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EDITORIAL

Dragi cititori,
„Europa ta, părerea ta!”
și aniversarea a 60 de ani de la
semnarea Tratatului de la Roma

O politică cuprinzătoare pentru a orienta
transformarea industriei autovehiculelor
© Shutterstock

În acest an, în care sărbătorim 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, mă aflu în capitala Italiei pentru a participa la conferința organizată de CESE, chiar pe tema viitorului Europei.
Celor care mă atenționează că există prea puține motive de sărbătoare, le-aș răspunde că ar
trebui să se întrebe dacă gândesc corect.
Logica creării unei Europe unite rămâne, mai mult ca oricând, în centrul deciziilor economice,
sociale și politice ale statelor membre și chiar și al altor țări, din afara Uniunii.
Unele voci pretind că Europa nu a fost niciodată atât de divizată și că cetățenii sunt complet
deconectați de proiectul european. Așa să fie, oare?
Oare toate aceste decenii de pace, fie și punctate de câteva episoade violente, nu sunt suficiente pentru ca europenii să aibă încredere într-un scenariu privit inițial ca imposibil, date
fiind diferențele dintre țări? Creșterea economică și îmbunătățirea substanțială a bunăstării
oamenilor – chiar dacă a existat, în mod cert, și destulă suferință în rândul a diferite grupuri
sociale, în special în rândul tinerilor și al persoanelor în vârstă – nu reprezintă suficiente motive
ca să apreciem ceea ce s-a realizat?
Mai mult, dezvoltarea impresionantă a cunoștințelor, dobândită „pe socoteala” liberei circulații
a persoanelor și bunurilor, n-ar trebui oare să fie ceva cu care să ne mândrim și care înlesnește
desfășurarea vieții noastre sociale, culturale, economice și politice?
Cred că la toate aceste întrebări ar trebui să răspundem în mod afirmativ.
Numeroși sunt cei care „arată cu degetul” și acuză deschis guvernarea pentru faptul că cetățenii
europeni nu cred în „Europa”, sau, dacă doriți, în „Bruxelles”.
Este, într-adevăr, mult mai la îndemână să demonizezi Bruxelles-ul pentru tot ce este rău în
viața de zi cu zi a cetățenilor, iar, pe de altă parte, să promovezi declarațiile guvernelor care
își revendică victoriile câștigate la masa negocierilor. „Cei de la Bruxelles” sunt adesea făcuți
răspunzători de toate relele și vinovați de toate tragediile.
Consider că o astfel de atitudine este profund nedreaptă față de creatorii proiectului de pace și
prosperitate europeană. La originea acestui proiect comun, pe care toți acești bărbați și femei
au trebuit să-l inventeze, la propriu, s-a aflat întotdeauna ideea unui destin mai înfloritor al
cetăţenilor și al țărilor.
Pe cei care critică proiectul european – uneori pe bună dreptate – îi invit să facă un exercițiu
esențial: să analizeze costurile non-Europei. De bună seamă, trebuie să fim realiști: care ar fi
consecinţele pentru cetăţenii europeni – chiar şi în contextul ieşirii din UE al unui partener atât de
important ca Regatul Unit – dacă un proiect de o asemenea anvergură, precum cel european, s-ar
încheia? Am impresia că cei care denigrează ideea europeană încă nu și-au pus această întrebare.
Și nu este vorba de a pretinde, pur și simplu, că nu există altă soluție. Este vorba, din punctul
meu de vedere, de a explora în continuare o soluție care, chiar dacă va mai suferi încă de „dureri
de creștere”, este cea care poate răspunde cel mai bine năzuințelor a milioane de cetățeni,
fie ei tineri sau mai puțin tineri, oameni de afaceri, sindicaliști, lucrători, împărtășind diferite
ideologii sau credințe – într-un cuvânt, toți cei care trăim aici.

Tranziția către mobilitatea electrică
și dezvoltarea automobilelor conectate
și a conducerii autonome vor necesita
o politică industrială cuprinzătoare,
însoțită de o politică climatică, de mediu
și energetică echilibrată. Acesta este
principalul mesaj al raportului CESE intitulat „Industria autovehiculelor: pe
muchia unei noi paradigme?”, care
solicită ca grupul la nivel înalt pentru
industria autovehiculelor GEAR 2030
să elaboreze o foaie de parcurs politică
ambițioasă și pe termen lung.
„Industria automobilelor se află la un
moment de răscruce. Provocările sunt
multiple, printre ele numărându-se viitorul

motorului cu combustie, lanțul de aprovizionare sau chiar întrebarea cine va conduce vehiculul, dacă acest lucru va mai fi
necesar. Aproape tot ceea ce a fost valabil și universal în industria automobilelor
timp de decenii întregi este pus sub semnul
întrebării în prezent”, afirmă raportorii, dl
Georgi Stoev (BG-Grupul „Angajatori”)
și dna Monika Sitarova Hrusecka
(SK-delegat CCMI).

Numai o economie puternică poate
permite Europei să supraviețuiască
furtunii

Gonçalo Lobo Xavier
Vicepreședinte al CESE

Industria produselor contrafăcute și piratate,
audiere publică
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Ziua Inițiativei cetățenești europene:
Particip!

