
www.eesc.europa.euwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

ÎN ACEST NUMĂR

2 Prioritățile Preşedinţiei 
letone a Consiliului UE

3 Îndemnul CESE adresat noii 
Comisii: „Misiunea care vă 
revine este să creați locuri 
de muncă!”

4 ICE: un instrument care 
stârnește tot mai mult interes

EDITORIAL
Dragi cititori,

2015 este un an al șanselor: să le 
valorifi căm împreună!

În scrierea chineză se folosește aceeași 
ideogramă pentru „criză” și „șansă”. O 
coincidență? Puțin probabil. Orice criză 
conține și un sâmbure de noi posibilități, 
care trebuie lăsat să rodească. Ultimul 
deceniu a stat – într-o măsură mai mare 
sau mai mică – sub semnul crizelor: 
financiară, a pieței forței de muncă, 
economică sau ecologică.

În 2015 ne așteaptă un alt an al provocărilor majore, dar și al oportunităților deosebite. 
Mai mult ca oricând suntem chemați să cooperăm mai îndeaproape și mai intens în 
întreaga Europă.

Criza fi nanciară a scos la iveală importanța unor reglementări fără echivoc pentru 
sectorul bancar. Ea a avut, în același timp, un efect de catalizator pentru integrarea din 
zona euro. Criza economică ne dă de înțeles că economia circulară, bazată pe reciclare 
și extinderea ciclului de viață, este capabilă cu adevărat să genereze creștere econo-
mică și locuri de muncă. Nu încape îndoială că și reindustrializarea necesită un nou 
impuls și mai mult dinamism. Și în domeniul politicii de mediu se deschid oportunități 
importante care pot duce la o mai mare independență și în domeniul energiei. Cu 
idei inovatoare și tehnologii de ultimă oră putem contribui și noi la dezvoltarea unui 
mediu durabil și la realizarea obiectivelor în ceea ce privește schimbările climatice.

Împreună am stabilit ca 2015 să fi e și Anul politicii de dezvoltare. Țările în curs de 
dezvoltare dispun de un potențial uriaș – cel mai important fi ind reprezentat de 
numărul mare de tineri care își doresc cu ardoare o educație și formare profesională 
pe măsură. Politica de dezvoltare înseamnă și a investi în forța de muncă europeană 
și în piețele potențiale ale UE.

Cu siguranță că noi, ca reprezentanți ai societății civile, vom acorda o atenție specială 
acestui subiect. Și din acest motiv este nevoie ca politicile noastre să fi e mai inteligi-
bile, mai palpabile și mai ușor de acceptat.

Avem în fața noastră un potențial uriaș de șanse; pentru a le transforma în realitate, 
este nevoie de eforturile tuturor celor 28 de state ale UE.

Comitetul Economic și Social European este gata să colaboreze îndeaproape cu Par-
lamentul European, Comisia și statele membre.

Hans-Joachim Wilms
Vicepreședinte al CESE

DATE ÎN AGENDĂ
21 ianuarie – 
4 februarie 2015/
CESE, Bruxelles: 
The F Word: Images of Forgiveness

28 ianuarie 2015/
CESE, Bruxelles: 
Conferința pe tema „Societatea 
civilă în cercetare și inovare”

18-19 februarie 2015 / 
CESE, Bruxelles: 
sesiunea plenară a CESE

Europa în 2015: CESE și Parlamentul European 
fac apel la Comisia Juncker să acționeze rapid 
în favoarea democrației directe

La sesiunea plenară din decem-
brie, în prezența dlui Martin Schulz, 
președintele Parlamentului European, 
președintele CESE, dl Henri Malosse, a 
prezentat contribuția Comitetului la 
programul de lucru pe 2015 al Comisiei 
Europene. El a salutat hotărârea noii 
Comisii de a găsi modalități de reducere 
a birocrației, care în trecut a stat în calea 
unor inițiative valoroase, și de a implica 
activ societatea civilă în elaborarea poli-
ticilor UE.

„Este momentul să depășim etapa 
introspecției”, a afirmat președintele 
CESE, „avem nevoie de acțiuni concrete 
și imediate pentru a recupera compe-
titivitatea și creșterea durabilă. Dar, ca 
să ajungem acolo, este nevoie de o Uni-
une mai democratică: succesul actualei 
Comisii va depinde de capacitatea ei de 
a mobiliza și implica societatea civilă.”

Dl Martin Schulz a salutat contribuția 
extrem de necesară a CESE la procesul 
de decizie al UE, subliniind că „buna 
cooperare dintre Parlamentul Euro-
pean și CESE este în benefi ciul tuturor 
europenilor, având în vedere că noi, 
reprezentanții locuitorilor Europei și ai 
societății civile europene, suntem ochii 

și urechile UE, singurii capabili să trans-
mitem informații despre consecințele 
practice ale legislației UE pe teren.”

În ce privește problema esențială a frau-
dei și evaziunii fi scale, dl Schulz a afi rmat 
că „țara în care se obțin profi turi ar trebui 
să fi e țara în care se plătește impozit”, 
făcând referire la avizul CESE adoptat în 
sesiunea plenară. Avizul CESE întărește 
afi rmația președintelui PE, solicitând o 
mai bună coordonare a politicilor eco-
nomice în cursul semestrului european, 
ceea ce ar ajuta la „combaterea problemei 
recurente și dăunătoare a concurenței 
fi scale dintre statele membre, în special 
prin reducerea și armonizarea gamei de 
impozite diferite”, în opinia lui Carlos 
Trias Pintó, raportorul CESE.

Solicitând măsuri ambițioase pentru 
scoaterea Europei din criză, dl Schulz 
a susținut că „criza din Europa nu se va 
încheia decât când cei 25 de milioane 
de europeni în șomaj vor fi  găsit un loc 
de muncă durabil”. Dl Schulz a pledat în 
favoarea „întoarcerii la « metoda comuni-
tară », cu Parlamentul European implicat 
în calitate de colegiuitor”, și, în legătură 
cu planul de investiții al Comisiei de 
315 miliarde EUR, a insistat: „nu putem 
să le lăsăm copiilor noștri doar un munte 
de datorii; trebuie să investim în viitor”.

