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EDITORIAL

Dragi cititori,

Legislația în materie de insolvență ar trebui
să trateze întreprinderile ca pe un bun social
Întreprinderile reprezintă un bun social
pentru Europa și ar trebui tratate ca atare.
Raportorul Antonello Pezzini (Grupul
„Angajatori”-IT) a remarcat că: „Ne străduim să inițiem un proces care să ducă la
recunoașterea întreprinderii drept ceea ce
este cu adevărat, și anume un bun fundamental pentru societate, în care atât
angajatorii, cât și lucrătorii au un interes”.
Trebuie creată o adevărată cultură a celei
de „a doua șanse” și este necesară instituirea unor structuri de sprijin pentru a oferi
asistență deținătorilor de întreprinderi
aflate în restructurare. CESE consideră că
ar putea contribui la activitatea Comisiei
în acest domeniu.

„Brexit” și viitorul
Aș dori să vă împărtășesc câteva gânduri care mi-au trecut prin minte în timpul
importantei conferințe organizate de CESE la Roma, la 13 martie, cu ocazia celei
de a șaizecea aniversări a semnării tratatelor.
Procedura este deja lansată, iar decizia Regatului Unit trebuie respectată. Este,
desigur, o slabă consolare, dar nu trebuie totuși să pierdem din vedere faptul
că procesul de integrare europeană s-ar fi aflat într-un punct mort dacă Regatul
Unit ar fi ales să rămână în UE în condițiile negociate de dl Cameron înainte de
referendum. Realitatea este că, de la aderarea Regatului Unit în 1973, guvernele
britanice nu au făcut, în general, decât să frâneze orice politică socială și orice
măsură în favoarea integrării.
Or, am convingerea că singura modalitate de a obține adeziunea fermă a popoarelor la proiectul european este de a garanta, pe de o parte, că integrarea înregistrează progrese și dă rezultate atractive și, pe de altă parte, că urmărirea
obiectivelor care constau în bunăstarea națiunilor, într-o mai mare coeziune
regională și socială și în armonizarea „în sens ascendent, și niciodată descendent”
este definită în mod clar ca prioritatea absolută.
În ceea ce privește „Brexitul” în sine, îl vom primi pe dl Barnier în plen și vom lua
măsurile necesare pentru a ne exprima cu privire la negocieri și la rezultatul lor.
În ceea ce privește viitorul Uniunii, sunt mulțumit să constat că Comisia a lansat
o dezbatere publică pe această temă și sunt deosebit de încântat că președintele său, dl Juncker, mi-a transmis un mesaj prin care m-a anunțat că CESE va
fi consultat în legătură cu acest subiect. Suntem hotărâți să facem astfel încât
societatea civilă organizată din statele membre ale UE să își facă auzită vocea
cu privire la această chestiune fundamentală și avem intenția să folosim în acest
scop toate mijloacele de care dispunem.

Georges Dassis
Președintele CESE
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Ziua porților deschise

18 și 19 mai / CESE, Bruxelles
Conferință pe tema cercetării și
inovării responsabile în sectorul
sănătății

31 mai - 1 iunie / CESE,
Bruxelles
sesiunea plenară a CESE

Piața unică digitală: protecția
consumatorilor trebuie să fie
prioritatea numărul unu
Volumele mari de date: cum
reducem la minimum riscurile
şi generăm beneficii maxime
pentru toți

La 30 martie, CESE a adoptat un aviz
privind propunerea de directivă privind
insolvența întreprinderilor prezentată de
Comisie, menită să armonizeze procedurile de restructurare preventivă în întreaga
Europă. CESE sprijină pe deplin propunerea
Comisiei de a muta accentul de pe lichidare
pe restructurarea timpurie în ceea ce privește insolvența întreprinderilor, dar recomandă o serie de măsuri pentru a ajuta la

atenuarea impactului social al insolvenței.
În special, Comitetul propune introducerea
unui mecanism de „alertă socială”, pentru
a avertiza părțile interesate de îndată ce
survin dificultăți, crearea unor fonduri speciale pentru a garanta plata salariilor, precum și acordarea accesului la „a doua șansă”
întreprinzătorilor aflați în faliment doar cu
condiția divulgării integrale de către aceștia
a informațiilor financiare.

Coraportorul, dna Franca Salis-Madinier (Grupul „Lucrători”-FR), a ținut
să precizeze următoarele despre mecanismul alertei sociale: „Este important ca
angajații și reprezentanții acestora să fie pe
deplin informați în amonte și cât mai curând
posibil, deoarece numai anticiparea posibilelor evoluții permite o mai bună gestionare
a problemelor”. (dm)
l

Instrumentele de apărare comercială (IAC) eficiente,
actualizate și compatibile cu acordurile OMC sunt
esențiale pentru competitivitatea industriei europene
CESE solicită dnei comisar
Malmström să asigure
protecția industriei și
a locurilor de muncă
împotriva importurilor
neloiale
Loialitatea este o condiție preliminară
pentru comerțul deschis. Un set de instrumente de apărare comercială (IAC) eficiente,
actualizate și compatibile cu acordurile
OMC este esențial pentru competitivitatea
industriei europene. Avizul CESE pe tema
„Instrumente de apărare comercială - metodologie”, adoptat la sesiunea plenară din
martie, sprijină propunerea Comisiei vizând
o nouă metodologie anti-dumping, dar solicită îmbunătățiri.
Raportorii, Christian Bäumler (Grupul
„Lucrători” - DE) și Andrés Barcelò Delgado, (Grupul „Angajatori” - ES) au solicitat
accelerarea reformei IAC de către comisarul Malmström: „Trebuie să asigurăm condiții echitabile de concurență pentru industria
europeană și menținerea locurilor de muncă
și a creșterii economice. Nu cerem protecționism, ci un comerț loial”.

CESE sprijină propunerea potrivit căreia
marja de dumping ar trebui să fie calculată
pe baza unor valori de referință care să țină
cont de costurile de producție și de vânzare
denaturate în mod semnificativ. „Apreciem
intenția CE de a folosi o metodologie specifică
pentru a stabili marjele de dumping pentru
importurile din țări în care intervenția statului
este semnificativă, dar dorim totodată să se
țină seama de nerespectarea standardelor
OIM și a acordurilor multilaterale din domeniul mediului”, a afirmat Bäumler.

www.eesc.europa.eu

CESE consideră, de asemenea, că ar trebui să
devină obligatorie publicarea unor rapoarte de
țară pentru statele împotriva cărora există un
număr ridicat de cauze anti-dumping, că sarcina probei ar trebui definită clar și nu ar trebui
transferată industriei UE și că procedurile de
depunere a plângerilor trebuie să fie mai accesibile întreprinderilor și IMM-urilor. (sma) l

Piața unică
digitală: protecția
consumatorilor
trebuie să fie
prioritatea
numărul unu

