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Prezentarea preşedintelui

Pentru prima dată în existenţa sa, Comitetul Economic şi 

Social European este pe cale să adopte un document 

care formulează la momentul oportun, în mod 

cuprinzător şi detaliat, poziţia sa referitoare la 

dezbaterea politică actuală şi la problemele urgente 

şi concrete ale Europei, document intitulat „Un 

program pentru Europa: propunerile societăţii civile”.

Acest program răspunde necesităţii Comitetului de 

a-şi formula poziţia în privinţa a două mari teme: mai 

întâi nevoia unei relansări economice şi sociale, iar apoi 

alegerile europene.

Prin acest program, Comitetul îşi propune să lanseze un apel către instituţiile 

comunitare, statele membre, forţele politice şi sociale şi, prin urmare, către 

cetăţenii Uniunii Europene, astfel încât miza alegerilor europene să o constituie 

mai ales problemele de importanţă comunitară, şi nu doar cele de la nivel 

naţional. Acest aspect este cu atât mai important cu cât toate ţările europene 

sunt angajate în dezbaterea referitoare la relansarea economică şi financiară. 

Această dezbatere merită să se bucure de răspunsuri la nivel comunitar şi trebuie 

să determine decizii comune.

Prin documentul intitulat „Un program pentru Europa: propunerile societăţii civile”, 

Comitetul propune instituţiilor o serie de măsuri şi de acţiuni pe care Europa 

trebuie să le întreprindă, în vederea sprijinirii unei relansări economice şi sociale 

durabile, orientate către progres. Comitetul îşi fixează ca obiectiv să contribuie 

la consolidarea integrării europene, a democraţiilor din Europa şi a răspunsurilor 

la nevoile cetăţenilor.

Printre acestea din urmă se numără înţelegerea sensului însuşi al construcţiei 

europene, care trece dincolo de dimensiunile pieţei şi de cele instituţionale, 

încurajând dezvoltarea calitativă a societăţii noastre.

Mario Sepi, preşedintele CESE

Bruxelles, 24 martie 2009



Introducere 

Documentul „Un program pentru Europa: propunerile societăţii civile” are trei 

obiective principale: unul prospectiv, unul politic şi unul instituţional.

Obiectivul prospectiv reprezintă „sufletul” Comitetului. Acest program 

transpune, într-un cadru global ce reflectă coerenţa lucrărilor sale, viziunea 

membrilor Comitetului – care reprezintă societatea civilă organizată din Uni-

unea Europeană – asupra alegerilor pe care trebuie să le facă Europa pentru a 

construi un viitor durabil într-o lume aflată în criză.

Obiectivul politic al Comitetului este să prezinte un fel de manifest al societăţii 

civile adresat celorlalte instituţii europene, în special Parlamentului European, 

Comisiei şi Consiliului, pentru a susţine acţiunile acestora, în scopul realizării 

obiectivelor comune ale Europei.

În sfârşit, obiectivul instituţional constă în plasarea ideilor Comitetului Economic 

şi Social European în centrul dezbaterii pe tema provocărilor cu care Europa 

se va confrunta în anii viitori, prin propunerea de măsuri concrete instituţiilor 

europene.

Aceste trei obiective sunt interconectate graţie unui concept comun major care 

constituie însăşi raţiunea de a fi a Comitetului, şi anume elaborarea unui model 

european al incluziunii şi solidarităţii, care trebuie să conducă la o coordonare 

mai puternică a regulilor economice şi politice, bazată pe strategii de cooperare 

şi integrare.

Criza declanşată pe pieţele financiare şi extinsă la scara economiei mondiale 

impune noi întrebări pentru societăţile noastre, agravând totodată problemele 

deja existente, cum ar fi cele legate de sărăcie, echilibrul social, vitalitatea şi inovarea 

întreprinderilor europene, resursele naturale, sursele de energie, migraţiile.



În acest context de mutaţii fără precedent, societatea civilă şi cetăţenii aşteaptă 

răspunsuri concrete din partea instituţiilor europene, care au responsabilitatea 

politicilor decisive ce vor influenţa viitorul Europei.

Uniunea Europeană îşi revendică rolul de pionier în ceea ce priveşte apărarea 

unui model de dezvoltare pe termen lung. Comitetul Economic şi Social 

European solicită instituţiilor să formuleze răspunsuri prompte, astfel încât 

Europa să îşi asume pe deplin acest rol.

La ceasul reînnoirii instituţiilor europene, care vor trebui să ia măsuri în acest 

sens, este important ca acţiunea societăţii civile, alcătuită din „forţele vii” în 

contact direct cu realităţile economice şi sociale din societăţile noastre, să fie 

extinsă.

Propunerile Comitetului sunt grupate în următoarele patru categorii: redresarea 

economică, drepturile fundamentale şi modelul social european, dezvoltarea 

durabilă, guvernanţa.

La rândul lor, aceste categorii se subîmpart în 22 de tematici ce reiau problemele 

specifice identificate drept domenii principale de discuţie. Diferitele componente 

ale Comitetului au participat activ la pregătirea lucrărilor, datorită contribuţiilor 

esenţiale ale grupurilor ad-hoc, care au rezumat recomandările politice majore 

cuprinse în avizele Comitetului într-o perspectivă sinergică ce include opiniile 

membrilor, ale celor trei grupuri şi ale secţiunilor care alcătuiesc Comitetul.
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Europa resimte puternic criza economică 

globală. Sunt necesare noi acţiuni urgente şi 

precise pentru a stabiliza încrederea consu-

matorilor şi a investitorilor. Trebuie să se pună 

din nou accentul pe obiectivele şi valorile pe 

termen lung.

Există riscul de creştere a inegalităţilor în 

Europa. Este necesar un „nou contract social” 

pentru a demonstra în mod clar publicului şi, 

în special, celor mai vulnerabili dintre cetăţeni 

că nu sunt abandonaţi de responsabilii politici.

Guvernanţa economică necesită mai multă 

armonizare şi o orchestrare adecvată. Comi-

tetul invită toate părţile interesate, în special 

statele membre şi Comisia, să-şi coordoneze 

instrumentele de redresare şi să le pună în 

aplicare fără întârziere, ţinând seama de reco-

mandările următoare:

1. Sunt necesare mai multe investiţii în ino-

vaţie, infrastructură, cercetare şi educaţie, 

astfel încât economia să iasă consolidată 

din recesiune. Trebuie să se pună accentul 

pe proiecte de economisire a energiei şi 

de protecţie a mediului, pentru a accelera 

tranziţia spre o economie ecologică, cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon. Spriji-

nul acordat sectorului de afaceri trebuie să 

aibă scopul de a garanta, în special IMM-

urilor, accesul simplificat la finanţare, însă 

aceasta trebuie acordată numai în cazul 

în care există structuri adecvate de guver-

nanţă a întreprinderilor. Condiţiile impuse 

de Pactul de stabilitate şi creştere nu tre-

buie să reprezinte un obstacol în calea 

investiţiilor pe termen lung, care creează 

potenţialul pentru creşterea economică în 

viitor.

2. Baza de impozitare a statelor membre 

trebuie extinsă, în special prin închiderea 

paradisurilor fiscale, punând capăt con-

curenţei fiscale şi prin măsuri împotriva 

evaziunii fiscale şi a fraudei. Trebuie solici-

tată şi contribuţia celor care au câştigat în 

urma lipsei reglementării corespunzătoare 

a pieţelor financiare.

3. Politica pieţei forţei de muncă trebuie să 

permită restructurarea inteligentă a eco-

nomiei. Este preferabil pentru toate păr-

ţile implicate ca salariaţii să fie păstraţi şi 

calificaţi, şi nu concediaţi. Sprijinul acordat 

şomerilor trebuie asociat cu programe de 

reconversie profesională şi de îmbunătă-

ţire a nivelului de calificare. În timpul rece-

siunii, integrarea tinerilor pe piaţa forţei de 

muncă trebuie să fie prioritară.

4. Trebuie căutate soluţii speciale pentru cei 

cu venituri reduse. În acest sens, cererea 

ar putea fi stimulată prin anumite ajutoare 

directe orientate, cum ar fi mărirea tem-

porară a alocaţiilor de şomaj şi alocarea 

de ajutoare financiare specifice, de exem-

plu cupoane pentru educaţie sau pentru 

combaterea schimbărilor climatice prin 

achiziţionarea de instalaţii solare, abona-

mente pentru mijloace de transport în 

comun etc..

Redresarea economică 
pe termen scurt şi mediu
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5. Partenerii sociali trebuie să aibă în vedere, 

în cadrul negocierilor salariale, o strategie 

pe termen mediu de aliniere a creşterilor 

salariale la creşterea productivităţii. Este 

necesar un dialog social consolidat pen-

tru depăşirea crizei şi atenuarea impactului 

economic şi social asupra cetăţenilor.

6. Trebuie să se acorde o atenţie sporită pro-

iectelor comune la nivel european. O mai 

mare flexibilitate a diferitelor linii bugetare 

ale Uniunii Europene ar permite ca ast-

fel de proiecte să fie finanţate parţial din 

resursele neutilizate. Alocaţiile din fondu-

rile Uniunii Europene (de exemplu, fon-

durile structurale) trebuie să se bazeze pe 

o abordare flexibilă, pragmatică, pentru a 

accelera obţinerea de rezultate.

7. Ar trebui să se ia în considerare ideea 

unui împrumut european dintr-un fond 

european suveran de investiţii.

8. Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă 

de solidaritate cu statele europene care au 

dificultăţi privind balanţa de plăţi, mai ales 

cu noile state membre.

9. Este necesară reorganizarea durabilă a 

pieţelor financiare, coordonată la nivel 

global, sprijinită prin structuri de iniţiativă 

corespunzătoare şi favorabilă dezvoltării 

unor produse financiare solide, care să 

sprijine economia reală.  
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Europa este puternic afectată de criza econo-

mică şi financiară. Această situaţie reprezintă 

un test pentru Uniunea Europeană şi pentru 

Strategia de la Lisabona.

Strategia de la Lisabona, cu cei trei piloni inter-

conectaţi (creştere economică şi competitivi-

tate, dezvoltare durabilă, precum şi incluziune 

socială şi ocuparea forţei de muncă), a fost con-

cepută pentru a răspunde provocărilor unei 

lumi globalizate. Este un proiect cuprinzător 

pentru toţi, cu toţi şi aplicat de către toţi.

Acum, în timpul ciclului actual care se va 

încheia în 2010, este momentul pentru a pre-

găti relansarea acestei strategii. Statele mem-

bre trebuie să îşi asume în mod clar Agenda 

de la Lisabona, iar mecanismul de coordonare 

la nivel european trebuie consolidat. Priorită-

ţile actuale rămân valabile, însă trebuie să se 

depună eforturi deosebite pentru îmbunătă-

ţirea guvernanţei şi a mijloacelor de aplicare 

a acesteia, pentru includerea cât mai multor 

părţi interesate şi pentru dezvoltarea dimen-

siunii externe a strategiei. Aceasta din urmă ar 

trebui să se bazeze pe o abordare cooperativă 

şi durabilă.