În dezbaterea care a urmat, cei trei 
președinți de grup, dl Krawczyk (Grupul 
„Angajatori”), dl Dassis (Grupul „Lucră-
tori”) și dl Jahier (Grupul „Activități 
diverse”) au subliniat nevoia ca în planul 
de investiții al Comisiei să se acorde pri-
oritate educației, inovării, antreprenori-
atului pentru Europa și tranziției către o 
economie durabilă, deoarece stabilitatea 
economică trebuie să se bazeze pe soli-
daritate. Mulți membri ai CESE au luat 
cuvântul pentru a saluta sprijinul arătat 
de Parlamentul European pentru o mai 
bună reglementare și pentru a sublinia 
importanța Acordului de cooperare 
PE-CESE. (cad/sg) ●

20 de ani în UE: 
o conviețuire de durată, care merită sărbătorită
Timpul zboară! Suedia, Finlanda și Austria au aderat la Uniunea Europeană cu 20 de ani în urmă

La 1  ianuarie  1995, au aderat la 
Uniunea Europeană trei țări – Austria, 
Finlanda și Suedia – , mărind numărul 
statelor membre ale UE de la 12 la 15. 
Pregătirea aderării nu a fost întot-
deauna ușoară. Membrii existenți erau 
îngrijorați de faptul că o nouă extindere 
ar încetini o integrare mai profundă a 
UE, iar cele trei țări aveau propriile 
îndoieli. Aderarea la UE ar afecta nega-
tiv sistemele lor de asigurări sociale? 
Dar emoțiile logodnei s-au transfor-
mat într-o căsătorie de durată, ceea 
ce a favorizat creșterea prosperității și 
securității din cele trei țări și din Uniune 
în ansamblu.

„Avem liberă circulație. Avem piață 
internă. Ca fermier, benefi ciez de o poli-
tică mai coerentă și mai stabilă”, declară 
dl Staffan Nilsson, fost președinte al 
CESE și membru suedez al Grupului 
„Activități diverse”.

Aderarea la UE a ajutat 
întreprinderile finlandeze 
să se dezvolte pe plan 
internațional, iar moneda 
euro a asigurat stabilitate 
și creștere economică, în 
ciuda actualelor provocări, 
constată dl Filip Hamro-
Drotz, membru finlandez 
a Grupului „Angajatori”. 
„Aderarea la UE a fost, pen-
tru Finlanda, mai presus de 
toate, o chestiune econo-
mică și de securitate.”

Statutul de membru a permis celor trei 
țări – la momentul respectiv membre ale 
SEE – să participe mai activ la modelarea 
UE. „Odată cu aderarea, Austria a avut în 
cele din urmă posibilitatea de a participa 
la procesul decizional european”, spune 
dl Oliver Roepke, membru austriac al Gru-
pului „Lucrători”.

Circulația mărfurilor și chestiunile socioe-
conomice fundamentale, inclusiv solida-
ritatea socială și egalitatea, s-au numărat 

Martin Schulz, președintele PE, luând cuvântul 
în cadrul sesiunii plenare a CESE din decembrie
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Prioritățile 
Preşedinţiei letone 
a Consiliului UE

Pe durata președinției 
noastre ne vom concen-
tra asupra următoarelor 
trei domenii principale: 
o Europă competitivă, o 
Europă digitală și o Europă 
angajată.

O Europă mai competitivă 
înseamnă găsirea echi-
librului adecvat între o 
guvernanță bugetară pru-
dentă și stimularea creșterii 
economice. Valorificarea 
potențialului pieței unice 

este esențială pentru atingerea acestui obiectiv. Cele 
șase luni ale Președinției letone vor fi  dominate de 
dezbateri între statele membre cu privire la modul 
în care poate fi  formulată noua politică de investiții 
pentru Europa, inclusiv mobilizarea unor investiții în 
valoare de până la 315 miliarde EUR.

În ceea ce privește Europa digitală, vom lucra la 
pachetul legislativ privind protecția datelor și vom 
acționa în vederea valorifi cării oportunităților pieței 
unice a telecomunicațiilor. Este la fel de important 
să se promoveze competențele digitale și să se încu-
rajeze dialogul în materie de e-guvernare, pentru ca 
administrațiile publice să devină mai inclusive și mai 
transparente.

Prioritatea noastră privind o Europă angajată va urmări 
să răspundă provocărilor globale și instabilității din 
regiunile învecinate Europei. De asemenea, vom spri-
jini negocierile cu partenerii UE, punând un accent 
special pe Parteneriatul transatlantic pentru comerț 
și investiții (TTIP). O atenție deosebită se va acorda 
Parteneriatului estic și relațiilor UE cu Asia Centrală.

Ambiția noastră este să colaborăm îndeaproape cu 
Comitetul Economic și Social European în vederea 
realizării unei Europe mai bune. Este timpul să se 
treacă de la vorbe la fapte și ne asumăm cu seriozitate 
această răspundere.

Ilze Juhansone, ambasador, reprezentant permanent 
al Letoniei pe lângă UE

Publicația privind contribuția CESE la Președinția letonă 
a UE este disponibilă la adresa www.eesc.europa.eu ●

Către o Strategie Europa 2020 mai efi cientă
La 4 și 5 decembrie, CESE a organizat la Roma o 

conferință la nivel înalt, intitulată „Către o Strategie 
Europa 2020 mai eficientă: propunerile societății 
civile pentru a stimula incluziunea socială și compe-
titivitatea în Europa”. Cu acest prilej, societatea civilă 
în general, factorii de decizie politică și alți lideri de 
opinie au avut șansa de a evalua punerea în aplicare 
a strategiei și de a discuta despre situația actuală și 
revizuirea Strategiei Europa 2020.