Discuțiile intense și revelatoare desfășurate cu ocazia manifestării festive Ziua europeană a consumatorului 2017, organizată de CESE în Malta, la 21 martie,
au demonstrat importanța exercițiului de verificare
a adecvării de către Comisie, în ceea ce privește piața
unică digitală. Multe dintre standardele existente sunt
complet trecute cu vederea atunci când consumatorii, comercianții și furnizorii interacționează în spațiul
virtual. Cu toate acestea, comerțul electronic nu este
singurul subiect care dă bătăi de cap organizațiilor de
protecție a consumatorilor: mașinile autonome, geoblocarea, protecția datelor și multe altele necesită și ele
o mai bună reglementare. Discuțiile au arătat că se pot
aduce îmbunătățiri în ceea ce privește protecția consumatorilor și accesul la lumea digitală.
Dl vicepreședinte Gonçalo Lobo Xavier a subliniat
contribuția adusă de CESE, care oferă societății civile un
forum în cadrul căruia să-și poată exprima preocupările,
și a afirmat: „Piața unică digitală poate juca un rol important în economia colaborativă, cu condiția ca drepturile
consumatorului să fie protejate. Avem nevoie de o reglementare adecvată, iar în această privință, am convingerea că vom izbuti ceea ce ne-am propus”. Dl Antonio
Longo (Grupul „Activități diverse” - IT), președintele
Grupului de studiu al CESE „Agenda digitală”, a declarat
că societatea digitală ar trebui să creeze conexiuni, și nu
să dezbine, și a subliniat necesitatea de a spori competențele digitale.
Tema centrală a acestui eveniment, care a reunit experți
în domeniul IT, factori de decizie politică, reprezentanți
ai organizațiilor întreprinderilor și ai organizațiilor de
protecție a consumatorilor, precum și membri ai CESE,
a fost „Piața unică digitală: care sunt beneficiile ei pentru
consumatori?”
Dl Martin Siecker (Grupul „Lucrători” - NL), președintele Secțiunii pentru piața unică din cadrul CESE, a afirmat la încheierea evenimentului: „Pentru cetățeni este
important să se simtă în siguranță atunci când se „avântă”
în lumea digitală. Preocuparea noastră comună ar trebui
să fie aceea de a oferi Europei cadrul de reglementare
necesar pentru a proteja verigile cele mai slabe din cadrul
lanțului – și anume consumatorii.” (sma)
l

Dna comisar Crețu îndeamnă la recunoașterea
caracterului special al provocărilor cu care se
confruntă insulele Uniunii Europene
În insulele europene locuiesc 21 de milioane de
oameni, ceea ce reprezintă aproximativ 4% din populația UE. Ca urmare a caracterului lor insular și a distanței
față de continent, aceste teritorii se confruntă frecvent
cu dezavantaje structurale grave. În cadrul unei dezbateri cu dna Corina Crețu, comisarul european pentru
politică regională, CESE a solicitat adoptarea unui cadru
integrat de politici pentru a răspunde provocărilor sociale, economice și de mediu ale insulelor.
„Insulele din UE și statele membre insulare se confruntă
cu situații foarte speciale, iar Uniunea trebuie să recunoască acest lucru. Chestiunea nu este legată doar

de bani, ci și de flexibilitatea politică. S-a văzut clar
că o abordare universală nu dă rezultatele așteptate”
a afirmat dl Stefano Mallia (Grupul „Angajatori” MT), raportor al CESE. „Invităm Comisia ca, atunci când
concepe noi politici, să țină seama de situația pe care
o creează insularitatea și să asigure un grad mai mare
de flexibilitate.”
Dna comisar Crețu și-a reafirmat angajamentul de
a acționa astfel încât „politica de coeziune să rămână
principalul instrument de investiții al UE în toate regiunile”. „Insulele se confruntă cu dezavantaje cu adevărat considerabile, dar prezintă și potențial în ceea ce

privește producția de energie, precum și ca teren de
testare în materie de tehnologii moderne, de energie
din surse regenerabile etc. Este de datoria noastră să le
sprijinim în aceste eforturi, prin introducerea unor dispoziții mai flexibile pentru insule”, a mai declarat dna Crețu.
În avizul său pe tema „Insulele din UE”, CESE insistă
asupra necesității de a se depune mai multe eforturi în
vederea recunoașterii caracterului unic al provocărilor
cu care se confruntă insulele și invită UE să definească
un cadru legislativ integrat în vederea depășirii acestor
provocări. (mq)
l

Volumele mari de date: cum reducem la minimum riscurile
şi generăm beneficii maxime pentru toți
Un studiu publicat de CESE
examinează etica volumelor mari de
date în contextul politicilor UE

identifice societățile care utilizează practici etice în
legătură cu protecția datelor cu caracter personal.

CESE a publicat recent un studiu intitulat „Etica tehnologiei de lucru cu volume mari de date (Big Data)”,
elaborat de Evodevo, o întreprindere italiană specializată
în volume mari de date, analize semantice și informații din
surse deschise. Studiul se concentrează asupra implicațiilor sociale și etice a volumelor mari de date și analizează 5 măsuri destinate să prevină dezechilibrul dintre
persoanele care utilizează servicii digitale și colectorii de
date, care ia proporții odată cu înaintarea revoluției digitale.

un portal web european, unde cetățenii au acces
la informații privind datele cu caracter personal pe
care le-au oferit în schimbul unor servicii.

2)

un sistem european de certificare — similar cu ISO —
pentru a-i ajuta pe utilizatorii de servicii digitale să

o declarație de gestionare a datelor, care prezintă
modul în care întreprinderea respectivă se conformează standardelor europene privind protecția
datelor.

4)

o bază de date europeană pentru servicii de
e-sănătate.

5)

educația digitală privind volumele mari de date.

Dl Pierre-Jean Coulon (Grupul „Lucrători” - FR), președintele Secțiunii TEN, a declarat: „Serviciile digitale
au devenit atât de omniprezente, încât cei mai mulți
dintre noi nu mai pot concepe să trăiască fără ele. Este,
prin urmare, esențial ca cetățenilor europeni să li se ofere
posibilitatea de a profita la maximum de astfel de servicii,
fără a renunța la drepturile și protecția de care se bucură
în domeniile tradiționale. CESE își propune să joace un rol
activ în crearea condițiilor necesare pentru ca acest lucru
să se întâmple.” (dm)
l

Măsurile propuse de studiu includ:
1)

3)

Spațiul deține un potențial imens pentru societatea
europeană. Datele provenite de la sateliți pot fi utilizate
pentru furnizarea unor servicii ce pot îmbunătăți considerabil viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Noua
Strategie spațială pentru Europa a Comisiei contribuie
semnificativ la stabilirea căii de urmat în ceea ce privește
utilizarea spațiului în scopuri civile în Europa, afirmă CESE
într-un aviz recent adoptat, dar ar trebui să se înregistreze progrese în ceea ce privește exploatarea pe deplin
a avantajelor pe care spațiul le oferă societății europene.
De la monitorizarea culturilor la prevenirea dezastrelor
naturale, de la geolocalizare la gestionarea fluxurilor de
migranți: acestea sunt doar câteva dintre modurile –
existente sau posibile – prin care Europa poate utiliza
datele transmise de sateliții săi înapoi, pe Pământ. Pentru a putea profita la maximum de aceste date, Comisia
trebuie însă să înființeze centre care să preproceseze
volume mari de date și să le pună la dispoziția întreprinderilor, a IMM-urilor și a altor actori.
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Spațiul nu înseamnă doar știință
avansată, ci și un izvor nesecat de
avantaje pentru toți europenii
„Spațiul nu mai este apanajul marilor corporații, precum
Airbus. Și IMM-urilor li se oferă posibilități multiple de
dezvoltare a unor noi materiale și tehnici. IMM-urile sunt
deosebit de eficiente în ceea ce privește dezvoltarea de
aplicații și servicii creative”, afirmă raportorul avizului,
dl Mindaugas Maciulevičius (Grupul „Activități
diverse” - LT). Există deja exemple în acest sens, în diferite state membre.
CESE subliniază și necesitatea de a se asigura un buget
adecvat, care să le poată concura pe cele ale actorilor
majori din domeniul spațial. În prezent, lucrurile stau
cu totul altfel. Deși bugetul pentru activități spațiale al
Europei este al doilea ca mărime din lume, în termeni
absoluți, ca procent din PIB se situează doar pe locul al
șaselea. China și Rusia alocă și ele bugete enorme pentru
activitățile spațiale, însă cifrele respective sunt dezvăluite doar parțial. De asemenea, CESE atrage atenția asupra
faptului că strategia spațială a UE va avea succes numai
dacă și sectorul privat investește în spațiu.