26 și 27 aprilie/CESE, Bruxelles
sesiunea plenară a CESE
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UE trebuie să joace un rol de
frunte în corelarea comerțului
de produse agricole cu
obiectivele de dezvoltare
durabilă (ODD)
Migrația necesită o împărțire
echitabilă a responsabilității
Șaizeci de ani de existență a
Comunității Europene – să ne
făurim viitorul!

și solicită crearea unui sistem european de
asigurare a depozitelor, a unui mecanism
de sprijin comun pentru Fondul unic de
rezoluție bancară și a unui buget comun
special pentru zona euro.
© Shutterstock

Europa va fi întotdeauna ceea ce oamenii vor dori ca ea să fie, iar în acest moment ei au și
posibilitatea de a alege între mai multe opțiuni. Fie ca popoarele să fie la înălțimea acestei
alegeri, în interesul păcii și al prosperității pentru toți. Haideți să-i ascultăm pe tinerii din Europa.
Și ei își doresc pace și prosperitate, de care, în pofida tuturor problemelor, am putut să ne
bucurăm în ultimii 60 de ani!

6 aprilie/CESE, Bruxelles

Raportul analizează patru provocări
majore cu care se confruntă în prezent
industria autovehiculelor: electrificarea
și decarbonizarea transportului; digitalizarea procesului de producție; conducerea autonomă și autoturismele conectate.
(sma)
l

Schimbările structurale inevitabile pot
afecta toate elementele lanțului de valori
existent și pot conduce la noi modele de
afaceri. „Dorim să subliniem provocările
enorme cu care se confruntă industria
autovehiculelor, dar și potențialul său

În martie, vor sosi la CESE tineri din întreaga Europă pentru a sărbători cea de-a 60-a aniversare
a Tratatului de la Roma. Ei vor fi invitați să regândească viitorul Europei. Inițiativa Your Europe
Your Say! („Europa ta, părerea ta!”) va fi un moment important, în care CESE va putea primi
idei noi și revigorante chiar de la cei care sunt viitorul Europei și pentru perspectivele cărora
ne mobilizăm, fără îndoială, cu toții.

DATE ÎN AGENDĂ

enorm în termeni de creștere economică
și creare de noi locuri de muncă, dacă se
pune în aplicare cadrul politic adecvat.
O politică orientată spre viitor și o coordonare și o cooperare la nivel european sunt
esențiale pentru a ajuta acest sector să se
adapteze rapid la condițiile în schimbare”,
declară dl Stoev.

Stimularea creșterii economice este
vitală; numai cu o economie puternică
Europa ar putea face față provocărilor
politice și sociale care îi stau în față. Acesta
a fost unul dintre principalele mesaje ale
avizelor CESE adoptate în luna februarie
a acestui an. CESE este de părere că planul Juncker nu este suficient și solicită mai
multe investiții private și publice.

În avizul pe tema Politica economică în
zona euro, raportorul Javier Doz Orrit
(ES - Grupul „Lucrători”) și coraportorul
Petr Zahradnik (CZ - Grupul „Angajatori”) subliniază faptul că UE ar trebui să
implementeze o combinație echilibrată
a instrumentelor structurale, fiscale și
monetare pentru a stimula investițiile și
creșterea economică. Avizul sprijină propunerea inițială a Comisiei de a stabili
o orientare fiscală agregată a zonei euro

www.eesc.europa.eu

În avizul său pe tema Analiza anuală
a creșterii 2017, CESE solicită flexibilitate în guvernanța UE și recomandă utilizarea unor soluții adaptate. Raportorul
Etele Barath (HU - Grupul „Activități
diverse”) consideră că UE are nevoie de
o abordare „dincolo de PIB” a creșterii
economice, care ar necesita o analiză orientată spre rezultate în ceea ce privește
indicatorii care servesc obiectivelor sociale, de mediu și de durabilitate, combinate cu promovarea progresului social.
În opinia Comitetului, o imagine de
ansamblu clară și ușor de înțeles pe termen lung a pozițiilor politice și strategice
este esențială, ținând seama de cele zece
priorități ale președintelui Juncker și de
obiectivele UE pentru 2030. (mm)
l

