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EDITORIAL

Dragi cititori,

Societatea europeană ar
trebui să treacă de la o cultură
a obiectelor folosite și aruncate
la o epocă mai durabilă,
creatoare de locuri de muncă

CESE adoptă avize privind economia
colaborativă, economia funcționalității și nudging
Vă doresc fiecăruia din inimă un an fericit și plin de împliniri. Mi-aș dori ca el să vă aducă
numeroase satisfacții și multă fericire, în viața personală, bineînțeles, dar și în viața profesională.
Munca are un rol foarte important în viața noastră și este practic imposibil să o separăm cu totul
de existența privată.
Cu toții vrem să avem mulțumirea lucrului bine făcut și să ne bucurăm de recunoașterea pe care
o aduce acesta.
Un număr imens de concetățeni de-ai noștri sunt salariați. Dar nu trebuie să-i uităm pe cei care
nu au o activitate remunerată sau care sunt încă prea tineri pentru a munci și nici pe cei aflați la
pensie sau care nu au de lucru pentru că sunt bolnavi, au un handicap grav, sunt șomeri sau se

Sesiunea plenară din luna decembrie
a evidențiat importanța economiei colaborative și a celei a funcționalității, ca noi modele
economice pentru o Europă mai durabilă. Cu
toate acestea, se face totodată apel la Comisie
să asigure faptul că economia colaborativă nu
primejduiește siguranța locurilor de muncă
și nu creează breșe pentru evaziunea fiscală.
Folosirea tehnicilor nudge este una din căile
de a realiza acest lucru. CESE a propus, de
asemenea, punerea la punct a unui nou mod
de a reglementa și a evalua noua economie,
utilizând standarde diferite.

confruntă cu alte probleme.
Trebuie spus că majoritatea covârșitoare a organizațiilor societății civile reprezentate în cadrul
Comitetului au activități legate direct de muncă. Acest lucru se datorează pur și simplu enormei
importanțe a muncii în viața noastră.

În cursul dezbaterii privind avizul său pe tema
economiei colaborative, CESE a prezentat
preocupările existente privind siguranța locurilor de muncă și înmulțirea oportunităților

de evaziune fiscală în economia digitală descentralizată. CESE a tras un semnal de alarmă
privind riscul transferării valorii adăugate, în
interiorul lanțului valoric, dinspre economia
reală spre proprietarii de platforme digitale
specializate, ca în cazul partajării autovehiculelor. Avizul se concentrează asupra unor eventuale soluții, cum ar fi o agenție europeană de
rating pentru platformele digitale, bazată pe
transparență, nediscriminare și încredere.
În avizul său privind economia funcționalității, CESE și-a exprimat dorința de
a vedea societatea angrenată într-o tranziție
economică de la o etapă de supraexploatare
a resurselor și de risipă la o etapă mai durabilă, care pune accentul pe valorificarea mai
degrabă a calității decât a cantității și care

creează mai multe locuri de muncă. Comitetul
a recomandat accelerarea ritmului cercetării și
al progreselor în domeniul unor noi metode
de producție și consum conectate la economia
funcționalității, cum ar fi proiectarea ecologică,
economia circulară și economia binelui comun.
De asemenea, Comitetul a adoptat un aviz
privind conceperea de politici în temeiul teoriei nudge. Nudging-ul presupune
modificarea comportamentului persoanelor
prin intermediul unor „sugestii blânde” sau
„ghionturi” – și poate fi folosit în aproape orice
domeniu politic, precum utilizarea energiei,
sănătatea și gestionarea deșeurilor. CESE va
încuraja utilizarea acestui instrument eficient și
ușor de aplicat în elaborarea politicilor la nivel
european și național. Atunci când tehnicile
nudge sunt concepute cu grijă, ținând seama
atât de aspectele tehnice, cât și de cele etice,
ele au capacitatea de a încuraja oamenii să-și
modifice comportamentele. (mm)
l

Pe lângă ceea ce investim noi înșine în activitatea noastră – competențe, curaj, energie și voință –,
în opinia mea ar mai fi absolută nevoie de un singur lucru pentru ca urările pe care vi le adresez
să se împlinească cu adevărat: va trebui să fiți întâmpinați cu sinceritate, loialitate, dialog și, dacă
se poate, solidaritate. Avem nevoie unul de celălalt.
Oricum vor sta lucrurile, să nu scăpăm din vedere cele două lucruri esențiale care trebuie să ne
unească, mai ales în aceste momente grele pentru Europa și instituțiile ei. Mai întâi, faptul că
Uniunea Europeană este un câștig pentru cetățenii ei, motiv pentru care trebuie menținută și
dezvoltată. Apoi, necesitatea de a organiza societatea civilă și chiar de a o încuraja să înființeze
organizații, deoarece ea trebuie să fie bine reprezentată și ascultată.

Georges Dassis
Președintele CESE

DATE ÎN AGENDĂ

ÎN ACEST NUMĂR

7-8 februarie – Valletta,
Malta:
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Insulele din UE: de la handicapuri
structurale la teritorii favorabile
incluziunii

22-23 februarie – CESE,
Bruxelles:

sesiunea plenară a Comitetului

7
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Comisia trebuie să promoveze
o mai mare solidaritate în 2017,
afirmă CESE în cadrul dezbaterii
cu comisarul Timmermans
Se dă startul ediției 2017
a manifestării Your Europe, Your
Say!, inițiativa CESE dedicată
tinerilor
Aflați în ce constă contribuția
CESE – Un nou film de
prezentare a CESE

CESE solicită comisarului Katainen
măsuri pentru ca planul de investiții
să devină operaţional fără întârziere
Avizul privind FEIS 2.0
recomandă implicarea
capitalului privat
În decembrie, Consiliul de Miniștri a decis
să extindă Fondul european pentru investiții
strategice (FEIS), mobilizând încă 500 de miliarde EUR pentru investiții până în 2020. Sesiunea plenară a CESE din decembrie a solicitat
punerea în aplicare imediată a acestei decizii,
o acoperire echilibrată din punct de
vedere geografic pe întregul teritoriu
al UE și garantarea participării capitalului privat.
FEIS a dovedit soliditatea planului inițial. Operațiunile aprobate până în prezent însumează
peste 154 miliarde EUR, 62% fiind finanțate
de investitori privați. De asemenea, au fost
sprijinite 380 000 de IMM-uri, precum și peste
50 000 de microîntreprinderi. CESE a salutat
propunerea Comisiei și decizia Consiliului de
a prelungi FEIS și de a impulsiona finanțarea
acestuia. Sprijinul acordat IMM-urilor ar trebui
să fie continuat, însă, după cum s-a subliniat
în aviz, IMM-urile ar trebui să fie conștiente de
faptul că au primit sprijin din partea UE. CESE

a solicitat, de asemenea, o mai mare implicare
a capitalului privat și a subliniat importanța
unei acoperiri sectoriale și geografice echilibrate. În plus, CESE a subliniat necesitatea
de a consolida dimensiunea socială a FEIS și
a recomandat consolidarea Platformei europene de consiliere în materie de investiții
(EIAH), precum şi a rolului băncilor naționale
de promovare.
Dl Alberto Mazzola (Grupul „Angajatori” - IT),
raportorul CESE privind FEIS, a afirmat: „Vom
propune implicarea tot mai mare a capitalului privat – piaţa de obligațiuni, fondurile
de investiții şi de asigurări – garantându-se,
totodată, o utilizare corespunzătoare a acestora. În Europa, investitorii instituționali
gestionează circa 13 500 miliarde EUR, din

www.eesc.europa.eu

care o cotă mai mică de 1% este investită în
infrastructură.” Planul Juncker, care dispune
de fonduri mai mari decât alte iniţiative, permite operațiuni de investiții în proiecte europene de mare anvergură, cu o valoare mai
mare de 10 miliarde EUR, sprijinite cu precădere de capitaluri private. „Pentru a pune în
aplicare aceste proiecte, Comisia trebuie să
aibă o atitudine proactivă. FEIS ar trebui să
sprijine, de asemenea, factori precum tehnologiile cu dublă utilizare legate de sectoarele
securității și apărării comune și să modifice
în consecință lista sectoarelor excluse de la
finanţarea BEI”, a afirmat raportorul CESE.
(mm)
l
Supliment special
În urma ceremoniei de decernare a Premiului CESE pentru societatea civilă 2016,
în luna decembrie a anului trecut, CESE Info
publică un supliment special care cuprinde
prezentări ale câștigătorilor și interviuri cu
aceștia, precum și opiniile dlui președinte
Dassis referitoare la migrație ca problemă
centrală a epocii pe care o trăim și viziunea
dlui vicepreședinte Gonçalo Lobo Xavier
privind semnificația Premiului CESE pentru
societatea civilă.