În contextul profundei crize economice, Comi-

tetul propune următoarele măsuri politice 

pentru relansarea Strategiei de la Lisabona 

după 2010:

1. Elaborarea unei propuneri a Comisiei pri-

vind „Relansarea Strategiei de la Lisabona 
pentru creştere economică şi ocuparea forţei 
de muncă (2010-2015)”, care să reînnoiască 

domeniile prioritare actuale, să adauge o 

nouă dimensiune externă, să sublinieze 

necesitatea orientării spre viitor a Agendei 

de la Lisabona în actualul context de înce-

tinire a ritmului de creştere economică, 

să îmbunătăţească guvernanţa la toate 

nivelurile şi să definească o strategie con-

vingătoare de comunicare pentru publicul 

european.

2. Coordonarea mai eficientă, în cadrul Con-

siliului, a măsurile politice adoptate la nivel 

naţional, propunându-se recomandări con-

crete pentru fiecare ţară, inclusiv o foaie de 

parcurs pentru punerea în aplicare a aces-

tora; punerea la dispoziţia, pentru fiecare 

stat membru, a unei baze de date accesi-

bile cu uşurinţă, cuprinzând informaţii des-

pre aplicarea acestor recomandări, despre 

întârzierile în raport cu foaia de parcurs şi 

despre lacunele înregistrate în punerea în 

aplicare; identificarea, în cadrul politicilor 

nearmonizate, a domeniilor în care lipsa 

de coordonare dintre statele membre con-

duce sau riscă să conducă la efecte politice 

negative şi/sau la alocări greşite a resurselor 

şi încercarea de a stabili o estimare a acestui 

„cost al non-Europei”.

Relansarea Strategiei 
de la Lisabona după 2010
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3. Evaluarea sinceră, în cadrul Consiliului, a 

propunerilor formulate de Comisie pri-

vind liniile directoare specifice fiecărei 

ţări şi formularea unor concluzii concrete 

pentru procesul de elaborare a politici-

lor naţionale; garantarea unei coordo-

nări macroeconomice mai eficiente între 

statele membre.

4. Întocmirea unui inventar al proiectelor euro-

pene menite să stimuleze oferta în dome-

niul economic – cu atenţie specială acordată 

IMM-urilor – ar consolida integrarea euro-

peană şi/sau ar contribui la obiectivele 

tratatului.

5. Asigurarea faptului că politicile interne ale 

Uniunii Europene sunt privite din perspec-

tiva provocărilor globale şi că obiectivele 

strategice europene sunt integrate ferm în 

abordarea la nivel mondial a problemelor 

globalizării, de exemplu prin:

− promovarea unor acorduri ferme pri-

vind reglementările internaţionale în 

materie de ocuparea forţei de muncă, 

mediu, proprietatea intelectuală etc.;

− elaborarea unei abordări globale faţă 

de ţările în curs de dezvoltare;

− promovarea modelului social european 

în lume.

6. Adoptarea unei rezoluţii a Consiliului care 

să garanteze implicarea societăţii civile 

organizate în relansarea Strategiei de la 

Lisabona, asigurându-i acesteia un rol mai 

important de la concepere până la punerea 

sa în practică, la nivel naţional şi european, 

precum şi la nivel global.

7. Utilizarea mai eficientă a reţelei de contacte 

ale Parlamentului European cu parlamen-

tele naţionale pentru a încuraja guvernele 

să ia măsurile care se impun, atât la nivel 

european, cât şi naţional.  
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Politica industrială europeană ocupă un loc 

central între preocupările Uniunii şi trebuie să 

se menţină astfel. Obiectivul său este să garan-

teze deschiderea pieţelor, evitând în acelaşi 

timp intervenţia statului, care ar putea denatura 

concurenţa. Acest lucru este crucial în contex-

tul actualei crize, care ameninţă să retrezească 

spectrul protecţionismului.

Niciodată nu s-a demonstrat mai clar impor-

tanţa unei baze industriale solide decât în 

această perioadă de criză economică. În raport 

cu efervescenţa speculaţiilor financiare, ade-

vărata valoare a industriei pentru economia 
reală devine evidentă. Industria şi serviciile 

pentru întreprinderi sunt determinante pen-

tru prosperitate, dat fiind că acestea creează 

o valoare concretă şi că oferă perspectiva cre-

ării unor noi locuri de muncă. Cu toate aces-

tea, industria resimte deosebit de puternic 

efectele acestei crize, un răspuns coordonat 

la nivel european în cadrul Strategiei de la 

Lisabona fiind indispensabil.

În situaţia de urgenţă actuală, Europa nu tre-

buie să piardă din vedere provocările pe ter-

men lung cărora trebuie să le facă faţă industria: 

intensificarea concurenţei – uneori neloială  – 

ca rezultat al unei pieţe globalizate; nepotri-

virea dintre competenţe şi cerinţe, în special 

în domeniul ingineriei; lipsa spiritului antre-

prenorial; birocraţia excesivă; ameninţările la 

adresa siguranţei stocurilor de materii prime şi 

la adresa surselor de energie; necesitatea de a 

găsi răspunsuri adecvate şi echilibrate pe plan 

internaţional la schimbările climatice, care să 

nu pericliteze competitivitatea etc.

În acest context, Comitetul pledează pentru 

echilibrul dintre menţinerea unui avantaj con-

curenţial pentru industria comunitară, nece-

sitatea unor schimbări acceptabile din punct 

de vedere social şi durabilitate şi recomandă 

adoptarea următoarelor măsuri:

1. Punerea în practică a unei politici industri-

ale orientate spre protecţia pieţei interne şi 

îmbunătăţirea competitivităţii, atât printr-o 

abordare integrată care să combine măsu-

rile orizontale cu cele specifice anumitor 

sectoare, cât şi printr-o mai bună legiferare 

şi punere în aplicare a legislaţiei.

2. Acordarea unei atenţii deosebite IMM-uri-

lor şi întreprinderilor care constituie verigile 

iniţiale şi intermediare ale lanţului de valori.

3. Promovarea serviciilor destinate între-

prinderilor, aspect deseori neglijat la nivel 

comunitar, ca mijloc de îmbunătăţire a 

performanţelor industriale şi de dobân-

dire a unor avantaje concurenţiale pe piaţa 

globală.

4. Încurajarea inovaţiei prin finanţare comuni-

tară şi prin adoptarea şi punerea în aplicare 

a legislaţiei corespunzătoare privind propri-

etatea intelectuală. Brevetul comunitar ar 

trebui adoptat în regim de urgenţă.

O bază industrială solidă 
pentru economia europeană 
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5. Promovarea unei politici industriale care 

să ia în considerare obiectivele dezvoltării 

durabile şi să stimuleze industria ecologică. 

Politicile de protecţie a mediului nu trebuie 

să perturbe echilibrul dintre cei trei piloni 

ai durabilităţii şi necesitatea de a menţine 

un avantaj concurenţial pentru industria 

europeană.

6. Garantarea unor condiţii concurenţiale 

echitabile pentru industria europeană 

pe piaţa globală, mai ales prin promova-

rea standardelor sociale şi ecologice în 

acordurile comerciale.

7. Crearea condiţiilor necesare realizării pro-

iectelor industriale emblematice în Europa.

8. Stimularea spiritului antreprenorial şi conso-

lidarea capitalului uman, având grijă ca for-

marea profesională europeană să se bazeze 

pe nevoile industriei şi să atragă persoane 

tinere şi calificate, în special spre domeniile 

ingineriei şi tehnologiei.

9. Asigurarea stocului de energie şi materii 

prime, prin intermediul transparenţei pieţe-

lor şi a preţurilor.

10. Încurajarea apariţiei „regiunilor responsabile 

din punct de vedere social şi economic”, 

ceea ce ar asigura utilizarea coordonată a 

resurselor pentru toate iniţiativele industri-

ale importante într-o anumită zonă 

omogenă.   



4 Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) repre-

zintă inima economiei europene şi a mode-

lului social european; este vital ca acestea să 

fie sprijinite, pentru a valorifica potenţialul de 

creştere economică şi de creare de locuri de 

muncă pe care îl reprezintă cele 23 de milioane 

de IMM-uri din Uniunea Europeană.

În perioadă de criză economică, IMM-urile şi 

lucrătorii independenţi se află într-o poziţie 

deosebit de vulnerabilă, confruntându-se ade-

sea cu dificultăţi financiare care le pot fi fatale.

Cu toate acestea, IMM-urile dispun de cel mai 

mare potenţial de regenerare şi de transformare 

a dificultăţilor economice în posibilităţi de afa-

ceri, de readaptare în timp util şi de reinventare 

a propriilor mijloace. Astfel, acestea reprezintă 

principala sursă de creştere economică şi de 

ocupare a forţei de muncă.

În acest context, Comitetul este ferm convins 

că Parlamentul European, Consiliul şi Comi-

sia ar trebui să depună eforturi suplimentare 

pentru a sprijini IMM-urile, contribuind astfel 

la promovarea spiritului antreprenorial în cur-

sul perioadei de relansare economică, prin 

punerea în aplicare a următoarelor măsuri:

1. Elaborarea imediată, de către Comisie, a unei 

foi de parcurs, care să prevadă termene clare 

de punere în aplicare a iniţiativelor specifice 

menţionate în „Small Business Act”.

2. Mai buna coordonare inter alia a depar-

tamentelor Comisiei în scopul sprijinirii 

IMM-urilor, în special prin promovarea 

„europenizării” întreprinderilor.

3. Măsuri specifice pentru aplicarea angaja-

mentului formal de simplificare a sarcini-

lor administrative, cum ar fi introducerea 

„ghişeelor administrative unice”.

4. Măsuri urgente privind crearea şi punerea 

în aplicare a instrumentelor comunitare 

pentru promovarea capitalizării, a constitu-

irii de reţele, a investiţiilor şi a învăţării pe 

tot parcursul vieţii în rândul IMM-urilor şi al 

lucrătorilor independenţi.

5. Stabilirea unui cadru coerent pentru IMM-

uri, care să le plaseze în centrul politicilor 

comunitare, ca element esenţial al sistemului 

economic european.

6. Îmbunătăţirea mediului operaţional al 

societăţilor iniţiale şi intermediare (SII-uri, 

întreprinderi care ocupă o poziţie iniţială şi 

intermediară în lanţul de distribuţie).

7. Eforturi suplimentare pentru îmbunătăţi-

rea condiţiilor de participare a IMM-urilor 

şi a SII−urilor la cel de-al şaptelea Program-

cadru de cercetare şi dezvoltare, la progra-

mele de cercetare, dezvoltare tehnologică 

şi inovare şi la programul Eurostar.