UE trebuie
să joace un
rol de frunte
în corelarea
comerțului de
produse agricole
cu obiectivele
de dezvoltare
durabilă (ODD)
Comerțul cu produse agricole nu
a fost niciodată atât
de important și nici
atât de controversat.
Fiind din nou în primplan, odată cu recenta
aprobare a CETA de
către PE, agricultura
va acapara atenția
internațională și în
cadrul următoarei
Conferințe ministeriale a OMC de la sfârșitul acestui an. Încă o dată, acest subiect este așteptat
să predomine, iar UE trebuie să joace un rol esențial.
Cu toate acestea, comerțul agricol este, de asemenea, crucial pentru punerea în aplicare a majorității
obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). UE este
bine poziționată pentru a conduce acest proces,
deoarece este cel mai mare exportator și importator
de produse agricole, și-a demonstrat interesul în ceea
ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă și dispune de credibilitatea necesară pentru a reprezenta
cu adevărat un liant între țările dezvoltate și cele în
curs de dezvoltare.
„Este timpul ca UE să preia conducerea, pentru
a garanta succesul acestei agende la nivel mondial”,
a declarat dl Jonathan Peel (UK - Grupul „Angajatori”), raportor al Avizului CESE pe tema Rolul
agriculturii în cadrul negocierilor comerciale,
adoptat la 22 februarie. „UE ar trebui să se bazeze pe
mai multe reforme recente ale PAC. Aceasta a demonstrat deja, la Conferința ministerială a OMC, că are
capacitatea de a aduce viziuni inovatoare și echilibrate, ceea ce este crucial atunci când prea puțini se
așteptau la un rezultat pozitiv. Încă o dată, ne așteptăm ca UE să fie cu un pas înaintea partenerilor noștri
comerciali”.
În avizul său, CESE prezintă recomandări pentru realizarea de progrese la nivel multilateral și îndeamnă
Comisia să efectueze o analiză de impact privind efectele posibile asupra comerțului cu produse agricole
ale obiectivelor de dezvoltare durabilă, ale Acordului de la Paris și ale acordurilor comerciale recente
ale UE. (sma)
l

CESE afirmă că este nevoie de
investiții substanțiale în sistemele
de învățământ și de formare din UE

În sesiunea sa plenară din februarie, CESE a adoptat un aviz exploratoriu privind o educație de înaltă
calitate pentru toți, elaborat la solicitarea Președinției malteze a UE. Deşi salută selectarea acestui
subiect de către Președinție ca temă principală, CESE
afirmă în mod hotărât că, dacă statele membre își vor
menține politicile de austeritate instituite ca reacție
la criza economică, ele nu vor fi în măsură să realizeze investițiile necesare pentru ca educația publică
de înaltă calitate să fie cu adevărat accesibilă tuturor.
Acest aspect trebuie să devină o prioritate absolută
pentru a putea combate sărăcia, care se răspândește
cu rapiditate în Europa, în condițiile în care cele mai
recente studii și rapoarte indică o strânsă corelație
între sărăcia educațională și veniturile reduse.
CESE a identificat o serie de domenii de acțiune prioritare, printre care:

De asemenea, CESE a adoptat o poziție cu privire
la Noua agendă pentru competențe a Comisiei
Europene. În prezent, 70 de milioane de europeni nu
au competențe de citire și de scriere și competențe
numerice adecvate, iar peste 20% dintre cetățeni nu
sunt, practic, capabili să lucreze la calculator; peste
30% dintre tinerii extrem de calificați ocupă locuri
de muncă care nu corespund talentelor și aspirațiilor lor, în timp ce 40% dintre angajatorii europeni nu
găsesc lucrători care să aibă competențele necesare
pentru creștere și inovare. Pentru a soluționa necorelarea și deficitul de competențe, Comisia a propus un
nou set de măsuri. Cu toate acestea, în opinia CESE,
noua agendă este mai degrabă un pas în direcția cea
bună, decât un demers radical diferit. Este nevoie de
soluții mai inovatoare; unele dintre ele există deja în
anumite țări europene și ar putea fi transferate și în
celelalte. Perspectiva socială și cea de gen trebuie
să fie și ele avute în vedere; de asemenea, învățarea
non-formală și cea informală ar trebui să fie recunoscute, iar antreprenoriatul ar trebui promovat ca
o competență vitală.
CESE propune încadrarea noii agende într-un cadru
macroeconomic favorabil, în cadrul căruia investițiile
în aptitudinile și competențele persoanelor să nu fie
considerate un cost, ci o cheltuială care, în timp, va
duce la un bilanț pozitiv. În plus, alocarea bugetară
a statelor membre destinată acoperirii cheltuielilor
în materie de educație și formare profesională nu ar
trebui să fie inclusă în cadrul utilizat pentru calcularea
deficitului bugetar. (dm)
l

CESE solicită implicarea persoanelor cu handicap în răspunsul umanitar la
criza migrației
Drepturile persoanelor cu handicap trebuie integrate în toate politicile și programele UE pentru
migranți și refugiați, în conformitate cu dispozițiile
Articolului 11 din Convenția Națiunilor Unite privind
drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD), care
a intrat în vigoare în UE în 2011. CESE solicită, de asemenea, o mai bună participare a persoanelor cu handicap la planificarea, implementarea și monitorizarea
asistenței umanitare.

că ne vor lua locurile de muncă e pur și simplu greșită”,
a afirmat Georges Dassis, președintele CESE, în discursul său de deschidere. „Statele membre au obligația
legală și morală să primească refugiați, cu solidaritate
și omenie.”
„Este necesar un cadru comun pentru primirea persoanelor cu handicap, precum și măsuri și programe
pentru a le integra în societate”, a adăugat Ioannis
Vardakastanis (EL – Grupul „Activități diverse”),
membru al CESE și președintele Forumului european
al persoanelor cu handicap.