În plus, Comitetul insistă și asupra educației. Activitățile
spațiale înseamnă locuri de muncă de înaltă calificare.
Europa trebuie să îi formeze/ să îi recalifice pe lucrători și
pe tineri pentru a face față cererii pieței de competențe

legate de spațiul cosmic, în special în ceea ce privește
utilizarea datelor. În același timp, trebuie să crească gradul de conștientizare cu privire la potențialul spațiului
pentru societate în general. (dm)
l

Declarația președintelui
Comitetului Economic și Social
European cu ocazia celei de
a șaizecea aniversări a semnării
tratatelor de la Roma

PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ CONTINUĂ SĂ NEGLIJEZE PERSOANELE CU AUTISM
Numai un procent cuprins între 10% și 24% dintre adulții cu autism au un loc de muncă – a reieșit în urma unei
dezbateri a Secțiunii pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie (SOC) din cadrul CESE, care a avut
loc la 3 aprilie.
Comitetul a organizat această dezbatere axată pe angajarea persoanelor cu autism cu ocazia Zilei Internaționale
de Sensibilizare cu privire la Autism (2 aprilie) și pentru
sprijinirea unei campanii lansate de către asociația Autism
Europe, în vederea unei societăți mai accesibile persoanelor cu această caracteristică.
Vorbitorii în cadrul dezbaterii au arătat că persoanele cu
autism se confruntă cu prejudecăți și bariere atunci când
caută un loc de muncă sau doresc să îl păstreze, însă prin
acordarea unui sprijin adecvat și prin înțelegere, acestea
ar putea deveni membri productivi ai societăți.
„Majoritatea persoanelor cu autism sunt inactive”, a declarat Donata Vivanti Pagetti, vicepreședintă a EDF
și fostă președintă a asociației Autism Europe, adăugând că mai puțin de 10% din persoanele care suferă de
autism lucrează. Asociația Autism Europe estimează că numărul se situează între 10% și 24%.
Dna Pagetti Vivanti consideră că programele de formare pe tot parcursul vieţii și o mai bună corelare între
posturile vacante și candidații corespunzători sunt metode esențiale pentru integrarea acestor persoane pe
piața forței de muncă.
Un exemplu de bune practici l-a oferit Dirk Rombaut, din partea societății Passwerk, cu sediul la Anvers,
care angajează cu succes ingineri de software cu tulburări din spectrul autismului (TSA). Aceștia sunt evaluați
și urmează cursuri de formare adaptate, după care le sunt atribuiți formatori care să-i ajute să se adapteze la
locul de muncă.
Dl Rombaut a declarat că îndrumarea profesională și formarea lucrătorilor cu tulburări din spectrul autismului
se dovedește a fi o investiție care oferă randamente incredibile.
„Este pur și simplu absurd să se respingă persoanele cu autism”, a declarat el.

Tratatele de la Roma au fost semnate cu exact șaizeci
de ani în urmă. Nu erau nici primele, nici ultimele tratate
care urmau a fi convenite între țările europene, dar ele au
marcat o etapă crucială în înălțătorul, nobilul și îndrăznețul proces inițiat de oameni competenți în urma unui
război îngrozitor, marcat de cele mai atroce crime.
Acest proces se voia exact contrariul a ceea ce tocmai
devastase Europa și întreaga lume. În opoziție cu tot ceea
ce semănase distrugere, în fața violenței, urii, rasismului,
naționalismului îngust, dictaturii, absurdității și încălcării
drepturilor omului, el a plasat valorile ce trebuiau construite: pacea, democraţia, justiția, libertatea, echitatea, colaborarea, dialogul, solidaritatea și respectul față de ceilalți.
Ceea ce s-a creat în acea zi a fost o comunitate „economică”, dar în preambulul tratatului se stabileau fără echivoc implicațiile acestei inițiative: semnatarii afirmau „ca
scop esențial al eforturilor lor îmbunătățirea constantă
a condițiilor de trai și de muncă ale popoarelor lor”. Aceștia se declarau „hotărâți să mențină și să întărească [...]
pacea și libertatea” și nu se temeau să invite „celelalte națiuni ale Europei, care le împărtășesc idealul, să se alăture
efortului lor”, afirmându-și dorința arzătoare de a reduce

„decalajul dintre diferitele regiuni și rămânerea în urmă
a zonelor defavorizate”. Este clar că atenția comunității
economice se îndrepta în cele din urmă către popoare,
indivizi, cetățeni și modul lor de viață.
Sunt încă numeroși aceia care își amintesc cum arăta
Europa în 1957, pentru că au trăit în acele vremuri, și știu
că a cunoscut, din păcate pentru mulți, câțiva ani grei,
cât țările semnatare erau încă doar șase. Comunitatea
care prindea contur, în ciuda tuturor criticilor imaginabile, a reprezentat o binecuvântare pentru națiunile care
au beneficiat de pe urma sa. Ea a fost, de asemenea, un
model și o speranță pentru cei care aspirau la integrare,
fie și numai ca o modalitate de a ieși din dificultăți și
dictatură. Eu însumi am trăit o epocă în care nimeni din
Comunitate nu punea sub semnul întrebării principiul care
stă la baza acesteia - era criticat mai degrabă ritmul lent
de progres -, un moment în care practic toți cei din afara
acesteia vedeau în aderare un ideal.
A reciti aceste documente și mărturii vechi și a zăbovi puțin
pentru a reflecta la istoria noastră nu este un exercițiu de
cercetare teoretică sau vreo formă de nostalgie. Este vorba
de ceva mai actual ca niciodată: avem datoria de a lăsa

„Interzicerea glifosatului” —
o problemă care divizează Europa
potrivit cărora glifosatul este „probabil cancerigen”, dna
Franziska Achterberg (Greenpeace) a solicitat interzicerea acestuia în UE.
Graeme Taylor (ECPA) a afirmat că glifosatul este vital
pentru agricultură, în contextul în care, până în 2050, trebuie asigurată hrana pentru nouă miliarde de persoane,
iar 40% din producția agricolă mondială se pierde anual
din cauza organismelor dăunătoare și a bolilor.

CESE invită susținătorii și oponenții
să dezbată propunerea de interzicere
lansată de ICE
La 5 aprilie, Secțiunea NAT a organizat o dezbatere cu
susținătorii și oponenții inițiativei cetățenești europene
(ICE) privind solicitarea de interzicere a glifosatului, care
a strâns deja 640 000 de semnături.

„Pur și simplu nu există nicio alternativă la glifosat”,
a afirmat Oana Neagu (Copa Cogeca). Interzicerea
ar avea un impact negativ asupra mai multor culturi,
deoarece ar fi necesari 20-30 de litri de combustibil/
hectar în plus și timpul de lucru săptămânal ar crește
cu 50-80 de ore.
Oliver Moore (ARC 2020) a declarat că principala
problemă este „neselectivitatea” glifosatului (distruge
toate plantele fără deosebire) și faptul că este „antimicrobian” (distruge și bacterii, alge și ciuperci), propunând
în schimb o abordare agroecologică.