IMM-urile - motor de creştere 
economică şi de ocupare 
a forţei de muncă



48. Îmbunătăţirea accesului la finanţare al 

IMM-urilor şi SII−urilor. În acest context, 

este necesar să se consolideze sistemul 

european de referinţă aplicat microcreditelor 

pentru IMM-uri, prin:

– stabilirea unui ansamblu de acorduri 

între Fondul european pentru microcre-

dite şi diferitele instituţii de microcredit;

– crearea unui sistem comunitar de 

evaluare;

– acţiuni de formare a actorilor din dome-

niul microcreditelor şi a candidaţilor care 

doresc să beneficieze de acestea.  
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4 Cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi inova-

ţia (CDTI) reprezintă forţa motrice a competi-

tivităţii europene şi contribuie la menţinerea 

Europei în poziţia de lider mondial.

Competitivitatea nu se măsoară doar prin indi-

catorul tradiţional, PIB-ul naţional, ci integrează 

şi durabilitatea socială, economică şi ecologică 

între elementele primordiale ale performanţei 

economice.

Durabilitatea nu este un obiectiv, ci un proces 

continuu care garantează că Europa rămâne 

competitivă prin implicarea activă în activităţile 

de CDTI concentrate pe trei aspecte esenţiale: 

oamenii, profitul, planeta.

În vederea sporirii contribuţiei aduse de cerce-

tare şi dezvoltare la competitivitatea durabilă a 

Europei, Comitetul supune atenţiei instituţiilor 

europene următoarele măsuri:

1. Adoptarea – în urma unui consens larg – 

a unui indicator global, mai precis decât 

este PIB-ul, care să integreze dimensiu-

nile socială, economică şi ecologică ale 

competitivităţii.

2. Consolidarea şi sprijinirea susţinută a Spa-

ţiului european de cercetare (SEC), prin 

îmbunătăţirea continuă a infrastructurii 

europene de cercetare, pe baza unor foi de 

parcurs naţionale şi regionale pentru CDTI.

3. Acordarea de sprijin permanent parteneri-

atului european de cercetare, prin măsuri 

financiare, fiscale şi în favoarea infrastruc-

turii, şi stimularea dezvoltării de alianţe 

strategice pe plan internaţional.

4. Planificarea obiectivelor de cercetare, având 

grijă să nu fie puse piedici creativităţii cerce-

tătorilor, prin intermediul unei metode de jos 

în sus (bottom-up) care să ţină seama de rea-

lităţile cu care se confruntă actorii din CDTI.

5. Adoptarea unei abordări globale a finan-

ţării, astfel încât să se asigure exploatarea 

optimă a potenţialului CDTI în Europa.

6. Sprijinirea durabilă a instituţiilor de învăţă-

mânt, pentru a le permite să cunoască şi 

să îndeplinească cerinţele industriei în 

materie de CDTI.

7. Stimularea spiritului antreprenorial în sec-

torul industrial şi a unei mai mari deschideri 

faţă de procesele de inovare în Europa.

8. Instituirea unui proces continuu de evalu-

are şi îmbunătăţire a condiţiilor de găzduire 

a cercetătorilor în SEC, în scopul menţinerii 

atractivităţii acestuia pentru cei mai buni 

dintre ei.

9. Acordarea unei atenţii speciale capaci-

tăţii de inovare a IMM-urilor europene şi 

contribuţiei lor la CDTI.

Cercetarea şi dezvoltarea: 
un sprijin pentru competitivitate
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410. Consolidarea finanţării CDTI în domeniul 

aplicat al tehnologiilor de sprijin (cum ar fi 

tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor 

–TIC), ţinând cont de faptul că acestea 

constituie ele însele o sursă de inovare 

pentru alte domenii de cercetare.   
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Criza financiară globală a înghiţit mai multe 

miliarde de dolari americani, investiţi în diverse 

produse financiare. Pentru salvarea şi stabiliza-

rea sistemului financiar, guvernele europene 

au întreprins acţiuni drastice la nivel naţional şi 

european, care sunt la limita posibilităţilor de 

care dispun.

Un grup de experţi creat de Comisia Europeană, 

sub conducerea dlui De Larosière, a elabo-

rat un raport care abordează doar parţial 

interacţiunea complexă dintre cauze şi efecte. 

Acest raport nu explorează posibilele măsuri de 

remediere şi nu propune suficiente schimbări 

pentru a asigura reguli de joc echitabile pentru 

actorii de pe pieţele financiare.

Pentru a ajuta decidenţii politici europeni 

să întreprindă restructurarea pieţelor finan-

ciare dincolo de gestionarea crizei, restabilind 

încrederea în instituţiile financiare, Comitetul 

propune următoarele măsuri, care ar trebui 

sprijinite prin planurile naţionale şi europene 

de redresare economică, precum şi măsuri 

suplimentare de consolidare a încrederii:

1. Luarea în considerare a unor reglementări 

eficiente şi viabile la nivel internaţional şi 

european pentru sistemul bancar şi a unor 

structuri de control care să asigure stabi-

litatea şi transparenţa pieţelor financiare 

pentru consumatori, organismele de con-

trol publice, investitori şi alţi actori implicaţi 

şi care să definească într-un mod neechi-

voc responsabilităţile managerilor instituţi-

ilor financiare, ale consilierilor financiari, ale 

dezvoltatorilor de produse, ale agenţiilor 

de rating şi ale altor actori de pe pieţele 

financiare, în vederea restabilirii încrederii 

pe termen lung.

2. Sistemul avut în vedere ar trebui să defi-

nească responsabilităţi clare în materie 

de reglementare şi control la nivel naţio-

nal, european şi internaţional, să prevadă 

instituţii care să asigure cooperarea nece-

sară între autorităţi, să protejeze împotriva 

dorinţei de îmbogăţire personală şi a ego-

ismului colectiv al actorilor de pe pieţele 

financiare, să implice organisme repre-

zentative ale societăţii civile în asigurarea 

transparenţei şi să garanteze că sectorul 

bancar se va concentra pe funcţia sa cen-

trală, aceea de a furniza capitalul necesar 

economiei reale.

3. Urmărirea profitului de către actorii finan-

ciari trebuie pusă în slujba economiei 

reale. S-ar impune crearea unui instrument 

european care să direcţioneze economiile 

europene către investiţii productive.

4. Este necesar ca, în acelaşi timp, să se asi-

gure un mecanism de control prealabil, 

care să permită identificarea pericolelor 

reprezentate de noile produse şi servicii, 

Un sistem financiar 
care să relanseze economia 
socială de piaţă
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precum şi o monitorizare continuă de către 

organismele competente care să dispună 

de autoritatea corespunzătoare.

5. Această nouă arhitectură financiară ar tre-

bui să sprijine o piaţă unică europeană a 

serviciilor financiare, ţinând seama în ace-

laşi timp de caracteristicile specifice ale 

pieţelor naţionale, şi să sprijine organisme 

bazate pe principiul asistenţei reciproce 

sau puse în slujba interesului general.

6. Cerinţele impuse de reglementări ar trebui 

să se aplice tuturor actorilor. Fondurile de 

investiţii speculative (hedge funds), băncile 

de investiţii, fondurile suverane de inves-

tiţii şi alte fonduri de investiţii în acţiuni 

ar trebui să fie obligate să îşi înregistreze 

activităţile pe piaţa europeană de capital. 

Obiectivele economice şi strategice ale 

acestora, precum şi modalităţile de res-

ponsabilizare a personalului şi a conducerii 

ar trebui făcute publice într-un raport de 

guvernanţă. Managerii cu responsabilitate 

personală pentru acţiunile şi orientarea de 

afaceri ale unei societăţi ar trebui traşi la 

răspundere personal.

7. În ceea ce priveşte bilanţurile contabile, ar 

trebui reintroduse principiile completitudi-

nii şi al realismului economic (revenirea la 

valorile reale). În special băncile ar trebui să 

respecte aceste cerinţe, inclusiv în ceea ce 

priveşte participaţiile, asigurând că valorile 

supraevaluate nu subminează credibilita-

tea bilanţurilor contabile şi făcându-şi 

vizibile participaţiile împreună cu cele ale 

societăţilor şi filialelor.  
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Actuala criză a scos la iveală slăbiciunile struc-

turale care persistă în economia europeană. 

Politica de coeziune a Uniunii Europene trebuie 

să le abordeze într-un mod cât mai focalizat.

Politica de coeziune a Uniunii Europene, finan-

ţată prin fonduri structurale în valoare de 

347 miliarde EUR în perioada de programare 

2007-2013 (100 EUR pe locuitor pe an), inves-

teşte în economia reală. Aproximativ 70% din 

fondurile de coeziune sunt consacrate priorită-

ţilor Agendei de la Lisabona, cum ar fi ajutoa-

rele pentru cercetare, inovare şi infrastructură şi 

dezvoltarea capitalului uman.

Planul de relansare economică al Comisiei 

Europene prevede accelerarea proiectelor care 

primesc sprijin din fondurile structurale şi alo-

carea acestor fonduri într-un mod adaptat la 

necesităţile rezultate în urma crizei. Comisia 

consideră că mărirea nivelului de prefinanţare a 

proiectelor şi accelerarea rambursărilor pentru 

proiectele importante vor contribui la a face să 

redemareze economia în această fază critică de 

recul economic.

Comitetul sprijină pe deplin acţiunile concrete 

propuse de Comisie în domeniul politicii de 

coeziune şi al fondurilor structurale şi estimează 

că utilizarea proactivă, coordonată şi eficientă a 

resurselor disponibile la nivel european, naţi-

onal şi regional ar putea permite Europei să 

iasă întărită din criza economică. În acest sens, 

Comitetul recomandă adoptarea următoarelor 

măsuri:

1. Rolul principal al fondurilor structurale tre-

buie să rămână acelaşi: să contribuie la o 

convergenţă mai puternică a regiunilor 

europene şi să permită crearea infrastruc-

turilor indispensabile în statele care au 

aderat recent, răspunzând totodată priori-

tăţilor Agendei de la Lisabona, printr-o mai 

bună coordonare între diferitele servicii ale 

Comisiei.

2. Legislaţia şi practicile comunitare trebuie 

să fie simplificate şi adaptate nevoilor reale. 

Este indispensabilă o mai bună guvernanţă 

a fondurilor structurale: Comisia, ca şi statele 

membre, ar trebui să accepte ca atât socie-

tatea civilă organizată, cât şi sectorul privat, 

în special organizaţiile din domeniul econo-

miei sociale, să joace un rol activ în definirea 

şi realizarea proiectelor.

3. Comisia ar trebui să elaboreze propuneri 

precise de rezolvare a problemelor legate 

de prefinanţarea proiectelor în cadrul poli-

ticii regionale: perioade de plată excesiv 

Politica de coeziune: 
o contribuţie la economia reală
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de lungi, durabilitatea proiectelor propuse, 

norme de minimis (minimale).

4. Politica de coeziune a Uniunii Europene ar 

trebui să nu se limiteze la programe de finan-

ţare. În paralel cu desfăşurarea programelor 

existente, Comitetul pledează cu hotărâre 

pentru o politică europeană de coeziune 

orientată spre viitor, care să acorde o atenţie 

specială oraşelor, marilor zone urbane şi 

zonelor metropolitane.  
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Criza economică nu ar fi trebuit să devină 

o criză socială. Chiar dacă modelul social 

european permite amortizarea efectelor cri-

zei asupra cetăţenilor europeni, situaţia critică 

a economiei mondiale trebuie să constituie 

o ocazie pentru Uniunea Europeană de a-şi 

reafirma obiectivele şi ambiţiile în materie de 

politică socială.

