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Can Dündar: „Nu abandonați Turcia.
Turcia nu este Erdogan.”

EDITORIAL

Dragi cititori,

venim în apărarea democrației și libertății
este un lucru important. Sper că acest apel
va fi auzit de guvernele noastre, de parlamentele naționale și de Parlamentul European. Vom fi alături de dumneavoastră”.

Să avem încredere în continuare

Președinta Grupului „Lucrători”, dna
Gabriele Bischoff, s-a solidarizat cu acest
mesaj, solicitând, de asemenea, autorităților turce să-l elibereze pe jurnalistul german Deniz Yücel, aflat acum în detenție
în Turcia. Președintele Grupului „Activităţi
diverse”, dl Luca Jahier, și președinta
Secțiunii REX, dna Dilyana Slavova,
le-au reamintit celor prezenți că, pentru
ca Turcia să redevină o țară democratică
și deschisă, UE ar trebui să-și continue
colaborarea cu societatea civilă de acolo.

După luni de tensiune și de oarecare anxietate, rezultatele alegerilor din câteva state
membre au adus, în sfârșit, o adiere de ușurare în Europa.
Victoria lui Emmanuel Macron, de exemplu, este dovada clară a unei schimbări de mentalitate a electoratului francez în raport cu partidele „tradiționale”. Este evident că aspectele
politice trebuie analizate mai în profunzime, însă semnele schimbării sunt evidente.

Nu sunt analist politic, dar – deși mă simt fascinat și interesat de realitatea franceză, fie
ea și relativ diferită de a noastră – ceea ce mă liniștește într-o și mai mare măsură sunt
consecințele acestor rezultate asupra proiectului european.
În Franța, ca și în alte state membre, o serie de candidați au promovat un program și un
ansamblu de idei care, deși acceptabile într-o democrație, ar fi pus sub semnul întrebării
proiectul european, așa cum îl cunoaștem astăzi.
Nu ar fi bine pentru Europa ca o țară atât de importantă precum Franța să aibă un lider
antieuropean.
Acestea fiind spuse, n-aș vrea să se înțeleagă că Europa nu are nevoie de reforme sau de
un nou suflu, ci că acest lider nu ar trebui să fie o persoană care să se opună întregului
proiect în numele unei concepții ideologice bazate pe protecționism demagogic și pe
separatism, invocând ipotetice beneficii în materie de securitate.
Ceea ce doresc să afirm este că menținerea valorilor individuale și colective în societate –
indiferent că suntem de acord cu ele sau nu – este atât un drept, cât și o îndatorire pentru
fiecare, însă își pierde orice rațiune de a fi atunci când apărarea acestor valori se transformă
într-un atac la adresa Europei și a proiectului pașnic la care visăm cu toții și de care dorim
să beneficiem în continuare.
Nu cunoaștem în detaliu proiectul politic al anumitor lideri recent aleși, iar multe aspecte
rămân încă nedefinite, însă știm că preferința pentru menținerea idealului european și
pentru apărarea valorilor unei Europe care urmărește creșterea economică în beneficiul
tuturor este un motiv suficient de bucurie, care ne dă speranțe și mai mari pentru viitor.
Prin urmare, Europa are acum suficiente motive să răsufle ușurată și să încerce să se reformeze, pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor, a preocupărilor și speranțelor lor legitime.
Și de data aceasta consider că membrii CESE, în calitatea lor de martori nemijlociți ai
preocupărilor cetățenilor, trebuie să fie pregătiți să contribuie la promovarea unei Europe
favorabile incluziunii și pașnice, care să ajute pe fiecare și să colaboreze cu fiecare. Așa
ne dorim să fie!
Gonçalo Lobo Xavier
Vicepreședinte al CESE
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CESE consultă societatea civilă
cu privire la Cartea albă privind
viitorul Europei
CESE propune crearea unei
platforme a părților interesate,
în vederea creșterii capacității de
inserție profesională a femeilor
în sectorul transporturilor
Georges Dassis: „Când acționăm
solidari, putem lăsa o urmă în
istorie”