ICE a prezentat trei solicitări: interzicerea glifosatului, reforma procedurii de aprobare a pesticidelor și introducerea unor obiective obligatorii de
reducere a utilizării pesticidelor în întreaga UE.

Michael Flueh (Comisia Europeană) a afirmat că
legislația UE este printre cele mai stricte din lume
și a menționat că EFSA și ECHA au fost implicate în
procesul decizional și ambele au ajuns la concluzia
că este improbabil ca glifosatul să fie genotoxic sau
cancerigen.

Dezbaterile au evidențiat opinii divergente în rândul
vorbitorilor. Făcând trimitere la evaluările IARC și OMS

CESE își propune să ofere o platformă de dezbatere pentru toate propunerile ICE relevante. (sma)
l

Pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la autism, CESE și asociația Autism Europe au organizat, de asemenea, o expoziție de fotografie, prezentând lucrările a trei fotografi, în cadrul campaniei intitulate „Împreună
eliminăm barierele cu care se confruntă autismul – Să construim o societate accesibilă”. (ll)
l
copiilor noștri o lume în stare bună, de preferință „durabilă” din toate punctele de vedere, chiar dacă nimic nu
este niciodată dobândit pe vecie și trebuie să ne străduim
mereu pentru a face progrese.
Însuși Tratatul de instituire a Comunității Europene este
cel care a dat naștere Comitetului Economic și Social
European, descris ca fiind constituit din „reprezentanți ai
diferitelor componente cu caracter economic și social ale
societății civile organizate, mai ales ai producătorilor, agricultorilor, transportatorilor, lucrătorilor, comercianților și
meșteșugarilor, ai profesiunilor liberale, ai consumatorilor
și de interes general”. A fost o decizie înțeleaptă din două
motive: mai întâi pentru că a permis instituțiilor să asculte
opiniile organizațiilor societății civile – chiar dacă acest
termen nu era încă folosit în 1957 – și, în al doilea rând,
deoarece nu numai că a permis acestor organizații să își
exprime punctele de vedere, dar și, mai presus de toate,
pentru că Comitetul le-a așezat în jurul unei mese la

Bruxelles, trasându-le sarcina de a se cunoaște și respecta
reciproc, de a dialoga și a elabora avize împreună, pentru
a fi, astfel, parte a procesului istoric.
Există o serie de aspecte în tratat – Principiile generale –
care erau juste și „ingenioase din punct de vedere politic” și
care, din perspectivă istorică, continuă să fie astfel.
Ne revine nouă sarcina de a le pune în centrul atenției,
pentru că aceasta este ceea ce contează. Este de datoria
noastră să afirmăm răspicat ce este Uniunea Europeană,
de ce există și la ce trebuie să servească.
Numai de noi depinde ca, în conformitate cu spiritul care
stă la baza Comunității, UE să rămână unită, democratică,
bazată pe solidaritate, pașnică, prosperă și receptivă la
opiniile cetățenilor.
Bruxelles, 25 martie 2017

Audiere CESE - Norme
învechite ale UE
împiedică lupta
împotriva produselor
contrafăcute
și piratate
Industria produselor contrafăcute afectează locurile
de muncă și creșterea economică în Europa și provoacă
guvernelor pierderi de miliarde de euro prin neîncasarea
veniturilor din impozite. În ultimul deceniu, importurile de mărfuri falsificate și-au dublat volumul la nivel
mondial, din cauza comerțului digital. Este momentul
ca Comisia și statele membre să actualizeze cadrul
juridic al Europei, adaptându-l la secolul XXI și punând
în aplicare măsurile necesare de verificare și de supraveghere a pieței. Consumatorii trebuie să fie mai bine
informați - dreptul lor la informare este chiar consacrat
ca atare la articolul 169 din TFUE. Sectoarele public și
privat au datoria de a colabora pentru combaterea piratării produselor.
Aceasta a fost esența audierii CESE cu tema Industria
produselor contrafăcute și piratate, desfășurată la
6 aprilie, care a reunit experți recunoscuți reprezentând
industria, reprezentanți ai unor asociații ale lucrătorilor și ale întreprinderilor, ai platformelor relevante și ai
Comisiei.
„Comisia nu a reușit să asigure un cadru juridic solid”
a declarat Antonello Pezzini, raportor pentru avizul
din proprie inițiativă pe acest subiect. El a menționat
propria sa experiență și lupta necontenită împotriva

contrafacerii în sectorul textil și în industriile de înaltă
tehnologie din Italia, arătând că Europa nu poate continua să folosească în acest domeniu instrumente concepute înainte de 2000.
La eveniment au participat și reprezentanți din câteva
dintre industriile cele mai afectate - printre care sectorul
produselor din piele, farmaceutic, al jucăriilor, al construcțiilor și al produselor de lux - care au vorbit despre
provocările cu care se confruntă în materie de contrafacere și despre soluțiile pe care le aplică pentru a face
față acestei probleme. (sma)
l
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Grupul „Angajatori”
al CESE
Importanța dialogului social, rolul organizațiilor patronale, situația economică în
țările din zona Balcanilor, progresele înregistrate în procesul de aderare și provocările
politice actuale: acestea au fost principalele
teme abordate în cadrul discuțiilor de la
masa rotundă a angajatorilor din Balcani,
care a avut loc la Ljubljana, Slovenia, la 22
martie 2017. Evenimentul a reunit reprezentanți ai organizațiilor patronale din Slovenia, Croația, Serbia, Bosnia și Herțegovina,
Muntenegru și fosta Republică iugoslavă
a Macedoniei.

Reprezentanții organizațiilor patronale
care au participat la manifestare au făcut
schimb de informații privind actualele
evoluții politice și economice din țările
lor. Angajatorii din țările care doresc
să adere la UE au prezentat o serie de
provocări cu care se confruntă acestea,
cum ar fi decalajul de competitivitate și
ritmul lent în care progresează negocierile.
Participanții au căzut de acord că
o cooperare regională consolidată ar
contribui la pregătirea țărilor pentru
aderarea la UE.
În încheierea conferinței, dl Jacek
Krawczyk, președintele Grupului „Angajatori” al CESE, a subliniat faptul că acest

PUBLICAȚII NOI
În ce fel ajută organizațiile
societății civile refugiații și
migranții din UE:
Experiențe de succes și practici promițătoare prezentate la ediția din 2016
a Premiului CESE pentru societatea
civilă
grup își propune să continue cooperarea
cu organizațiile angajatorilor și întreprinderilor din Balcani.
Conferința a fost organizată în comun de
Grupul „Angajatori” și Asociația Angajatorilor din Slovenia (ZDS). (lj)
l

Grupul „Lucrători” va discuta programul Președinției
malteze și politica comercială a UE
Grupul „Lucrători” al CESE
Cu ocazia Președinției malteze, Grupul
„Lucrători” al CESE va organiza o ședință
extraordinară la Malta, la 11 și 12 mai.
Prima zi a acestei ședințe va fi dedicată situației economice și sociale din țara-gazdă
și priorităților și programului Președinției
malteze. O alocuțiune de bun venit rostită de președinta Grupului „Lucrători”,
Gabriele Bischoff, va deschide o dezbatere de grup importantă. Prim-ministrul
Joseph Muscat va pronunța un discurs
cu privire la provocările pe care le întâmpină Președinția malteză și la rezultatele
scontate. Ministrul familiei și solidarității
sociale, Michael Farrugia, ministrul de

finanțe, Edward Scicluna, ministrul educației și ocupării forței de muncă, Evarist
Bartolo, și ministrul turismului, Edward
Zammit Lewis, vor participa la dezbaterile privind coeziunea economică şi socială,
situația pieței forţei de muncă și relațiile de
muncă în Malta și în UE.
Discuțiile se vor axa pe necesitatea urgentă
de a relansa proiectul european printr-o
serie de politici în măsură să ofere o convergență ascendentă între statele membre
ale UE și în interiorul acestora în ceea ce
privește condițiile de viață și de muncă.
Lucrătorii și cetățenii își vor recâștiga încrederea în UE numai dacă aceasta va reuși
să găsească și să ofere soluții concrete la
problemele lor, oferind locuri de muncă

de calitate și asigurând ocuparea integrală
a forței de muncă, egalitatea în materie de
oportunități economice și sociale, protecția
socială, securitatea personală și bunăstarea.