Comisia trebuie să promoveze
o mai mare solidaritate în
2017, afirmă CESE
Vicepreședintele Timmermans a confirmat acest lucru:
„Cea mai mare provocare cu care ne confruntăm constă în
îmbunătățirea condițiilor socioeconomice, primele măsuri
din 2017 urmând să se concentreze pe pilonul drepturilor
sociale, piața unică digitală și uniunea energetică”.

În cursul dezbaterii din cadrul sesiunii plenare, la care
a participat dl Frans Timmermans, prim-vicepreședintele
Comisiei Europene, membrii CESE au pledat pentru reinstaurarea solidarității și responsabilității, același lucru fiind
susținut și în contribuția CESE la programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2017.

În contribuția sa la programul de lucru al Comisiei Europene
pentru 2017, CESE invită Comisia să se asigure că semestrul european va duce la îndeplinirea obiectivelor Strategiei
Europa 2020. De asemenea, Comitetul conchide că finalizarea pieței unice ar trebui să fie o preocupare majoră.

CESE consideră că 2017 ar trebui dedicat consolidării coeziunii
economice și sociale a UE, afirmării mai puternice a rolului său
la nivel global și adâncirii sentimentului de identificare a cetățenilor europeni cu UE. Georges Dassis, președintele
CESE, a precizat: „Trebuie să luptăm împotriva inegalității și
sărăciei, aceasta fiind singura cale de a-i convinge pe cetățenii noștri să se reunească în jurul proiectului european”.
Menținerea unui schimb sistematic de opinii cu organizațiile
societății civile și consolidarea dialogului social la toate nivelurile sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor UE.

Rolul UE de promotor la nivel mondial al păcii și
stabilizării trebuie consolidat prin intermediul unui sistem comun de azil, al unei solide politici comune externe
și de dezvoltare, al cooperării polițienești internaționale și
al controlului eficient al frontierelor externe. (cad/jk) l

Siguranța este piatra unghiulară a sectorului aviației
durabile, un domeniu esențial pentru creșterea economică
a UE. Dar siguranța în domeniul aviației înseamnă în secolul
XXI pregătire și adaptare constantă la noile riscuri în materie
de siguranță, cum ar fi dronele și noile forme de criminalitate
cibernetică. În vederea adaptării la acest mediu tehnologic
în schimbare, CESE a adoptat un aviz care pledează pentru
o nouă abordare în materie de siguranță, bazată pe evaluarea riscurilor și pe performanță, cu evaluarea periodică
a normelor, la fiecare cinci ani.

Internetul și tehnologiile digitale joacă un rol esențial în
viața economică și socială. Economia digitală generează deja
peste o cincime din creșterea PIB-ului în UE. Societatea
noastră depinde de internet și de tehnologiile digitale; prin
urmare, este important ca această infrastructură critică să
fie protejată în mod corespunzător.

„Noile norme privind siguranța aviației vor trebui să
garanteze un transport aerian sigur, fiabil și ecologic
pentru toți pasagerii și pentru ceilalți cetățeni”, a declarat dl Raymond Hencks (Grupul „Lucrători” – LU), raportorul avizului. „Trebuie să ținem seama de dimensiunea
europeană esențială a siguranței aviației și să ne sporim eforturile la nivelul UE. Statele membre ar trebui să
adopte o abordare comună, pentru a evita complexitatea
și redundanța standardelor de siguranță.”
Pe lângă această nouă abordare, ar trebui consolidate capacitățile Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) și
ar trebui asigurată o tranziție transparentă și incluzivă spre
noul sistem, pe baza evaluării riscurilor și a performanței.
În opinia CESE, mandatul AESA ar trebui extins, pentru

a integra responsabilitățile sporite din domeniul securității.
Acesta ar trebui să cuprindă mai ales măsurile în cazuri de
urgență. Finanțarea sa nu ar trebui să depindă de tarifele
percepute pentru serviciile privind cerul unic european. În
același timp, ar trebui luate în considerare și alte elemente,
cum ar fi cerințele de certificare pentru prestatorii de servicii de handling la sol și un sistem de acordare a licențelor
pentru echipajul de cabină.
CESE solicită reglementări cuprinzătoare și coerente pentru drone, pentru a garanta siguranța. Tot astfel, trebuie
instituită o abordare coerentă față de acordarea de licențe
pentru operarea și deținerea de drone, inclusiv o procedură
de înregistrare. (cad/jk)
l

Incidentele de securitate cibernetică provoacă economiei
UE pagube majore și subminează încrederea cetățenilor
în societatea digitală. Conform anchetei „Global State of
Information Security Survey 2016”, aproximativ 80% din
întreprinderile din UE s-au confruntat cu cel puțin un incident de securitate cibernetică, iar numărul de incidente de
securitate cu care s-au confruntat sectoarele industriale în
ansamblul lor a crescut în 2015, la nivel mondial, cu 38%.

CESE speră ca parteneriatul public-privat contractual în
materie de securitate cibernetică să fie utilizat pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor specializate în materie de
securitate cibernetică.

Pentru CESE, acest lucru demonstrează că Strategia de securitate cibernetică a UE din 2013 și acțiunile întreprinse în
cadrul acestei strategii nu sunt suficiente pentru a asigura
reziliența la atacurile cibernetice și un răspuns adecvat în
caz de incidente. De aceea, CESE a adoptat avizul „Consolidarea rezilienței sistemelor informatice din Europa”, care
salută Comunicarea Comisiei Europene pe această temă, dar
solicită, de asemenea, o actualizare a strategiei de securitate
cibernetică, propunând o serie de măsuri, cum ar fi alocarea unor fonduri adecvate pentru instituțiile responsabile
și pentru cercetarea şi inovarea din acest domeniu. În plus,

CESE salută intenția Comisiei de a evalua mandatul Agenției
Europene pentru securitatea rețelelor informatice şi solicită,
de asemenea, înființarea unei autorități a UE pentru securitatea cibernetică, precum și crearea unui model naţional
de dezvoltare în domeniul securității cibernetice și definirea
unui sistem de rating, menit să măsoare nivelul de rezilienţă
al fiecărui stat membru. În opinia Comitetului, printre priorităţile esențiale în această privinţă se numără şi pregătirea
personalului din administrația publică pe acest subiect,
sensibilizarea cetățenilor cu privire la riscuri și consolidarea
cooperării dintre toate părțile implicate. (jk)
l

Președinția malteză a UE: accent
pe aspectele esențiale

Principalele evenimente ale CESE
în cadrul Președinției malteze
●● 25 ianuarie: sesiunea plenară a CESE: prezentarea priorităților politice ale Preşedinţiei malteze
(Bruxelles)

În ianuarie 2017, într-un moment crucial pentru Europa,
Malta preia pentru prima dată ștafeta președinției prin rotație a Consiliului Uniunii Europene. Dincolo de celebrarea
celei de-a 60-a aniversări a Tratatelor de la Roma, în
martie 2017, și – cu această ocazie – finalizarea procesului de reflecție privind viitorul UE, lansat de șefii de stat
sau de guvern în septembrie 2016, la Bratislava, Președinția
malteză este conștientă și de posibilitatea declanșării prevederilor articolului 50, pregătindu-se deci pentru eventuala
demarare a negocierilor privind Brexit-ul. Trio-ul actual
este format din președințiile olandeză și slovacă și acoperă
perioada până la sfârșitul lunii iunie 2017. Pentru președinția
sa, Malta a stabilit următoarele priorităţi:

●● vecinătatea europeană: stabilizarea Libiei, procesul
de pace din Orientul Mijlociu, conflictul sirian și angajamentul în cadrul cooperării cu vecinătatea estică;

●● Turismul nautic și maritim

●● Aprilie: conferință pe tema „Europa digitală și
mutațiile industriale” (Malta)

