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2 Nu risipi alimentele, 
donează-le!

3 Integrarea mai profundă 
a UE – premisa prețurilor 
accesibile la energie

4 Tinerii stabilesc priorități 
pentru Europa!

EDITORIAL

Dragi cititori,

În această toamnă, revenirea la ser-
viciu după vacanță aduce cu sine noi 
perspective. Pe lângă un Parlament 
European nou ales, în lunile urmă-
toare se va constitui viitoarea Comisie 
Europeană; salutăm încă de pe acum 
alegerea președintelui acesteia, Jean-
Claude Juncker.

După criza economică și fi nanciară care 
a afectat-o grav, Europa se confruntă 
acum cu o criză socială și politică, care 
amenință să o zguduie din temelii. Refa-
cerea legăturilor cu cetățenii europeni, 
restabilirea încrederii acestora și insufl a-
rea unei noi dorințe de a trăi visul euro-
pean trebuie să reprezinte priorităţile 
pe următorii cinci ani.

Pentru atingerea acestui obiectiv, 
Jean-Claude Juncker și-a propus să 
fie „președintele dialogului social”. 
Comitetul Economic și Social European 
a  salutat cu deosebită plăcere acest 
apel și îi răspundem că, la rândul său, 
Comitetul nostru, vocea societății civile 
europene, va fi  un partener angajat și 
un adevărat inițiator de propuneri. 
Reindustrializarea teritoriilor noastre, 

investițiile de viitor, sistemele de formare competitive sunt, cu toate, teme funda-
mentale, pentru care propunem evoluții concrete, bazate pe experiența dobândită 
pe teren.

Europa are nevoie să își restabilească legăturile de solidaritate, să redea un sens 
colectiv „identităţii europene” și să propună un proiect de viitor comun, capabil să 
entuziasmeze. Pentru aceasta, UE trebuie să urmeze calea deschisă odată cu Tratatul 
de la Lisabona, care lasă mai mult loc democrației participative. Aceasta este pro-
vocarea pe care Comitetul nostru este pregătit să o întâmpine alături de europeni.

Henri Malosse,
Președintele Comitetului Economic și Social European
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DATE ÎN AGENDĂ
10 septembrie-10 octombrie 2014/
CESE, Bruxelles: 
expoziția „Made in Italy” – 
capodopere ale lui Dario Brevi

24 septembrie 2014/
CESE, Bruxelles: 
Seminar pe tema „Coordonarea 
investițiilor regionale în 
tehnologiile de facilitare 
a digitalizării, pentru asigurarea 
creșterii economice viitoare”

15-16 octombrie 2014/
CESE, Bruxelles: 
sesiunea plenară a CESE

Anul European pentru Dezvoltare 2015 – sursă 
de inspirație pentru un angajament mai puternic

Anul viitor, 2015, va fi  Anul European 
pentru Dezvoltare. Comitetul Economic 
și Social European a avut un rol esențial 
în asigurarea faptului că acest an crucial 
pentru aspectele legate de dezvoltare 
la nivelul ONU și al UE va benefi cia de 
atenția cuvenită în întreaga Europă.

Obiectivul general al Anului European 
pentru Dezvoltare 2015 va fi  să „inspire”, 
să sensibilizeze și să implice mai mulți 
europeni, în special tineri, în activităţi 
de dezvoltare, concentrându-se pe soli-
daritate și justiție la nivel global, dreptu-
rile omului și emanciparea femeilor. Se 
dorește, de asemenea, implicarea cetă-
ţenilor în stabilirea agendei post-2015.

Ideea a fost lansată în 2011 de membrul 
CESE Andris Gobiņš – activ deja în dome-
niul dezvoltării în țara sa natală, Letonia – 
în cooperare cu CONCORD, Confederația 
Europeană a ONG-urilor pentru Ajutor 
Umanitar și Dezvoltare, și cu CESE. Ei au 
urmărit să obțină sprijin din partea Comi-
tetului Regiunilor al UE, comisarului euro-
pean pentru dezvoltare Andris Piebalgs 
și a Parlamentului European.

Prin urmare, președintele CESE de la acea 
dată, Staff an Nilsson, și președintele PE, 
Martin Schulz, au adresat o  scrisoare 
comună președintelui Comisiei, José 
Manuel Barroso, solicitându-i să accepte 
propunerea. Răspunsul a  fost pozitiv, 
după care lucrurile și-au urmat calea. În 

decembrie 2013, CESE a adoptat un aviz 
în care saluta Anul European pentru Dez-
voltare (2015), primul an european care 
are în vedere și acțiuni externe, în afara 
granițelor UE.

„Este cu adevărat remarcabil”, a  spus 
dl Gobiņš. „Sunt un om obișnuit, nu un 
superstar; un reprezentant al societății 
civile dintr-un stat membru mic care, 
până de curând, a  fost beneficiar al 
acestui tip de ajutor, însă grație sprijinu-
lui acordat de toate părțile, în special de 
CONCORD, această inițiativă a devenit 
realitate”.