Această manifestare a constituit o excelentă ocazie 
de a purta o dezbatere constructivă, la nivel înalt cu 
privire la modul în care Strategia Europa 2020 pentru 
o creștere inteligentă, durabilă, favorabilă incluzi-
unii și generatoare de locuri de muncă ar putea fi  
consolidată într-un mod care să stimuleze economia, 

ocuparea forței de muncă și bunăstarea generală a 
cetățenilor europeni.

La Roma, CESE a prezentat, de asemenea, raportul 
său privind revizuirea Strategiei Europa 2020. Rapor-
tul cuprinde recomandări specifi ce și propuneri adre-
sate factorilor de decizie din UE. CESE a formulat 
următoarele recomandări-cheie:

 ● pentru ca UE să devină mai rezistentă, revizuirea 
Strategiei Europa 2020 ar trebui să se axeze pe 
relansarea competitivității și coeziunii sociale;

 ● Europa are nevoie de un plan ambițios de 
investiții materiale și imateriale în infra-
structură, precum și de investiții sociale 
care să vizeze în mod exclusiv refacerea 
competitivității UE;

 ● este esențial ca cheltuielile legate de acest plan 
de investiții să nu intre în calculul datoriei și defi -
citului din statele membre;

 ● fi nanțarea acestui plan de investiții ar putea fi  
asigurată prin implicarea Băncii Europene de 
Investiții, prin emiterea de obligațiuni euro-
pene specifi ce și prin introducerea unei taxe pe 
tranzacțiile fi nanciare;

 ● statele membre ar trebui să combată de urgență 
și mai efi cient corupția, evaziunea fi scală și eco-
nomia subterană.

Acest raport a fost transmis Președinției italiene a 
Consiliului Uniunii Europene în perspectiva reuniu-
nilor tematice ale Consiliului și a reuniunilor la nivel 
înalt ale UE pe această temă. (js) ●

Summitul Euromed – rolul-cheie al actorilor 
economici și sociali în dezvoltarea 
economică și socială

Pedro Narro, președintele Comitetului de monitorizare Euromed 
din cadrul CESE, la Summitul Euromed 2014 din Cipru

Georgios Dassis, președintele Grupului „Lucrători”, Juan Mendoza Castro, 
membru al CESE, Renato Natale, primarul localităţii Casal di Principe și Umberto 
di Maggio, coordonator regional al asociaţiei „Libera”

Summitul Euromed 2014, care a avut loc la 26  și 
27 noiembrie, la Nicosia, s-a încheiat cu adoptarea de 
către participanţi a unei declaraţii comune. Principalele 
capitole ale acesteia s-au concentrat pe combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale, în special a șomajului în 
rândul tinerilor și femeilor, precum și asupra perspecti-
velor pentru organizaţiile economice și sociale și pentru 
cooperarea viitoare.

Potenţialul Mediteranei sunt chiar 
oamenii din regiune

Investițiile într-o educație de calitate pentru toți, sprijini-
rea antreprenorilor, în special a celor din rândul tinerilor și 
femeilor, precum și asigurarea unor condiții de muncă ce 
oferă o protecție socială efi cace sunt principalele căi către 
construirea unui nou climat de încredere și cooperare care 
să creeze oportunități de ocupare a forței de muncă și 
un viitor decent, în special pentru tineri. Participanții au 
convenit asupra faptului că dezvoltarea, creșterea eco-
nomică si competitivitatea regiunii depind de utilizarea 
deplină a capitalului său uman la toate nivelurile și în toate 
sectoarele de activitate economică.

Societatea civilă organizată – piatra de 
temelie a democraţiei

În deschiderea summitului, președintele CESE, dl Henri 
Malosse, a subliniat rolul esenţial pe care organizațiile 
societății civile îl au de jucat în elaborarea politicilor: „Soci-
etatea civilă trebuie să deschidă calea pentru guverne, 

propunând posibile soluții pentru problemele cu care se 
confruntă societățile noastre”. Prin urmare, este esențial 
ca guvernele din regiune să respecte principiile democra-
tice fundamentale și, mai presus de toate, să protejeze și 
să promoveze organizațiile economice și sociale.

Provocări comune pe ambele țărmuri ale 
Mediteranei

Trebuie valorifi cate noile oportunităţi de ocupare a forței 
de muncă, de exemplu în zonele rurale, atât în sectoarele 
tradiţionale cât și în cele emergente, precum turismul, 
energiile din surse regenerabile și protecţia mediului. 
Comisia Europeană și statele membre trebuie sa facili-
teze valorifi carea acestui potenţial, astfel încât regiunea 
mediteraneeană sa-și recapete locul care i se cuvine în 
cadrul politicii europene. (sma) ●

Combaterea economiei infracționale: 
ședința extraordinară a Grupului „Lucrători” 
(GR II) (4.12.2014)

Ținând seama de proliferarea activităților 
infracționale în vremuri de criză economică, Grupul 
„Lucrători” din cadrul CESE și-a dedicat ședința extra-
ordinară din luna decembrie reexaminării măsuri-
lor și acțiunilor necesare la nivel european pentru 
combaterea economiei infracționale și a criminalității 
organizate.

Din relatările directe ale celor implicați zilnic în 
această luptă s-au desprins o serie de recomandări în 
vederea luării unor măsuri concrete, nu doar în dome-
niul politic și în activitățile asociațiilor locale, ci și în 

domeniul muzicii și divertismen-
tului. Pentru comunitățile sufo-
cate de activități infracționale, 
este mai mult decât necesară o 
abordare societală larg cuprin-
zătoare, aceasta impunându-se 
ca o reacție urgentă la situația 
de criză.