Pentru a reda cetăţenilor încrederea într-o 

Europă unită şi solidară, instituţiile Uniunii Euro-

pene trebuie să se angajeze într-un nou pro-

gram de acţiune socială, care să ţină seama de 

nevoile acestora în confruntarea cu provocările 

evidente ale globalizării, bazat pe consolidarea 

reciprocă a solidarităţii, a respectării lucrătorilor, 

a normelor sociale fundamentale şi a competi-

tivităţii economice. Toate instrumentele prevă-

zute în tratate trebuie conjugate în mod eficient 

pentru elaborarea unui program dincolo de 

anul 2010: acţiuni legislative, metoda deschisă 

de coordonare, dialogul social şi dialogul civic, 

care să integreze iniţiativele cetăţeneşti.

Comitetul recomandă ca noul program euro-

pean de acţiune socială să se concentreze pe 

următoarele aspecte:

1. Noile obiective sociale ale Tratatului de la 

Lisabona, în special ocuparea integrală a 

forţei de muncă şi progresul social.

2. Programarea unui al doilea Consiliu Euro-

pean consacrat modelului social european 

(Hampton Court 2) şi a unui „Summit al 

cetăţenilor”, sprijinite de Comitet, care să 

abordeze realităţile sociale.

3. Garantarea drepturilor sociale prevăzute în 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene.

4. Contribuţia partenerilor sociali şi a societăţii 

civile la definirea programului.

5. Adoptarea unei carte a durabilităţii sociale 

care să stabilească obiective de performanţă 

în materie de protecţie socială.

6. Ratificarea şi punerea în aplicare a conven-

ţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii 

(OIM).

7. Definirea şi punerea în aplicare a unor poli-

tici moderne privind piaţa forţei de muncă, 

care să permită atât anticiparea schimbă-

rilor prin parteneriat social, cât şi sporirea 

cunoştinţelor.

8. Dispozitive sociale care să stimuleze crearea 

de locuri de muncă de înaltă calitate, care 

să ofere mai multe posibilităţi în materie de 

mobilitate şi care să fie remunerate corect.

9. Adoptarea unui cadru legislativ orientat 

către viitor, care să permită deblocarea şi/sau 

îmbunătăţirea anumitor directive, suprima-

rea clauzelor de derogare (opt-outs) şi anti-

ciparea noilor forme de ocupare a forţei de 

muncă şi a noilor riscuri la locul de muncă.

Pentru un nou program european 
de acţiune socială
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10. Asocierea partenerilor sociali şi ai societăţii 

civile organizate la transpunerea, punerea 

în aplicare şi evaluarea legislaţiei sociale 

comunitare.

11. Luarea în considerare a coreglementării şi 

autoreglementării, a acordurilor, codurilor 

de conduită voluntare, standardelor care 

pot completa legislaţia-cadru europeană, în 

conformitate cu principiile responsabilităţii 

sociale a întreprinderilor.

12. Adoptarea unui cadru juridic stabil pen-

tru promovarea acordurilor transnaţionale 

colective.

13. Consolidarea democraţiei participative, 

a dialogului social şi civic, pe baza noilor 

posibilităţi oferite de Tratatul de la Lisabona.

14. Dreptul de iniţiativă al cetăţenilor ca mijloc 

suplimentar de promovare a unei Europe 

sociale mai apropiate de cetăţeni.

15. Examinarea posibilităţilor oferite de coope-

rarea consolidată în cadrul Tratatului de la 

Lisabona, care să le permită statelor mem-

bre să progreseze mai rapid în domeniul 

politicii sociale.

16. Îmbunătăţirea metodei deschise de coordo-

nare cu obiective cantitative şi calitative, 

indicatori sociali mai buni şi participarea 

actorilor sociali implicaţi de la nivel local.  
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Agenda socială reînnoită a Comisiei stabileşte, 

pentru anii următori, priorităţile în materie de 

politici şi măsurile concrete orizontale şi mul-

tidimensionale, care acoperă o gamă largă de 

domenii, de la politicile privind ocuparea forţei 

de muncă până la educaţie, sănătate, imigraţie 

şi dialog intercultural.

Această agendă a fost adoptată înainte de vara 

anului 2008 şi, având în vedere criza economică 

şi financiară gravă de la nivel global, Comitetul 

Economic şi Social European consideră că este 

esenţial ca Uniunea Europeană să promoveze 

o Europă bazată pe consolidarea reciprocă a 

solidarităţii, a respectului pentru lucrători şi 

a competitivităţii economice. În acest sens, 

Comitetul solicită adoptarea unui program 

real de acţiune socială, precum şi revitalizarea 

agendei sociale pe baza următoarelor măsuri:

1. Măsuri active pentru combaterea sărăciei, a 

discriminării şi a excluziunii sociale, care să 

includă obiectivele de performanţă privind 

protecţia socială şi drepturile transnaţionale 

ale pacienţilor, precum şi promovarea 

solidarităţii dintre generaţii.

2. Reafirmarea clară a obiectivului ca mobilita-

tea să fie o şansă pentru toţi şi a principiului 

priorităţii drepturilor fundamentale asu-

pra libertăţilor economice şi a regulilor de 

concurenţă, dacă este necesar, prin inter-

mediul unor prevederi politice şi legale, în 

vederea excluderii oricăror probabilităţi de 

încălcare a drepturilor fundamentale ina-

lienabile şi a evitării ambiguităţilor care pot 

apărea în urma hotărârilor Curţii Europene 

de Justiţie cu privire la libertatea de a presta 

servicii şi libera circulaţie a lucrătorilor.

3. Considerarea egalităţii de şanse dintre femei 

şi bărbaţi drept un principiu necesar pentru 

atingerea obiectivelor Uniunii Europene pri-

vind creşterea economică, ocuparea forţei 

de muncă şi coeziunea socială. Adoptarea 

unor prevederi specifice, pentru a pune 

capăt diferenţelor persistente de salarizare 

între bărbaţi şi femei.

4. Consolidarea metodei deschise de coor-

donare, în special prin utilizarea sporită a 

indicatorilor cantitativi şi calitativi.

5. Consolidarea sistemelor de relaţii dintre 

partenerii sociali la nivelul Uniunii Europene 

şi la nivel naţional. Trebuie să se asigure 

consultarea corespunzătoare a partenerilor 

sociali europeni în cadrul articolului 138 din 

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 

cu scopul de a garanta punerea în aplicare 

a programelor de lucru comune pe termen 

lung şi de a promova acordurile colective 

transnaţionale într-un cadru juridic stabil.

6. Sprijinirea statelor membre, în vederea pune-

rii în aplicare, armonizării şi monitorizării 

principiilor comune ale flexicurităţii în 

strânsă colaborare cu partenerii sociali. 

Revitalizarea 
agendei sociale europene
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Este necesară crearea unui cadru juridic 

stabil pentru negocierile colective, în vede-

rea consolidării dialogului social în cadrul 

dezbaterilor privind flexicuritatea.

7. Adaptarea educaţiei şi a formării, în vede-

rea îmbunătăţirii capacităţii de ocupare a 

forţei de muncă, urmărind remedierea lipsei 

calificărilor pe piaţa forţei de muncă şi asi-

gurând echilibrul dintre cerere şi ofertă în 

domeniul formării, precum şi îmbunătăţirea 

condiţiilor de acces la învăţarea pe tot par-

cursul vieţii pentru toate grupurile sociale şi 

de vârstă.

8. Accentuarea importanţei inovaţiei la locul 

de muncă şi a noilor tipuri de aptitudini pro-

fesionale, garantând în acelaşi timp mai 

multă claritate şi simplificări în domeniul 

recunoaşterii calificărilor profesionale.  
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Un european din şase trăieşte sub pragul sără-

ciei. Agravat în această perioadă de criză eco-

nomică, procesul de excluziune socială, cauză 

sau consecinţă a sărăciei, reprezintă o provo-

care majoră pentru factorii de decizie europeni 

şi naţionali; toţi actorii economici şi sociali tre-

buie să acţioneze împreună pentru a contribui 

la soluţionarea acestei probleme.

Comitetul consideră că următoarele măsuri 

sunt indispensabile pentru combaterea mai 

eficientă a excluziunii sociale la nivelul Uniunii 

Europene:

1. Anul european de luptă împotriva sărăciei şi 

excluziunii sociale, organizat în 2010, repre-

zintă o iniţiativă esenţială, însă trebuie să 

i se acorde finanţare suplimentară pentru 

a putea aborda mai eficient consecinţele 

crizei.

2. Partenerii sociali şi alte părţi implicate tre-

buie să joace un rol mai activ în pregăti-

rea planurilor naţionale de acţiune privind 

incluziunea.

3. Ar trebui utilizată metoda de „experimen-

tare socială” ca instrument de integrare 

activă a persoanelor care se situează în afara 

razei de acţiune a mecanismelor de sprijin 

tradiţionale, iar Comisia Europeană ar tre-

bui să înfiinţeze o reţea europeană pentru 

monitorizarea aplicării acestei metode.

4. Fondul Social European ar trebui să acorde 

sprijin sporit actorilor sociali care desfăşoară 

proiecte în materie de ocupare a forţei de 

muncă şi de formare destinate persoanelor 

defavorizate.

5. Este necesară instituirea unor sisteme de 

siguranţă statutare care să asigure minimul 

de subzistenţă tuturor celor care au nevoie, 

inclusiv un venit minim şi o pensie decentă, 

precum şi accesul la servicii financiare şi la 

servicii de asistenţă medicală şi socială de 

înaltă calitate.

6. Liniile directoare ale Uniunii Europene pri-

vind ocuparea forţei de muncă ar trebui 

să includă măsuri ferme pentru înlăturarea 

obstacolelor care împiedică accesul feme-

ilor pe piaţa forţei de muncă, precum şi 

pentru eliminarea diferenţelor persistente 

de salarizare dintre femei şi bărbaţi, care 

diminuează protecţia socială şi nivelul 

pensiilor femeilor.

7. Toate mecanismele de combatere a exclu-

ziunii sociale ar trebui să vizeze, în primul 

rând, sărăcia în rândul copiilor, abandonul 

şcolar timpuriu şi tranziţia, uneori dificilă, de 

la şcoală la locul de muncă.

8. Ar trebui creat un fond special pentru spri-

jinirea prestării de servicii destinate per-

soanelor în vârstă, pentru a facilita accesul 

Combaterea excluziunii sociale
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acestora la activităţi valorizante, precum 

ocuparea unui loc de muncă, voluntaria-

tul, învăţarea pe tot parcursul vieţii şi alte 

activităţi sociale.