Un jurnalist turc aflat în exil
discută cu reprezentanții
CESE despre libertatea massmedia și despre drepturile
omului
Ca urmare a evoluțiilor recente din
Turcia, CESE l-a invitat pe jurnalistul turc
Can Dündar la sesiunea sa plenară din
aprilie. Fostul redactor-șef al ziarului turc
Cumhuriyet a solicitat UE să fie alături de
Turcia și de poporul său și să-și manifeste
sprijinul pentru libertatea mass-media,

drepturile omului, statul de drept și
democrație.
„În prezent, Turcia este o enormă închisoare
pentru jurnaliști”, a afirmat Can Dündar.
„Dacă Europa acordă în continuare aceeași
importanță deosebită libertății de gândire
și libertății presei, ea ar trebui să sprijine
poporul turc. Europa nu ar trebui să-și
abandoneze valorile pentru niște avantaje
pe termen scurt”.

Dl Dündar, care în prezent trăiește în exil
în Germania, a fost condamnat la cinci
ani de închisoare după ce ziarul său a dat
publicității informații conform cărora serviciul de informații din Turcia ar fi livrat
arme rebelilor din Siria. Vicepreședintele
CESE, dl Gonçalo Lobo Xavier, a îndemnat Turcia să coopereze cu organizațiile
internaționale ale jurnaliștilor, cu UNESCO,
OSCE și Consiliul Europei, pentru a reinstitui libertatea presei în țară. (mm)
l

Președintele CESE, dl Georges Dassis,
a declarat: „Lupta dumneavoastră este și
a noastră, iar faptul că ne invitați acum să

Lupta împotriva finanțării terorismului
necesită măsuri mai ample
CESE sprijină planurile
Comisiei privind controlul
numerarului, dar atrage
atenția asupra obstacolelor
din calea punerii lor în
aplicare

CESE sprijină noua propunere a Comisiei, care vizează extinderea controalelor
de numerar la frontierele UE și conferă
autorităților competențe sporite pentru
efectuarea controalelor și confiscarea
bunurilor în cazul activităților ilicite suspectate, pentru a obține mai multe informații și a descoperi cazurile de finanțare
a terorismului. CESE a solicitat din nou
Comisiei să publice o „listă a paradisurilor
fiscale” responsabile pentru majoritatea
fluxurilor financiare ilicite, considerând că
lipsa de acțiune în acest sens reprezintă un
obstacol major în calea aplicării eficiente
a propunerii.
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Există o schimbare manifestă de percepție a politicii și a politicilor de către alegători,
iar rezultatul se vede cu ochiul liber, dată fiind alegerea unui candidat independent de
partide, care își apără propriile idei.

„Mișcările de numerar rămân în continuare
principalul canal prin care operează cei care
spală bani și alți infractori financiari”, afirmă
dl Javier Doz Orrit (Grupul „Lucrători” ES), raportorul avizului „Finanțarea terorismului – controlul mișcărilor de numerar”,
adoptat în sesiunea plenară din aprilie.
CESE propune ca, în urma consultărilor și
a elaborării unui studiu, Comisia să întocmească un plan pentru reducerea utilizării numerarului în UE. „Trebuie analizată
întrebarea dacă pragul pentru obligativitatea declarării, plasat la 10 000 EUR, este

www.eesc.europa.eu

adecvat”, declară coraportorul, dl Mihai
Ivașcu (Grupul „Activități diverse” - RO).
Avizul propune, de asemenea, extinderea
definiției „numerarului” pentru a include
cardurile preplătite și mărfurile cu un
grad ridicat de lichiditate, cum ar fi aurul.
Comitetul salută introducerea de sancțiuni care pot fi impuse statelor membre pentru nerespectarea obligației de
a declara, subliniind totuși că sancțiunile
ar trebui să fie standardizate și că ar trebui
instituită o procedură comună de comunicare pentru toate statele membre.
De asemenea, avizul subliniază importanța
îmbunătățirii schimbului de informații și
a coordonării între autoritățile statelor
membre, precum și cu țările terțe, și solicită statelor membre să pună la dispoziția
Europol bazele lor de date din domeniul
combaterii terorismului. (ll)
l

Cum poate fi consolidată propunerea
Comisiei privind energia curată
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CESE propune crearea unei platforme
a părților interesate, în vederea creșterii
capacității de inserție profesională
a femeilor în sectorul transporturilor