În cadrul ședinței conduse de 
dl Georgios Dassis, președintele 
grupului, au luat cuvântul urmă-
torii vorbitori: dl Renato Natale, 
primarul localității Casal di 
Principe, fost membru al comi-
tetului „Don Diana” (de luptă 
împotriva mafiei din provincia 
Caserta); dl  Daniele  Sanzone, 
scriitor și muzician distins cu 

premii prestigioase pentru lucrările sale pe tema 
„culturii mafi a” și, totodată, colaborator al scriitorului 
Roberto Saviano; dl Claudio Metallo, regizor și pro-
ducător de fi lme și documentare despre economia 
ilegală; dl Umberto di Maggio, coordonator regional 
al asociației „Libera” – care luptă pentru promovarea 
culturii legalității împotriva mafi ei – și coordonator al 
proiectului „Libera Terra”, care se ocupă de terenurile 
confi scate de la mafi e, precum și dl Juan Mendoza 
Castro, directorul Institutului de Cooperare pentru 
Dezvoltare al Sindicatelor (ISCOD-UGT) și membru 
al CESE. (cad) ●

urop

În ianuarie 2015, Letonia preia de la Italia președinția 
Uniunii Europene, pentru șase luni. Sub deviza „O Europă 
competitivă, o Europă digitală și o Europă angajată”, Leto-
nia și-a stabilit trei principii directoare pentru acest man-
dat: implicarea tuturor părţilor interesate, ceea ce refl ectă 
principiul Uniunii Europene referitor la incluziune; creșterea 
economică, în special prin intermediul cunoașterii, precum 
și durabilitatea, ele reprezentând totodată obiective ale UE.

Pentru a se asigura continuitatea, sinergia și complemen-
taritatea, agenda Președinţiei letone se înscrie într-un trio 
al președinţiilor cu durata de 18 luni. Letonia și-a elaborat 
programul de lucru în colaborare cu Președinţia italiană 
(a doua jumătate a anului 2014) și cu cea luxemburgheză 
(începând cu iulie 2015).

Eforturile Letoniei se vor concentra asupra a trei dome-
nii prioritare de acțiune: competitivitatea și creșterea 
economică, utilizarea potențialului digital al Europei 
pentru a stimula dezvoltarea și consolidarea rolului UE 
ca actor mondial.

În ceea ce privește cea de-a treia prioritate, este de 
așteptat ca Letonia – care a făcut parte din Uniunea 
Sovietică – să fi e în măsură să contribuie la atenuarea 
tensiunilor în creștere cu Rusia și la promovarea unei 
mai bune înțelegeri între aceasta și UE.

Pentru micul stat baltic, cu o 
populație de 2  milioane de 
locuitori, președinția repre-
zintă, de asemenea, o ocazie 
excelentă de a-și spori vizi-
bilitatea. „Ca deținătoare a 
președinției UE, Letonia va 
deveni un actor politic foarte 
cunoscut de către cetățenii 
UE și guvernele din afara 
UE”, conchide o evaluare a 
TEPSA, un grup de refl ecție 
transeuropean.

Mai concret, Președinția 
letonă preconizează găzduirea a aproximativ 200 de 
evenimente, inclusiv Summitul Parteneriatului 
estic, cea de-a cincea ediție a Reuniunii Asia-Europa 
(ASEM) a miniștrilor educației din regiunile respec-
tive și conferința privind standardizarea europeană. 
În timpul celor șase luni, vor fi  organizate, de aseme-
nea, aproximativ 1 500 de reuniuni, la Bruxelles și la 
Luxemburg.

Pentru informaţii suplimentare: http://www.es2015.
lv/en/in-english ●

www

Obiectivele ambițioase ale Preşedinţiei letone
Refl ectarea fi delă a priorităţilor UE, incluziunea, 
creşterea economică şi durabilitatea sunt cuvintele-cheie 
pentru viitoarea preşedinţie letonă

printre considerentele pe care le-au avut în vedere 
Austria, Finlanda și Suedia în procesul de aderare.

„Este extrem de important ca statele membre ale UE 
să acorde prioritate protejării și îmbunătățirii încre-
derii și unei cooperării deschise și dinamice, deoarece 
o „familie europeană nefericită” și-ar compromite 
capacitatea de a avea un cuvânt de spus atât pe plan 
intern, cât și pe plan mondial”, susține dl Hamro-
Drotz, care consideră, de asemenea, că UE ar trebui 
să urmărească integrarea cu mai multe viteze, prin 
intermediul „cooperării consolidate”.

În opinia dlui Nilsson, UE trebuie să răspundă curen-
tului eurosceptic printr-o dezbatere publică onestă și 
clară asupra avantajelor pe care le aduce apartenența 
la Uniune.

Pentru ca Europa să răspundă cu adevărat așteptărilor 
cetățenilor săi, dl Roepke solicită o implicare mai 
strânsă a partenerilor sociali. „Sper ca și noua Comisie 
Europeană să fi e hotărâtă să depună în continuare 
eforturi în acest sens”, declară el în încheiere. ●

Ilze Juhansone, reprezentant 
permanent al Letoniei pe 
lângă UE

Logo-ul Președinţiei 
letone a Consiliului 
Uniunii Europene; sursa: 
http://www.es2015.lv
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SESIUNEA PLENARĂ PE SCURT
Societatea civilă în Rusia 
(raportor: dna Mall Hellam)
În contextul în care situația în ceea ce privește drepturile 
omului și societatea civilă din Federația Rusă se deterio-
rează, este mai important ca niciodată să se garanteze că 
societatea civilă rusă și cea din UE pot interacționa liber. 
CESE încurajează dialogul, în special în domeniul dreptu-
rilor omului, cu organizațiile independente ale societății 
civile din Rusia.

Rezultatul votului: 118 voturi pentru, 6 voturi împotrivă 
și 5 abțineri.

Filmul european în era digitală 
(raportor: dna Anna Maria Darmanin)
CESE salută Comunicarea Comisiei intitulată „Filmul euro-
pean în era digitală – Crearea unei legături între diversita-
tea culturală și competitivitate”. Comitetul subliniază însă 
că este necesar să se găsească un echilibru între valorile 
comerciale și economice ale sectorului audiovizual și 
valoarea sa pentru Europa din perspectiva patrimoniului 
cultural. Un domeniu care ar trebui analizat este fi nanțarea; 
competitivitatea trebuie să constituie un obiectiv, însă nu 
în detrimentul dimensiunii culturale a fi lmului european. 
De asemenea, CESE subliniază că evoluția rapidă a mediului 
generat de lumea digitală atrage după sine o multitudine 
de oportunități pentru industria fi lmului, dar constituie, în 
același timp, o provocare importantă pentru acest sector.