9. Ar trebui evaluată respectarea drepturilor 

sociale fundamentale ale persoanelor cu 

handicap, pe baza indicatorilor de incluzi-

une recunoscuţi, a datelor statistice fiabile 

şi în funcţie de obiective măsurabile. Cla-

uza referitoare la prevenirea discriminărilor 

pe motive de handicap, inclusă în Regula-

mentul privind fondurile structurale, tre-

buie să fie mai bine valorificată. Asociaţiile 

naţionale ar trebui să se implice mai mult 

în îmbunătăţirea accesului persoanelor cu 

handicap la educaţie şi la formare, precum 

şi în facilitarea accesului la locul de muncă.

10. Instituţiile Uniunii Europene ar trebui să 

adopte un temei juridic eficient şi o strategie 

globală coerentă pentru persoanele de etnie 

romă, creând o platformă instituţionalizată 

care să poată contribui la elaborarea politi-

cilor europene pentru incluziunea romilor.

11. Ar trebui adoptată fără întârziere o directivă 

privind combaterea tuturor formelor de 

discriminare şi a discriminării multiple, pen-

tru ca articolul 13 din Tratatul de instituire a 

Comunităţii Europene să fie pus în aplicare 

integral.  
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Integrarea este un proces bidirecţional, care 

se bazează pe drepturile şi obligaţiile resorti-

sanţilor din ţările terţe şi ale societăţii gazdă. 

Politicile de integrare trebuie să influenţeze 

atât imigranţii, cât şi ţările gazdă, scopul fiind 

realizarea unei societăţi în care toţi cetăţenii 

au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi împărtăşesc 

valorile unei societăţi democratice, deschise şi 

pluraliste.

Comitetul subliniază contribuţia pozitivă a imi-

graţiei la dezvoltarea economică şi culturală 

a Europei.

Ocuparea forţei de muncă constituie un 

aspect fundamental al procesului de integrare. 

Comitetul sprijină deschiderea canalelor de 

imigrare legală în scopul de a munci, precum 

şi politica de combatere a muncii efectuate 

de imigranţi fără forme legale, adesea victime 

ale unui regim de exploatare, dar consideră 

că nu se poate combate munca ilegală 

sancţionându-i numai pe angajatori.

Pentru îmbunătăţirea integrării resortisanţilor 

ţărilor terţe în plan cultural, social şi econo-

mic, Comitetul recomandă instituţiilor Uniunii 

Europene să adopte următoarele măsuri:

1. Promovarea integrării civice – bazată pe 

principiul aducerii drepturilor şi obligaţiilor 

imigranţilor la acelaşi nivel cu cele ale restu-

lui populaţiei şi pe conceptul fundamental 

de cetăţenie.

2. Asigurarea funcţionării unui forum euro-

pean privind integrarea, căruia să îi revină 

un rol autentic în elaborarea şi evaluarea 

politicilor de integrare.

3. Consultarea asociaţiilor de apărare a intere-

selor imigranţilor în procesul de elaborare a 

politicilor de integrare şi implicarea acestora 

în programele aplicate în acest domeniu.

4. Suficiente fonduri pentru integrare şi spriji-

nirea activităţii autorităţilor locale şi regio-

nale, astfel încât acestea să poată desfăşura 

acţiuni în acest domeniu.

5. Promovarea de noi angajamente din par-

tea partenerilor sociali şi a ONG-urilor care 

să încurajeze practicile orientate către inte-

grarea socială, combaterea rasismului şi 

xenofobiei, precum şi a oricărei forme de 

discriminare.

6. Asigurarea aplicării depline a metodei 

deschise de coordonare în politicile de 

integrare.

7. Sprijinirea actorilor sociali în punerea în apli-

care de proiecte consacrate ocupării forţei 

de muncă şi formării profesionale, bazate pe 

integrarea participativă a imigranţilor, care 

să permită implicarea pe picior de egalitate 

a beneficiarilor proiectelor.

8. În plus, implicarea sindicatelor şi asociaţiilor 

angajatorilor în acţiunea autorităţilor publice 

de combatere a muncii nereglementate.

Promovarea integrării 
resortisanţilor din ţările terţe
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9. Lansarea unei dezbateri la nivel european 

privind luarea în considerare a elaborării 

unor măsuri de regularizare, evitând toto-

dată riscul de a considera imigraţia nere-

glementată o „uşă din dos” pentru imigraţia 

legală.

10. Crearea de posibilităţi de imigrare legală 

în sectoarele cele mai afectate de munca 

nereglementată, sprijinite de o campanie de 

informare şi de educare de natură să sublinieze 

consecinţele muncii nedeclarate.  
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Crearea unui adevărat spaţiu european de 

libertate, securitate şi justiţie impune un echi-

libru între cele trei dimensiuni, astfel încât să 

fie protejate valorile democratice, ceea ce nu 

a fost suficient cazul pentru legislaţia adoptată 

până în prezent. Carta drepturilor fundamen-

tale a Uniunii Europene, care însoţeşte Tratatul 

de la Lisabona, reprezintă un fundament al 

modelului european, şi toate politicile şi deci-

ziile luate la nivel european ar trebui să fie în 

conformitate cu aceasta.

În special, politicile şi legislaţia în domeniul 

imigrării trebuie să respecte pe deplin drep-

turile fundamentale ale fiecărei persoane, 

precum şi principiile tratamentului egal şi al 

nediscriminării.

Comitetul doreşte să sublinieze, de aseme-

nea, importanţa serviciilor de interes general, 

înscrise în Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene şi aşa cum au fost definite în 

Protocolul anexat la Tratatul de la Lisabona.

Astfel, pentru a asigura o mai bună respectare a 

drepturilor fundamentale în aceste două dome-

nii care privesc, în special, activităţile economice 

şi sociale, Comitetul le recomandă instituţiilor 

europene să adopte următoarele măsuri:

1. Să asigure o reprezentare mai largă a societă-

ţii civile organizate în consiliul de administra-

ţie şi în forumul noii Agenţii pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene.

2. Să extindă domeniul de aplicare a cetăţe-

niei europene, pentru a include resortisan-

ţii ţărilor terţe care sunt rezidenţi stabili sau 

pe termen lung într-unul dintre statele 

membre ale Uniunii Europene.

3. Să adauge două noi principii la lista celor 

zece principii comune care stau la baza 

politicii comune de imigrare: respectarea 

drepturilor şi a libertăţilor fundamentale şi 

respectarea statului de drept.

4. Să adopte rapid directiva orizontală privind 

stabilirea unui set comun de drepturi pen-

tru lucrătorii din ţările terţe în şedere legală 

pe teritoriul unui stat membru.

5. Să ratifice, după intrarea în vigoare a Trata-

tului de la Lisabona, Convenţia Naţiunilor 

Unite privind protecţia lucrătorilor migranţi.

6. Să adopte, în urma intrării în vigoare a Tra-

tatului de la Lisabona, o abordare proactivă, 

pentru a anticipa iniţiativele în materie de 

imigrare, care vor intra în domeniul de apli-

care a procedurii legislative ordinare, şi să 

vegheze ca acestea să respecte pe deplin 

drepturile omului şi libertăţile fundamen-

tale, în conformitate cu Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene.

7. Să pregătească o iniţiativă comunitară pen-

tru a lansa o veritabilă dezbatere cu privire la 

definirea unor orientări privind serviciile de 

interes general, având în vedere importanţa 

Respectarea drepturilor 
fundamentale
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acestora pentru coeziunea socială şi teritori-

ală a Uniunii Europene în contextul glo-

balizării, şi ţinând seama de obiectivul 

promovării accesului universal şi a drepturi-

lor utilizatorilor, prevăzut de Tratatul de la 

Lisabona.  
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Dezvoltarea durabilă, cu cei trei piloni ai săi, 

integrând aspecte ecologice, sociale şi eco-

nomice, trebuie să reprezinte nucleul redresă-

rii şi revitalizării Europei, precum şi principiul 

director al viitoarelor politici. Planul european 

de redresare trebuie să îmbrace forma unei 

noi ordini („New Deal”) durabile şi trebuie să fie 

un instrument pozitiv de promovare a dezvol-

tării durabile. Uniunea Europeană trebuie să 

utilizeze toate mijloacele disponibile pentru a 

favoriza creşterea economică bazată pe tehno-

logii cu emisii reduse de carbon, pe eficienţa 

energetică şi pe utilizarea raţională a materiilor 

prime, precum şi pentru a promova consumul 

şi producţia durabile.

Stabilirea creşterii PIB-ului ca obiectiv politic 

central determină denaturări grave. Creşterea 

nu se mai poate măsura exclusiv în termeni 

cantitativi; numeroşi factori sociali şi ecologici, 

care au o importanţă vitală pentru bunăstarea 

cetăţenilor, nu sunt incluşi în PIB, deoarece 

bunurile şi serviciile în cauză nu se comerci-

alizează pe piaţă. Este necesar să se elabo-

reze indicatori alternativi, cu ajutorul cărora 

să se poată măsura mai exact progresul către 

dezvoltarea durabilă.

Pentru a regândi prosperitatea pe baza unei creş-

teri durabile, Comitetul recomandă adoptarea 

următoarelor dispoziţii:

1. Dezvoltarea durabilă trebuie să devină 

unicul obiectiv global pentru politicile euro-

pene în domeniul economic, social şi de 

mediu. În 2010, Uniunea Europeană trebuie 

să elaboreze şi să adopte o strategie glo-

bală unică pentru promovarea dezvoltării 

durabile, care să includă elementele esen-

ţiale ale celor trei strategii actuale: Strategia 

de la Lisabona, strategia pentru dezvoltare 

durabilă şi strategia privind schimbările 

climatice şi energia.

2. Bugetul Uniunii Europene trebuie regândit 

în lumina durabilităţii. Cheltuielile publice 

trebuie să ia în considerare aspectele eco-

nomice, sociale şi de mediu, şi să acorde o 

pondere la fel de mare drepturilor gene-

raţiilor viitoare ca şi celor ale generaţiilor 

actuale.

3. Ar trebui elaboraţi noi indicatori de măsu-

rare a progresului în ceea ce priveşte 

bunăstarea cetăţenilor şi dezvoltarea dura-

bilă. Aceşti indicatori trebuie utilizaţi din ce 

în ce mai mult în locul PIB-ului la definirea 

obiectivelor şi a politicilor.

4. În cadrul relaţiilor externe ale Uniunii Euro-

pene, trebuie să se insiste pentru adoptarea 

unei abordări similare a dezvoltării durabile 

şi de către alte părţi ale lumii, pentru a se 

crea condiţii de dezvoltare echitabile şi 

pentru a nu submina competitivitatea în 

sectorul industrial.

Reînnoirea 
prin dezvoltare durabilă
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5. Al 7-lea Program-cadru de cercetare trebuie 

să se concentreze asupra domeniilor esen-

ţiale ale durabilităţii, cum ar fi tehnologiile 

de mediu şi energia nepoluantă.  
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Resursele naturale reprezintă capitalul nos-

tru natural şi, prin urmare, coloana vertebrală 

a economiei. Bunăstarea şi viitorul nostru, ca 

de altfel şi prosperitatea noastră economică 

depind de utilizarea judicioasă şi responsabilă 

a resurselor pe care ni le oferă natura.