„Societatea civilă va fi implicată în mare 
măsură, deoarece ideea îi aparține”, 
confirmă Stina  Soewarta, șeful Uni-
tăţii Informare din cadrul DG DEVCO, 

Comisia Europeană. „Un an euro-
pean fără implicarea ei nu are sens.” 
Activitățile se vor desfășura la nivel 
european și național, iar  societatea 
civilă este deja implicată în organizarea 
acestora. De exemplu, în iunie, peste 
300 de europeni au venit la Bruxelles să 
discute despre strategia de comunicare 
a mesajului privind cooperarea pentru 
dezvoltare. Gama vastă de parteneri va 
include și cetățeni din țări în curs de 
dezvoltare.

UE și statele sale membre sunt cei mai 
importanți donatori de asistență pen-
tru dezvoltare din lume, asigurând 
peste jumătate din ajutorul oficial la 
nivel mondial (53 de miliarde EUR în 
2011). Un sondaj din 2012 a arătat că 
85% dintre europeni consideră că este 
important să se acorde ajutor oamenilor 
din țările în curs de dezvoltare; această 
cifră s-a modificat nesemnificativ, în 
ciuda crizei economice. Mai mult de un 
sfert dintre europeni donează din veni-
turile proprii.

Cu tot progresul, nu vor fi  îndeplinite 
toate Obiectivele de dezvoltare ale mile-
niului (ODM) anul viitor. Noua agendă 
globală de dezvoltare post-2015 trebuie 
să includă angajamente mai puternice și 
mai concrete, insistă dl Gobiņš, „[anga-
jamente] nu numai ale guvernelor, 
ci ale tuturor celor care pot contribui 
la îmbunătățirea situației în lume”. El 
subliniază că fi ecare este responsabil în 
materie de consum durabil și tratament 
echitabil. „Vrem sprijin pentru schimbări 
reale. Acesta este visul nostru, iar acum 
suntem ceva mai aproape de transfor-
marea lui în realitate”. ●

O economie mai puternică pentru o Europă mai puternică
Într-un aviz adoptat în cea de-a 500-a 

sesiune plenară, CESE afi rmă că noii lideri 
europeni trebuie să ia măsuri pentru 
fi nalizarea uniunii economice și mone-
tare (UEM). Prin realizarea unei structuri 
de guvernanță economică mai solide, 
Europa va fi  în măsură să își intensifi ce 
acțiunile de combatere a  stagnării și 
șomajului.

„Uniunea economică și monetară, care 
este departe de a  fi finalizată, este 
indispensabilă dacă dorim să reclădim 
încrederea în proiectul european și să-l 
facem durabil”, consideră Joost van Ier-
sel, (Țările de Jos, Grupul „Angajatori”), 
unul dintre cei doi raportori ai avizului.

Într-o primă etapă, UE trebuie să lanseze 
un adevărat pact în favoarea creșterii, 
ocupării forței de muncă și stabilității, 
care să se bazeze pe o mai bună punere 
în aplicare a legislației în vigoare și să fi e 
stimulat prin investiții, atât în sectorul 
public, cât și în cel privat. În al doilea 
rând, având în vedere că criza a dezvăluit 

Andris Gobiņš, membru al CESE

“Uniunea economică 

şi monetară, care este 

departe de a fi  fi nalizată, 

este indispensabilă 

dacă dorim să reclădim 

încrederea în proiectul 

european și să-l facem 

durabil.”

sursa: Comisia Europeană
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Observatorul pieței forței de muncă din 
cadrul CESE (OPFM) a realizat un studiu în Gre-
cia, Croația, Italia, Austria, Slovacia și Finlanda în 
scopul de a face o trecere în revistă a punerii în 
aplicare a politicilor UE pentru ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor din aceste țări. Deși 
situația diferă de la o țară la alta, rata șomajului 
în rândul tinerilor variind de la 58,3% în Grecia 
la 9,2% în Austria, există soluții comune pentru 
toate statele membre ale UE.

Cooperarea dintre partenerii sociali, organizațiile 
de tineret și autoritățile publice poate contribui 
la elaborarea unor politici efi ciente pentru ocu-
parea forței de muncă în rândul tinerilor, după 
cum s-a demonstrat în Austria și în Finlanda. 
„Părţile interesate pot să aducă o valoare 

adăugată reală în materie de politici pentru 
tineret, întrucât ele cunosc și trăiesc realităţile 
pieţei forţei de muncă. Această analiză realistă 
realizată de către societatea civilă este indis-
pensabilă”, subliniază doamna Christa Schweng, 
(Austria, Grupul „Angajatori”), președinta OPFM.

O parte însemnată a acestui studiu este dedicată 
unei analize a punerii în aplicare a Garanției pen-
tru tineret.