Rezultatul votului: 190 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă 
și 1 abținere.

Spre o economie circulară: un program 
„deșeuri zero” pentru Europa 
(raportor: dna An Le Nouail Marlière)
Comitetul salută propunerile Comisiei de a accelera 
tranziția către o economie mai circulară. Comisia ar trebui 
să continue să prezinte propuneri legislative pentru a pune 
capăt depozitării de deșeuri reciclabile și pentru a majora 
obiectivele în materie de reciclare. Cu toate acestea, măsu-
rile propuse nu sunt sufi cient de incluzive, concentrându-se 
prea mult asupra politicilor privind deșeurile și ignorând, 
în același timp, potențialul uriaș al măsurilor de reducere a 
consumului de resurse naturale de-a lungul întregului ciclu 
de viață al produselor.

Rezultatul votului: 129 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
și 5 abțineri.

Economia circulară: crearea de locuri de 
muncă și planul de acțiune verde pentru 
IMM-uri (raportor: dl Antonello Pezzini)
Perspectiva unei economii circulare europene relevante în 
termeni de competitivitate sistemică a UE, care să consti-
tuie un motor al creșterii și să genereze noi locuri de muncă 
și competențe „verzi”, cu condiția ca aceasta să se bazeze 
pe o viziune strategică europeană împărtășită de toți, cu 
participarea activă a sectorului ocupării forței de muncă, 
a guvernelor, a angajatorilor și a lucrătorilor, a consuma-
torilor și a autorităților legislative și de reglementare de la 
diverse niveluri.

Rezultatul votului: 135 de voturi pentru, 1 vot împotrivă 
și 1 abținere.

Finalizarea uniunii economice 
și monetare – rolul politicii fi scale 
(raportor: dl Carlos Trias Pintó, 
coraportor: dl Petru Sorin Dandea)
În acest aviz din proprie inițiativă, Comitetul solicită o mai 
mare coordonare a sistemelor fiscale pentru a asigura 
funcționarea corectă a UEM. O mai bună coordonare fi s-
cală în cadrul UEM poate contribui la creșterea economică 
și generarea de locuri de muncă. În plus, mecanismele de 
cooperare și de schimb de informații trebuie consolidate, 
pentru a combate evaziunea și frauda fi scală.

Rezultatul votului: 164 de voturi pentru, 53 voturi împotrivă 
și 11 abțineri.

Programul privind o reglementare 
adecvată și funcțională (REFIT) 
(raportor: dl Denis Meynent)
CESE a votat cu privire la un aviz care solicită ca progra-
mul REFIT să fi e ambițios, simplu și transparent. Având în 
vedere ultimele evaluări de impact, Comitetul subliniază 
necesitatea unei analize integrate și echilibrate a aspectelor 
economice, sociale și de mediu ale acestui program.

Rezultatul votului: 136 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
și 4 abțineri. ●

ÎN CURÂND LA CESE

The F Word: 
Images of Forgiveness

Îndemnul CESE adresat noii Comisii: 
„Misiunea care vă revine este să creați locuri de muncă!”
CESE afi rmă că, pentru a combate șomajul și a preveni pierderile de locuri de muncă, Comisia Juncker 
trebuie, în programul său de lucru pe anul 2015, să acorde prioritate creării de locuri de muncă

„Cetățenii Europei așteaptă un nou impuls vital pen-
tru Europa, însoțit de măsuri care să răspundă îngrijoră-
rii lor cu privire la șomaj, dezindustrializare, stagnarea 
creșterii economice și care să combată schimbările cli-
matice”, acesta este mesajul pe care CESE l-a adresat 
Comisiei Europene prezidate de Jean-Claude Juncker.

În contribuția sa la programul de lucru al Comisiei pen-
tru 2015, CESE a identifi cat crearea de locuri de muncă 
ca fi ind prioritatea cea mai imperioasă și mai urgentă. 
În acest sens, Comitetul salută propunerea dlui Juncker 
de adoptare a unui plan de investiții publice și private în 
valoare de 315 miliarde EUR, pentru a stimula crearea 
de locuri de muncă și creșterea economică. Comitetul 
observă că „prioritatea numărul unu în cadrul planu-
lui de investiții ar trebui să fi e educația și dobândirea 
de competențe, inovarea, antreprenoriatul, tranziția 
energetică și economia ecologică”.

În opinia dlui Henri Malosse, președintele CESE, 
„există o nevoie urgentă de a mobiliza întreaga 
gamă de instrumente pe care le avem la dispoziție 
pentru a asigura revenirea la competitivitate și la 
creștere durabilă. Uniunea economică și socială 
nu ar trebui să mai fie doar o vorbă în vânt, iar 
piața internă ar trebui să fi e consolidată, pentru 
a permite Europei să își mențină poziția de lider 
în sectorul industrial. Concurența mondială este 
puternică, însă trebuie să se pună capăt și forme-
lor de concurență exacerbată care există în cadrul 
Uniunii Europene”.

De asemenea, CESE a îndemnat Comisia să găsească 
modalități de a evita birocrația și să implice în mod 
activ societatea civilă în procesul decizional al UE. 
Documentul subliniază că „fără consens și partici-
pare, reformele nu sunt posibile”.

CESE a prezentat propuneri specifice pentru cele 
10 domenii evidențiate în programul de lucru al 
Comisiei. De exemplu, aceasta a recomandat identi-
fi carea unor mecanisme care să garanteze că piețele 
de capital vor deservi mai bine economia reală, pre-
cum și dezvoltarea unei piețe digitale unice integrate 
și conectate.