Inițiativa a fost aprobată de Comisie
și va fi lansată în noiembrie
Numai doi din zece lucrători din transporturi sunt
femei. Transporturile, unde bărbații ocupă 78% din
locurile de muncă, reprezintă unul dintre sectoarele
cele mai afectate de disparitatea de gen. CESE consideră că atragerea mai multor femei în acest domeniu
este o necesitate categorică și urgentă și propune
crearea unei „platforme pentru schimbare” care să
abordeze această chestiune.

transporturilor nu reprezintă numai o revendicare
din perspectiva egalității de gen, ci și un imperativ
economic și social. Sectorul are o nevoie stringentă de
angajați competenți, implicați, care se simt apreciați și
protejați, astfel încât să favorizeze creșterea economică
și inovarea”.

În sesiunea plenară din aprilie, CESE a aprobat avizul
pe tema „Femeile și transporturile – o platformă
pentru schimbare”, care definește acest nou forum
al părților interesate și furnizează Comisiei recomandări cu privire la modalitățile de a-l înființa.

Prin intermediul acestei platforme, CESE va încerca
să angajeze toate părțile implicate în procesul de
transformare a mediului de lucru din acest sector
și de multiplicare a oportunităților oferite femeilor.
Platforma ar trebui să urmeze o abordare bazată pe
acțiune, cu măsuri specifice, și să fie sprijinită de un
site internet. CESE consideră, de asemenea, că monitorizarea, evaluarea și schimbul celor mai bune practici la nivelul platformei vor fi instrumente esențiale
pentru a-i asigura credibilitatea și succesul.

„Transporturile sunt un sector conceput de către bărbați și pentru bărbați”, a afirmat raportorul CESE,
dna Madi Sharma (Grupul „Angajatori” - UK).
„În prezent, creșterea numărului de femei în sectorul

Vicepreședintele Comisiei, dl Timmermans, și comisarul pentru transporturi, dna Violeta Bulc, au aprobat această inițiativă, care va fi lansată în noiembrie
2017. (mq)
l

CESE consultă societatea civilă cu privire la
Cartea albă privind viitorul Europei
pentru toate categoriile sociale și economice, se vor
regăsi în avizul privind Cartea albă, pe care CESE îl
elaborează în urma sesizării Comisiei. Avizul va fi
adoptat în sesiunea plenară a CESE din luna iulie.

Comitetul Economic și Social European (CESE) va
organiza o serie de dezbateri la nivel național, în cele
27 de state membre, pentru a culege opiniile societății civile europene cu privire la cele cinci scenarii de
dezvoltare viitoare a Europei, prezentate de Comisia
Europeană în „Cartea albă privind viitorul Europei –
Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025”.
Ideile, opiniile și preocupările exprimate în cursul
dezbaterilor desfășurate la nivel național, cu participarea organizațiilor societății civile reprezentative

Dezbaterile, care vor avea loc în luna mai, se înscriu
într-un proces de discuție amplu cu privire la „calea
de urmat pentru Europa”, inițiat de instituțiile europene în întreaga Europă, la care participă deopotrivă
cetățenii, autoritățile și organizațiile de la nivel națio
nal. După cum a subliniat Comisia în sesizarea sa,
CESE are de jucat un rol esențial în acest proces, în
calitatea sa de reprezentant al societății civile organizate din UE.
Cartea albă propune cinci scenarii privind modul
în care Europa s-ar putea dezvolta până în 2025 în
diverse domenii, precum piața unică și comerțul,
migrația și securitatea sau uniunea economică și
monetară. (ll)
l

Politicile de accelerare a tranziției energetice în
Europa necesită o planificare mai realistă, o mai bună
consultare cu consumatorii și norme mai clare privind modul de realizare a obiectivelor privind energia din surse regenerabile. În sesiunea plenară din
aprilie, CESE a aprobat cinci avize legate de pachetul
Comisiei privind energia curată pentru toți europenii – o serie de propuneri cuprinzând 1 000 de pagini
despre care comisarul pentru uniunea energetică,
dl Maroš Šefčovič, a declarat ca „vor revoluționa”
acest sector.

clarificări suplimentare cu privire la modul în care
Comisia poate solicita statelor membre să ia „măsurile necesare” în cazul unui deficit de ambiție sau de
punere în aplicare.
Comunicarea Comisiei „pune eficiența energetică pe
primul loc” și evidențiază beneficiile sale în abordarea problemei sărăciei energetice. Raportorul CESE,
dl Ulrich Samm (Grupul „Angajatori” - DE), a evidențiat, de asemenea, rolul esențial al eficienței energetice, dar a susținut că nu este „în mod necesar prima
armă aleasă pentru combaterea sărăciei energetice”.