Prin Garanția pentru tineret, lansată în 2013, se 
urmărește să se garanteze că toți tinerii sub 25 de 
ani primesc o ofertă concretă de calitate în termen 
de patru luni de la încheierea educației formale 
sau de la intrarea în șomaj. Această ofertă poate 
consta într-un loc de muncă, un loc de ucenicie, 
un stagiu sau o formă de educație continuă și ar 
trebui să fi e adaptată la nevoile și situația fi ecărei 
persoane în parte. Potrivit concluziilor studiului, 
dacă este pusă corect în aplicare, Garanția pentru 
tineret are un potențial semnifi cativ de a duce la 
reforme structurale. De exemplu, unele sisteme 
de educație naționale ar putea fi  aliniate mai bine 
la nevoile pieței forței de muncă, în așa fel încât 
tinerii să își însușească competențele pe care 
le cer întreprinderile. „În Grecia, în Italia și în 
Croaţia, toate părţile interesate sunt în favoarea 
creșterii calitative și cantitative a ofertei de for-
mare la locul de muncă și sprijină consolidarea 

legăturilor dintre sectorul educaţiei și între-
prinderi. Fără îndoială, aceasta este o cale de 
urmat”, afi rmă dna Schweng.

Varietatea situațiilor cu care se confruntă cei 5 
milioane de tineri șomeri din Europa impune 
o abordare personalizată, planifi cată cu atenție, 
convenită cu părțile interesate și adaptată la 
circumstanțele naționale. (cad) ●

lacunele arhitecturii UEM, CESE a propus o foaie de parcurs 
pentru finalizarea acestei uniuni, astfel încât să se asigure 
performanțe economice durabile și echilibrate și să se prevină 
o viitoare criză. Această foaie de parcurs, destinată viitoarei legis-
laturi europene, ar trebui să se bazeze pe patru piloni, respectiv 
o piață europeană de capital pe deplin integrată, instrumente de 
creștere a competitivității, convergență economică și solidaritate 
europeană, precum și măsuri de contracarare a consecințelor 
sociale ale ajustărilor economice și de consolidare a legitimității 
democratice a instituțiilor UE și din zona euro.

„Cetățenii au nevoie cât mai urgent de un plan european de 
investiții în creștere economică și ocupare a forţei de muncă, care 
să nu agraveze datoria publică. Cuvintele goale și declarațiile 
lungi, lipsite de propuneri concrete nu-și mai au locul”, afi rmă 
raportorul Carmelo Cedrone (Italia, Grupul „Lucrători”), care ar 
dori să vadă aceste teme în fruntea agendei UE.

Avizul pune în evidență necesitatea unei integrări economice, 
sociale și politice sporite între țările UE, ceea ce constituie 
o condiție preliminară pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor 
în materie de calitate a vieții și prosperitate. În concluzie, acesta 
afi rmă că, pentru realizarea unei economii mai puternice pen-
tru o Europă mai puternică este crucial ca, în statele membre, 
societatea civilă să își însușească acest proiect și să se angajeze 
în realizarea lui. (cad/aa) ●

Șomajul în rândul tinerilor – un studiu 
realizat în 6 țări

Nu risipi alimentele, donează-le!

Societatea civilă – un producător activ de energie regenerabilă

Comisia Europeană a adoptat obiectivele gene-
rale pentru pachetul de măsuri privind energia și 
schimbările climatice 2030 și intenționează, prin-
tre altele, să mărească ponderea energiei din surse 
regenerabile din mixul energetic de la 14% (2012) la 
27% (2030). CESE susţine acest obiectiv, solicitând 
stabilirea unor ținte specifi ce la nivel de stat membru.

Cu toate acestea, doar stabilirea de obiective, în 
sine, nu va determina acțiunea necesară; schim-
bările structurale ale sistemului energetic trebuie 
să fi e susținute prin acte juridice corespunzătoare. 
Provocările legate de energie și de schimbările 
climatice pot fi  abordate numai dacă se asigură și 
micilor producători condițiile necesare pentru ca 
proiectele lor în domeniul energiei regenerabile să 

prospere. În acest scop, CESE a demarat evaluarea 
condițiilor care le permit cetățenilor și comunită-
ţilor să-și dezvolte propriile iniţiative în domeniul 
energiei regenerabile.

Cetăţenii, agricultorii, cooperativele, întreprin-
derile mici și mijlocii de la nivel local și regional și 
comunităţile au fost campionii tranziției energetice 
(Energiewende) din Germania, mărind ponderea 
energiei din surse regenerabile de la 6% la aproape 
25% în doar zece ani. De asemenea, peste jumătate 
din investițiile în acest sector le aparțin. Mai mult, 
conform studiilor, înlocuirea combustibililor fosili cu 
energie din surse regenerabile de către micii produ-
cători aduce mari câștiguri nete în privința locurilor 
de muncă.

Nu în ultimul rând, datorită investițiilor semnifi cative 
ale Germaniei, costurile de producţie în domeniul 
energiei eoliene și solare au scăzut considerabil, iar în 
prezent celelalte state membre pot profi ta de aceste 
costuri mai reduse. Pe lângă avantajele pentru mediu 
și creșterea independenţei energetice, acest lucru 
dovedește că este logic să se susțină creșterea pro-
ducţiei de energie din surse regenerabile, mai ales în 
cazul micilor investitori.