●● migrație: consolidarea și raționalizarea sistemului
european comun de azil;

●● Îmbunătățirea competențelor persoanelor pe piața
forței de muncă

●● 31 mai: vernisajul expoziției Regnum, de Kris
Micallef (Bruxelles)

●● piaţa unică: eliminarea obstacolelor, cum ar fi tarifele
de roaming, și dezvoltarea uniunii piețelor de capital;

●● O educație de înaltă calitate pentru toți

●● 22-23 iunie: reuniunea anuală a președinților și
secretarilor generali ai CES naționale din UE și
ai CESE (Malta)

●● securitate: combaterea terorismului, gestionarea
frontierelor externe ale Uniunii, îmbunătățirea guvernanței Eurojust;
●● incluziune socială: îmbunătăţirea nivelului de participare a femeilor pe piaţa forţei de muncă, combaterea
violenţei pe criterii de gen;
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CESE solicită revizuirea Strategiei de
securitate cibernetică a UE
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Aviație: Este necesară o nouă abordare cu
privire la securitate, afirmă CESE

●● 7 februarie: audiere publică pe tema „Viitorul
insulelor în Uniunea Europeană” (Malta)

●● în domeniul maritim: guvernanța internațională
a oceanelor, inițiativa bazinului Mării Mediterane de
Vest.

●● 22 februarie: vernisajul expoziției Textures of
memory, de Joe P. Smith (Bruxelles)

Reflectând importanța acestor priorități, Președinția malteză a solicitat CESE elaborarea unor avize exploratorii
referitoare la următoarele subiecte:

●● 21 martie: conferință pe tema „Ziua europeană
a consumatorului” (Malta)

●● Insulele din UE: de la handicapuri structurale la teritorii
favorabile incluziunii
Printre audierile și ședințele prevăzute a avea loc în Malta,
CESE va organiza, la 21 martie 2017, evenimentul său anual
intitulat Ziua europeană a consumatorului. Tema acestui an este „Piața unică digitală: beneficiile pentru consumatori”. (jb)
l

●● 5 iulie: sesiunea plenară a CESE: prezentarea
rezultatelor Președinției malteze (Bruxelles)

Broșura CESE privind prioritățile sale pe durata
Președinției malteze poate fi descărcată la
adresa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.41204
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Solidaritate cu migranții în
Uniunea Europeană
De-a lungul istoriei, migranții au contribuit
activ la dezvoltarea economică, socială şi culturală a societăţilor europene, precum şi la diversitatea lor. În momentul de faţă, în contextul unei
populaţii în curs de îmbătrânire, avem nevoie de
competenţele lor, de energia şi hotărârea lor.
Anumite studii efectuate de Organizaţia Naţiunilor Unite arată că migranții aduc societăţii
o contribuţie mai ridicată decât costul pe care
i-l impun.
Migrația și primirea refugiaților reprezintă una
din cele mai mari provocări cu care se confruntă
în prezent Europa.
Acest lucru justifică alegerea temei pentru ediția din 2016 a Premiului CESE pentru societatea
civilă, care recompensează persoanele și organizațiile societății civile care au făcut față provocării
de a asista refugiații și migranții, îmbunătățindu-le condițiile de viață și ajutându-i să se integreze
în societate.
De la începutul crizei refugiaților, CESE a desfășurat misiuni de informare în 11 țări din Europa și în Turcia. Acestea le-au permis membrilor să studieze realitatea în condițiile de pe teren și să prezinte o serie
de recomandări în raportul nostru din martie 2016. Mai precis, UE și statele sale membre trebuie să
instituie un regim comun și echitabil în domeniul azilului; refugiații au nevoie de căi sigure și legale
pentru a intra în Europa și, ulterior, trebuie să beneficieze de politici de integrare pe termen lung.
Organizațiile societății civile depun un efort inestimabil, adesea suplinind lacunele serviciilor publice.
Din sudul Italiei și până în Scandinavia, din Franța până în Balcani, ele se străduiesc să apere drepturile
omului și demnitatea migranților. În unele țări, partenerii sociali își reunesc eforturile pentru a-i ajuta
pe migranți să se integreze pe piața forței de muncă.
Sunt deosebit de mândru să pot arăta lumii exemple de solidaritate atât de emoționante precum
cele oferite de organizații și de persoane din Europa, care fac dovada unei enorme capacități de
empatie, de mobilizare și de acțiune organizată. Nu regret decât un singur lucru: că nu pot decerna
acest premiu mai multor organizații, cu atât mai mult cu cât, din perspectivă personală, mi-aș fi dorit
ca printre ele să figureze o organizație italiană. În orice caz, doresc să aduc un omagiu numeroaselor
organizații și persoane care, pretutindeni în Europa, uneori într-un mediu ostil sau în plină criză
economică, fac tot ce pot pentru a ușura suferința atâtor ființe umane.

Georges Dassis
Președintele CESE

Comitetul Economic și Social European
O punte între Europa și societatea civilă organizată
Ianuarie 2017 | RO

Sărbătorirea celor mai mari reușite ale
societății civile
În acest moment, când ediția 2016 a Premiului CESE pentru societatea civilă se apropie de sfârșit, aș dori să împărtășesc cititorilor
noștri câteva gânduri cu privire la acest capitol foarte valoros al mandatului meu. De data
aceasta, având în vedere că s-au primit nu mai
puțin de 284 de candidaturi – un număr record,
de la crearea acestui premiu în urmă cu 10 ani –
sarcina selectării câștigătorilor finali dintr-o
asemenea diversitate de proiecte valoroase
și de exemple majore de solidaritate umană
a fost o adevărată provocare pentru comitetul
de evaluare și juriul de selecție.
Numărul record de candidaturi și dificultatea
de a face o alegere au fost o altă dovadă, dacă
mai era nevoie, a rolului crucial al societății
civile în abordarea provocării reprezentate
de migrație, atât în ce privește salvarea, cât și
primirea refugiaților și a migranților, satisfacerea nevoilor lor de bază sau eforturile de
a le asigura integrarea în societate. Cei cinci
câștigători ai premiului nostru acoperă în mod
cert întregul spectru de activitate.
Pentru CESE, recompensarea celor mai remarcabile exemple de activitate a societății civile
în acest domeniu a fost, într-adevăr, cea
mai potrivită modalitate de a încheia un an
început cu o lungă serie de misiuni de informare în întreaga Europă, menite să analizeze
rolul societății civile în gestionarea acestui

flux masiv de migranți și refugiați. Misiunile
efectuate au subliniat cât de important este
sprijinul acordat autorităților publice de către
societatea civilă, care li se și substituie uneori
acolo unde ele nu sunt active. Prin urmare,
cooperarea este crucială!
Din acest motiv, odată cu sărbătorirea celor cinci
câștigători, aș dori, de asemenea, să aducem
un omagiu tuturor organizațiilor și persoanelor care și-au depus candidatura. Activitatea
lor, atât la nivel colectiv, cât și individual, este
inestimabilă. Ea reflectă o cu totul altă realitate

l

În discursul său de acceptare a premiului,
Adrienn Zsuzsanna Megyery-Pálfay, coordonatoare în cadrul proiectului Building Bridges
al fundației Artemisszio, a declarat: „Suntem
foarte recunoscători pentru premiu și mândri de acest lucru. Prin acest premiu, Europa
a recunoscut importanța activității societății civile. Acțiunile societății civile au fost
esențiale pentru salvarea unor vieți într-o
perioadă de criză a migrației de o asemenea
anvergură. Acest premiu transmite migranților și refugiaților un mesaj puternic și pozitiv. Pentru noi, premiul reprezintă dovada

Gonçalo Lobo Xavier
Vicepreședintele CESE responsabil pentru
comunicare

Premiul întâi a fost decernat ONG-ului maghiar Fundația Artemisszio, apărătoare a unei
societăți multiculturale și diverse în Ungaria

Urmăriți ceremonia de decernare aici: europa.eu/!TD66Kt

La 15 decembrie 2016, Comitetul Economic și Social European (CESE) a acordat Premiul
pentru societatea civilă pe 2016 unui număr de
cinci organizații și persoane fizice din întreaga
Europă pentru activitatea lor excepțională de
solidaritate cu refugiații și migranții. Premiul
întâi (în valoare de 14 000 EUR) a fost decernat
ONG-ului maghiar Fundația Artemisszio,
în timp ce organizația italo-franco-germană
SOS Mediterranee, brutarul grec Dionysis
Arvanitakis, ONG-ul spaniol SOS Racismo
și ONG-ul grec Iliaktida (Sunbeam) au primit
fiecare câte un premiu doi, de 9 000 EUR.