Deși în linii mari, CESE salută propunerile din acest
pachet – în special eforturile de a consolida rolul
consumatorilor de energie ca producători care se
auto-aprovizionează și al unor noi participanți pe
piață, cum ar fi comunitățile locale de energie – CESE
anticipează dificultăți majore, mai ales în situația în
care Comisia intenționează să supervizeze planurile
naționale energetice și climatice ale fiecărei țări.

Planul de creare a unui observator al sărăciei energetice este binevenit, Comitetul observând că acesta
reflectă o propunere din 2013 a dlui Pierre Jean
Coulon, noul președinte al Secțiunii CESE responsabile cu energia (TEN).
Președintele CESE, dl Georges Dassis, a atras atenția că tranziția către energiile curate nu trebuie să
fie „în detrimentul anumitor grupuri de populație, în
special al persoanelor dezavantajate”.

„CESE este profund îngrijorat cu privire la capacitatea procesului de guvernanță de a impune și produce
rezultate concrete”, se precizează în avizul privind
pachetul (TEN/624). „Se contează într-o măsură
prea mare pe consultări și pe presiunea inter pares, în
loc să se privilegieze normele clare”. CESE a solicitat

Dl Šefčovič a afirmat că este vitală susținerea acestor propuneri, dat fiind faptul că lumea așteaptă în
prezent de la UE să arate calea de urmat. (dm) l

Planul Comisiei de a institui un sistem european
de informații și de autorizare privind călătoriile
(ETIAS) pentru a spori strictețea controalelor de securitate pentru călătorii care nu au nevoie de viză către
zona Schengen este inevitabil în momentul de față
din pricina situației în materie de securitate, a afirmat
CESE la ultima sesiune plenară.
În avizul său privind ETIAS, CESE a subliniat că informațiile colectate prin intermediul acestui sistem vor
permite o gestionare mai eficientă a frontierelor
Schengen, dar a solicitat Comisiei să abordeze chestiunea statelor membre care nu fac parte din Schengen.
„Sistemul va permite verificarea prealabilă a riscurilor
potențiale de securitate sau de migrație neregulamentară,
pentru a-i proteja pe cetățenii UE împotriva persoanelor
care intră pe teritoriu cu intenții rele”, a afirmat raportorul, dl Jan Simons (Grupul „Angajatori” - NL). Deși nu
va fi primit cu entuziasm de toată lumea, ETIAS va fi și
în folosul călătorilor, reducând timpul de așteptare la
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CESE afirmă că, în situația actuală, sunt necesare permise de călătorie autorizate
în prealabil pentru țările terțe în cazul cărora nu se aplică regimul de vize
frontierele Schengen. Cu toate acestea, CESE consideră
că sistemul ar trebui pus în aplicare treptat, menținând
un raport de comunicare deschisă cu țările afectate.
Sistemul ETIAS se va aplica cetățenilor din cca 60 de
țări din afara UE care pot intra în prezent în Schengen
fără viză. Conform normelor acestuia, care vor intra
în vigoare din 2020, călătorii vor trebui să solicite
online o autorizație de călătorie, care va funcționa
ca „un regim mai ușor decât viza”. Platforma va efectua apoi verificări automate, folosind sistemele de
informații UE precum Interpol, Europol, SIS și EES, și
va acorda sau va refuza autorizarea în aceeași zi. Cu
toate acestea, decizia finală va fi luată, în continuare,
de poliția de frontieră națională.
CESE a salutat propunerea, dar a subliniat că ETIAS ar
trebui să respecte pe deplin drepturile fundamentale
și protecția datelor personale, permițând accesul la
date numai autorităților care cercetează infracțiunile,
terorismul, imigrația ilegală și alte amenințări. (ll) l