Rezultatele studiului realizat de CESE vor fi  prezentate 
în cadrul unei conferinţe, la Bruxelles, în dimineața 
zilei de 17 septembrie (pentru informații suplimen-
tare, consultați: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.sdo-observatory-red). (nq/sma) ●

Christa Schweng, președinta OPFM

Cei doi raportori pentru Avizul privind fi nalizarea UEM: Joost van Iersel, 
președintele Secţiunii pentru uniunea economică și monetară și coeziune 
economică şi socială (ECO) și Carmelo Cedrone, membru al CESE

Comitetul Economic și Social European (CESE), 
împreună cu Federația Europeană a Băncilor de 
Alimente (FEBA), a organizat o conferință pe tema 
„Donațiile de alimente: combaterea sărăciei alimen-
tare și a risipei de alimente”, la 7 iulie, la Bruxelles.

79 de milioane de cetăţeni ai UE trăiesc sub limita 
sărăciei, iar 16 milioane depind de ajutorul 
alimentar acordat de instituțiile de caritate, în 
timp ce 89 de milioane de tone de alimente 
sunt irosite. Președintele CESE, Henri Malosse, 
consideră această situație drept un act împotriva 
umanității: „O societate care risipește o treime din 
hrana de care dispune în vreme ce atâția oameni 
suferă de foame nu se poate numi umană”. El 
a reamintit că Europei îi revine responsabilitatea 
de a pune capăt acestei situații intolerabile.

Cu toate că numeroase întreprinderi și persoane 
sunt gata să doneze alimentele care le prisosesc, 
există bariere de ordin practic și legislativ – ce 

diferă de la un stat membru la altul – care le 
împiedică efectiv să facă acest lucru.

Reguli mai clare pentru facilitarea 
donării de alimente

În cursul conferinței, Bio by Deloitte a prezentat 
rezultatele studiului comandat de CESE, care s-a 
axat pe obstacolele și bunele practici în materie 
de donații alimentare. Există deja exemple potri-
vite de legi și practici care facilitează donațiile 
alimentare în Europa – trebuie doar ca ele să fi e 
introduse în toate țările. Este nevoie, la nivelul 
întregii UE, de orientări privind instrumentele 
fi scale, ierarhizarea modurilor de utilizare a ali-
mentelor, responsabilitatea și durabilitatea 
alimentelor. „Studiul reprezintă un punct de 
plecare important pentru facilitarea donațiilor, 
garantând totodată siguranța alimentară. A venit 
momentul să trecem la acțiune la nivelul UE”, 
a afi rmat Yves Somville (Belgia, Grupul „Activități 
diverse”). În viitor, CESE se va ocupa de punerea 

în aplicare a rezultatelor studiului 
prin inițiative legislative la nivelul 
UE și al statelor membre și insis-
tând pe adoptarea unor măsuri 
specifi ce.

Băncile de alimente – un 
actor esenţial

Băncile de alimente joacă 
un rol crucial în procesul de 

donare a alimentelor, pe care le recuperează 
de la donatori (producători de alimente, distri-
buitori, comercianți cu amănuntul și persoane 
particulare) și le redistribuie către ONG-urile și 
serviciile sociale ce acordă sprijin celor mai defa-
vorizate persoane. (sma) ●

Henri Malosse, președintele CESE, alături de Manuela 
Gheoldus și Clementine O’Connor de la BIO by 
Deloitte, Angela Frigo, Banco Alimentare, Yves 
Somville, raportorul CESE pe tema risipei de alimente, 
Igor Šarmír, membru al CESE, Grupul de lucru privind 
risipa de alimente, Thomas Pocher, membru al E. 
Leclerc și fondator al Greentag și Etienne Rubens, 
Komosie – Federaţia întreprinzătorilor în domeniul 
mediului din cadrul economiei sociale

Intervenţia CESE în cadrul primului forum 
naţional privind economia circulară, 
desfășurat la Paris

În contextul activităților „Going local”, dl Thierry Libaert, 
membru al CESE (Franța, Grupul „Activități diverse”), a pre-
zentat lucrările CESE privind combaterea obsolescenţei pro-
gramate, în cadrul primului forum național privind economia 
circulară, desfășurat la Paris, la 17 iunie 2014. Intervenția sa 
a avut loc în cadrul unui atelier pe tema „Noi modele eco-
nomice bazate pe durata utilizării produselor” și a permis 
popularizarea lucrărilor CESE în rândul unei largi categorii de 
factori de decizie din sfera politică și cea economică. Avizul 
„Pentru un consum mai durabil: durata de viață a produse-
lor industriale și informarea consumatorilor – mijloace de 
restabilire a încrederii” (raportor: Thierry Libaert, coraportor: 
Jean-Pierre Haber) este primul text european consacrat com-
baterii obsolescenţei programate. Primul forum european 
privind obsolescenţa programată se va desfășura la sediul 
CESE, la 17 octombrie 2014. (ab) ●

GOING LOCAL

“În Grecia, în Italia și în Croația, 
toate părțile interesate sunt în 
favoarea creșterii calitative și 
cantitative a ofertei de formare la 
locul de muncă și sprijină consolidarea 
legăturilor dintre sectorul educației și 
întreprinderi. Fără îndoială, aceasta 
este o cale de urmat.”