De-a lungul ultimului sfert de secol, creşterea 

economică la nivel mondial s-a dublat, însă 

60% din ecosistemul care ne furnizează hrană, 

apă, energie şi aer curat s-a deteriorat sau nu a 

fost utilizat în mod durabil.

Menţinerea biodiversităţii este esenţială, nu 

numai pe plan etic, ci şi economic. Pierderile 

economice rezultate din declinul serviciilor 

legate de ecosistem sunt estimate deja, în pre-

zent, la mai multe sute de miliarde de euro.

Fondurile Uniunii Europene ar trebui să fie 

o forţă motrice pentru gestionarea durabilă 

a resurselor naturale. În funcţie de practicile 

încurajate, efectele agriculturii asupra biodi-

versităţii pot fi fie benefice, fie dăunătoare. De 

asemenea, politica comună în domeniul pes-

cuitului ar trebui să constituie la rândul ei un 

instrument de protecţie a biodiversităţii, evolu-

ând către o gestionare bazată pe ecosisteme, 

şi nu numai pe specii.

Pentru ca politicile Uniunii Europene să contri-

buie la o gestionare durabilă a capitalului nos-

tru natural, Comitetul recomandă adoptarea 

următoarelor măsuri:

1. Intensificarea acţiunilor din domeniul 

exploatării eficiente a resurselor, nu numai 

în ceea ce priveşte energia, ci şi materiile 

prime şi apa, garantându-se, în primul rând, 

punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare 

din domeniul biodiversităţii, al apei şi al 

deşeurilor.

2. Garantarea aplicării efective a legislaţiei 

existente în materie de protecţie a biodi-

versităţii.

3. Conceperea şi punerea în aplicare a politi-

cii agricole comune şi a politicii comune în 

domeniul pescuitului în aşa fel încât să se 

respecte protecţia resurselor naturale.

4. Deblocarea adoptării Directivei-cadru 

privind protecţia solurilor în Europa.

5. Luarea în considerare a problemei penuriei 

de apă şi preconizarea unor măsuri pentru 

a combate irosirea apei, cu ocazia revizuirii 

Directivei-cadru privind apa.

6. Luarea în considerare într-o mai mare 

măsură a rolului pădurilor la nivel mondial, 

ca refugii ale biodiversităţii, loc de stocare a 

carbonului, sursă de energie ecologică, mij-

loc de prevenire a deşertificării şi sursă de 

materiale de construcţie.  

Gestionarea durabilă 
a capitalului natural
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Schimbările climatice reprezintă una dintre 

cele mai importante provocări cu care se con-

fruntă lumea la ora actuală. Pentru a putea 

să le facem faţă, avem nevoie de o voinţă 

politică puternică la toate nivelurile şi de un 

angajament ferm la nivelul societăţii.

Pentru a nu se depăşi o creştere medie a tem-

peraturilor la scară planetară de maximum 2ºC 

în raport cu valorile din perioada preindustri-

ală, emisiile globale de gaze cu efect de seră 

vor trebui reduse substanţial, iar emisiile ţărilor 

dezvoltate vor trebui să scadă cu 25-40% până 

în 2020 şi cu 60-80% până la mijlocul secolu-

lui, raportat la nivelul din 1990. Este necesară 

o revoluţionare a modului în care trăim, pro-

ducem şi consumăm. O condiţie prealabilă 

pentru succes este un efort comun al tuturor 

marilor poluatori în cadrul Organizaţiei Naţiu-

nilor Unite, în decembrie 2009 la Copenhaga. 

Europa trebuie să ia măsuri credibile acasă şi să 

se pregătească pentru reducerea de 30% până 

în 2020 pe care s-a angajat în mod condiţionat 

să o atingă din cadrul negocierilor ONU.

Tranziţia economică necesară prezintă posibi-

lităţi, însă implică, de asemenea, şi provocări 

importante: pe de o parte, tehnologiile eco-

logice au potenţialul de a crea noi locuri de 

muncă în Europa, iar pe de altă parte, industri-

ile cu un nivel ridicat al emisiilor de dioxid de 

carbon va trebui să îşi reducă drastic emisiile. 

Pentru realizarea acestei tranziţii, toţi actorii tre-

buie să contribuie la o guvernanţă economică 

transparentă, evidenţiind costurile şi benefi-

ciile diferitelor măsuri politice şi ale diferitelor 

tehnologii.

Comitetul le solicită instituţiilor europene să 

se angajeze ferm în activitatea de combatere a 

schimbărilor climatice, în special prin punerea 

în practică a următoarelor recomandări:

1. Să încheie la Copenhaga, în decembrie 

2009, un acord ambiţios pentru perioada 

post-Kyoto, care să conţină angajamente 

ferme din partea tuturor producătorilor 

importanţi de emisii, pe baza principiului 

responsabilităţilor comune şi diferenţiate, 

în vederea reducerii globale a emisiilor şi a 

protejării, în acelaşi timp, a competitivităţii 

industriei europene.

2. Să adopte în cel mai scurt timp noi măsuri 

legislative în vederea atingerii obiectivelor 

Uniunii Europene de reducere a emisiilor, 

având în vedere obiectivul de reducere 

de 30% până în 2020, în cazul în care se va 

ajunge la un acord la Copenhaga şi inte-

grând toate sectoarele industriale relevante 

în sistemul de comercializare a cotelor de 

emisii.

Adoptarea de măsuri ferme 
împotriva schimbărilor climatice
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3. Să se asigure că utilizarea resurselor finan-

ciare ale Uniunii Europene ţin seama de 

obiectivele unei dezvoltări cu emisii reduse 

de dioxid de carbon, inclusiv în ceea ce 

priveşte formarea profesională a forţei de 

muncă pentru locuri de muncă calificate în 

acest domeniu.

4. Să asigure respectarea cerinţelor de mediu, 

ţinând seama de exigenţele de eficienţă 

economică, integrând costurile externe în 

preţul energiei, inclusiv costurile sociale, 

şi luând în considerare nevoia de com-

petitivitate pe plan mondial. Tehnologiile 

energetice concurente trebuie să fie eva-

luate în raport cu costurile şi beneficiile pe 

care le implică pe întreaga durată a ciclului 

de viaţă.

5. Pe lângă eforturile de limitare a schimbări-

lor climatice, să întreprindă şi eforturi de 

adaptare la consecinţele schimbărilor cli-

matice care sunt deja cunoscute: anticipa-

rea şi gestionarea furtunilor, secetelor şi 

inundaţiilor, adaptarea producţiei agricole 

la schimbarea climei, anticiparea migraţiilor 

şi a noilor boli.  
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50% din necesarul de energie al Uniunii Euro-

pene este asigurat prin importuri şi, dacă 

nu se ia nicio măsură, această proporţie va 

ajunge la 70% între 2020 şi 2030. Cea de-a 

doua criză a gazului dintre Ucraina şi Rusia a 

arătat în mod clar că este timpul să ne îndrep-

tăm către o adevărată politică europeană de 

securitate energetică.

Securitatea aprovizionării cu energie nu implică 

numai accesul fizic la energie, ci şi posibilitatea 

de a o achiziţiona la preţuri acceptabile din 

punct de vedere social. Singura modalitate 

de a ieşi cu succes din criza actuală a energiei 

şi a schimbărilor climatice va fi ca economia 

globală să gestioneze o transformare rapidă 

a bazei sale energetice, îndepărtându-se de 

actuala dependenţă excesivă de consumul de 

combustibili fosili. De aceea, în faza de tranzi-

ţie la o economie cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon, din politica externă a Uniunii Euro-

pene trebuie să facă parte o politică activă 

şi responsabilă în domeniul energiei şi al 

schimbărilor climatice.

Având în vedere aceste mize mondiale şi 

interdependenţa dintre furnizorii şi consuma-

torii de energie, Comitetul apreciază că statele 

membre şi toate celelalte părţi implicate tre-

buie să acţioneze împreună pentru consolida-

rea securităţii energetice a Uniunii Europene, 

pe baza recomandărilor următoare:

1. Să fie programate, conform unui calendar 

exact, investiţii masive în infrastructurile 

energetice, pentru a permite reţelei euro-

pene de aprovizionare energetică să se 

alimenteze de la surse regenerabile de 

energie descentralizate şi de dimensiuni 

reduse şi pentru a asigura o solidaritate 

energetică la nivel european, de aşa mani-

eră încât cererea de ţiţei a Uniunii Europene 

să înceteze să mai crească peste câţiva ani.

2. Să se examineze cu atenţie posibilităţile şi 

riscurile legate de energia nucleară.

3. Să se dezvolte în continuare şi să se aplice 

în mod coerent evaluările impactului opţi-

unilor tehnologice asupra dezvoltării dura-

bile, şi mai ales influenţa biocombustibililor 

asupra ciclului de viaţă ecologic: Comitetul 

apreciază că înlocuirea parţială a motorinei 

sau a benzinei cu biocarburanţi reprezintă 

una dintre măsurile cele mai puţin efici-

ente şi mai costisitoare de luptă împo-

triva schimbărilor climatice, şi ca atare ea 

înseamnă în prezent o alocare extrem de 

nefericită a resurselor financiare.

4. Să se colaboreze activ la nivel european 

în privinţa politicii energetice externe, 

dându-se dovadă de solidaritate şi să se 

facă toate eforturile pentru a combate 

utilizarea energiei ca armă în conflictele 

internaţionale.

Transformarea securităţii 
aprovizionării cu energie 
într-un veritabil obiectiv comun
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5. Să se solicite, în contextul negocierii con-

tractelor externe, ca ţările terţe să pună în 

aplicare regulile reciprocităţii, tratamentului 

egal, transparenţei şi protecţiei investiţiilor.

6. Să se consulte şi să fie asociaţi în mod 

activ reprezentanţi ai societăţii civile pen-

tru definirea strategiei energetice externe.

7. Să se planifice interconectări internaţionale 

pe axele nord-sud şi est-vest pentru gaz şi 

electricitate şi să fie sprijinite proiectele de 

diversificare a surselor de aprovizionare 

din afara Uniunii Europene.

8. Să se conceapă, simultan cu tranziţia reţe-

lei europene de aprovizionare energetică, 

măsuri de preîntâmpinare a crizelor, cum 

ar fi alerta timpurie, difuzarea informaţiilor 

şi instituirea de rezerve sau recursul la 

surse de energie de substituţie.  
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6Eficienţa energetică şi economisirea energiei 

reprezintă metodele cele mai eficiente din 

punct de vedere al costurilor, pentru a atinge 

obiectivele adoptate în cadrul pachetului de 

măsuri privind energia şi schimbările clima-

tice, respectiv o reducere cu 20% a emisiilor de 

gaze cu efect de seră (până în 2020, în raport 

cu nivelul din 1990) şi obiectivul fără caracter 

obligatoriu de a reduce consumul de energie 

al Uniunii Europene cu 20% până în 2020 (în 

raport cu proiecţiile pentru 2020).