Declaraţia președintelui CESE privind Ziua Europei

Adevărul este că reușitele Uniunii sunt prea puțin
aduse în atenție, iar realizările sale sunt aproape
uitate. Însă, dacă ne uităm în urmă, nu putem fi altfel
decât mândri de tot ceea ce a reușit UE să ducă la
bun sfârșit. Pacea, șansa de a trăi în libertate, libera
circulație a persoanelor și a bunurilor și 50 de ani de
progres economic și social sunt doar câteva dintre
avantajele de care ne-am bucurat și ne bucurăm și
astăzi. Este de datoria noastră să reamintim tuturor
că aceste beneficii nu s-au ivit pur și simplu din

senin și că pentru ele trebuie să-i mulțumim Uniunii
Europene. Mai mult decât atât, niciun câștig nu este
garantat, nici măcar pacea.

să prevadă măsuri de redistribuire a bogăției și de
consolidare a dimensiunii
sociale a modelului nostru
economic.

Oricum ar sta lucrurile, trebuie să recunoaștem
că, începând din 2009, unele dintre valorile fundamentale ale UE, printre care și solidaritatea, au
început să fie date uitării. Și în acest caz, trebuie să
constatăm că în ultimii ani s-a înregistrat o creștere
îngrijorătoare a xenofobiei, rasismului și atitudinilor
fasciste, partidele naționaliste și populiste câștigând
teren în mod constant și prezentând o atracție din
ce în ce mai mare pentru public. Pentru a contracara
accentuarea rapidă a sentimentului antieuropean,
UE va trebui, așadar, să ia decizii îndrăznețe pentru
a ieși din impas și din vârtejul crizelor. Încrederea
cetățenilor va putea fi recâștigată doar dacă factorii
de decizie politică și care dețin poziții de conducere
în statele membre vor lua măsuri clare și pertinente
pentru a demonstra că UE este aproape de cetățenii săi. Este regretabil că în Europa, în 2017, sunt
oameni care mor de foame, iar săracii devin și mai
săraci. Trebuie să cădem cu toții de acord cu privire
la necesitatea unei economii sociale de piață, care

În acest sens, CESE prezintă deja de ceva vreme
timp propuneri concrete,
ca de pildă punerea în
comun a datoriilor statelor
membre și asigurarea unui
venit minim garantat pentru cetățenii UE. În plus, în
urma solicitării Comisiei,
CESE va avea ocazia de
a elabora și înainta propuneri privind viitorul Europei, sub forma unui aviz care va fi supus la vot peste
câteva luni, plecând de la același model de consultare a partenerilor sociali în toate statele membre
care a fost utilizat cu succes în cazul avizelor privind
pilonul european al drepturilor sociale și abordarea
crizei migrației.
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Temeliile Uniunii Europene au fost puse în urmă
cu 67 de ani, când, la 9 mai 1950, ministrul francez al
afacerilor externe, Robert Schuman, a deschis calea
spre integrarea europeană, propunând înființarea
unei Comunități Europene a Cărbunelui și Oțelului
(CECO). Până la urmă, s-a dovedit că acesta a fost
doar începutul; semnarea Tratatului de la Roma
câțiva ani mai târziu, în 1957, prevestea apariția
Uniunii Europene. Astăzi avem prilejul de a sărbători
și de a trece în revistă realizările UE, dar și de a examina atât viziunea noastră cu privire la viitor, cât și
problemele foarte concrete cu care se confruntă în
prezent cetățenii Europei.

În concluzie, pentru ca Europa să rămână unită,
democratică, bazată pe solidaritate, pașnică, prosperă și în contact cu cetățenii săi, se impune adoptarea de urgență a unor decizii politice.
Georges DASSIS
Președintele CESE

CESE îndeamnă Comisia Europeană Normele fiscale ale UE nu sunt
să mărească bugetul pentru
încă pregătite pentru economia
cercetare și inovare
digitală
Normele fiscale europene trebuie adaptate la
realități, pentru a putea oferi cetățenilor europeni
un viitor mai prosper. Acesta a fost principalul mesaj
al dezbaterii organizate de CESE, la 5 mai, pe tema
„Impozitarea economiei digitale”.
„Economia digitală nu mai este doar un sector economic, ea devine economia însăși”, a afirmat vorbitorul
principal, dna Rita de la Feria, profesor de drept
fiscal la Universitatea din Leeds și expert de renume
în domeniul fiscalității. „Digitalizarea economiei și globalizarea nu sunt reversibile. Fie vom continua să inserăm noile realități în legislație prin măsuri improvizate,
fie vom încerca să ne adaptăm normele și legislația – în
special în materie de fraudă –, asigurând astfel prosperitatea cetățenilor noștri”, a adăugat ea.