“79 de milioane de cetăţeni ai UE trăiesc 
sub limita sărăciei, iar 16 milioane depind de 
ajutorul alimentar acordat de instituțiile de 
caritate, în timp ce 89 de milioane de tone 
de alimente sunt irosite.”
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SESIUNEA PLENARĂ PE SCURT
Noua strategie a UE pentru păduri

CESE salută noua strategie a UE pentru păduri. Pe 
fundalul creșterii presiunilor și amenințărilor cu 
care se confruntă pădurile, precum și al multor 
politici sectoriale ale UE și norme aferente acestora 
care influențează silvicultura și pădurile, o nouă 
strategie este deosebit de necesară. Prin urmare, 
CESE îndeamnă atât Comisia, cât și statele membre 
să asigure punerea în aplicare a strategiei în mod 
efi cace și efi cient și să continue negocierile pentru 
a ajunge la un consens cu privire la un acord obli-
gatoriu din punct de vedere juridic privind pădurile 
în Europa. (hb) ●

Rezultatul votului: 111 voturi pentru, 0 voturi împo-
trivă și 5 abțineri.

Societatea digitală

Acest aviz din proprie iniţiativă s-a axat pe două 
dimensiuni principale. Prima constă în reducerea 
așa-numitului „decalaj digital”, consolidarea locului 
ocupat de femei în societatea digitală, promovarea 
accesului la TIC și concentrarea asupra persoanelor 
cu difi cultăți de învățare. CESE dorește să se adopte 
la nivelul UE măsuri prin care să li se asigure persoa-
nelor cu handicap acces la noile tehnologii și condiții 
egale în raport cu acestea. A  doua dimensiune, 
accesul la muncă și incluziunea digitală, presupune 
o mai bună înțelegere a aspectelor digitale în ceea 
ce privește ocuparea forței de muncă. (hb) ●

Rezultatul votului: 128 de voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă și 0 abțineri.

Multifi nanțarea în Uniunea Europeană

Multifi nanțarea reprezintă unul dintre noile modele 
de fi nanțare care ajută tot mai mult întreprinderile 
nou-înfi ințate să progreseze și contribuie la cre-
area unei economii sociale de piață pluraliste și 
rezistente. CESE salută Comunicarea Comisiei și 
evidențiază potențialul de creștere al multifi nanțării 
în UE ca sursă alternativă de fi nanțare. El subliniază 
dependența IMM-urilor de creditul bancar – situație 
care va persista, în ciuda existenței unor surse alter-
native, care nu sunt întotdeauna ușor accesibile. De 
aceea, este oportun ca multifi nanțarea să se bucure 
de recunoaștere specifi că în legislația statelor mem-
bre ca o nouă formă de mecenat. (hb) ●

Rezultatul votului: 195 de voturi pentru, 1 vot împo-
trivă și 5 abțineri.

Integrarea mai profundă a UE – 
premisa prețurilor accesibile la energie

ÎN CURÂND LA CESE

„Coordonarea și cooperarea europeană sunt 
indispensabile atât pentru menţinerea sub con-
trol a preţurilor, cât și pentru asigurarea aprovi-
zionării cu energie”, a afi rmat Stephane Buff etaut 
la conferința pe tema „Atenuarea majorării 
preţurilor la energie: coordonare, europenizare, 
implicare”, care a fost organizată de Comitetul Eco-
nomic și Social European (CESE) la Bruxelles, în luna 
iunie. Toate părțile interesate care au participat la 
conferință au fost întru totul de acord cu spusele 
sale, însă această idee nu a fost recunoscută pe 
deplin de statele membre. Participanții la conferință 
s-au plâns de lipsă de coerență și coordonare în 
punerea în aplicare a politicii energetice europene.

Dialogul european privind 
energia – o sarcină importantă 
pentru noua Comisie

În pofi da anumitor evoluții pozitive înregistrate 
în cazul Grupurilor de coordonare privind gazele 
naturale și energia electrică și al Rețelei europene 
a operatorilor de sisteme de transport de energie 
electrică (ENTSOE) și de gaz (ENTSOG), activitatea 
acestor grupuri rămâne fragmentată. „Politica 
energetică, politica privind schimbările climatice 
și cea industrială trebuie să fi e mai bine corelate 
și să se bazeze pe evoluţii tehnologice realiste și 
pe date statistice”, a subliniat Pierre-Jean Coulon 
(Franța, Grupul „Lucrători”).