Încă o dată, felicitări tuturor celor care au participat și care, prin eforturile lor, au contribuit
efectiv la soluționarea problemelor. Cu toții
sunteți câștigători!
l

Premiul CESE pentru societatea civilă răsplătește cele
mai remarcabile exemple de solidaritate cu migranții

Premiul CESE pentru societatea
civilă 2016 pe suport video
Urmăriți o prezentare a celor cinci proiecte câștigătoare aici: europa.eu/!dF33py

decât rasismul, frica și xenofobia pe care le
întâlnim adesea în mass-media. Într-adevăr, pe
măsură ce avansa procesul de selecție, a devenit
evident faptul că s-a constituit sub ochii noștri
un repertoriu de bune practici și soluții practice care ar merita să servească drept modele și
să fie împărtășite și diseminate în continuare.
Departamentul Comunicare al CESE a convenit, prin urmare, să lucreze cu Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale
și cetățenie (SOC) și cu președintele acesteia,
dl Pavel Trantina, care au sprijinit activitatea
noastră, pe durata întregii ediții, cu expertiza
lor în materie de politici privind migrația și integrarea, pentru a reuni toate aceste informații și
a le publica sub forma unui volum. Ne așteptăm
ca această publicație, alături de rapoartele referitoare la misiunile membrilor noștri din ultimul
an, să se dovedească utilă atât pentru guvernele
europene, cât și pentru reprezentanții societății
civile, în ceea ce privește reacția la provocările
cu care se confruntă Europa.

angajamentului ferm al UE de a fi solidară cu
persoanele aflate în căutarea păcii și a unui
adăpost.”
Prin aceste premii, CESE dorește să ajute organizațiile selectate, care adesea nu au acces sau
care nu se pot baza pe fonduri guvernamentale, asigurându-le resursele de care au nevoie

pentru a-și continua și intensifica activitatea.
Comitetul speră în același timp ca astfel de proiecte să fie reproduse și în alte țări europene și
dincolo de granițele UE, ca exemple de bune
practici și sursă de inspirație pentru alții. l

www.eesc.europa.eu
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Prezentarea câștigătorilor Premiul CESE pentru
societatea civilă:
informaţii generale

Urmează câteva pagini în care sunt prezentați cei cinci câștigători ai
ediției 2016 a Premiului CESE pentru societatea civilă și răspunsurile la
întrebările care le-au fost adresate în urma decernării premiului.

CESE a lansat premiul anual pentru societatea civilă acum zece ani, în 2006, pentru a pune
în lumină eforturile depuse de cetățeni și de organizații care activează în Europa pentru
a îmbunătăți condițiile de viață din interiorul comunităților lor. Obiectivul este de a recompensa și încuraja proiectele – încheiate sau în curs de realizare – care au obținut rezultate
tangibile într-un anumit domeniu, în fiecare an altul, astfel încât publicul să fie sensibilizat
cu privire la contribuția adusă de societatea civilă la promovarea valorilor comune pe care
se întemeiază identitatea și construcția europeană.

„

Acest premiu transmite migranților și refugiaților un mesaj puternic și

”

Concursul este deschis organizaților societății civile cu sediul oficial în UE, precum și candidaturilor individuale.

pozitiv. Pentru noi, premiul reprezintă dovada angajamentului ferm al UE de
a fi solidară cu persoanele aflate în căutarea păcii și a unui adăpost.

În 2016, CESE a primit 284 de candidaturi din 27 de țări. Comitetul de evaluare, alcătuit
din trei membri ai CESE și un reprezentant extern, a alcătuit o listă scurtă de finaliști, care
a fost prezentată ulterior unui comitet de selecție compus din președinția extinsă a CESE și
secretarul general al Comitetului.

© Artemisszio Artemisszió Alapítvány

Evaluatorii au căutat proiecte inovatoare, care să le ofere migranților avantaje reale, în special
referitoare la următoarele aspecte:
furnizarea de asistenţă de urgenţă;
furnizarea de asistenţă socială, locuinţe şi servicii de sănătate;
asigurarea de asistenţă practică şi consiliere;
combaterea xenofobiei, rasismului şi discriminării;
combaterea exploatării şi promovarea respectului reciproc şi a toleranţei;
sensibilizarea nou-veniţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile care le revin şi furnizarea
mijloacelor necesare pentru a asigura autonomia acestora;
●● asigurarea educaţiei şi a formării resortisanților ţărilor terțe şi a comunităţilor-gazdă;
●● sublinierea contribuţiei pozitive a migranților în societatea europeană.
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Comitetul de evaluare a aplicat o serie de criterii pentru a aprecia:
●● în ce măsură o iniţiativă a reuşit să aibă impact asupra publicului său ţintă şi să-l sensibilizeze cu privire la realitatea migrației, precum şi
●● efectul pe termen lung al acţiunii desfăşurate şi
●● contribuţia sa durabilă la bunăstarea comunităţilor respective.
În plus, activităţile au trebuit:
●● să fie inovatoare, creative şi originale;
●● să implice migranții în demersul întreprins şi
●● să ofere un exemplu care să poată fi reprodus de alţii.
La 15 decembrie a avut loc la Bruxelles ceremonia de înmânare a premiilor, în cursul căreia
o recompensă de 50 000 EUR a fost împărţită între câștigători şi candidaţii plasaţi imediat
în urma lor pe podium.

Fundația Artemisszio
(HU) este o organizație neguvernamentală care de peste 20 de ani lucrează
în condiții foarte dificile la integrarea
migranților și a refugiaților în societate,
atât pe plan social, cât și cultural. Programul său, intitulat Building Bridges
(„Crearea de punți”), i-a ajutat pe mulți
refugiați și migranți să simtă că fac parte
din societatea ungară, mulțumită mentorilor voluntari care iau refugiați sub
ocrotirea lor și îi inițiază în cunoașterea
limbii, obiceiurilor și culturii locale. De
asemenea, migranții beneficiază de formare profesională pentru a se pregăti
pentru intrarea pe piața locală a forței de
muncă. Organizația dorește să extindă
acest program, de care în prezent pot
beneficia simultan 60 persoane, și să
creeze o comunitate mai mare, menită
să se lărgească în mod constant – Comunitatea Mira din Ungaria.

4

CESE Info: Vă rugăm să explicați ce
înseamnă pentru dumneavoastră și
organizația dumneavoastră primirea
acestui premiu.
FA: Premiul confirmă faptul că înțelegem bine
în ce constau atât problema, cât și potențialele
soluții. El ne arată că nu suntem singuri și că
putem conta pe sprijinul celorlalți. Totodată,
el reprezintă o recunoaștere a muncii noastre
de până acum. Este un lucru pe care îl apreciem foarte mult și care ne face să ne simțim
foarte mândri.
Ce sfaturi ați da altor organizații care
doresc să aibă succes în desfășurarea
unor astfel de activități și programe?
Situația refugiaților este diferită de la o țară la
alta și se schimbă de la un moment la altul. Este
important să se reacționeze rapid la situații de
criză, dar și să se ofere ajutorul necesar și să se
mențină, pe termen lung, dinamica generată
de succesul unor acțiuni comune. În opinia
noastră, cele mai mari șanse de succes sunt asigurate de reducerea pe cât posibil a distanței
dintre cei care oferă și cei care primesc ajutor
și de crearea unui mediu în care oricine poate
da o mână de ajutor, indiferent de statutul său.