Informații suplimentare:

Programul de lucru al Commisiei pe 2015: http://
ec .europa.eu/pr ior i t ies/work-programme/
index_en.htm

Contribuția CESE la programul de lucru al Commi-
siei pe 2015: http://www.eesc.europa.eu/resources/
docs/qe-06-14-108-en-n.pdf ●

Băncile cooperatiste: un model de fi nanțare pentru economia reală

Comitetul Economic și Social European (CESE), 
Confederația internațională a băncilor populare 
(CIBP), Asociația Europeană a Băncilor Coopera-
tiste (EACB), Grupul bancar UNICO și Asociația 
europeană a întreprinderilor meșteșugărești, mici 
și mijlocii (UEAPME) au organizat la 1  decem-
brie 2014 o conferință privind băncile cooperatiste, 
la sediul Comitetului Regiunilor. Dl Martin Siecker, 
președintele Secțiunii pentru piața unică, producție 
și consum a CESE, își relatează impresiile pentru CESE 
Info.

CESE info: Care au fost principalele 
concluzii ale Conferinței privind băncile 
cooperatiste, organizată de CESE?

Martin Siecker: S-au desprins două concluzii princi-
pale din această conferință: prima se referă la faptul 
că instrumentele puse recent în aplicare la nivelul UE 
dau rezultate; a doua concluzie este că este foarte 
important ca diferiții actori implicați să coopereze, 
deoarece, așa cum s-a menționat de mai multe ori 
în cursul conferinței, împreună putem mai mult.

De ce băncile cooperatiste sunt 
importante pentru fi nanțarea 
IMM-urilor?

Băncile populare și băncile cooperatiste au fost 
create inițial de IMM-uri, motiv pentru care acordă 
prioritate activității de creditare a economiei reale, 
în special a IMM-urilor și a persoanelor private, care 
se afl ă în centrul modelului lor de afaceri. Una din 
trei IMM-uri din Europa este fi nanțată de o bancă 
cooperatistă. Împreună, acestea alcătuiesc țesutul 
economic al Europei și pot juca un rol esențial în 
relansarea creșterii economice și a ocupării forței 
de muncă pe plan local.

Băncile cooperatiste ar trebui să fi e 
supuse acelorași reglementări ca și 
restul sectorului bancar?

Băncile cooperatiste nu necesită un tratament 
special. Cu toate acestea, este important că noul 
cadru de reglementare nu descurajează fi nanțarea 
IMM-urilor.

De ce este important pentru CESE să 
sprijine un dialog permanent între 
bancheri, reprezentanți ai IMM-urilor 
și autorități de reglementare și să 
reconcilieze punctele lor de vedere?

CESE a urmărit întotdeauna cu interes evoluțiile 
din sectorul bancar, în special în legătură cu criza 
financiară. În același timp, IMM-urile – coloana 
vertebrală a economiei UE – sunt de o importanță 
crucială pentru a asigura redresarea economică a 
Europei. Însă IMM-urile au nevoie de bani pentru a 
se dezvolta. Dat fi ind că, în numeroase state membre 
ale UE, băncile manifestă reticențe în acordarea unor 
credite vitale, sunt necesare alte forme de fi nanțare 
inovatoare. Una dintre aceste forme este cea a băn-
cilor cooperatiste. (sg) ●

CESE și negocierile pe tema schimbărilor climatice

Între 8 și 12 decembrie, dna Sirkeinen, dna Caño 
Aguilar și dl Ribbe, membri ai CESE, au participat 
la cea de a 20-a Conferință a părților la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schim-
bărilor climatice (COP 20), desfășurată la Lima 
(Peru). În prima zi a misiunii lor, membrii CESE 
și membrii CoR s-au întâlnit cu comisarul pentru 
politici climatice și energie, dl Miguel Arias Cañete.

CESE consideră că negocierile privind schimbările 
climatice ar trebui să conducă la un acord echi-
tabil și cu caracter obligatoriu, aplicabil tuturor 
țărilor. Deși documentul fi nal, „Apelul de la Lima 
pentru acțiuni în domeniul climei”, este pe alocuri 
moderat (de exemplu, nu se propune nicio verifi -
care sistematică a angajamentelor de reducere a 

emisiilor), se recunoaște totuși faptul că toate țările 
au un rol de jucat în reducerea emisiilor – în funcție 
de situația de la nivel național – și se înregistrează 
o evoluție în direcția dotării cu resurse a Fondului 
verde pentru climă.

Pe lângă numeroasele reuniuni bilaterale, CESE a 
organizat și două evenimente adiacente. Primul, 
în colaborare cu CoR, a subliniat oportunitățile 
pe care energia regenerabilă de tip „cetățenesc” 
le prezintă pentru dezvoltarea locală. După cum 
a afi rmat mereu CESE, atingerea obiectivelor în 
materie de schimbări climatice necesită cadre 
juridice favorabile, astfel încât societatea civilă să 
devină un participant activ la producția de ener-
gie din surse regenerabile. Al doilea eveniment, 
organizat în cooperare cu Președinția italiană și cu 
OIM, a reliefat o serie de modalități de consolidare 
a aspectelor legate de muncă, în viitorul acord pri-
vind clima.

În paralel cu negocierile ofi ciale privind schimbările 
climatice, COP 20 a găzduit și o amplă conferință a 
societății civile și a părților interesate, care a con-
stat în sute de manifestări legate de numeroasele 
aspecte practice ale schimbărilor climatice. Impli-
carea acestor actori este esențială, având în vedere 
că guvernele nu vor reuși să rezolve singure această 
problemă: este nevoie de acțiuni colective și con-
certate ale autorităților, societăţii civile, întreprin-
derilor, comunităților, ONG-urilor și oamenilor de 
pe întreg globul. (fda) ●

The F Word: Ima-
ges of Forgiveness 
este o colecție de 
imagini și povești de 
viață impresionante 
care invită la reflecție, 
explorând tema iertării 
în contexte marcate 
de atrocitate. Expoziția 
prezintă poveștile unor 
persoane ale căror vieți 
au fost zdruncinate de 

violență, tragedie și nedreptate și care învață să 
ierte, să se reconcilieze sau să meargă mai departe. 
Expoziția este ideea jurnaliștilor britanici Marina 
Cantacuzino și Brian Moody – acesta din urmă 
fotograf – care au adunat numeroase mărturii din 
Regatul Unit, Africa de Sud, Statele Unite ale Ame-
ricii, Irlanda de Nord, Israel și Palestina.