De asemenea, este esențială implicarea socie-
tăţii civile, pentru a avea garanția faptului că 
publicul acceptă mai ușor trecerea la o  eco-
nomie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 
„Facem apel la un program vast, ambiţios 
și coordonat de implicare și participare 
a publicului – un veritabil Dialog european 
privind energia (DEE). Astfel, vom putea să 
purtăm o dezbatere orientată către acţiune, 
în și între toate statele membre, și să oferim 

factorilor de decizie contribuţia necesară”, 
a afirmat Richard Adams (Regatul Unit, Grupul 
„Activităţi diverse”), raportorul Avizului privind 
necesitatea și metodele de implicare activă 
a cetăţenilor în domeniul politicii energetice. 
CESE depune în continuare eforturi pentru 
a convinge noua Comisie Europeană să preia 
rolul conducător, în vederea stabilirii acestor 
esențiale relații de colaborare. (sma) ●

Timp de o lună după vacanța de vară, începând din data de 
10 septembrie, expoziția „Made in Italy. Couleurs de Dario 
Brevi” va revărsa strălucirea verii peste acest început 
de toamnă. Înscriindu-se în seria de manifestări 
ocazionate de semestrul italian al Președinției 
Consiliului, expoziția ne va oferi ocazia să ne 
întâlnim cu unul dintre cei mai apreciați 
creatori, la nivel internațional, din dome-
niul artei și designului contemporan, 
care îmbină mijloace de expresie noi și 
originale cu moștenirea celei mai înalte 
tradiții a artei italiene.

Tablourile, instalațiile și sculpturile 
artistului, care recurge la tehnica picturii 
acrilice pe suport MDF, se înscriu cu cla-
ritate în tradiția futuriștilor, acei maeștri 
îndrăzneți ai secolului XX care voiau să 
recreeze totul sub semnul artei: Dario Brevi 
împărtășește nu doar spiritul, ci și ironia aces-
tora și plăcerea exercițiului ludic. Artistul adoptă 

o modalitate unică de comunicare, prin sinteze desăvârșite de 
forme și culori, prin mesaje plurivalente ce trimit la teme 

de actualitate dintre cele mai pregnante și face acest 
lucru fără ostentație, zâmbetul nelipsind din com-

plicitatea sa constantă cu vizitatorul, întrucât, în 
armonia spațiului artistic, exercițiul refl ecției 

comune este cel mai fecund.

Made in Italy. Couleurs de Dario Brevi, clă-
direa JDE, Atrium 6, între 10 septembrie 
și 10 octombrie 2014.

Expoziția va fi  deschisă publicului de luni 
până joi, între orele 9:00 și 17:30 și vine-
rea între orele 8:30 și 15:30.

Înscrierea prealabilă (events@eesc.europa.
eu) este obligatorie pentru persoanele care 

nu dețin o legitimație de acces. ●

Expoziţia „Made in Italy”

Ce oportunităţi de dezvoltare aduce Europei Parteneriatul transatlantic pentru comerţ și investiţii (TTIP)?

La 2 octombrie, Grupul „Angajatori” din cadrul CESE va prezida o dezba-
tere privitoare la oportunitățile pe care le creează Parteneriatul transatlantic 
pentru comerț și investiții. Evenimentul se înscrie în cadrul Forumului euro-
pean al ideilor noi, care se va desfășura la Sopot, în Polonia.

„Dezbaterea de la Sopot reprezintă o continuare a activității CESE legată 
de acest parteneriat, care a început cu avizul adoptat în iunie”, a spus dl 
Jacek Krawczyk, președintele Grupului„Angajatori” și totodată raportorul 
Avizului CESE privind TTIP.

Participanții vor aborda, printre altele, următoarele chestiuni: care din-
tre elementele acordului dintre UE și SUA aduc cu sine cele mai mari 
oportunități și provocări pentru întreprinderile europene și cum putem 
valorifi ca acest parteneriat pentru a depăși criza, a reduce șomajul și a spori 
competitivitatea economiei europene?

Printre personalitățile prezente la dezbatere se numără Markus Beyrer, 
director general al BusinessEurope, Tim Bennett, director general al Trans-
Atlantic Business Council, Peter Chase, vicepreședinte pentru Europa al 
Camerei de Comerț a SUA și Jacek Krawczyk, președintele Grupului „Anga-
jatori”. (lj) ●

© Dario Brevi – „Grazie al cielo, 2014”
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Tinerii stabilesc priorități pentru Europa!

În cursul celei de-a 500-a sesiuni ple-
nare a  Comitetului Economic și Social 
European (CESE) de la 9 iulie 2014, 
o delegație de cinci elevi reprezentând 
inițiativa „Europa ta, părerea ta!” (YEYS) 
a prezentat și și-a argumentat prioritățile 
pentru viitorul Europei în fața unei public 
atent, numărând aproximativ 500 de 
politicieni, membri și personal CESE. Cei 
cinci liceeni au participat la ediția 2014 
a YEYS, care a avut loc la Bruxelles, de la 
26 la 28 martie 2014. Ei au venit încă o dată 
la Bruxelles pentru a-și face auzită vocea.

Inițiativele pe care elevii le-au ales ca 
priorități au fost următoarele:

 ● Egalitatea în educaţie

Theseas Efstathopoulos (Cipru), care 
a prezentat această inițiativă, a subliniat 
că accesul la o  bună educație pentru 
toți este esențial pentru ocuparea forței 
de muncă, creștere și prosperitate. Este 
necesar ca guvernele să recunoască 
faptul că viitorul societății depinde de 
participarea unor tineri cu o educație 
corespunzătoare; în caz contrar, speranța 
de egalitate rămâne un vis!