Cum veți utiliza aceste fonduri specifice
pentru a îmbunătăți îngrijirea și bunăstarea migranților?
Începând cu 2017, nu vom mai beneficia de
asistența primită în 2016 din partea UNHCR
pentru a construi nucleul comunității Mira,
deoarece în Ungaria nu există la ora actuală
o criză a refugiaților, cel puțin din punct de
vedere numeric. Asta nu înseamnă însă că situația este bună. Refugiații și solicitanții de azil
care trăiesc în prezent în Ungaria se confruntă
cu condiții tot mai dificile și cu o atitudine de
respingere - nu atât din partea societății, cât
a instituțiilor. Intenția noastră este de a continua să le oferim o comunitate sigură, unde își
pot găsi o locuință și se pot pregăti să devină
membri utili ai societății ungare. Un mare
număr de voluntari contribuie la funcționarea
comunității noastre, însă costurile noastre sunt
în continuare ridicate. Vom utiliza premiul în
bani pentru a acoperi costurile de întreținere
ale comunității, dintre care o proporție semnificativă sunt legate de formarea continuă a mentorilor voluntari și a profesorilor de limbă. l

În ediţiile precedente, au fost recompensate diverse proiecte şi iniţiative vizând combaterea
sărăciei şi a excluziunii sociale, sprijinirea comunităţilor rome, promovarea modurilor de viaţă
durabile şi a locurilor de muncă ecologice, încurajarea muncii în reţea, educaţia şi campaniile
de sensibilizare sau protecţia intereselor tinerilor.
l

PUBLICAȚIE NOUĂ
CESE a publicat o broșură de prezentare
a celor cinci proiecte câștigătoare. Broșura
oferă și informații esențiale cu privire la
premiul pentru societatea civilă în general,
precum și la activitatea susținută a CESE în
slujba unei politici paneuropene în materie
de migrație și de azil. Broșura poate fi descărcată la adresa: http://www.eesc.europa.
eu/resources/docs/qe-04-16-734-en-n.pdf
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„

”

Copii mici din Siria, Irak și Afganistan ne cer pâine prin semne. Nu știu cuvintele necesare pentru

a cere de mâncare. Ce om poate rămâne indiferent când vede că un copil mic mănâncă pământ?

(GR) este un brutar grec în vârstă de 77 de ani care, în toiul crizei, a copt zilnic peste 100 de kilograme de pâine pentru refugiații deznădăjduiți care debarcau pe insula Kos, situată chiar vizavi
de coasta Turciei. Generozitatea de care acesta a dat dovadă a inspirat colegi, cetățeni, proprietari
de hoteluri și multe alte persoane să-i urmeze exemplul.

© Shutterstock

Dionysis Arvanitakis

CESE Info: Vă rugăm să explicați ce
înseamnă pentru dumneavoastră primirea acestui premiu.

Ce sfaturi ați da altor organizații care
doresc să aibă succes în desfășurarea
unor astfel de activități și programe?

DA: Sunt încântat că mi-a fost acordat acest
premiu. Aș dori să adresez cele mai calde
mulțumiri persoanelor implicate din cadrul
CESE pentru că și-au arătat respectul față de
migranți în acest mod. Aș dori, de asemenea,
să le mulțumesc pentru onoarea pe care mi-au
făcut-o acordându-mi acest premiu. Încerc un
sentiment de dreptate atunci când constat că
Europa ia cunoștință de această problemă, și
nu mă refer doar la problema insulei de unde
provin, ci și la cea a întregii Grecii. În pofida
faptului că trece printr-o perioadă economică
dificilă, poporul grec a oferit adăpost și hrană
acestor persoane și le-a tratat în cel mai bun
mod cu putință.

Să încerce să ofere cât mai mult posibil. Cred
că este important ca un număr cât mai mare
de persoane să fie conștiente de necesitatea
acestor eforturi, deoarece consider că, cu cât
este mai mare numărul de persoane care fac
un efort, cu atât mai bune vor fi rezultatele
obținute și cu atât mai bun va fi viitorul celor
care suferă.
Cum veți utiliza aceste fonduri pentru
a îmbunătăți îngrijirea și bunăstarea
migranților?
Eu și familia mea avem o brutărie și facem
produse de panificație și patiserie. Banii vor
fi investiți în această mică întreprindere, permițându-mi să le acord acestor persoane tot
sprijinul posibil, așa cum am procedat și până
în prezent.
l

„

Între un fel de mâncare și altul, ei încetează

să fie personaje invizibile care trec unul pe lângă
celălalt pe stradă, pentru a deveni pur și simplu
două familii care au relații de la egal la egal,

”

astfel încât zidurile rasismului, xenofobiei, fricii și
neîncrederii se prăbușesc.

© SOS Racismo Gipuzkoa

SOS Racismo Gipuzkoa
(ES) este reprezentanța din San Sebastián a SOS Racismo, înființată în 1993 cu scopul de a combate rasismul, intoleranța și xenofobia. Proiectul
câștigător – Bizilagunak sau „Familia de lângă noi” – are la bază o idee foarte simplă, deși dificil de pus în practică: o familie din localitate
invită acasă o familie de migranți pentru a lua masa, astfel încât ambele să poată discuta și să aibă ocazia de a afla mai multe una despre alta,
devenind cu adevărat vecine. Rezultatele pozitive înregistrate au fost spectaculoase. Proiectul s-a extins de la 60 de mese luate împreună în
2012 (120 de familii) la 260 de mese în 2015 (520 de familii), aceste date fiind dovada faptului că a dus la scăderea semnificativă a sentimentului
de nesiguranță și la creșterea reacțiilor pozitive față de migranți, ca, de pildă, admirația.

CESE Info: Vă rugăm să explicați ce
înseamnă pentru dumneavoastră și
organizația dumneavoastră primirea
acestui premiu.
SOS Racismo: Mai întâi de toate, înseamnă
o recunoaștere pentru miile de persoane care,
an de an, și-au transformat casele într-un mic
spațiu de integrare, dar și pentru voluntarii și
membrii organizației care au lucrat, ani la rând,
la extinderea inițiativei.
Din punct de vedere instituțional, premiul este
o expresie de apreciere a activității noastre și

a faptului că am acceptat provocarea de a găsi
noi modalități de promovare a coexistenței. De
asemenea, el este manifestarea recunoștinței
față de organizațiile care au oferit sprijin financiar inițiativei. Ne exprimăm speranța că acest
sprijin se va pereniza și va lua amploare, prin
implicarea unor noi finanțatori.
Ce sfaturi ați da altor organizații care
doresc să aibă succes în desfășurarea
unor astfel de activități și programe?
Primul nostru sfat este să aibă curajul de a face
ceva diferit. Singurul risc este ca rezultatele să

nu fie pe măsura așteptărilor și să trebuiască
să reia totul de la zero.
Al doilea sfat este să facă o analiză, să reflecteze asupra lucrurilor care nu au funcționat
prea bine de-a lungul anului și să le îmbunătățească treptat în anii următori. Integrarea și
inovarea sunt procese care se desfășoară pe
termen mediu.
În al treilea rând, trebuie mobilizată întreaga
echipă; toți trebuie să creadă în ideea respectivă, iar abordarea trebuie să fie una comună.

În al patrulea rând, procesele de integrare și de
combatere a rasismului și a xenofobiei necesită sinergii puternice între sectorul public și
cel privat. Și alte organizații publice vor trebui
implicate, dacă se dorește ca inițiativa să fie
una „a tuturor” și să ofere o matrice pentru
reproducerea ei în viitor.

Cum veți utiliza aceste fonduri pentru
a îmbunătăți îngrijirea și bunăstarea
migranților?
Vom folosi premiul în bani pentru a ne îmbunătăți activitatea de consolidare a coexistenței
și integrării, ca mijloc de stopare a rasismului și
xenofobiei în regiunea noastră.
l

În al cincilea rând, rezultatele trebuie popularizate; inițiativele trebuie să fie cunoscute de
cetățeni și să se bucure de aprecierea lor.
Al șaselea sfat al nostru este de a concentra
eforturile direct asupra protagoniștilor reali,
punând în lumină realitatea trăită de migranți
și de străini, pentru a genera o valoare adăugată din punct de vedere social prin includerea
acestor noi cetățeni în comunitățile noastre.

5

„

lă i
ă
cia iulu civil
e
p
a
s
ie Prem tate
ț
i
ed cată ocie
s 6
di
de ntru 201
e
Ep
S
CE

Dacă o organizație atât de mică cum este a noastră

”

poate realiza atât de mult, gândiți-vă cât de mult ar putea face
toate țările împreună!