Acestea s-au numărat printre principalele concluzii
ale audierii publice pe tema Situația refugiaților și
a migranților cu handicap, organizată la 14 februarie
de Grupul de studiu permanent al CESE privind drepturile persoanelor cu handicap. Obiectivul manifestării a fost acela de a atrage atenția asupra situației
refugiaților și migranților cu handicap, sensibilizând
organizațiile care lucrează cu refugiați cu privire la
drepturile și nevoile specifice ale persoanelor cu
handicap.

CESE în Lesbos și la Atena în octombrie 2016. A doua
sesiune a analizat posibilitățile de acțiune ale UE și ale
societății civile pentru a soluționa criza refugiaților, în
special în ce privește refugiații și migranții vulnerabili.

În prima sesiune de lucru, accentul a fost pus pe
situația din Grecia, ca urmare a vizitei efectuate de

„Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a primi
refugiații, mai ales pe cei cu handicap. Convingerea

VIDEOCLIP NOU

Cele şase minute ale noului videoclip dat
publicității ilustrează modul în care CESE
oferă, prin membrii săi, un canal unic de
implicare activă a societății civile în procesul de elaborare a politicilor şi legislaţiei
UE. Mulțumită expertizei sale, dobândită pe
teren, Comitetul a adoptat mii de avize, care
contribuie la îmbunătățirea vieții cotidiene
a cetățenilor UE.
Aceste avize au modelat Europa, prin promovarea ocupării forței de muncă și a bunelor practici în domenii
precum mediul, politica energetică, transportul aerian și economia socială. Ele au încurajat afirmarea principiilor democrației, libertății și drepturilor omului peste tot în lume și au promovat egalitatea în drepturi
pentru toți cetățenii UE, în special pentru categoriile cele mai vulnerabile.
Întreprinderile din economia socială, sărăcia şi industria aviaţiei din UE – iată numai câteva exemple de
subiecte, desprinse din realitate, pe care CESE le-a abordat pentru a contribui la modelarea vieții noastre
de zi cu zi. Președinții celor trei grupuri din cadrul CESE discută despre modul în care membrii grupurilor
lor respective au apărat la nivelul UE interesele pe care le reprezintă. (mm)
l

Mărturia cea mai emoționantă a fost însă, fără îndoială, cea a lui Ibrahim Al Hussein, un refugiat sirian
care și-a pierdut un picior în timp ce încerca să-și salveze un prieten, în cursul unui atac cu bombă, și apoi
s-a refugiat în Grecia, unde a devenit atlet paralimpic. „Eram ca o pasăre rănită, încercând să zbor fără să
mai am aripi. În Grecia am renăscut, grație solidarității
oamenilor de acolo”. (va)
l

Comunitățile locale sunt principalul motor
al dezvoltării rurale
Viziunea și spiritul de conducere reprezintă
condițiile cele mai importante pentru dezvoltarea
rurală. Existența unor sisteme de sprijinire publică
orientate și ușor de gestionat asigură succesul său.
Aceasta a fost cea mai importantă lecție aflată la
audierea CESE „Satele și orașele mici - catalizatori
ai dezvoltării rurale”, desfășurată la 14 februarie
la Bruxelles. Principalele concluzii ale audierii vor
fi preluate în avizul CESE din proprie inițiativă pe
această temă.
Revitalizarea zonelor rurale reprezintă un proiect
major, pe care Europa trebuie să-l realizeze printr-un
efort colectiv. „Teritoriile rurale aparțin tuturor
cetățenilor; de aceea este necesară implicarea tuturor.
Dorim să dezvoltăm conceptele corespunzătoare
împreună cu oamenii de pe teren și să oferim mai
multă vizibilitate satelor și micilor orașe”, a afirmat
Tom Jones (UK – Grupul „Activități diverse”),
raportorul avizului. Piroska Kállay (HU – Grupul
„Lucrători”), președinta grupului de studiu,
a adăugat: „Satele sunt centre sociale în care se învață
valori și competențe sociale și se dovedește coeziunea
societății”.
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Modelarea Europei – activitatea CESE și influența ei asupra vieții noastre
de zi cu zi
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●● îmbunătățirea sprijinului acordat educației copiilor preșcolari și învățării pe tot parcursul vieții;
●● asigurarea unei educații care să răspundă provocărilor globalizării, digitalizării și schimbărilor de
pe piața forței de muncă;
●● crearea de oportunități suplimentare de formare
pentru tinerii care își abandonează studiile, pentru lucrătorii slab calificați și lucrătorii migranți;
●● recunoașterea educației non-formale și
informale;
●● îmbunătățirea investițiilor în formarea cadrelor
didactice;
●● asigurarea unor salarii și condiții de muncă mai
bune pentru profesori;
●● îmbunătățirea investițiilor publice în învățământ
și formare profesională;
●● realizarea de investiții în infrastructura și instrumentele educaționale, cum ar fi TIC;

●● o mai bună utilizare a fondurilor UE pentru susținerea calității în materie de educație, formare,
cercetare și inovare;
●● consolidarea oportunităților de mobilitate la
nivelul întregii UE pentru studenți, cadre universitare, profesori, formatori și cercetători.