22 și 23 martie 2017, Bruxelles

Să „pornim împreună la drum... pentru
a scăpa omenirea de povara sărăciei...”
și „să punem în practică un nou program
universal... care va impune respectarea
drepturilor omului în cazul fiecăruia” sunt
obiective foarte ambițioase. Însă pasul de
la declarații la acțiuni concrete se dovedește și mai dificil de făcut, motiv pentru
care guvernanța eficace a Agendei 2030
dobândește o importanță capitală. Este
limpede că programul la care ne-am referit va deveni realitate doar dacă cetățenii
vor sprijini activ tranzițiile necesare, iar
societatea civilă se va implica direct pe
tot parcursul procesului.
În acest sens, conferința organizată de
Grupul „Activități diverse” va adopta
o abordare axată pe patru direcții:

●● în primul rând, ea urmărește să reafirme
faptul că Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă are trei dimensiuni de
egală importanță (economică, socială
și de mediu), care prezintă o legătură
intrinsecă, se consolidează reciproc
și sunt indivizibile. Înregistrarea de
progrese în realizarea obiectivelor de
dezvoltare durabilă (ODD) va depinde
de măsura în care deciziile politice,
strategice și tehnice vor ține seama de
aceste interconexiuni. Prin urmare, se
impune o evaluare a creșterii „dincolo
de PIB” și trecerea de la indicatori la
configurarea de politici;
●● în al doilea rând, evenimentul va
face cunoscute oportunitățile pe care
Agenda 2030 le oferă sub aspectul
elaborării unui discurs pozitiv privind
democrația și creșterea economică
durabilă în Europa. Fără îndoială,
Agenda 2030 reprezintă cadrul cel mai
potrivit pentru orientarea strategiilor

Cele 284 de inițiative propuse pentru ediția din 2016 a Premiului pentru societatea
civilă oferă un set de experiențe și practici
de succes care pot funcționa drept sursă de
inspirație, evidențiind rolul jucat de societatea civilă în furnizarea de asistență umanitară și de solidaritate socială și contribuția ei
la incluziunea socioeconomică a migranților,
a solicitanților de azil și a refugiaților în UE.
Această publicație furnizează informații
generale despre Premiul pentru societatea
civilă și prezintă cele cinci proiecte câștigătoare, precum și o selecție din inițiativele
prezentate de ceilalți candidați. Inițiativele
au fost grupate în opt teme și domenii de
intervenție. Broșura oferă o radiografie

europene și naționale în tratarea schimbărilor societale actuale și viitoare. Limbajul drepturilor (cele universale, dar
și drepturile comunității) furnizează
cadrul director general pentru o astfel
de abordare;
●● cel de al treilea obiectiv va consta în
îmbunătățirea comunicării cu privire
la avantajele pe care le oferă îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), pentru fiecare persoană în
parte și pentru întreaga populație. În
acest scop, vor fi prezentate o serie de
studii de caz privind diferite inițiative
de la nivel local;
●● în fine, cel de al patrulea obiectiv va fi
reprezentat de identificarea celui mai
eficient rol pe care societatea civilă
îl poate juca în cadrul gestionării și
punerii în aplicare a ODD, atât la nivel
național, cât și la nivel european, în
vederea realizării în comun a Agendei
2030. (cl)
l

a situației la zi a organizațiilor societății
civile implicate pe teren.
Broșura este disponibilă online și în format
tipărit în engleză, franceză și germană la
adresa: În ce fel ajută organizațiile societății
civile refugiații și migranții din UE | Comitetul Economic și Social European (fgr) l

A 60-a aniversare a UE la Paris
La 24 martie, dl Thierry Libaert, membru al
CESE (FR - Grupul „Activități diverse”), a luat
cuvântul în numele Comitetului Economic și
Social European la un eveniment la nivel înalt
desfășurat la Paris și dedicat celei de a 60-a
aniversări a UE. La eveniment au participat
și Christophe Lefevre (Grupul „Lucrători”)
Laure Batut (Grupul „Lucrători”) și Emmanuelle Butaud (Grupul „Angajatori”) în
calitatea lor de membri francezi ai CESE. Evenimentul a fost găzduit de primarul Parisului și sponsorizat de Reprezentanța Comisiei
Europene în Franța, de Biroul de informare
al Parlamentului European în Paris, de Secțiunea franceză a Mișcării Europene și de CESE.
Fiecărui vorbitor i s-a cerut să evidențieze
două realizări ale UE care au reprezentat un
beneficiu concret și două provocări esențiale
cu care se confruntă UE.
l

Cea de-a doua zi a ședinței va fi consacrată
modalităților de a dezvolta o politică comercială mai echitabilă și mai transparentă a UE,
care să aducă beneficii lucrătorilor și cetățenilor, fără a pune însă în pericol standardele
sociale sau libertatea sindicatelor. Contribuții importante cu privire la CETA sunt
așteptate din partea profesorului de drept
al muncii, Reingard Zimmer, și a reprezentantului guvernului valon, Thierry Delaval.
(mg)
l

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă:
un nou reper în materie de drepturi și progres în UE,
Grupul „Activități diverse”
al CESE
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Masa rotundă a angajatorilor
din Balcani — provocări actuale
și perspective viitoare

Pașaportul european pentru o cetățenie activă disponibil
acum online
Pașaportul european pentru
o cetățenie activă (PEPCA), disponibil
până în prezent în versiune tipărită în cele
23 de limbi oficiale ale UE, a fost una dintre
publicațiile CESE care au avut cel mai mare
succes. Ca atare, avem plăcerea de a anunța
lansarea versiunii lui digitale, care oferă
o interfață dinamică, cu informații și
funcții suplimentare, precum și link-uri,
quiz-uri și grafice informative pentru a ilustra datele prezentate și a face drepturile
cetățenilor ușor de vizualizat.
Pașaportul face legătura între cetățeni,
organizațiile societății civile și ideile acestora, pe de o parte, și instituțiile UE și procesul de decizie de pe întregul continent,
de cealaltă parte. El este conceput să-i
ajute și să-i îndrume pe cetățeni astfel încât să-și poată face auzită vocea,
încurajându-i să pună întrebări de bază privind organizarea temporală (Când ar trebui

să acționezi?), cooperarea (Cu cine ar trebui
să te asociezi?) și instrumentele (Ce instrument participativ disponibil ar trebui să folosești?) necesare pentru cetățenia activă și
democrația participativă în UE.
Această versiune electronică este disponibilă în EN/FR/DE. (fgr)
l
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Tinerii noștri cred
în Europa – nu trebuie
să-i dezamăgim!