„

SOS MEDITERRANEE este un grup de cetățeni obișnuiți
care au considerat că pot – și că trebuie – să treacă la acțiune
pentru a proteja viața și demnitatea umană, într-un context în
care factorii politici au eșuat. În ultimele 11 luni am salvat 6 600
de persoane. Când ajung pe punțile noastre, toți acești oameni
sunt traumatizați, dar în același timp plini de speranță. Nava
Aquarius și echipa sa este singura navă independentă a societății
civile care rămâne activă în Marea Mediterană în aceste condiții
aspre de iarnă. Ne-am dori să nu fie nevoie de noi și să nu
fim singuri! Cu toate acestea, ne vom continua eforturile, ca
simpli cetățeni care pot și care sunt datori să-și arate prin fapte
solidaritatea cu cei care vin în Europa pentru a supraviețui sau
pentru a-și găsi un refugiu. Vom continua să solicităm o cale
de trecere sigură și legală, precum și o reacție mai bună și mai
amplă pe mare decât cea pe care o putem noi oferi în prezent.
Lansăm acest apel azi și pentru că nutrim, la rândul nostru,
speranța că Europa este un continent unde umanitatea este
o calitate care se manifestă nu doar prin discurs, ci mai ales în
practică.

”

SOS MEDITERRANEE

Ce sfaturi ați da altor organizații care doresc să aibă
succes în desfășurarea unor astfel de activități și
programe?

este o organizație neguvernamentală germano-franco-italiană care a contribuit la salvarea a peste 5 400
de vieți în Marea Mediterană, prin operațiunile sale de
căutare și salvare desfășurate între Sicilia, Lampedusa
și Libia – o rută de migrație pe care s-au înecat mii de
persoane în timp ce încercau să traverseze marea pe
ambarcațiuni șubrede și supraaglomerate, exploatate
de traficanți nemiloși. SOS MEDITERRANEE lucrează în
parteneriat cu Medici fără Frontiere și alături de echipele italiene și cele ale UE, utilizând o navă comercială
reconvertită – Aquarius – și bazându-se pe o echipă
formată în principal din lucrători voluntari.

SOS MEDITERRANEE este o organizație la scară europeană,
cu personal și membri proveniți din medii diferite, care s-au
reunit pentru a-și arăta solidaritatea cu persoanele aflate în
dificultate. Fiecare dintre noi face ce poate, în calitate de
cetățean. Alte organizații își aduc contribuția prin expertiza lor, de natură foarte variată, în ce privește punerea în
practică a valorilor europene. Prioritatea ar trebui să fie
întotdeauna salvarea de vieți omenești și ușurarea suferinței celor aflați în dificultate, căutând totodată soluții pe
termen lung, în condiții umane.

ILIAKTIDA
este o organizație non-profit cu sediul în Lesbos, care a contribuit la acoperirea nevoilor de bază ale refugiaților
și migranților, oferindu-le sprijin social, juridic, lingvistic, medical și psihologic prin personal calificat. Principala
preocupare și obiectivul prioritar a fost cel de a face astfel încât refugiații să poată părăsi taberele și să fie primiți în
comunitățile locale. În baza acestui concept, această organizație a gestionat case de oaspeți și apartamente la nivel
local, în care refugiații pot începe o nouă rutină cotidiană, pot face cumpărături, își pot găti propria mâncare, se pot
bucura de activități culturale locale, se pot întâlni cu localnici și pot dezvolta relații de prietenie cu ei. Organizația
îi încurajează pe migranți să contribuie la activitățile sale și să își împărtășească experiența cu cei nou-veniți și cu
localnicii. Câțiva migranți și refugiați au reușit chiar să găsească un loc de muncă, făcând primii pași către o viață
nouă, independentă și integrată, în Grecia.

Cum veți utiliza aceste fonduri pentru a îmbunătăți
îngrijirea și bunăstarea migranților?
CESE Info: Vă rugăm să explicați ce înseamnă pentru dumneavoastră și organizația dumneavoastră
primirea acestui premiu.
SOS MEDITERRANEE: Suntem foarte onorați să primim
acest premiu. Considerăm premiul ca pe o recunoaștere
a activității importante a echipelor SOS MEDITERRANEE
pe nava AQUARIUS, precum și a asociațiilor naționale din
Franța, Italia și Germania.

Vom utiliza banii primiți ca premiu și sprijinul din partea
generoșilor noștri donatori pentru a continua să furnizăm
servicii de salvare în situații de urgență, întrucât suntem
singura organizație independentă care își desfășoară activitatea în zona centrală a Mării Mediterane în condițiile aspre
de iarnă.
l

© SOS MEDITERRANEE

CESE Info: Vă rugăm să explicați ce înseamnă pentru dumneavoastră și organizația dumneavoastră
primirea acestui premiu.

De asemenea, programele ar trebui derulate asigurând
transparența necesară. Este deci nevoie de o combinație
de gestionare riguroasă și flexibilitate.

I: Premiul este un cadou pentru noi toți. Este o recompensă
pentru toate eforturile pe care le-am depus și pe care vom
continua să le depunem. El este o sursă de bucurie ori de
câte ori ne întoarcem, obosiți, acasă.

Cum veți utiliza aceste fonduri pentru a îmbunătăți
îngrijirea și bunăstarea migranților?

Ce sfaturi ați da altor organizații care doresc să aibă
succes în desfășurarea unor astfel de activități și
programe?
Fiecare individ și fiecare organizație trebuie să învețe să
lucreze în echipă și să coopereze cu alte părți. Trebuie
să ascultăm opiniile și punctele de vedere ale celor care
lucrează alături de noi și trebuie să încercăm să-i tratăm
pe toți cei care au nevoie de ajutor ca pe semenii noștri.
Trebuie să ne asumăm riscuri, spre binele oamenilor. Nu
trebuie să proiectăm propriile noastre necesități asupra
migranților, ci trebuie pur și simplu să răspundem nevoilor
reale ale acestora.
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Dorim să folosim fondurile obținute grație acestui premiu
pentru desfășurarea unui proiect-pilot menit să contribuie
la integrarea persoanelor care au obținut azil în comunitățile lor locale, principalul scop fiind acela de a le ajuta să-și
găsească un loc de muncă. Un instrument util pe care am
dori să îl utilizăm cât mai amplu este legislația în vigoare
în domeniul economiei sociale.
Obiectivul nostru este de a ne continua planurile pentru
a înființa o cooperativă, constituită din lucrători și parteneri-cheie, atât migranți, cât și localnici, care doresc să-și
reunească forțele.
l

Your Europe, Your Say! Se dă
startul ediției 2017
țări candidate (Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia).

33 de școli din întreaga Europă vor
veni la Bruxelles pentru a discuta
despre viitorul Europei

În 2017, cea de-a 60-a aniversare a Tratatului de la
Roma va reprezenta tema evenimentului anual al Comitetului, intitulat Your Europe, Your Say!, ce oferă tinerilor
din întreaga Europă oportunitatea de a-și împărtăși ideile
cu privire la Uniunea Europeană de ieri, de azi și de mâine.
Fiecare școală va trimite la Bruxelles o delegație alcătuită din
trei elevi între 16 și 17 ani și un profesor, pentru a lua parte
la sesiunea plenară pentru tineret din 30-31 martie
2017, în paralel cu sesiunea plenară a CESE. La Bruxelles,
elevii vor lucra împreună, vor purta discuții și vor vota cu privire la provocările politice cu care se confruntă UE în această
perioadă dificilă, după care își vor propune propriile soluții.

Comitetul Economic și Social European (CESE) a selectat
școlile care vor participa la ediția din acest an a manifestării Your Europe, Your Say! (Europa ta, părerea ta!), evenimentul său emblematic destinat tinerilor. Școlile au fost
alese prin tragere la sorți din peste 680 de candidaturi, la
14 decembrie 2016, în prezența dlui Gonçalo Lobo Xavier,
vicepreședintele CESE responsabil pentru comunicare, și
a dnelor Katiana Vicens Guillén (Grupul „Lucrători” – ES) și
Indrė Vareikytė (Grupul „Activităţi diverse” – LT), membre
ale Grupului pentru comunicare al CESE.