Provocările sunt copleșitoare. Zonele rurale se află în
declin de 30-40 de ani, ceea ce a condus la infrastructură elementară deficitară, la puține oportunități de
muncă, sisteme de transport public subdezvoltate,
o populație în curs de îmbătrânire etc. Cu toate
acestea, inovarea poate oferi soluții pentru aproape
toate problemele. Audierea a oferit exemple de bune
practici din două comunități rurale: Tre’r Ddôl (Țara
Galilor, UK) și Kozárd (Ungaria). În plus, ECOVAST
a menționat exemple de succes din Croația și Austria
care ilustrează cu succes abordarea sa, care urmărește
realizarea de parteneriate cu satele. (sma)
l

Migrația necesită o împărțire echitabilă
a responsabilității
Cel de-al 3-lea Forum privind migrația, un eveniment organizat în comun de Comisia Europeană și
de CESE, a reunit peste 200 de experți din organizații
ale societății civile din UE-28. Acești reprezentanți
au îndemnat statele membre să își onoreze acordul comun cu privire la relocarea migranților și să
schimbe modul de prezentare a fenomenului migrației, ca antidot la temerile și îngrijorările răspândite de
politicienii de dreapta de orientare populistă.

Participanții au solicitat, de asemenea, modalități
sigure și legale de facilitare a reîntregirii familiilor. Dl José Antonio Moreno Diaz (ES - Grupul
„Lucrători”), membru al CESE, a comentat problema
segmentării politicii de ocupare a forței de muncă,
solicitând o abordare europeană coerentă, care să
faciliteze accesul migranților la un loc de muncă și la
educație și formare profesională.
Un refugiat sirian, dl Muhannad Bitar, a fost invitat să-și istorisească periplul către Europa – o odisee
a violenței, fricii și pierderii. Dl Bitar a încheiat astfel:
„În călătoria mea am văzut ce are Europa mai bun și
mai rău”. (sma)
l

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul
comisarul Dimitris Avramopoulos și președintele CESE, dl Georges Dassis, care a declarat: „În
temeiul Convenției de la Geneva, avem nu numai
obligația morală, ci și pe cea legală de primi refugiați.”

Membrii CESE în vizită la elevii celor 33 de școli
participante la „Europa ta, părerea ta!” (YEYS)

În februarie și martie, membrii Comitetului
Economic și Social European au vizitat școli din
țările lor în vederea pregătirii elevilor participanți
la evenimentul „Europa ta, părerea ta!”. „Europa
ta, părerea ta” este o reuniune la care participă
tineri europeni din 33 de școli din UE și țările
candidate pentru a dezbate viitorul Europei și care
va avea loc la sediul CESE, la Bruxelles, în perioada
30-31 martie 2017.
Membrii CESE au lucrat cu elevii și cu un profesor,
înaintea reuniunii din luna martie, pentru a pregăti
răspunsurile la câteva dintre principalele întrebări
referitoare la Europa în momentul de față:
●● beneficiile, realizările și eșecurile Uniunii
Europene;
●● provocările și oportunităţile cu care se confruntă
Uniunea Europeană;

Vorbitorii au susținut că eforturile de integrare trebuie intensificate, iar orașul Mechelen a fost prezentat drept model al unei politici reușite de integrare
a imigranților.

●● viitorul Europei din perspectiva tinerilor europeni
și ideile lor pentru a-l îmbunătăți.
Ei au oferit studenților explicații cu privire la modul
în care se va desfășura dezbaterea de la Bruxelles și
le-au prezentat informații cu privire la activitățile CESE
și la felul cum acesta reprezintă vocea societății civile
din întreaga Europă.

CESE sărbătorește șaizeci de ani de Europa,
privind către viitor
La 13 martie 2017, CESE a organizat o conferință
la nivel înalt, la Roma, pentru a marca cea de-a
60-a aniversare a tratatelor fondatoare ale
Europei. Conferința, intitulată „Șaizeci de ani
de existență a comunității europene – să ne
făurim viitorul!”, a avut loc la Camera Deputaților
din Italia. În discursul său de deschidere, dl
Georges Dassis a menționat principalele realizări
ale Europei și dificultățile pe care le întâmpină în
prezent, subliniind că: „Cea de-a 60-a aniversare
ar trebui să ofere șansa unui nou început - acela
al unei Europe mult mai unite, care susține cauza
solidarității și care se gândește într-adevăr la
bunăstarea cetățenilor europeni. Viitorul trebuie
să se afle în mâinile forțelor progresului social, ale
întreprinderilor, ale lucrătorilor și ale tuturor celor
care doresc să trăiască în pace și demnitate. Îmi
exprim speranța că, ajutând la făurirea viitorului
UE, CESE își va aduce contribuția la transformarea
acestei viziuni a Europei în realitate.”