Concluziile consultării părților interesate desfășurată de Comisie în vederea evaluării la jumătatea
perioadei a programului „Orizont 2020” au fost
făcute publice pentru prima oară în cadrul unei
manifestări comune, organizată de CESE și CE (DG
RTD) la 28 aprilie.
Evenimentul a reprezentat totodată o ocazie de
a compara aceste rezultate cu concluziile recentului
raport de informare al CESE, elaborat de dl Gonçalo
Lobo Xavier, vicepreședinte, în calitate de raportor
și cu cele ale avizului elaborat de dl Ulrich Samm
(Grupul „Angajatori” - DE).
Dl Gonçalo Lobo Xavier a afirmat: „Salutăm această
inițiativă a CE, întrucât programul Orizont 2020 este
extrem de important pentru viitorul nostru și viitorul
generațiilor următoare, iar CESE s-a implicat foarte
mult în procesul de evaluare.”

Dl Joost van Iersel, președintele Secțiunii ECO
(Uniunea economică și monetară), i-a invitat pe
experții în impozitare și pe economiștii participanți
la eveniment să ia în discuție modalitățile în care pot
fi impozitate corespunzător noile modele de afaceri,
de muncă și de consum care aparțin economiei

Conferința a ajuns la concluzia că Orizont 2020 reprezintă un program de inovare de succes, care combină
excelența, infrastructurile comune de cercetare, colaborarea transfrontalieră și realizează sinergii între
mediul universitar, întreprinderi, IMM-uri și organizațiile de cercetare. Cu toate acestea, s-a arătat că
este esențial să crească bugetul alocat finanțării C&I
la nivelul UE și să se extindă gradul de participare,
cu menținerea standardelor de excelență – opinie
împărtășită de 89% dintre respondenți.
Cu privire la chestiunea finanțării, dl Ulrich Samm
a subliniat: „Cea mai mare problemă care ne-a atras
atenția o reprezintă amplele disparități din Europa.
Avem rate de participare cu succes foarte diferite în
cadrul Orizont 2020, existând o corelație foarte clară
cu finanțarea de la nivel național. Statele membre care
au dispus de o finanțare mai solidă la nivel național au
avut un succes mai mare, în vreme ce statele subfinanțate la nivel național au reușit mai puțin.” (mr) l

Discuțiile au evidențiat provocările cu care se confruntă regiunile și statele cu mine de cărbune atunci
când acestea se închid. De exemplu, în zone în care
cărbunele este una dintre puținele surse interne de

„Normele fiscale actuale riscă să sufoce economia
colaborativă, care este însă benefică pentru creșterea
productivității. În plus, aceste norme au un impact
sever mai ales asupra întreprinderilor mici”, a susținut dl Krister Andersson (Grupul „Angajatori” SE). „Trebuie să ne adaptăm normele fiscale astfel încât
să putem face față provocărilor și să asigurăm fructificarea oricărei posibile oportunități”, a adăugat el.
„Avem nevoie de un sistem de impozitare mai omogen
în Europa. Economia noastră nu este legată neapărat
de un anumit teritoriu, motiv pentru care ar trebui să
o abordăm într-un mod unificat la nivel european”,
a declarat dl Giuseppe Guerini (Grupul „Activități
diverse” - IT), raportorul CESE pentru Avizul „Impozitarea economiei colaborative”.(mm)
l

Profesorul Rita de la Feria la dezbaterea privind impozitarea economiei digitale
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Tranziția industrială și energetică: trebuie atenuate consecințele
eliminării treptate a cărbunelui
La 7 aprilie, Comisia consultativă pentru mutații
industriale a CESE (CCMI) a organizat o dezbatere la
nivel înalt pe tema Tranziția industrială și energetică – consecințe industriale, economice și
sociale, care a reunit experți în energie din diferite
state membre în care există exploatări de cărbune,
reprezentanți ai industriei și ai sindicatelor, precum
și membri ai CESE.