Your Europe, Your Say! 2017:
CESE îi întreabă pe tinerii europeni:
„EU@60: Și acum, încotro?”

Dragi cititori,
Aș dori să deschid această ediție specială a buletinului nostru informativ cu
câteva gânduri despre învățămintele
pe care le putem desprinde din cea
de-a opta ediție a manifestării Europa
ta, părerea ta (Your Europe, Your Say! –
YEYS), care a avut loc la sfârșitul lui
martie. Totodată, aș dori să vă împărtășesc câteva dintre ideile pe care tinerii
europeni care au luat parte la această
manifestare ne-au rugat să le transmitem liderilor UE.
În urma acestei manifestări de două
zile, pot să afirm cu convingere că
am mare încredere în viitorul Europei.
Tinerii aceștia sunt dovada că tineretul
nostru este pe calea cea bună. Au arătat
că sunt inteligenți, că le pasă de ceilalți
europeni și de mediul în care trăim cu
toții. Își doresc să contribuie la un viitor
echitabil, prosper și pașnic. Nu în ultimul rând, ei cred în Europa. Au încredere în puterea
unității, a coeziunii și a solidarității,
Contez pe tinerii europeni să fie atât prezentul, cât și viitorul nostru, așa cum ne-a amintit în
sesiunea de deschidere, cu o elocvență impresionantă, eseistul de 17 ani din Cipru; îi îndemn
deci să folosească toate mijloacele și instrumentele pe care le au la îndemână pentru a-și
face auzită vocea.
Fac apel la guvernele naționale și la instituțiile UE să impulsioneze investițiile în programe
precum Erasmus (pot spune cu mândrie că sunt, la rândul meu, un „produs Erasmus”) și să
încurajeze mai mulți tineri să-și facă o parte din studii sau din formarea profesională în alte
state membre. Acest lucru este important nu numai pentru o mai bună înțelegere reciprocă,
ci și pentru a-i motiva pe tineri să-și îmbunătățească nivelul de cunoștințe de limbi străine.
După cum știm cu toții, limbile străine deschid uși și construiesc punți.
Pentru mine, nu a fost o surpriză faptul că două dintre cele trei propuneri care au întrunit
cele mai multe voturi au vizat necesitatea de a construi o poveste europeană comună, fie
prin conținut audiovizual plăcut, dar informativ și prin platformele de comunicare socială,
fie prin cărțile de istorie din școală.
Tinerii participanţi le-au solicitat liderilor să stimuleze interesul față de politică, concentrându-se asupra unor „conținuturi atrăgătoare” despre Uniunea Europeană. Aș dori să adaug că
toate părțile implicate din Europa – liderii politici și parlamentarii, dar și noi, ca societate civilă
organizată – trebuie să spună povestea Europei, să își asume proiectul și să arate ce progrese
uriașe s-au făcut în 60 de ani – din punct de vedere economic, social și din perspectiva valorii
pe care societatea europeană a ajuns să o acorde mediului, devenind un campion global
al protecției lui. Nu trebuie să uităm nici reușita integrării a 13 țări care, până de curând, au
fost separate de celelalte. Acesta este unul din reperele istoriei secolului XX.
Pentru tinerii europeni, este important și să dobândească o înțelegere comună a istoriei
europene – de la est la vest și de la sud la nord. Este important ca școlile să-i învețe, dintr-o
perspectivă europeană – concentrându-se pe fapte, nu pe învinovățiri și rușine – despre
cele două războaie ale secolului al XX-lea care au distrus speranțele și viețile a milioane de
oameni și să analizeze mai profund cauzele: de ce s-a întins atât de multă nemulțumire și
ură, precum o boală infecțioasă, pe întregul continent? Cum au ajuns niște lideri autoritari
înspăimântători să acapareze atât de multă putere? Cum a putut reînvia violența în Balcani
către sfârșitul secolului trecut? Dar, mult mai important, trebuie să desprindem învățăminte
din istorie: mai întâi de toate, oricare ar fi problemele cu care ne confruntăm în
Europa, nu trebuie să oferim naționalismului șansa de a ne dezbina. Le datorăm
asta tinerilor europeni. Și este datoria noastră, a tuturor, față de Europa.
Gonçalo Lobo Xavier
Vicepreședinte al CESE

„Voi sunteți prezentul și viitorul
nostru, iar Europa are nevoie de voi”
au fost cuvintele cu care vicepreședintele CESE, Gonçalo Lobo Xavier,
a întâmpinat 99 de tineri la manifestarea anuală „Europa ta, părerea ta”,
organizată de Comitetul Economic și
Social European (CESE). Vicepreședintele i-a încurajat pe participanți
să profite de această ocazie unică de
a se întâlni cu tineri de vârsta lor din
întreaga Europă, de a-și folosi competențele în materie de limbi străine,
de a afla mai multe unii despre alții
și de a-și face noi prieteni, care le pot
schimba viața și percepţiile cu privire
la acest proiect spectaculos numit
Uniunea Europeană.
La 30-31 martie, CESE a organizat manifestarea sa anuală „Europa ta, părerea
ta”. Având în vedere că aceasta avea loc
imediat după sărbătorirea celei de-a 60-a
aniversări a proiectului european și a Comitetului Economic și Social European însuși,
CESE le-a pus tinerilor participanți întrebarea: „EU@60: Și acum, încotro?”. Din
peste 680 de candidaturi, în decembrie au
fost selectate 33 de școli, care au trimis la
Bruxelles câte trei elevi și un profesor să
discute despre viitorul Europei și, de fapt,
despre propriul viitor, din perspectiva lor
de adolescenți.

de propria tinerețe și de primul serviciu,
început, de nevoie, la 12 ani – ca în cazul
multora din generația sa – el le-a atras
atenția tinerilor să-și asume propria responsabilitate: „Începând din anii ‚70, am
trăit într-o prosperitate în continuă creștere.
Însă lucrurile pe care astăzi le privim ca de la
sine înțelese nu au picat din cer. Generațiile
mai în vârstă – părinții și bunicii voștri – au
construit prosperitatea Europei, adesea cu
prețul unor mari sacrificii. Acum este sarcina
voastră să faceți în așa fel încât continentul
european să rămână unul al păcii și bunăstării
și este și răspunderea voastră să reacționați
și să vă împotriviți populiștilor care vor să ne
dărâme Europa.”

separat, ci necesită forța combinată a 27 de
state.”

Întâmpinându-i pe tineri, vicepreședintele
Comisiei Europene, Jyrki Katainen, a făcut
referire la decizia finală privind Brexitul,
din aceeași săptămână: „Este un moment
trist când un membru al comunității noastre
ne părăsește, dar trebuie să privim situația ca
pe o oportunitate de a crea o nouă UE, cu 27
de țări și, eventual, alte state care ni se vor
alătura în viitor.” Făcând referire la discuțiile
din cadrul manifestării „Europa ta, părerea
ta”, el i-a încurajat pe tineri să discute despre
Europa pe care și-o doresc și să nu uite că
„logica din spatele UE este aceea că o mare
varietate de provocări globale, precum securitatea, schimbările climatice sau migrația
nu pot fi soluționate de niciun stat membru

Cei 33 de profesori au contribuit și ei foarte
activ la succesul YEYS, pregătindu-și elevii
și însoțindu-i în excursia la Bruxelles. Ei au
avut parte de o sesiune paralelă de stabilire
de contacte, făcând apoi o vizită la centrul
pentru public al Parlamentului European
(Parlamentarium) și au avut astfel ocazia să
facă schimb de bune practici și să afle mai
multe despre rolul CESE. „Ascultați-vă profesorii”, a spus Lobo Xavier, „ei au sarcina,
îndeplinită cu brio, de a vă sprijini și de a vă
împărtăși valorile lor.”