Au avut loc trei sesiuni de lucru, în cadrul cărora au
fost abordate următoarele subiecte:
●● Europa socială ca instrument pentru combaterea
inegalităților
●● Finalizarea uniunii economice și monetare pentru
o Europă mai puternică
●● Politicile de integrare și imigrația
După încheierea lucrărilor, dl Dassis a adus un omagiu special, în numele CESE, dlui Pietro Bartolo,
responsabil cu serviciile de sănătate în Lampedusa
și cunoscut pentru filmul său premiat, Fuocammare,
pentru exemplul extraordinar de umanitate pe care
l-a oferit venind în ajutorul refugiaților și migranților
care străbat periculoasa rută central-mediteraneeană.
În lunile următoare, concluziile conferinței vor contribui la
lucrările CESE cu privire la Cartea albă privind viitorul Uniunii Europene. Informații suplimentare cu privire la acest
eveniment puteți găsi la: http://www.eesc.europa.eu/
?i=portal.en.events-and-activities-60-years. (dm) l

La 30 și 31 martie, elevii vor avea posibilitatea
de a prezenta membrilor CESE recomandările lor
privind viitorul Europei. La sfârșitul acestui eveniment
de două zile, toți elevii vor vota pentru cele trei
propuneri pe care le consideră a fi cele mai eficace
pentru a schimba viitorul Europei. (ks)
l

Noi modele economice
și inovarea socială:
o șansă pentru
o Europă mai bună
Comitetul Economic și Social European (CESE),
și-a unit forțele cu forumul mondial „Noua economie
și inovarea socială” (NESI) și cu Global Hub for the
Common Good, pentru a îmbogăți dezbaterea
europeană cu contribuții din partea comunităților
implicate în mod direct în economiile colaborative,
circulare și funcționale. La 16 februarie, la Bruxelles
s-au reunit reprezentanți din sectorul public și cel
privat în cadrul evenimentului Noi modele economice
și inovarea socială: o șansă pentru o Europă mai bună.
Conform ABI Research, numărul dispozitivelor
conectate la internet va crește de la 10 000 milioane
în 2015 la 30 000 milioane în 2020. Revoluția
digitală schimbă modul în care trăim, lucrăm sau
achiziționăm produse, 15 % dintre lucrătorii care
desfășoară o activitate independentă în SUA și
țările din UE -15 obținând venituri prin intermediul
platformelor digitale P2P. În același timp, Europa se
menține în prima linie în eforturile de combatere
a schimbărilor climatice, în condițiile în care
orașe precum Paris și Madrid au aplicat măsuri
semnificative pentru a reduce emisiile de CO2 și
unele țări se angajează să reducă la minimum
impactul asupra mediului în principalele lor ramuri
de activitate. Este posibilă convergența acestor
două tendințe - revoluția digitală și combaterea
schimbărilor climatice? Ar putea Europa să valorifice
potențialul lor combinat și să-l transforme în modul
cel mai avantajos?

Platforma societății civile UE-Georgia: apel
pentru consolidarea libertății mass-mediei
și pentru egalitatea de șanse pe piața forței
de muncă
În calitate de reprezentant al societății civile
europene, CESE a recunoscut atât potențialul
neexplorat al noilor modele economice, cât și
provocărilor sociale și juridice pe care le implică.
Evenimentul de la Bruxelles a analizat implicațiile
acestor schimbări și a introdus o dimensiune
practică, invitând întreprinderile mici și mijlocii și
alte părți interesate să facă schimb de experiență
și de bune practici.
Principalul rezultat al acestui eveniment va alimenta
discuțiile din cadrul Forumului mondial NESI într-un
eveniment dedicat activităților ulterioare, care
urmează să se desfășoare la Malaga, în Spania, între
19 și 22 aprilie, cu scopul de a elabora linii directoare
pentru guvernanță și întreprinderi și de a elabora
o nouă paradigmă bazată pe valori și pe protejarea
bunăstării cetățenilor. (dm)
l

Printre țările Parteneriatului estic, Georgia are
cele mai bune rezultate în ceea ce privește libertatea mass-mediei. Cu toate acestea, sunt necesare
eforturi suplimentare în vederea creșterii calității,
obiectivității și eticii jurnalistice, precum și pentru
asigurarea independenței mass-mediei și a surselor
sale de finanțare.
Acesta a fost unul dintre principalele mesaje care
au reieșit din cea de-a doua reuniune a Platformei
societății civile UE-Georgia (CSP), care a avut
loc la data de 16 februarie, la sediul CESE. Platforma
a recomandat, de asemenea, ca guvernul georgian
să integreze egalitatea de gen în planurile de acțiune
guvernamentale și să consolideze eforturile de asigurare a punerii în aplicare complete a legislației muncii
și a standardelor internaționale în materie de muncă.
Reprezentanții PSC au evaluat stadiul actual
al punerii în aplicare a Acordului de asociere