colaborative. El a reamintit că CESE consideră propunerile privind impozitarea corectă a economiei
digitale drept extrem de importante. În contextul
activităților sale globale referitoare la impozitarea
echitabilă, CESE pregătește în prezent un aviz pe
tema impozitării economiei colaborative.

energie și o sursă importantă de locuri de muncă,
tranziția energetică poate avea un puternic impact.
Cu toate acestea, participanții au convenit că este
nevoie urgentă de eliminarea treptată și structurată a cărbunelui în Europa, pentru a respecta
obiectivele convenite de reducere până în 2050
a emisiilor de carbon și a proteja mediul și sănătatea. dl Pierre Jean Coulon, președintele secțiunii
CESE responsabile cu energia (TEN), a subliniat că
acest proces necesită strategii inteligente pe termen
lung, care urmăresc un punct de echilibru între efectele economice, sociale și de mediu. Și în opinia lui

dlui Janusz Pietkiewicz (Grupul „Angajatori” - PL),
consumatorii trebuie să se transforme în participanți
activi (prosumatori).
Participanții au subliniat că trecerea la surse regenerabile de energie ar putea face parte din soluție.
Sistemele regionale de investiții și implicarea populației locale, în vederea câștigării sprijinului public,
sunt esențiale pentru o tranziție de succes.
Dl Dumitru Fornea (Grupul „Lucrători” - RO) a conchis: „Privirea noastră nu este îndreptată spre trecut.
Nu este vorba de salvarea producției de cărbune, ci de
salvarea economiei noastre și a locurilor de muncă pentru cetățeni. Iar pentru acest lucru este nevoie de timp,
de sprijinul tuturor părților interesate și de comunicare
cu persoanele implicate”. (sma)
l
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Grupul „Angajatori” al CESE

Propunerea pentru un pilon european
al drepturilor sociale a generat o primă
reacție critică din partea secretarilor
generali ai UEAPME, EUROCHAMBRES
și CEEP. Véronique Willems, Arnaldo
Abruzzini și Valeria Ronzitti au participat
la ședința Grupului „Angajatori” pentru
a dezbate prioritățile actuale ale organizațiilor pe care le reprezintă.
„Propunerile prezentate până acum (privind echilibrul dintre viața profesională
și cea privată) vor afecta foarte mult
IMM-urile și vor aduce cu ele costuri suplimentare”, a afirmat dna Véronique
Willems, secretarul general al UEAPME.
UEAPME consideră că accentul ar trebui
pus pe o mai bună punere în aplicare și

„Suntem foarte îngrijorați cu privire la
direcția pe care o ia politica europeană”,
a declarat dl Arnaldo Abruzzini, secretarul general al EUROCHAMBRES, făcând
referire la pilonul european al drepturilor
sociale. În opinia sa, a existat o tendință
în Uniunea Europeană de exploatare la
maximum a dimensiunii sociale, politicienii sperând că acest lucru va opri
populismul. El a subliniat că politica
socială nu poate fi durabilă fără creștere
economică și fără a crea locuri de muncă.
Însă locurile de muncă nu pot fi create
de politica socială, ci de întreprinzători,
care au nevoie de un context economic
favorabil creșterii.

Grupul „Lucrători” al CESE
La 26 aprilie 2017, Comisia Europeană
a publicat textul său privind „pachetul
social”, constând în 17 documente diferite, inclusiv propuneri privind un pilon
european al drepturilor sociale. Acesta
este primul răspuns al Comisiei Juncker
la solicitările mișcării sindicale.

Grupul „Lucrători” va analiza în detaliu
propunerile Comisiei care constau dintr-o

„Când acționăm solidari,
putem lăsa o urmă în istorie”,
a declarat dl Georges
Dassis, cu prilejul Forumului
Corpului european de
solidaritate

executare a normelor existente, în loc de
a crea alte drepturi.