Președintele CESE, Georges Dassis, a afirmat în discursul de deschidere că, de la criza
financiară – „care nici nu și-a avut originea
în Europa, ci în SUA” –, imaginea proiectului
european a avut oarecum de suferit. „Europa
și-a pierdut din strălucire. Unul dintre motive
este acela că oamenii au uneori impresia că
Europa nu aparține decât marilor întreprinderi și bănci, însă Europa e în primul rând în
mâinile cetățenilor europeni.” Amintindu-și

www.eesc.europa.eu

În cadrul manifestării de o zi și jumătate,
tinerii participanți au lucrat împreună în
grupuri și în sesiuni plenare pentru a trasa
traiectoria pe care și-o imaginează pentru
Europa și pentru a elabora propuneri privind
modul de a-și atinge obiectivele. În final, au
ales prin vot trei propuneri. Acestea vor fi
transmise acum Comisiei, care, așa cum
a subliniat dl Katainen, așteaptă cu interes
să audă care au fost reacțiile lor la cele cinci
scenarii pentru viitorul Europei prezentate
în Cartea Albă a președintelui Comisiei Europene, dl Juncker.

Aceasta a fost cea de-a opta ediție consecutivă a manifestării „Europa ta, părerea ta”
organizată de CESE, iar numărul tot mai
mare de candidaturi și participarea entuziastă a tinerilor au confirmat că este nevoie
de evenimente de acest tip pentru a le propune tinerilor o platformă în cadrul căreia
să-și poată face auzite vocile. (sma)
l
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Tinerii europeni solicită Uniunii Europene
să combată risipa de alimente și sărăcia
Un control mai bun și o mai bună
gestionare în ceea ce privește risipa de
alimente, o programă didactică de istorie
europeană, pentru a combate naționalismul,
și instituirea unei Zile Europene în școli,
pentru a-i ajuta pe tineri să înțeleagă mai
bine Europa: acestea au fost principalele
recomandări adresate factorilor de decizie
politică de către liceenii care au luat parte la
manifestarea „Europa ta, părerea ta” (Your
Europe, Your Say! – YEYS), cu obiectivul
de a întâmpina provocările cu care se
confruntă UE.
În cadrul manifestării pentru tineret organizate de Comitetul Economic și Social
European (CESE), un grup de 100 de elevi
cu rezultate excelente din 33 de licee din
UE-28 și din cele 5 țări candidate s-au întâlnit pentru a împărtăși idei proaspete cu
privire la direcția spre care ar trebui să se
îndrepte UE în următorii ani.
„Mulți cred că tânăra generație nu este altceva decât un viitor în devenire” a declarat
Andri Pandoura, câștigătorul ediției din
2016 al concursului de eseuri pe teme europene Youth Essay Competition, în vârstă de
17 ani. „Dar lucrurile nu stau așa. Noi suntem
prezentul, un prezent căruia îi pasă și care are
potențialul, dacă nu de a schimba lumea, cel
puțin de a încerca să o schimbe. Din acest
motiv avem nevoie de mai multe investiții
în formare, programe și conferințe adresate
tinerilor și, cel mai important, de mai multă
încredere în tânăra generație”.
Grupul a discutat subiecte fierbinți, de
actualitate, printre care și șomajul în rândul tinerilor, integrarea migranților, inegalitatea socială și de gen, mediul, redresarea
economică, terorismul și securitatea. Tinerii
au formulat apoi 10 propuneri specifice, în
atenția factorilor de decizie.
În urma dezbaterii intense și însuflețite
a diverselor propuneri, elevii au convenit
asupra a trei priorități menite să îmbunătățească viitorul Uniunii Europene:
1.

reducerea risipei de alimente, pentru
a ajuta populația săracă și a promova
durabilitatea;

2.

combaterea naționalismului prin educație interactivă și prin stabilirea de
comun acord a unei programe didactice de istorie;

3.

sporirea interesului politic pentru
Europa, prin valorificarea potențialului
platformelor de comunicare socială și
al educației, prin introducerea de conținut atractiv și prin instituirea unei Zile
Europene în școli.

Membrii și factorii de decizie ai CESE au fost
impresionați de capacitatea tinerilor de
a gândi în afara șabloanelor și de a reflecta
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la principalele aspecte care afectează în prezent societățile Europei.
„V o i s unt e ți pr e ze n t u l ș i v i i t o r u l
nostru, iar Europa are nevoie de voi”,
a afirmat vicepreședintele CESE, dl
Gonçalo Lobo Xavier, în discursul său de
deschidere. „Aveți ocazia să vă faceți auzite
opiniile, indiferent de convingeri, rasă sau
culoare, și acest lucru este de neprețuit. Marele
câștig este că întâlniți oameni de pretutindeni
și că vă afirmați poziția cu privire la viitorul
Europei”.

Prioritățile tinerilor noștri
Elevii s-au arătat preocupați de problemele
de mediu și de sărăcie, votând în
favoarea propunerii de a reduce risipa
alimentară și de a ajuta populația
săracă. Elevul care a pledat în favoarea
propunerii câștigătoare a declarat: „Este
necesar, în regim de urgență, un control
mai bun al proceselor agricole, cu scopul de
a diferenția alimentele sigure de cele care nu
prezintă siguranță. UE nu a depus suficiente
eforturi pentru a reduce risipa de alimente și
pentru a încuraja donarea de alimente către
adăposturile pentru cei flămânzi”.
Educația a fost identificată ca fiind unul
dintre cele mai importante instrumente
care poate contribui la abordarea actualelor provocări și amenințări. „Problema este
că oamenii și-au pierdut încrederea în UE”,
a afirmat un alt participant, care a sugerat
instituirea unei Zile Europene în școli,
pentru a spori cunoștințele generale despre
UE și a stimula dezbaterile.
Creșterea sentimentului naționalist în numeroase state membre, stârnită de teama de
migrație, de șomaj sau de acte de terorism,
s-a aflat, de asemenea, în centrul atenției.
Pentru a o combate, tinerii delegați au sugerat să se aloce fonduri europene în vederea creării unei programe didactice de
istorie europeană, cu scopul de a-i învăța
pe tineri istoria și valorile noastre comune.

Un grup de tineri a propus crearea de
sisteme naționale care să ajute la
integrarea refugiaților, cu sprijin
structural și practic din partea UE: „Avem
nevoie de un program educațional pentru
a le preda refugiaților lecții despre cultura
noastră, dar ar trebui să învățăm și noi
despre culturile lor. Aceasta pentru că, în cazul
în care doar ei învață despre noi, iar noi nu
învățăm despre ei, ne va fi mereu frică de ei și
multiculturalismul nu va funcționa”.

Care ar trebui să fie
celelalte priorități ale UE?

Participanții au evidențiat, de asemenea,
necesitatea de a stimula spiritul antreprenorial în rândul tinerilor prin cursuri
de formare și stagii, subliniind că „numai
prin sprijinirea activităților antreprenoriale,
țările noastre pot rezolva șomajul și crește
standardele de viață”.

