utilizată pe diferite
dispozitive, inclusiv pe telefoanele mobile
și pe tablete, și va permite efectuarea de
căutări în 23 de limbi ale UE. Cititorii vor
fi în măsură să facă schimb de articole pe

platformele sociale, să le comenteze și
să-și împărtășească observațiile. Va exista
și posibilitatea de a obține, la cerere, versiunea tipărită. Abonații la actuala versiune
tipărită care sunt interesați să primească
buletinul informativ în noul format digital
sunt invitați să scrie un mesaj la adresa
eescinfo@eesc.europa.eu, specificând ce
versiune lingvistică doresc să primească.
(dm)
l

CESE info este disponibil și în format PDF, în 23 de limbi, pe site-ul internet al Comitetului: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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