Deşi susţine acest din urmă obiectiv, Comite-

tul recomandă şi elaborarea unor noi obiective 

specifice pentru diferitele tipuri de produse şi 

servicii, în special pentru cele cu o pondere 

importantă pe piaţa internă. Cu câteva excep-

ţii, angajamentul statelor membre în vederea 

atingerii acestor obiective nu este unul ferm, 

mai ales în cazul sectoarelor în care consumul 

de energie este cel mai important: transportul 

privat şi locuinţele. Întrucât deciziile cetăţenilor 

sunt luate deseori în funcţie de costuri, anga-

jamentul pe care ei ar trebui să şi-l asume este 

absolut esenţial, ca atare fiind foarte impor-

tantă sprijinirea lor prin stimulente economice 

şi informaţii corespunzătoare.

În vederea utilizării depline a potenţialului 

eficienţei energetice, Comitetul are în vedere 

următoarele măsuri:

1. Studierea fezabilităţii punerii în practică a 

obiectivelor specifice de eficienţă energe-

tică pentru diferitele tipuri de produse şi 

servicii.

2. Asigurarea faptului că iniţiativele din dome-

niul eficienţei energetice sunt concrete şi 

realizabile şi controlul diferenţelor dintre 

obiective şi rezultatele concrete, aşa cum 

s-a procedat în cazul emisiilor produse de 

autovehicule, al reducerii emisiilor de CO
2
 

în general, al emisiilor de gaze cu efect de 

seră, precum şi în cazul energiei din surse 

regenerabile.

3. Sprijinirea eficienţei energetice prin iniţia-

tive şi subvenţii nediscriminatorii: reducerea  

TVA-ului sau facilităţi fiscale pentru achiziţi-

onarea unor tehnologii eficiente energetic 

şi ecologic sau pentru instalarea în clădiri a 

unor echipamente de izolare termică de o 

calitate mai bună.

4. Realizarea unui sistem de etichetare ener-

getică pentru produsele alimentare, astfel 

încât consumatorul european să aibă posi-

bilitatea de a alege în cunoştinţă de cauză..

5. Elaborarea unor programe de economisire 

a energiei şi de asistenţă corespunzătoare 

pentru cei cu venituri mici, care trebuie să 

facă faţă costurilor ridicate în urma creşterii 

preţurilor energiei fără a avea mijloacele de 

a investi în noi instalaţii pentru locuinţe, în 

vederea reducerii costurilo.

Utilizarea potenţialului 
eficienţei energetice
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6 6. Promovarea diseminării noilor tehnologii, 

prin valorificarea la maximum a oportunită-

ţilor oferite de cel de-al 7-lea Program-cadru 

pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică 

a Uniunii Europene, Programul-cadru pen-

tru inovaţie şi competitivitate (PIC), Pro-

gramul LIFE+ şi Fondurile structurale şi de 

coeziune.

7. Transmiterea clară, eficientă şi durabilă 

– la nivel european, naţional, regional şi 

local – a informaţiilor privind diferitele teh-

nologii de economisire a energiei, impactul 

energetic al diferitelor moduri de consum şi 

măsurile de stimulare puse în aplicare de 

autorităţi.  
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În ultimii ani, societatea civilă organizată, ONG-

urile şi ţările în curs de dezvoltare au ridicat 

numeroase întrebări cu privire la deficitul 

democratic care caracterizează procesele deci-

zionale ale multor organizaţii internaţionale. În 

contextul globalizării, aceste organizaţii joacă 

un rol fundamental în arbitrarea relaţiilor inter-

naţionale, iar inegalităţile de tratament între 

ţările dezvoltate şi ţările în curs de dezvoltare la 

nivelul modului lor de guvernanţă le slăbeşte 

credibilitatea. Pentru a-şi spori legitimitatea şi 

responsabilitatea, aceste organizaţii trebuie să 

implice mai mult ţările în curs de dezvoltare în 

procesele lor decizionale şi să poarte un dialog 

structurat cu societatea civilă.

Pentru a contribui la îmbunătăţirea guvernan-

ţei organizaţiilor internaţionale, Comitetul con-

sideră că Uniunea Europeană ar trebui să ţină 

seama de următoarele propuneri:

1. Susţinerea stabilirii unui dialog instituţi-

onalizat între organizaţiile internaţionale 

(ONU, Banca Mondială, Fondul Monetar 

Internaţional, Organizaţia pentru Coope-

rare şi Dezvoltare Economică, Organizaţia 

Mondială a Comerţului, Organizaţia Inter-

naţională a Muncii etc.), astfel încât să se 

realizeze o coordonare a acţiunilor prin 

care să se îmbunătăţească rezultatele şi să 

se evite programele contradictorii şi risipa 

de resurse.

2. Integrarea, în această coordonare instituţio-

nalizată, a organizaţiilor interguvernamen-

tale regionale, în scopul implicării acestora 

în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale 

Mileniului.

3. Realizarea de acţiuni în favoarea unei influ-

enţe sporite a ţărilor în curs de dezvoltare în 

cadrul instituţiilor internaţionale, în special 

în cadrul FMI şi al Băncii Mondiale.

4. Acordarea unei atenţii deosebite, în cadrul 

organizaţiilor internaţionale, problemelor 

majore cu care se confruntă ţările în curs de 

dezvoltare şi care privesc sărăcia, epidemiile, 

mediul sau producţiile agricole.

5. Acordarea unui sprijin constant şi neîn-

trerupt ţărilor în curs de dezvoltare, prin 

transferul de resurse şi de experienţă, ast-

fel încât acestea să poată participa în mod 

real şi eficace la lucrările organizaţiilor 

internaţionale.

6. Realizarea de intervenţii pentru a incita 

organizaţiile internaţionale să îşi sporească 

transparenţa şi să se angajeze în mod ofi-

cial să asigure accesul la documentele lor 

într-un termen care să le permită părţilor 

interesate să reacţioneze.

7. Asocierea societăţii civile la modul de func-

ţionare a organizaţiilor internaţionale, prin 

intermediul unor mecanisme bine definite 

şi structurate.

8. Alegerea reprezentanţilor societăţii civile 

implicaţi în funcţionarea organizaţiilor inter-

naţionale într-un mod democratic, în func-

ţie de reprezentativitatea, independenţa 

Pentru o nouă guvernanţă 
a organizaţiilor internaţionale
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şi experienţa lor, şi garantarea faptului că 

resursele organizaţiilor lor sunt gestionate 

într-un mod transparent.

9. Reafirmarea principiilor fundamentale care 

trebuie să guverneze relaţiile dintre societa-

tea civilă şi organizaţiile internaţionale: 

declaraţia explicită în favoarea promovării 

dialogului reciproc şi a renunţării la orice 

formă de violenţă, angajamentul în materie 

de transparenţă, angajamentele în ceea ce 

priveşte informarea, accesul la documente, 

consultarea, evaluările şi forumurile pe 

internet.  
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Promovarea drepturilor, în special a dreptu-

rilor economice şi culturale, reprezintă un 

subiect foarte actual în întreaga lume, din 

motive politice, economice şi sociale. În con-

textul crizei economice, care pune în pericol 

nivelul de trai şi pune sub semnul întrebării 

dezvoltarea în numeroase ţări, atât din nord, 

cât şi din sud, drepturile economice, soci-

ale şi culturale devin o prioritate pentru un 

număr tot mai mare de ţări.

Comitetul consideră că nici mutaţiile pro-

funde, nici urgenţele economice nu trebuie 

să ducă la scăderea vigilenţei în ceea ce 

priveşte protejarea drepturilor economice, 

sociale şi culturale stabilite la nivel interna-

ţional şi recomandă să se ia în considerare 

următoarele propuneri:

1. În contextul actual, caracterizat prin rela-

tivism cultural şi în care universalitatea 

drepturilor este pusă sub semnul întrebă-

rii, găsirea de noi abordări nu trebuie să 

compromită indivizibilitatea drepturilor 

universale.

2. Garantarea unei recunoaşteri reale a 

drepturilor economice, sociale şi culturale 

în cadrul negocierilor purtate de Uniunea 

Europeană la nivelul forurilor internaţio-

nale, al politicii sale externe şi de dezvol-

tare, al relaţiilor cu partenerii din ţări terţe 

şi în cadrul dialogurilor politice existente 

pe plan bilateral sau regional.

3. Lansarea unui apel în favoarea ratificării 

universale a protocolului la Pactul internaţi-

onal privind drepturile economice, sociale 

şi culturale, care este în curs de adoptare.

4. Integrarea chestiunii drepturilor econo-

mice, sociale şi culturale în mandatele de 

negociere pentru noile acorduri interna-

ţionale ale Uniunii Europene.

5. Sublinierea importanţei protejării muncii 

şi a drepturilor care ţin de aceasta, defi-

nite explicit în convenţiile Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii (OIM) (dreptul la 

muncă, dreptul de asociere şi de nego-

ciere colectivă, nediscriminarea la locul 

de muncă, interzicerea muncii minorilor 

şi a muncii forţate) şi susţinerea Agendei 

pentru muncă decentă definite de OIM.

6. Luarea în considerare a importanţei 

dreptului de asociere pentru organizaţiile 

profesionale, care contribuie la un dialog 

constructiv esenţial.

7. luarea în considerare a propunerii de a 

crea „puncte focale” de susţinere a celor 

care apără drepturile omului, care să le 

permită instituţiilor şi organelor Uniu-

nii Europene să lucreze în reţea, fiecare 

activând în sfera proprie de competenţe.

8. Perceperea partenerilor sociali, în calitate 

de protagonişti ai dialogului social, drept 

interlocutori esenţiali ai Uniunii Europene, 

Promovarea drepturilor 
economice, sociale şi culturale 
la nivel mondial
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integraţi pe deplin în dialogul politic, şi 

asigurarea sprijinului din partea Uniunii 

Europene în ţările în care partenerii 

sociali şi celelalte organizaţii ale societăţii 

civile îşi desfăşoară activitatea în condiţii 

dificile.  
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În lumea de astăzi, modelul construit de Uniu-

nea Europeană în materie de integrare politică 

şi economică în piaţa unică, precum şi în ceea 

ce priveşte normele sociale şi de protecţie a 

drepturilor fundamentale începe să interacţio-

neze cu alte modele de societate sau începe 

chiar să existe o interdependenţă a acestora. 

Apariţia unor noi actori de talie mondială, noua 

diviziune internaţională a muncii, hegemonia 

capitalului financiar, fragmentarea lanţului de 

producţie sau apariţia unor noi referinţe cul-

turale pe scena internaţională scot în evidenţă 

eficienţa acestui model, dar există şi riscul ca 

acesta să devină mai fragil.

Modelul social european îşi dovedeşte, mai 

ales în contextul crizei mondiale, capacita-

tea de a genera efecte de atenuare, datorită 

mecanismelor solidarităţii şi dialogului social. 