Inaugurată pentru prima dată la Londra în 2004, 
această expoziție a fost prezentată în peste 300 de 
locuri din întreaga lume. Expoziția va fi  deschisă 
publicului în clădirea CESE în perioada 21 ianuarie 
– 4 februarie 2015.  (ab/ms) ●

Deschiderea Conferinţei de la Lima privind schimbările 
climatice (COP 20); sursa: Comisia Europeană

-n.p

Martin Siecker, președintele Secţiunii pentru piaţa unică, 
producţie și consum a CESE
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ICE: un instrument care stârnește tot mai mult interes
Comitetului Economic și Social European îi revine importanta sarcină de a acționa ca punte între societatea civilă 

organizată și instituţiile UE, prin sprijinul acordat iniţiativelor cetățenești europene (ICE). Iniţiativa cetățenească 
europeană este un instrument prin care un milion de cetățeni europeni, resortisanți a cel puţin un sfert dintre statele 
membre, pot solicita în mod direct Comisiei Europene să propună un act juridic într-un domeniu în care statele 
membre i-au conferit anumite competențe la nivelul UE. Prin urmare, ICE reprezintă un instrument important de 
sprijinire a societății civile pentru ca aceasta să-și aducă contribuția la procesul de elaborare a politicilor europene.

CESE este de acum înainte bine plasat pentru a oferi consiliere cu privire la adaptările și evoluțiile necesare pentru 
viitoarea politică. Grupul ad-hoc se ocupă în prezent de revizuirea procesului ICE, în încercarea de a-l face mai 

accesibil pentru grupurile de cetățeni. El dorește să propună un serviciu de asistență privind ICE, să joace rolul de 
mentor și mediator pentru rețelele ICE și să sprijine cooperarea dintre instituțiile UE, pentru a crea o veritabilă rețea 
interinstituțională de sprijin în materie de ICE. În acest context, la 10 decembrie, Ombudsmanul European a venit 
la CESE pentru a prezenta concluziile anchetei sale din proprie inițiativă privind inițiativa cetățenească europeană.

Așa cum subliniază dna Madi Sharma, membră a Grupului ad-hoc al CESE, „Problema cu care se confruntă azi Uniu-
nea Europeană este că cetățenii nu se simt implicați în activitățile Bruxelles-ului. Inițiativa cetățenească europeană 
este un instrument juridic important, prin care cetățenii UE se pot exprima si pot propune legislație pe teme care, 
în opinia lor, vor consolida UE și vor deschide drumul către schimbările pe care oamenii le doresc”. (ppm) ●

Potențialul inovator al orașelor europene

PE SCURT

La 10 noiembrie 2014, CESE a organizat o 
conferință intitulată „Orașe inteligente – către 
o redresare economică europeană prin inter-
mediul inovării civice”. Evenimentul a reunit 
peste 100 de factori de decizie politică, edili și 
reprezentanți ai societății civile, care au parti-
cipat la o dezbatere pe tema rolului orașelor 
inteligente în reindustrializarea economiilor 
din UE.

În discursul său de deschidere, președintele 
CESE, dl Henri Malosse, a evidențiat potențialul 
de inovare al orașelor europene și a subliniat 
că un oraș inteligent este un oraș în care 
fi ecare își asumă rolul care îi revine. Agenda 
în domeniul orașelor inteligente poate avea 
succes numai dacă toți actorii societății civile 
devin capabili să elaboreze și să dezvolte 

soluții inovatoare, astfel încât orașele inteli-
gente să devină o realitate. Acest mesaj a fost 
preluat de toate cele trei mese rotunde, care 
au urmărit identifi carea elementelor esențiale 
ale unui oraș inteligent și rolul noilor tehnolo-
gii în adaptarea orașelor noastre, astfel încât să 
devină spații de viață inteligente și durabile.

Evenimentul s-a încheiat cu intervenția dnei 
Daniela Rondinelli, care a afi rmat: „Trebuie să 
adoptăm pentru orașele inteligente o proiec-
tare centrată pe cetățeni, care să răspundă 
unor nevoi umane reale și să poată oferi răs-
punsuri la provocările societale prin forme de 
participare și de cooperare bazate pe tehno-
logie”. Una dintre principalele concluzii a fost 
aceea că proiectele urbane inteligente trebuie 
să se extindă până la dimensiuni industriale 
prin intermediul unor modele inovatoare de 
cooperare între întreprinderi, administrațiile 
orașelor și cetățeni. Acest lucru poate fi  reali-
zat prin îmbunătățirea competențelor digitale 
ale părților interesate, ajutorul acordat între-
prinderilor nou-înfi ințate din mediul urban 
pentru a-și dezvolta activitățile și creșterea 
investițiilor în infrastructuri prin intermediul 
parteneriatelor public-privat. (ap) ●

Conferință privind îndatorarea excesivă a gospodăriilor

La 12 decembrie 2014, CESE a găzduit o conferință pe tema 
îndatorării excesive a gospodăriilor. Organizată în colaborare 
cu Rețeaua europeană privind îndatorarea consumatorilor 
(European Consumer Debt Net) și Rețeaua europeană pentru 
incluziune fi nanciară (European Financial Inclusion Network), 
conferința a adus laolaltă factori de decizie politică, organizații 
ale consumatorilor, reprezentanți ai sectorului fi nanciar și ai 
mediului universitar care au discutat măsuri de limitare și de 
gestionare a îndatorării excesive.