UE−Georgia. Ei au solicitat instituțiilor publice din
Georgia să își intensifice cooperarea internă, iar
statelor membre ale UE să sprijine Georgia în ce
privește dezvoltarea capacităților de comunicare
ale funcționarilor săi.
Prim-subsecretarul de stat georgian, Archil Karaulashvili, a salutat progresele înregistrate în Georgia
pe parcursul anului trecut, dar a remarcat că guvernul „nu are dreptul de a se relaxa, deoarece corupția
nu doarme”.
„Georgia a fost și rămâne un partener excelent pentru
cooperare și sperăm ca oamenii să poată resimți
beneficiile tangibile ale Acordului de asociere cât mai
curând posibil”, a declarat dl Dirk Schübel, din partea
SEAE. Se așteaptă ca UE să elimine obligativitatea
vizelor pentru cetățenii georgieni cu pașapoarte
biometrice luna aceasta. (mm)
l
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Grupul „Activități diverse” al CESE
În prezent, CESE elaborează un aviz pe
tema „Către o strategie a UE pentru
relațiile culturale internaționale”, al
cărui raportor este președintele Grupului
„Activități diverse”, dl Luca Jahier.
În contextul lucrărilor pregătitoare pentru acest aviz, la 1 martie a fost organizată
o audiere pentru a asculta punctele de
vedere ale societății civile, ale organizațiilor multilaterale și ale altor actori din
domeniul culturii. Audierea a fost deschisă de dl Jahier, alături de Silvia Costa
și Elmar Brok, deputați în Parlamentul
European și coraportori pentru raportul
din proprie inițiativă al Parlamentului
European pe aceeași temă.
În proiectul său de aviz, CESE solicită „să
se facă un pas înainte, de la un text «către
o strategie a UE» la adoptarea și punerea în
aplicare ulterioară a unei strategii și a unui
plan de acțiune clare”. Planul de acțiune

ar trebui să răspundă următoarelor patru
necesități:
●● să asigure claritate guvernanței la
nivelul UE;
●● să încerce să coordoneze și să ofere
sprijin subsidiar la nivelul statelor
membre;
●● să clarifice aspectele financiare;
●● și să promoveze rețelele de actori culturali interconectați, care reprezintă
o societate civilă dinamică din punct
de vedere cultural.
Recunoscând pe deplin importanța culturii pentru durabilitate, CESE solicită recunoașterea culturii ca al patrulea pilon al
dezvoltării durabile, având un statut egal
cu pilonii economic, social și de mediu.
CESE salută faptul că cultura este recunoscută drept un element fundamental
pentru pace și stabilitate, având, prin
urmare, o importanță crucială pentru consolidarea obiectivului principal al Uniunii
Europene, care este să promoveze pacea,
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valorile sale și bunăstarea popoarelor sale.
Prin urmare, în proiectul său de aviz, CESE
solicită UE să se sprijine pe experiența
Europei pentru a-și ocupa locul de lider
global în punerea în aplicare, protejarea și
promovarea păcii la nivel mondial.
La această audiere au participat și
Consiliul Europei, Biroul de legătură al
UNESCO din Bruxelles, institutele culturale naționale din Uniunea Europeană
(EUNIC), Comitetul Regiunilor, Comitetul pentru cultură al orașelor și administrațiilor locale unite, Fundația Interacts,
Culture Action Europe și Fondul Roberto
Cimetta. (cl)
l

O misiune importantă pentru mediul de afaceri:
explicarea beneficiilor reale ale CETA
Grupul „Angajatori” al CESE
Votul pentru CETA în Parlamentul
European deschide un nou capitol al
unor relații mai strânse între Canada și
UE. Calea de urmat rămâne una dificilă,
dată fiind necesitatea ratificării acestui
acord de către toate statele membre ale
UE. CETA este un acord progresist pentru o creștere favorabilă incluziunii, cu
beneficii substanțiale pentru IMM-uri.
Mediului de afaceri îi revine un rol important în promovarea lui și furnizarea de
exemple reale pentru beneficiile acestui
acord. Acestea sunt doar câteva dintre
opiniile exprimate în dezbaterea cu Excelența Sa, ambasadorul Canadei pe lângă
UE, dl Daniel Costello, care a avut loc în
cadrul ședinței Grupului „Angajatori”, la
22 ianuarie 2017.

pe cei sceptici. Un studiu comun a indicat
o creștere preconizată de 23% în comerțul bilateral, odată cu intrarea deplină în
vigoare a acordului.

Așa cum a subliniat dl ambasador Costello, CETA are o importanță strategică, care
ne permite să dăm noi înșine contur unui
viitor comerț globalizat, în loc să urmăm
doar tendințe create de alții. Domnia Sa
a precizat că aplicarea provizorie a acordului ar trebui să înceapă în primăvară.
Acest lucru ar face posibilă dovada practică a beneficiilor sale, pentru a-i convinge

În timpul dezbaterii deschise, membrii
Grupului „Angajatori” au prezentat o serie
de probleme referitoare la CETA și la liberul schimb, în general. Jacek Krawczyk,
președintele Grupului „Angajatori” și al
Comitetului de monitorizare a relațiilor
transatlantice al CESE, a propus organizarea unei mese rotunde comune cu
mediul de afaceri pe tema CETA. „Trebuie
spus că, în actualul context global, CETA
a dobândit aproape o valoare simbolică,
reprezentând ocazia de a aduce îmbunătățiri imaginii comerțului internațional în
general”, a declarat dl Krawczyk. (jl) l