 ● Dezvoltarea în continuare 
a predării limbilor străine

Conform acestei inițiative, prezentate 
de Jakob Weiss (Germania), educația în 

acest domeniu este prioritară. El a sub-
liniat importanța cunoașterii unor limbi 
străine pentru a putea comunica și a sta-
bili legături cu alți cetățeni europeni. 
Prin urmare, a fost subliniată valoarea 
predării limbilor străine în școală de tim-
puriu, cu scopul de a se stabili o bază 
solidă pentru mobilitate și pentru orga-
nizarea de programe de schimb între 
țările europene.

 ● Cercetarea și inovarea

Această inițiativă a fost prezentată de 
Anna Gletthofer (Austria). Ea a subliniat 
faptul că avem o singură planetă, motiv 
pentru care trebuie să avem grijă de ea! 
Cercetarea în domeniul reciclării și al 
energiei din surse regenerabile ne va 
permite să găsim modalități inovatoare 
de a proteja mediul înconjurător și de 
a face din planeta noastră un loc în care 
se trăiește sănătos, ceea ce este esențial 
pentru viața, sănătatea și supraviețuirea 
noastră.

 ● Recunoașterea experienţei 
profesionale, indiferent de 
forma și durata acesteia

Această inițiativă a fost prezentată de 
Karin Olofsson (Suedia). Ea a  declarat 
că creșterea șomajului în rândul tine-
rilor este probabil cea mai importantă 
problemă cu care se confruntă UE. În 

consecință, această inițiativă cere Uniunii 
să contribuie la asigurarea unei educații 
efective, cu alte cuvinte să asigure 
educație numai în domeniile în care sunt 
necesare competențe, să sprijine între-
prinderile care oferă tinerilor posibilita-
tea de a dobândi experiență profesională 
și să ajute guvernele naționale să creeze 
noi locuri de muncă pentru tineri.

 ● Crearea de șanse egale

Această inițiativă, prezentată de Leo Filip 
Kovačic (Croația), a subliniat absența unei 
identități UE în Europa și a afi rmat că pro-
gramele de schimb în diferite sectoare, 
cum ar fi educația, ocuparea forței de 
muncă, sportul și muzica, pot contribui 
la formarea unui sentiment mai distinct 
de existență a unei comunități europene. 
De fapt, programele de schimburi pot 
juca un rol important în crearea de șanse 
egale pentru toți, permițând tuturor să 
participe la un schimb cultural și social 
fructuos.

Prezentările celor cinci elevi în cadrul 
sesiunii plenare au convins politicienii 
și membrii CESE de potențialul, entu-
ziasmul și interesul tinerilor europeni 
în privința temelor legate de UE, ceea 
ce dă speranțe pentru viitorul Europei, 
în special în aceste vremuri de scepti-
cism! (fgr) ●

Când vocea CESE se face auzită

Cu ocazia vizitei sale la Alger, în 
luna iunie, delegația Comitetului Eco-
nomic și Social European a evidențiat 
importanța activităților desfășurate pe 
teren de către reprezentanții societății 
civile. În acest context, președintele 

CESE, dl Henri Malosse, a  afirmat că 
legea algeriană privind asociațiile 
adoptată în urmă cu doi ani este prea 
restrictivă: „Înțelegem că guvernul vrea 
să controleze proveniența banilor, dar 
este nevoie de flexibilitate pentru ca 
asociațiile să poată acționa pe teren”.

Într-adevăr, legea respectivă interzice 
orice relație directă între organizaţiile 
străine și asociații. Ea le obligă pe cele 
din urmă să recurgă la administrație 
pentru a încheia convenții sau pentru 
orice tranzacție.

Uniunea Europeană a intervenit pe dife-
rite canale pentru a susține reforma în 
favoarea unei mai mari fl exibilități pen-
tru asociațiile și ONG-urile algeriene. 

Astfel, președintele Delegației pentru 
relațiile cu țările din Maghreb din cadrul 
Parlamentului European, dl Pier Anto-
nio Panzeri, a venit la Alger în noiembrie 
2013 pentru a susţine această fl exibili-
zare. S-ar părea că eforturile depuse din 
toate direcțiile au sfârșit prin a convinge 
autoritățile algeriene cu privire la temei-
nicia acestei solicitări. Biroul Adunării 
Populare Naționale ar fi  acceptat să fi e 
prezentată guvernului propunerea de 
modificare a  legii în cauză. S-a făcut 
astfel un prim pas către îmbunătăţi-
rea cadrului de reglementare pentru 
asociații, iar CESE speră ca noua propu-
nere să răspundă așteptărilor societăţii 
civile algeriene. (ghc/mm) ●

PE SCURT

Profesiile liberale: potenţialul de creștere și de protecţie a consumatorului

CESE solicită reglementarea acestui 
domeniu: sunt necesare coduri de 
conduită și standarde etice