Prima etapă a evenimentului va începe curând, membrii
CESE urmând să viziteze școala selectată din țara lor pentru
a-i ajuta pe elevi să se pregătească pentru sesiunea plenară,

Treizeci și trei de licee vor fi implicate în această inițiativă,
câte unul din cele 28 de state membre ale UE și din cele cinci

Delegația poloneză din cadrul CESE își
propune consolidarea cooperării cu o serie
de instituții importante din Polonia
© Reprezentanța CE în Polonia

© MRPiPS

Delegația poloneză la Ministerul Familiei, Muncii și
Politicii Sociale
La 16 decembrie, imediat după sesiunea plenară a CESE,
delegația poloneză din cadrul CESE a vizitat câteva instituții importante de la Varșovia pentru a prezenta lucrările în
curs ale CESE și a discuta despre potențialele domenii de
cooperare. A fost acordată o atenție specială avizelor din
proprie inițiativă elaborate de raportori polonezi și adoptate
în cursul primului an al actualului mandat al CESE.
Discuțiile cu Marek Prawda, numit recent în funcția de
director al Reprezentanței Comisiei Europene în Polonia,
s-au axat pe consolidarea cooperării dintre societatea civilă
și Reprezentanța Comisiei Europene, inclusiv pe asistența
furnizată de aceasta din urmă în promovarea lucrărilor
CESE, precum și asupra principalelor probleme legate de
integrarea europeană.
Discuțiile cu Jacek Safuta, directorul Biroului de informare al
Parlamentului European din Polonia, au abordat în principal
instrumentele prin care s-ar putea promova participarea
cetățenilor la următoarele alegeri pentru Parlamentul
European și intensifica cooperarea dintre societatea civilă
și Biroul Parlamentului European.

prezentându-le modul de funcționare a CESE și explicându-le rolul acestuia în arhitectura UE.

Lista completă a școlilor selectate este disponibilă la adresa:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017-selected-schools (ks) l

Prin această inițiativă, CESE, care constituie vocea societății
civile, dorește să se asigure că opiniile, experiențele și ideile
generației mai tinere se fac auzite în procesul de elaborare
a politicilor UE.

Accesul la terenuri – o provocare
majoră pentru agricultorii
europeni
La 7 decembrie, membrii CESE au participat la o conferință pe tema Accesul agricultorilor din UE la terenuri,
organizată de Partidul Ecologist European și găzduită la
Bruxelles de CESE și de Parlamentul European.
Dl Brendan Burns, președintele Secțiunii NAT a CESE, s-a
referit la țara sa, Scoția, unde 50% din terenuri se află în
proprietatea a numai 500 de persoane, care locuiesc, în mare
parte, în afara Scoției, ceea ce duce la dispariția satelor, la
peisaje lipsite de viață și la slăbirea economiei.

Delegația poloneză la Reprezentanța Comisiei
Europene în Polonia
Ultima reuniune, care a avut loc la Ministerul Familiei, Muncii
și Politicii Sociale, a oferit ocazia de a prezenta secretarilor de
stat Krzysztof Michałkiewicz și Stanisław Szwed activitatea
importantă desfășurată de membrii polonezi ai CESE și de
CESE, în ansamblul său. În cursul unei dezbateri animate,
la care au participat, de asemenea, directorii a cinci departamente-cheie din cadrul ministerului, a fost prezentat un
pachet de avize importante ale CESE. O atenție deosebită
a fost acordată avizului referitor la directiva privind detașarea lucrătorilor, adoptat cu numai două zile în urmă. Reprezentanții ministerului au răspuns întrebărilor care le-au fost
adresate, explicând poziția guvernului polonez cu privire
la propunerea Comisiei Europene. De asemenea, ei s-au
oferit să găzduiască evenimente CESE precum seminare
sau audieri, recunoscând că astfel de activități constituie
un instrument util pentru promovarea valorilor UE în societatea poloneză. (kp)
l

Scoția încearcă din 1999 să schimbe această situație, confruntându-se cu numeroase obstacole, precum cele aflate
în calea comunităților ce doresc să cumpere terenuri de la
proprietarii care trăiesc departe de Scoția. „Situația din
Scoția, care a împiedicat dezvoltarea rurală durabilă
a unor zone extinse ale țării și a afectat profund societatea, ar trebui să fie un avertisment pentru Europa”,
a afirmat dl Burns.
Dna Sylvia Kay, de la Transnational Institute (TNI) din Amsterdam, monitorizează de mai mulți ani situația agriculturii
și a accesului la terenuri în Europa. Ea a prezentat, în cadrul
conferinței, câteva cifre alarmante: în Europa, 3% din exploatațiile agricole controlează 52% din terenuri, iar 11% din
marile exploatații (de peste 100 ha), controlează 75% din
terenurile agricole europene. În Bulgaria, situația este și mai
gravă: 83,5% din terenurile agricole sunt deținute de doar
2% din fermieri. În Finlanda, numărul marilor exploatații
a crescut de peste cinci ori (5,5), iar suprafețele agricole pe
care le controlează acestea s-au mărit de șase ori. În Țările
de Jos, numărul marilor exploatații s-a triplat.
În același timp, Europa se confruntă cu o scădere dramatică
a exploatațiilor de dimensiuni mici (de până la 10 ha): din
cele 12 milioane care funcționau între 1995 și 2013, doar 8
milioane au supraviețuit, ceea ce înseamnă reducerea lor

cu 33%. În Estonia, în doar 10 de ani (între 2003 și 2013),
numărul exploatațiilor mici s-a redus cu 62%.
Nivelul ridicat de concentrare a proprietății, atât în ce
privește furnizorii, cât și clienții, și tendința de reducere
a numărului de exploatații, dar de creștere a dimensiunii
acestora generează probleme în economia din amonte și
din aval, prin reducerea substanțială a locurilor de muncă
și depopularea zonelor rurale.
CESE caută soluții de multă vreme și a solicitat atât sprijin
pentru micii agricultori, cât și o PAC mai echitabilă și mai
durabilă în Europa. De asemenea, CESE este deosebit de
preocupat de unele consecințe ale liberei circulații a capitalurilor în cadrul Uniunii Europene, astfel cum este prevăzută
în tratate, și a invitat Parlamentul European și Consiliul să
discute dacă, în cazul înstrăinării și achiziționării de terenuri
agricole, este necesară respectarea principiului liberei circulații a capitalurilor. (sma)
l

CESE și Forumul societății civile UE-Rusia abordează situația societății civile și a politicilor în
domeniul migrației
Cu ocazia celui de-al 3-lea seminar comun al CESE și
al Forumului UE-Rusia, din 23 noiembrie 2016, reprezentanții organizațiilor societății civile din UE și din Rusia au
avut un schimb de opinii referitor la situația societății civile
în Rusia și în Europa, precum și pe tema migrației.
„Contactele dintre societățile civile ale ambelor părți fac
parte integrantă din relațiile economice și sociale dintre
UE și Rusia. Este extrem de important să ne asigurăm că
societatea civilă rusă și cea din UE pot interacționa liber,
contribuind astfel la construirea încrederii și înțelegerii
reciproce”, a declarat dna Dilyana Slavova (Grupul
„Activităţi diverse” – BG), președinta Secțiunii pentru relații externe a CESE.

Dl Iuri Jibladze, membru al comitetului director al
Forumului societății civile UE-Rusia, a declarat: „Acțiunile
ostile împotriva societății civile s-au intensificat în Rusia:
aproape 150 de ONG-uri au fost înscrise pe lista „agenților
străini”, de la intrarea în vigoare a acestei legi, cu patru ani
în urmă. Multe ONG-uri au trebuit să-și înceteze definitiv
activitatea, în timp ce altele continuă să se lupte, confruntându-se însă cu puternice presiuni politice, juridice
și financiare, iar uneori chiar și cu atacuri fizice. În mod
ironic, situația societății civile a început să se deterioreze
și în unele state membre ale UE, în special în Ungaria și
Polonia. Este foarte important ca soluționarea restricțiilor
la adresa libertății societății civile – atât în Rusia, cât și în
UE – să rămână o prioritate absolută în politicile statelor
membre ale UE și ale instituțiilor UE.”