Vocea tinerilor va avea ecou
CESE va lua măsuri pentru ca aceste
propuneri ale tinerilor privind modul în care
UE ar putea construi un viitor mai bun să
fie transmise legiuitorilor, integrându-le în
avizele Comitetului și transmițând Comisiei
Europene conținutul celor trei recomandări
care s-au dovedit cele mai populare. În
plus, o delegație de elevi participanți la
manifestarea YEYS va prezenta propunerile
câștigătoare în cadrul Zilelor Societății
Civile ale CESE, la 26 și 27 iunie.
În discursul său de încheiere, dna Evangelia Kekeleki (Grupul „Activități
diverse” – EL) a declarat: „Este fascinant să
discutăm cu voi, mai tânăra generație, și să vă
cunoaștem ideile. Astăzi sunt pe deplin convinsă că sunteți foarte buni urmași ai generației mele. Voi puteți construi o altă Europă,
o Europă a valorilor și a solidarității, o Europă
care lucrează pentru oameni, nu doar pentru
bani. Depinde de voi să creați Europa pe care
o meritați”. (mq)
l

Elevii participanți la YEYS au propus și votat zece propuneri. Iată cele șapte propuneri
care nu au ajuns în top, împreună cu numărul de voturi întrunite:
●● Crearea unei organizații care să-i ajute pe refugiați să se integreze în statele UE –
integrare prin educație (36 de voturi)
●● Un sistem de învățământ ideal care să ducă la ocuparea forței de muncă în rândul
tinerilor (35 de voturi)
●● Standarde comune de mediu în interiorul frontierelor UE (30 de voturi)
●● Concentrarea asupra cauzelor profunde ale terorismului (+ rolul mass-mediei)
(26 de voturi)
●● Stimularea antreprenoriatului local prin programe de sprijin (20 de voturi)
●● Egalitatea de gen (18 voturi)
●● Crearea de organe naționale care să-i ajute pe oameni să comunice direct cu
instituțiile UE, fără a se baza pe guvernele naționale (15 voturi)
l

Implicarea membrilor
Mulțumiri speciale le revin tuturor membrilor care au făcut vizite în școli, pentru
angajamentul lor de a-i pregăti pe elevi
pentru dezbaterea de la Bruxelles: Martina Širhalová, Martin Siecker, Andreas Pavlikkas, Gunta Anča, Lidija Pavić-Rogošić,
Marie Zvolská, Roman Haken, Cristian Pîrvulescu, Séamus Boland, Dimitar Manolov,

Alfred Gajdosik, Irini Ivoni Pari, Emilio Fatovic, Primož Šporar, Renate Heinisch,
Kinga Jóo, Reine-Claude Mader, Arno Metzler, Raunemaa Pirkko, Charles Vella, Meelis Joost, Pater Krzysztof, Gintaras Morkis,
Miguel Cabra de Luna, Brenda King,
Yves Somville, Mário Soares, Josiane Willems,
Ionuţ Sibian, Ariane Rodert.
l
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YEYS cu cuvintele elevilor
Educație

„
„
„

Școala se află la baza societății, însă creează roboți, nu
oameni. E un proces care pune mai multă valoare pe note
decât pe învățare.

”

Ar trebui să-i lăsăm pe tineri să spună ce-și doresc să se
schimbe în sistemul de învățământ.

”
”

Ar trebui să promovăm învățarea prin experimentare și
să-i lăsăm și pe elevi, și pe profesori să aibă ceva de spus cu
privire la ce învață și ce predau la școală.

„

Participarea tinerilor

„
„”
„ ”
„
Naționalismul

Naționalismul distruge însăși țesătura din care este făcută
Europa.
Diferența dintre „noi” și „ei” stă la baza
naționalismului.
A vorbi mai mult de o limbă sparge obstacolul creat de
stereotipuri și combate naționalismul.

”

UE ar trebui să aducă puterea de decizie mai aproape
de oameni, prin platformele de comunicare socială, prin
televiziuni și prin crearea unui forum instituțional pentru tinerii
din toate statele membre, pentru ca tineretul să simtă că este
auzit.

„”
”

Politicienii ar trebui să consulte mai frecvent
cetățenii.

Cât privește naționalismul, totul se reduce la sistemul de
învățământ – dacă elevii au acces la mai multe programe de
schimb, acest lucru le poate oferi tinerilor perspective diferite,
punând sub semnul îndoielii ce se învață la școală – profesorii sau
politica pot avea de promovat o perspectivă proprie.

”

„

Mediu
Reciclarea este o problemă globală și trebuie să
participăm cu toții la acest efort. Oamenii care nu reciclează
ar trebui pedepsiți cu amenzi sau cu o impozitare mai
ridicată.

„”
”

Este important ca oamenii să fie sensibilizați cu privire la
problemele referitoare la mediu: este nevoie să îi educăm pe
cetățenii UE.

Migrația și refugiații

„

Integrarea refugiaților ar trebui să aibă loc în ambele
sensuri. Ei trebuie să înțeleagă cultura țării-gazdă, dar oamenii
din țara-gazdă ar trebui și ei să încerce să le înțeleagă
cultura.

”
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Terorism și securitate

Abordarea provocărilor demografice

În prezent, abordăm problema terorismului încercând
să-l reprimăm cu acțiuni fizice și militare, dar, dacă ne uităm la
cauzele mai profunde, este limpede că vorbim despre oameni
marginalizați, care cred că singura lor soluție este să creeze
teroare pentru a se face auziți la televizor și în mass-media.

Majoritatea țărilor au o rată a natalității în scădere în
Europa, iar în 10-15 ani, aceasta ar putea deveni o problemă
gravă. Absența tinerilor care să lucreze și să introducă valoare în
economie va face ca dezvoltarea să fie dificilă.

„
„
„

”

Dacă acordăm mai puțină atenție atacurilor teroriste în
mass-media și pe platformele de comunicare socială, vom face
ca terorismul să nu-și mai atingă scopul.

”
”

Oamenii nu se gândesc la terorism în afara stereotipului
nociv al Islamului extremist, însă și alte grupuri, cum ar fi
extrema dreaptă, comit acte de teroare.

„
„
„ ”
”
„
”
Integrarea europeană

Cred că pacea este importantă, pentru că este baza UE și
lucrul cel mai important pe care îl reprezintă.

”

Moneda euro ne unește, o monedă comună face ca totul să
fie mai ușor.
UE nu are nevoie de o armată: crearea unei culturi militare
este odioasă, există valori mai importante asupra cărora ar trebui
să se concentreze Uniunea.
Eu cred că Europa este o țară și că suntem cu toții frați și
surori cu accente diferite.
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„
„
„

Egalitatea între bărbați și femei

”

E secolul XXI! Ar trebui să fie întru totul normal să îți dezvolți
o carieră, să-ți urmezi visul, genul nu ar trebui să conteze.

”

Problema în societatea noastră este că le învățăm pe fete
cum să aibă grijă de ele însele, dar nu-i învățăm pe bărbați cum
să se poarte. Primul pas pentru a ajunge la egalitatea de gen
este educația din casele și școlile noastre.

”

„

YEYS

Lucrul cel mai interesant de la YEYS este că vor să audă
toate propunerile noastre, ce părere avem despre temele care
afectează Europa în prezent și ne întreabă mereu. Ne dau voie să
vorbim și să participăm.

„

”
”

Europa ta, părerea ta este o manifestare senzațională, ar
trebui instituționalizată!