Problema îndatorării excesive a gospodăriilor se afl ă pe ordi-
nea de zi a CESE de ani de zile. Așa cum a subliniat președintele 
Secțiunii pentru piața unică, producție și consum, Martin Siecker, 
în discursul său de deschidere, CESE a solicitat Comisiei Europene 

și statelor membre încă din 2000 să ia măsuri pentru a combate îndatorarea excesivă în UE. 14 ani 
mai târziu, este evident că situația nu a evoluat mult, ba chiar s-a înrăutățit.

Cele patru mese rotunde organizate în timpul conferinței au arătat că există deja diverse soluții, 
dar mai rămân încă multe de făcut. În Avizul privind protecția consumatorilor și îndatorarea 
excesivă, adoptat anul trecut, CESE a reafi rmat necesitatea de a se lua măsuri la nivel european 
și și-a exprimat încă o dată sprijinul pentru conceptul de „credit responsabil”, care implică 
atât din partea distribuitorilor, cât și din partea subscriitorilor, utilizarea unor practici loiale și 
etice. (dz) ●

Pentru informații suplimentare, consultați: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-household-over-indebtedness

UE și mijloacele de cOMunicare? – Iar acum, încotro?

Seminarul societății civile, Milano, 27 și 28 noiembrie 2014

La 12 decembrie 2014, CESE a organizat 
o audiere publică în Chania, Creta, pe tema 
„Insulele inteligente — un model care să 
favorizeze creșterea economică, ocuparea 
forței de muncă și dezvoltarea durabilă”, 
în cooperare cu INSULEUR și Camera de 
comerț din Chania și în contextul avizului 
din proprie inițiativă al CESE pe aceeași 
temă, al cărui raportor este dna Darmanin.

În discursul  său de deschidere, 
președintele CESE, dl Henri Malosse, a 
subliniat că anumite insule din interi-
orul Uniunii Europene au fost neglijate 
de legislația națională și a UE, deși se 
confruntă cu bariere specifice în ceea 
ce privește conectivitatea la rețea, 
transportul și conectivitatea la internet. 
El a subliniat importanța unui dialog 
între persoanele care locuiesc pe insule 
și instituțiile UE, având în vedere că 
legislația Uniunii trebuie adaptată în 
consecință.

Cele mai discutate propuneri privind 
modul în care insulele își pot valorifica 

propriul potențial de dezvoltare au venit 
din partea dlui profesor Godfrey Bal-
dacchino. Prof. Baldacchino este specialist 
în studii privind insulele la Universitatea 
din Malta și președintele ISISA (Asociația 
internațională pentru studii privind insu-
lele mici). El a propus o abordare bazată 
pe sectoarele de nișă ale turismului, care 
să permită insulelor mici să-și diversifi ce 
activitatea, specializându-se în diferite 

domenii în cadrul acestei piețe. Este cazul 
turismului medical în Barbados, al turismu-
lui centrat pe activități de scufundare în 
Malta și al turismului axat pe oferte pentru 
petrecerea lunii de miere în Maldive. Prof. 
Baldacchino a încheiat afi rmând că, pentru 
dezvoltarea unei economii insulare mici, 
descentralizarea politicilor economice este 
o necesitate. (lvg) ●

Insulele inteligente — un model care să favorizeze creșterea economică, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea durabilă

Reine-Claude Mader, 
membră a CESE și raportor al 
avizului exploratoriu pe tema 
„Protecția consumatorilor 
și tratamentul adecvat al 
îndatorării excesive pentru 
prevenirea excluziunii sociale”

Seminarul societății civile din 2014 – în coope-
rare cu Uniunea Europeană de Radio și Televizi-
une (UER) – a avut ca temă „UE și mijloacele de 
cOMunicare” [The EU and ME(dia)], în centrul 
dezbaterilor afl ându-se informarea cetățenilor 
în UE și în țările vecine. La evenimentul orga-
nizat la Palazzo Reale, pus la dispoziție cu 
amabilitate de primăria orașului Milano, au 
participat și câțiva membri ai CESE, precum și 
vicepreședintele Comitetului, dl Hans-Joachim 
Wilms, care a prezidat seminarul.

Aproape 150 de participanți au luat parte la 
dezbaterile structurate sub forma a patru gru-
puri tematice, abordând problemele curente, 
independența mediei, posibilitățile pe care le 
oferă platformele sociale și, nu în ultimul rând, 
o analiză a campaniei electorale de dinaintea 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 2014.

Unele concluzii au fost foarte interesante:
 ● În ciuda milioanelor de știri transmise 

zilnic pe diverse teme legate de UE și 
pe alte subiecte, oamenii încă nu au 

cunoștinţe aprofundate despre aface-
rile europene. Impactul pozitiv al UE este 
deseori neglijat în relatările pe subiecte 
naționale. Media joacă un rol esențial în 
informare și interacțiune. Încă este nevoie 
de posturi publice pentru relatări despre 
viața cotidiană.

 ● Sursa finanțării are o influență directă 
asupra conținutului. În cadrul seminarului 
s-au dat exemple practice ale modului în 
care mass-media poate fi  folosită pentru 
manipulare, dezinformare și propagandă. 

de neglijat; mai important însă rămâne 
contactul direct cu publicul.

 ● În ceea ce privește alegerile pentru PE, 
dezbaterile televizate au reprezentant o 
inovare, iar abordarea descentralizată a 
dat rezultatele scontate.

Puteți citi mai multe detalii pe pagina 
noastră de internet, http://www.eesc.
europa.eu/, la rubrica „Events & Acti-
vities”, iar în curând în broșura noastră 
dedicată acestei manifestări, care va fi  
disponibilă în ianuarie 2015. (sma) ●Independența mediei și a jurnaliștilor 

este indispensabilă pentru ca 
cetățenii să fi e informați.

 ● Cetățenii sunt puși în fața unei 
multitudini de surse de infor-
maţii. Instituțiile UE nu pot lăsa 
conținuturile platformelor sociale 
doar în seama piețelor, ci trebuie 
să-și aducă propria contribuție 
și să se întrebe „Ce le pot oferi 
abonaților mei?” Platformele 
sociale sunt o completare deloc 
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