Membrii CESE și Forumul societății civile UE-Rusia și-au
exprimat profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea
situației organizațiilor și activiștilor societății civile din Rusia
din iunie 2015 și până în prezent.
Statul de drept și libertățile fundamentale în Rusia sunt alte
două teme care au stârnit o profundă îngrijorare în rândul
participanților. Ei au subliniat faptul că angajamentul în
favoarea procedurilor democratice trebuie să reprezinte
o prioritate de prim ordin pe agenda dialogului dintre UE
și Rusia, indiferent de interesele politice, economice sau
legate de securitate. Participanții au solicitat un sprijin mai
puternic din partea UE pentru societatea civilă din Rusia.

Consecințele sociale și politice ale sosirii refugiaților și
migranților în țările UE și în Rusia au fost, de asemenea,
abordate, odată cu o trecere în revistă a răspunsurilor la nivel
de politici menite să facă față acestei noi situații la nivelul UE,
la nivel național și, în special, la nivel local. Reprezentanții
au subliniat anumite evoluții legate de criza refugiaților în
Europa, care denotă că demnitatea umană și obligațiile
internaționale nu au fost respectate.
Nu în ultimul rând, au fost evocate aspecte socioeconomice
ale integrării nou-veniților la nivel local, în Rusia și în UE,
precum și provocările majore, alături de exemple de bune
practici în materie de integrare. (cad)
l
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Al treilea război mondial este unul
social

(Grupul „Angajatori” al CESE)
Excesul de zel în transpunerea legislației
UE la nivel național subminează piața unică,
sporește costurile și împiedică dezvoltarea.
Numeroase guverne ale statelor membre se
folosesc de pretextul transpunerii pentru a-și
rezolva chestiuni politice interne, ceea ce duce
la suprareglementare (gold-plating). Această
tendință negativă are un impact nefast asupra
întreprinderilor și ar trebui evitată pe cât posibil. Întreprinderile contează pe o reglementare de calitate și pe un cadru juridic coerent
și stabil, atât la nivel național, cât și la nivelul
UE. Acestea sunt câteva dintre concluziile
conferinței intitulate Transpunerea legislației
europene – miză majoră pentru activitatea întreprinderilor, care a avut loc la 6 decembrie 2016,
la Zagreb (Croația).
Îmbunătățirea legiferării, ca prioritate pentru
Comisia Europeană, nu poate decât să bucure
întreprinderile. Pentru a beneficia pe deplin
de reglementări îmbunătățite, este necesară
adoptarea unei abordări similare și atunci când
directivele UE sunt transpuse în legislația națională. Angajatorii continuă să insiste că un cadru
de reglementare stabil, previzibil și simplu
reprezintă o condiție pentru creștere. Excesul
de zel în materie de transpunere a condus la
suprareglementare, a generat diferențe între
reglementările statelor membre, împiedicând
armonizarea, și a adus prejudicii pieței unice.
Participanții la primul atelier au prezentat
un cadru general cu privire la îmbunătățirea
legiferării, la REFIT și la practicile legate de
transpunere. În cel de-al doilea atelier au fost
prezentate exemple specifice de transpuneri

(Grupul „Lucrători” al CESE)
Grupul „Lucrători” a organizat un eveniment cultural de prezentare a unei cărți scrise
de Bernard Thibault, fost secretar general
al Confederației Generale a Muncii (CGT) din
Franța și membru al Consiliului de administrație al Organizației Internaționale a Muncii
(OIM), cu titlul „Al treilea război mondial
este unul social”. Dl Thibault și-a prezentat
el însuși cartea.
Titlul volumului („Al treilea război mondial
este unul social”) publicat de editura Éditions
de l’Atelier a fost ales de dl Bernard Thibault
anume pentru a suna provocator. În calitate de
membru al Consiliului de administrație al OIM
și de fost secretar general al CGT, el denunță
cultul scăderii costurilor, care face ca angajații
să fie sacrificați pe altarul concurenței, și propune îndeosebi consolidarea rolului OIM din
perspectiva misiunii sale istorice, și anume
„promovarea justiției sociale ca factor de pace

deficitare și norme UE excesiv de împovărătoare pentru competitivitatea economiei
europene. Conferința a fost organizată în
comun de Grupul „Angajatori” al CESE și de
Camera de meserii din Croația, care a și găzduit evenimentul, în colaborare cu Asociația
angajatorilor croați și cu Camera de Comerț
din Croația. (lj)
l

Președintele Grupului „Activități diverse”, dl Luca
Jahier, declară deschise lucrările Forumului societății
civile din Europa Centrală și de Est

QE-AA-17-001-RO-N

„Mai bine, cu mai puțin”: Grupul „Angajatori” se
pronunță împotriva suprareglementării

în lume”. Contrar credinței larg împărtășite,
soluția la această problemă nu este închistarea naționalistă, ci promovarea egalității între
oameni prin adoptarea în diferitele țări ale
lumii a unor prevederi care să ofere protecție
nu doar sub forma plății unui salariu decent, ci
și sub aspectul condițiilor de muncă.
Prezentarea a fost urmată de o dezbatere
moderată de președinta Grupului „Lucrători”,
Gabriele Bischoff, la care au participat
mai mulți lideri sindicali, printre care s-au
numărat Luca Visentini, secretarul general al Confederației Europene a Sindicatelor,
Susanna Camusso, secretarul general al
Confederației Generale a Muncii din Italia
(CGIL), Ignacio Toxo, secretarul general al
Comisiilor Muncitorești din Spania (CCOO),
Plamen Dimitrov (Grupul „Lucrători” –
BG), președintele Confederației Sindicatelor
Independente din Bulgaria (CITUB), și Rudy
De Leeuw, președintele Federației Generale
a Muncii din Belgia (FGTB). (mg)
l

PE SCURT

Discover how the EESC has made a difference

Film de prezentare a CESE

(Grupul „Activități diverse”
al CESE)
Al doilea Forum al societății civile din
Europa Centrală și de Est a avut loc la 25
noiembrie 2016, la București. Peste cincizeci
de vorbitori din douăsprezece țări europene au
fost invitați să își împărtășească experiența și
cunoștințele în materie de democrație. Scopul
a fost acela de a lua în discuție cele mai importante provocări și tendințe viitoare și de a analiza modul în care societatea civilă și-ar putea
asuma o mai mare responsabilitate și ar putea
juca un rol mai important în contextul actual.
Forumul a confirmat și a continuat tradiția
acțiunilor comune și a cooperării dintre organizațiile societății civile din țările Europei Centrale și de Est, a generat noi idei și a mobilizat
societatea civilă din Uniunea Europeană și
din Spațiul Economic European în slujba unor
obiective comune de promovare a intereselor. În sesiunea inaugurală au fost prezentate
trei perspective privind starea democrației în
Europa, de către Violeta Alexandru, ministrul
român pentru consultare publică şi dialog civic,

Yves Leterme, secretarul general al Institutului
internațional pentru democrație și asistență
electorală (International IDEA), și, respectiv,
Luca Jahier, președintele Grupului „Activități
diverse” al CESE. Principalele subiecte de discuție au vizat rolul factorilor de decizie și al societății civile într-o Europă dominată de creșterea
instabilității politice și sociale, într-un context

de creștere economică slabă și de austeritate
prelungită, situație agravată de conflictul în
desfășurare din Orientul Mijlociu, de fluxurile de migranți și refugiați către Europa și de
provocări geopolitice. Forumul din 2016 și-a
propus să contribuie la sprijinirea democrației
și la apărarea valorilor fundamentale aflate la
baza creșterii europene. (cl)
l

CESE a dat publicității un nou clip video de trei minute, în care sunt prezentate câteva
din principalele sale realizări în ce privește modelarea legislației și a politicilor UE, astfel
încât să reflecte nevoile cetățenilor europeni. Lupta pentru drepturile victimelor, protecția consumatorilor, combaterea sărăciei, sprijinirea creșterii întreprinderilor și a creării de locuri de muncă și promovarea incluziunii sociale – iată câteva exemple practice
ale modului în care Comitetul a contribuit la îmbunătățirea vieții cotidiene a cetățenilor.
Clipul prezintă modul de organizare a Comitetului și activitatea celor 350 de membri ai săi,
care – cu ajutorul experienței lor de pe teren – oferă consultanță legiuitorilor UE și se asigură
că cetățenii europeni au ocazia de a fi ascultați.
Urmăriți filmul aici: europa.eu/!JG39PH
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