Persoanele care lucrează în sectoarele 
profesiilor liberale, cum ar fi medicii, 
avocații și arhitecții, sunt, în mare parte, 
supuse reglementărilor specifi ce ale sta-
tului membru al UE în cauză, gradul de 
reglementare depinzând foarte mult de 
profesia pe care o desfășoară. Din aceste 
motive, Arno Metzler (Germania, Grupul 
„Activități diverse”) a solicitat adoptarea 
unei defi niții a termenului de „profesii 
liberale” care să se aplice la nivelul între-
gii UE și care doar să precizeze caracte-
risticile generale ale profesiilor liberale 
și să enumere categoriile de ocupații în 
cauză. Pentru Luca Jahier, președintele 
Grupului „Activități diverse”, este impor-
tant ca societatea civilă să se poată bizui 
pe servicii de înaltă calitate. Pentru 
a garanta acest lucru, „este necesar să 
dispunem de standarde etice profesi-
onale echivalente și stricte în întreaga 
Europă, care să faciliteze totodată intra-
rea pe piață a persoanelor care exercită 
o profesie liberală”. (sma) ●

În luna iunie, CESE a prezentat rezul-
tatele unui studiu realizat de Universita-
tea din Köln pe tema profesiilor liberale, 
intitulat „Situația profesiilor liberale în 
ceea ce privește funcțiile și importanța 
lor pentru societatea civilă europeană”, 
care, în esență, a confi rmat recomandă-
rile și cerințele adoptate într-un aviz al 
CESE pe tema „Rolul și viitorul profesii-
lor liberale în societatea civilă europeană 
a anului 2020”, publicat în martie 2014.

Profesiile liberale reprezintă un pilon 
important al economiei europene

Una din șase persoane care desfășoară 
activități independente activează într-un 
sector dominat de profesiile liberale; peste 
un sfert din sectoarele profesiilor liberale 

angajează cel puțin 
o persoană. Profe-
siile liberale repre-
zintă sursa a peste 
10% din PIB-ul UE, 
iar cota pe care 
o  reprezintă ele 
din totalul salariilor 
din UE se ridică tot 
la aproximativ 10% 
(2012).

Prezentarea părţilor interesate de Parteneriatul transatlantic pentru comerţ și investiţii (TTIP)

În cadrul manifestării și al dezbaterii 
aferente organizate de Direcția Gene-
rală Comerț a Comisiei Europene (DG 
Trade) la 16 iulie 2014, la sediul CESE, 
pentru prezentarea părților interesate 
de Parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP), dl Krawczyk 
(Polonia), președintele Grupului „Anga-
jatori” și raportor pentru avizul CESE 
privind TTIP, și dl Boyle (Regatul Unit, 
Grupul „Lucrători”), coraportor, au pre-
zentat avizul CESE privind TTIP.

Printre participanți s-au numărat 
negociatorii-șefi din partea UE și 
a  SUA, precum și diverse alte părți 
interesate.

Manifestarea a constituit ocazia potri-
vită pentru a aminti audienței că avizul 
CESE privind TTIP a fost adoptat în luna 
iunie cu o majoritate covârșitoare de 
către membrii CESE din cele trei grupuri 

(„Angajatori”, „Lucrători” și „Activități 
diverse”). Dl Krawczyk i-a mai informat 
pe cei prezenți despre faptul că CESE 
susține includerea în TTIP a unui capi-
tol dedicat problematicii IMM-urilor și 
a anunțat că CESE a hotărât să elaboreze 
un aviz privind procedura de soluționare 
a litigiilor dintre investitori și stat (ISDS). 
De asemenea, cei doi raportori au atras 
în mod special atenția asupra capitolului 
privind dezvoltarea durabilă din Acordul 
TTIP, insistând asupra faptului că este 
esențial să se asigure o bază largă de 
sprijin din partea organizaţiilor socie-
tăţii civile. În cursul serii, CESE a găz-
duit o dezbatere la care au participat 
negociatorii-șefi  din partea SUA și a UE 
și care a avut loc în prezența ambasa-
dorului SUA pe lângă UE. Dezbaterea 
a fost organizată în comun de Secțiunea 
pentru relații externe (REX) și de Grupul 
„Angajatori”, ca urmare a adoptării avi-
zului privind TTIP. (hb) ●

Karin Olofsson prezintă iniţiativa 
„Recunoașterea experienţei profesionale, 
indiferent de forma și durata acesteia”

Jacek Krawczyk, președintele Grupului „Angajatori”, Ignacio Garcia Bercero, negociatorul-șef din 
partea UE, Sandy Boyle, membru al CESE și coraportor pentru Avizul CESE privind Parteneriatul 
transatlantic pentru comerţ și investiţii și Dan Mullaney, negociator-șef din partea SUA

În cursul acestei vizite, prim-ministrul 
Algeriei, Abdelmalek Sellal, s-a întâlnit 
cu președintele CESE, Henri Malosse și cu 
Pedro Narro, președintele Comitetului de 
monitorizare Euromed din cadrul CESE

O delegaţie de cinci elevi participanţi la 
evenimentul Your Europe, Your Say! (YEYS!)

Theseas Efstathopoulos prezintă iniţiativa 
„Egalitatea în educaţie”

Luca Jahier, 
președintele Grupului 
„Activităţi diverse”
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