Prin politicile orientate către exterior ale Uniu-

nii Europene, el influenţează situaţia socială şi 

dezvoltarea durabilă din ţările terţe.

Comitetul este de părere că menţinerea şi dez-

voltarea modelului european trec printr-un 

proces de asumare a acestor interacţiuni şi deci 

prin promovarea modelului european de inte-

grare şi de coeziune socială în afara graniţelor 

Uniunii Europene, prin măsurile următoare:

1. Promovarea, în spiritul cooperării construc-

tive cu celelalte organizaţii de integrare regi-

onală din lume, a valorilor şi mecanismelor 

care guvernează integrarea europeană, şi 

care permit elaborarea de politici comune, 

cu respectarea diversităţii.

2. Împărtăşirea experienţelor din domeniul 

coeziunii economice şi sociale europene, în 

cadrul unor parteneriate internaţionale şi a 

politicii de dezvoltare a Uniunii Europene.

3. Asigurarea unei mai bune coordonări a 

intervenţiilor Uniunii Europene şi adoptarea 

de poziţii comune în cadrul diferitelor foruri 

şi politici internaţionale, condiţii necesare 

pentru reuşita acţiunii sale pe plan extern şi 

pentru îndeplinirea obiectivelor sale sociale.

4. Înscrierea printre priorităţile politicii externe 

a Uniunii Europene a măsurilor vizând dez-

voltarea educaţiei şi formării profesionale, 

normele fundamentale ale muncii, pro-

tecţia socială şi egalitatea dintre bărbaţi şi 

femei.

5. includerea dimensiunii sociale şi ambien-

tale şi a aspectelor privind ocuparea forţei 

de muncă în cadrul acordurilor comerci-

ale şi de asociere ratificate de Uniunea 

Europeană.

6. Promovarea mecanismelor de reglemen-

tare socială, negocierea dintre partenerii 

sociali şi structurile de protecţie socială 

universală, ca nucleu al politicii europene 

de dezvoltare.

Promovarea modelului european 
la scară internaţională
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7. Adresarea unei solicitări către întreprinde-

rile multinaţionale europene ca acestea 

să promoveze dialogul social în sectoarele 

şi ţările terţe în care îşi desfăşoară acti-

vitatea, potrivit conceptului european de 

responsabilitate socială a întreprinderilor.

8. Promovarea unei noi reglementări a 

sistemului financiar internaţional.

9. Elaborarea unor politici de migraţie proac-

tive şi globale, care să faciliteze dezvoltarea 

ţărilor de origine şi, totodată, a ţărilor-gazdă 

pentru migranţi.

10. Îndemnul adresat Organizaţia Mondială a 

Comerţului de a coopera cu Organizaţia 

Internaţională a Muncii în privinţa drepturilor 

lucrătorilor, pentru a situa obiectivul mun-

cii decente în centrul atenţiei guvernanţei 

mondiale;

11. Încurajarea instituţiilor financiare interna-

ţionale în sensul unei mai bune adaptări a 

politicilor acestora la obiectivul asigurării 

unor condiţii de muncă decente pe plan 

mondial.

12. Luarea în considerare, printre componen-

tele esenţiale ale acţiunilor externe ale Uni-

unii Europene, a consolidării organizaţiilor 

societăţii civile organizate, a înfiinţării unor 

structuri de participare şi dialog ale acesteia 

cu instituţiile care îşi desfăşoară activitatea 

în domeniul integrării regionale şi mondi-

ale, a recunoaşterii organismelor reprezen-

tative ale societăţii civile organizate în 

cadrul acordurilor comerciale şi de asociere, 

precum şi a promovării unui dialog structu-

rat între organizaţiile şi partenerii sociali ai 

Uniunii Europene şi cei din regiunile sau 

ţările terţe.   
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În jur de 860 de milioane de persoane din 

lume suferă de foame cronică din cauza sără-

ciei extreme, în timp ce viaţa a două miliarde 

de persoane este marcată intermitent de 

perioade de precaritate în ceea ce priveşte 

alimentaţia, din cauza gradului variabil de 

sărăcie. Securitatea alimentară este o chesti-

une complexă, întrucât este dependentă de 

o serie întreagă de factori, a căror asociere, a 

antrenat în 2008 o criză alimentară în întreaga 

lume.

Pe lângă noţiunea de securitate alimentară, 

apare chestiunea suveranităţii alimentare, 

adică dreptul popoarelor de a-şi defini pro-

pria producţie alimentară şi agricolă, precum 

şi promovarea unor politici şi practici comer-

ciale durabile din punct de vedere ecologic. 

Aceste elemente dobândesc o importanţă 

capitală în ţările în curs de dezvoltare, în care 

cel puţin 70% din populaţie trăieşte în zone 

rurale. Având în vedere importanţa sectorului 

agricol pentru economia ţărilor în curs de dez-

voltare, agricultura reprezintă un sector-cheie 

pentru promovarea dezvoltării durabile, crea-

rea de locuri de muncă, stoparea emigraţiei şi 

reducerea sărăciei.

Pentru consolidarea securităţii alimentare 

la nivel internaţional, Comitetul recomandă 

adoptarea următoarelor măsuri în cadrul poli-

ticii de dezvoltare a Uniunii Europene:

1. Recunoaşterea sectorului agricol drept pri-

oritate strategică a procesului de dezvol-

tare. Planificarea unei politici agricole pe 

termen scurt, mediu şi lung în colaborare 

cu organizaţiile agricole locale trebuie să 

contribuie la satisfacerea nevoilor alimen-

tare din resurse proprii, la dezvoltarea unei 

industrii de prelucrare şi, prin aceasta la 

stoparea exodului din zonele rurale.

2. Deciziile privind dezvoltarea, alimentaţia 

şi noile tehnologii energetice ar trebui să 

ia în considerare atât egalitatea socială şi 

economică, cât şi promovarea dezvoltă-

rii regionale. Sunt necesare strategii mai 

eficiente în ceea ce priveşte repartizarea 

elementelor esenţiale ale vieţii (apa, hrana, 

locuinţa, energia, veniturile) şi încurajarea 

investiţiilor care să nu vizeze obiective de 

natură exclusiv economică.

3. Comerţul cu produse agricole trebuie 

reglementat prin norme care să garanteze 

că fiecare ţară dispune în permanenţă de 

o aprovizionare suficientă. Ţările în curs de 

dezvoltare care depind de importurile ali-

mentare trebuie să beneficieze de avantaje 

comerciale menite să stimuleze producţia 

naţională.

4. Uniunea Europeană trebuie să sprijine 

asociaţiile de producători şi organizaţiile 

de piaţă din ţările în curs de dezvoltare, în 

Provocarea alimentară 
la nivel mondial şi politica 
europeană de dezvoltare
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scopul asigurării bazelor aprovizionării cu 

produse alimentare.

5. Pentru a garanta disponibilitatea resurse-

lor alimentare şi a stabiliza preţurile, ar 

trebui creat, pe de o parte, un program 

care să impună constituirea de rezerve la 

scară globală, pe modelul celui privind 

petrolul, în vigoare în Uniunii Europene şi, 

pe de altă parte, ar trebui creat un fond 

pentru stabilizarea preţurilor materiilor 

prime pentru agricultură.

6. Numai 1% din cel de-al nouălea Fond Euro-

pean de Dezvoltare este consacrat agricul-

turii. Dată fiind importanţa sectorului agricol 

în ţările în curs de dezvoltare, este primordi-

ală creşterea acestei ponderi, iar asociaţiile 

agricultorilor trebuie implicate în elaborarea 

planurilor indicative naţionale.  



22

Democraţia participativă 
şi iniţiativele cetăţeneşti 
în cadrul Uniunii Europene

Sistemul politic european se bazează pe struc-

turi relativ tinere şi este, în consecinţă, mai 

accesibil în ansamblu în comparaţie cu cel din 

majoritatea statelor membre. Astfel, modelul 

democratic european se bazează pe democra-

ţia reprezentativă, însă este limpede că prezintă 

deja caracteristici ale democraţiei participative. 

Tratatul de la Lisabona prevede atât consoli-

darea locului asociaţiilor reprezentative şi al 

societăţii civile în dezbaterea interinstituţio-

nală europeană, cât şi posibilitatea ca cetăţenii 

europeni să avanseze propuneri legislative 

(noul articol 11 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană).

Dezvoltarea dialogului social începând din anii 

‘70, la care a luat parte în mod activ şi Comite-

tul Economic şi Social European, a dovedit, prin 

rezultatele înregistrate, pertinenţa modelelor 

de guvernare fondate pe participare într-un 

sistem democratic modern. Având o bogată 

experienţă ca reprezentant al forţelor dinamice 

ale societăţii civile europene, Comitetul s-a 

declarat, în repetate rânduri, dispus să joace un 

rol activ în consolidarea aspectului participativ 

al modelului democratic european.

În Cartea albă privind guvernanţa europeană, 

Comisia Europeană a făcut un apel clar pentru 

participarea mai activă a cetăţenilor şi a iniţiat 

un proces global de reflecţie cu privire la toate 

aspectele participării cetăţeneşti. Însă concep-

tul de „dialog civic” a pătruns în terminologia 

oficială odată cu Convenţia Europeană pentru 

elaborarea Tratatul constituţional.

Pentru punerea în aplicare a unui adevărat 

mecanism al democraţiei participative, Comi-

tetul recomandă să aibă în vedere următoarele 

principii şi măsuri:

1. Democraţia participativă trebuie să com-

pleteze democraţia reprezentativă, însă nu 

o poate înlocui pe acesta, deoarece cele 

două modele au o legitimitate diferită.

2. Condiţia fundamentală şi elementul de legi-

timitate a dreptului la participare este repre-

zentativitatea celor care vorbesc în numele 

societăţii civile organizate – o reprezentativitate 

calitativă, dar şi cantitativă.

3. Dialogul civic este o formă de expresie a 

guvernanţei şi un element esenţial al unui 

viitor model democratic european. Acesta 

înseamnă o dezbatere publică interactivă, 

care permite, în această calitate, extinderea 

către chestiuni legislative şi necesită o bază 

instituţională.

4. Consultarea şi participarea sunt două 

modalităţi de participare diferite, supuse 

unor condiţii specifice: într-un proces de 

consultare, organismul care consultă deter-

mină, în general, părţile care urmează a fi 
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consultate, într-un proces de sus în jos, în timp 

ce participarea este un drept fundamental al 

cetăţeanului, bazat pe principiul ascendent, 

în cadrul democraţiei participative.

5. Comitetul propune să organizeze o plat-

formă instituţională pentru dialogul civic şi 

să contribuie la dezvoltarea acesteia.

6. Apartenenţa membrilor Comitetului la orga-

nizaţii naţionale ale societăţii civile şi deci la 

realităţile economice şi sociale europene 

reprezintă un avantaj în vederea punerii în 

practică a dreptului de iniţiativă al cetăţeni-

lor reglementat de Tratatul de la Lisabona. 

Comitetul este pregătit să pună în aplicare 

acest element democratic inovator.  
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