Cu ocazia Zilei internaționale a femeii 2017
Gabriele Bischoff,
președinta Grupului „Lucrători”
„Egalitatea de remunerare pentru bărbați și femei este un principiu central al UE,
consacrat în Tratatul de la Roma din 1957.
La cea de-a 60-a aniversare a Tratatului,
trebuie să sărbătorim și progresele obținute
în ce privește egalitatea de gen: drepturile
câștigate în materie de concedii de maternitate și de egalitate de tratament privind
accesul la locuri de muncă, la formare, la
promovări și condiții de muncă. Avem în
momentul de față mai multe femei active pe
piața forței de muncă și în poziții de decizie
decât oricând. Cu toate acestea, criza ne-a
dovedit că nu trebuie să tratăm niciodată
acești pași înainte drept un lucru de la sine
înțeles. Măsurile de austeritate impuse în

urma crizei au subminat egalitatea de gen
și drepturile femeii. Adesea, cele mai sărace
și mai vulnerabile femei au fost cel mai grav
afectate. Mamele singure se află printre persoanele cu riscul cel mai ridicat de sărăcie și
excluziune socială. Egalitatea de gen nu se
aplică numai în vremurile bune – se poate

Noul portal online CESlink

privire la CES și site-urile web ale acestora, inclusiv lista cu numele președinților
și ale secretarilor lor generali. Utilizatorii
pot avea acces la documentele publicate
de consiliile economice și sociale prin
consultarea bazei de date special create în acest scop, care pune la dispoziție
avize, rapoarte, rezoluții, studii, acorduri,
buletine informative și alte documente
de interes publicate de organizațiile
participante.

Portalul CESlink reprezintă comunitatea online a consiliilor economice și sociale (CES) din UE și de la CESE.

Portalul este disponibil în limbile engleză
și franceză și propune, de asemenea, fluxuri RSS și Twitter comune care să faciliteze informarea în timp real cu privire la
cele mai recente evoluții. (kf)

Gestionat de CESE, portalul este un ghișeu
unic de informare cu privire la inițiativele
și evenimentele organizate de CESE și
de CES naționale. El oferă informații cu
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O strategie pentru relațiile culturale
internaționale

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en;
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/frl

EXPOZIȚIE CESE - „AUTISMUL”
La 3 aprilie 2017, Secțiunea pentru
ocuparea forței de muncă, afaceri sociale
și cetățenie (SOC) va organiza o dezbatere
privind autismul, cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, care
este marcată anual la 2 aprilie. În marginea acestei dezbateri, CESE organizează
o expoziție de fotografie pe tema autismului, în parteneriat cu Autism Europe,
o organizație al cărei obiectiv principal
este de a promova drepturile persoanelor
cu autism și de a le ajuta să își îmbunătățească calitatea vieții. Expoziția prezintă
lucrările a trei fotografi: Graham Miller
(Regatul Unit), Michał Awin (Polonia) și
Andre Weisgerber (Luxemburg), precum
și o serie de fotografii realizate de tineri
artiști autiști din Scoția.
Expoziția va fi deschisă până la 21 aprilie
2017, în clădirea JDE, Foyer 6. (jp)
l

Prezentare de film la CESE: PĂTRUNDERE ÎN ISTORIE
Nemeea antică și Jocurile Nemeene
„... și, acolo, la capătul tunelului,
momentul atât de așteptat: pătrunderea
în istorie. Într-un mod foarte personal, preiei firul istoriei și, pierzând orice noțiune de

spune că ea este și mai importantă atunci
când societățile se află sub presiune. Diferenţele de salarizare între femei și bărbați
rămân semnificative la 60 de ani după ce
principiul remunerației egale a fost instituit prin Tratat. Trebuie ca eliminarea lor
să rămână un subiect prioritar pe agenda
publică. Europa nu poate prospera decât
dacă recunoaşte și sprijină talentele tuturor.
Lucrătorii europeni au nevoie de o creștere
a nivelului de salarizare și trebuie să ne reînnoim eforturile pentru a asigura că aceasta
le revine în mod echitabil și femeilor.”
Pentru mai multe informații despre inițiativele Grupului „Lucrători” cu ocazia
Zilei femeii, a se vedea http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2news.41724
l

vârstă, naționalitate, rasă sau etnie, te vezi
învăluit în ceva ce poate fi, în același timp,
o clipă și o eternitate.”
Nemeea, care apare în mitul „Hercule
și leul”, era locul în care se desfășurau
faimoasele competiții sportive, similare
Olimpiadelor. Filmul istorisește povestea
unui sit arheologic abandonat, a unor
vechi jocuri abandonate, precum și
aventura arheologului Stephen Miller. În
vreme ce descoperim acest fascinant centru religios și de atletism al Greciei antice
prin ochii dr. Miller, oameni din întreaga
lume se reunesc pentru a retrăi Jocurile
Nemeene. Urmărim experiența lor unică
de „pătrundere în istorie”.
Filmul va fi prezentat la 29 martie 2017
la ora 19:00 în Atrium 6 și va fi urmat de
o sesiune de întrebări și răspunsuri cu dna
Tachmintzis, coproducător al filmului.
(jp)
l
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