Lucrătorii doresc schimbări concrete:
o Europă socială, în slujba oamenilor

Există o nevoie urgentă de a aborda
deficitul social prin corectarea dezechilibrelor în materie de politică socială și
economică și de a repara daunele cauzate societății europene după atâția ani
de austeritate. Lucrătorii cer o Europă
socială, aflată în serviciul lor, cu drepturi
concrete și exercitabile.
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combinație de inițiative, unele legislative
și altele fără caracter legislativ, pentru
a evalua modul în care aceste măsuri
răspund așteptărilor societății civile și
obiectivelor stabilite în poziția CESE cu
privire la pilonul european al drepturilor
sociale.
Acesta este un moment oportun pentru
noi să reiterăm că lucrătorii din Europa
sunt extrem de mândri de acquis-ul social
european, în a cărui realizare am avut un

Valeria Ronzitti (CEEP) și
Arnaldo Abruzzini (EUROCHAMBRES)
Pentru dna Valeria Ronzitti, secretarul
general al CEEP, propunerile Comisiei trebuie analizate acum cu atenție, pentru
a se ajunge la o evaluare aprofundată
și realistă. În opinia dnei Ronzitti, următorul summit social de la Göteborg va
reprezenta pentru angajatori o ocazie
excelentă pentru a sublinia importanța
contribuției creșterii economice și a locurilor de muncă la conceptul general de
pilon social. (lj)
l
rol esențial, ca și de drepturile sociale
exercitabile legate de acesta.
Nu vom sprijini nicio încercare de subminare a acquis-ului social prin înlocuirea lui
cu simple principii și criterii de referință.

La 12 aprilie, președintele CESE,
dl Georges Dassis, a participat la sesiunea de încheiere a Forumului părților
interesate din cadrul Corpului european
de solidaritate, alături de președintele
Comisiei Europene, dl Jean-Claude
Juncker, și de președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani.
„Înregistrăm succese când acționăm solidari, uneori așa de mari încât pot lăsa urme
în istorie”, a afirmat dl Dassis.
Dl Dassis a salutat inițiativa Corpului
european de solidaritate și a subliniat
următoarele: „CESE a solicitat măsuri, sub
marcă europeană, cu un impact direct asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor și care să

aibă un caracter social. Această luptă nu va
fi câștigată prin discursuri, ci mai degrabă
prin acțiuni care trebuie să fie aduse la
cunoștința populației”.
„Nu există nimic mai inteligent decât a-i
ajuta pe ceilalți”, a declarat dl Antonio
Tajani, care a făcut referire la nevoia de
solidaritate în urma dezastrelor naturale.
„Suntem încă partea cea mai bogată din
lume, de aceea trebuie să învățăm să împărțim”, a afirmat dl Jean-Claude Juncker.
Lansată în septembrie 2016, inițiativa
urmărește să ofere tinerilor cu vârste
între 18 și 30 de ani șansa de a se angaja
în proiecte care să-i ajute pe cei aflați în
situații defavorizate. CESE îi sprijină pe
tinerii cetățeni prin promovarea în continuare a Premiului pentru societatea
civilă, organizând totodată manifestarea
anuală „Europa ta, părerea ta!”, destinată
tinerilor. În plus, la 18 mai, CESE a celebrat a 30-a aniversare a programului
Erasmus+, prin găzduirea unei conferințe
care să marcheze acest moment. (ks) l

Ziua porților deschise - 6 mai 2017

UE trebuie să le ofere lucrătorilor
o agendă pozitivă, care să abordeze
și provocările secolului 21 și pe cele
induse de programul Munca 4.0. Grupul
„Lucrători” a solicitat măsuri de garantare
a progresului social, care să cuprindă
condiții echitabile de muncă pentru toți,
o directivă-cadru privind venitul minim,
o securitate socială pentru toți, respectarea negocierii colective și a drepturilor
sindicale, alături de o abordare comună
a UE în materie de salariu minim.
Dacă UE eșuează în acest sens, va trebui să suportăm consecințele: întărirea
naționalismului, a protecționismului și
a xenofobiei, care ar putea duce Europa
la pierzanie. (mg)
l

Comitetul Economic și Social European (CESE) - alături de alte instituții ale UE și-a deschis porțile publicului sâmbătă, 6 mai. Membrii Comitetului și ai personalului
le-au urat bun venit celor peste 2 700 de vizitatori, toți dornici să învețe mai multe
despre modul în care funcționează CESE și despre problemele abordate.

Luca Jahier la Academia de Științe
din Slovacia, despre viitorul Europei

Tema ediției din 2017 a manifestării a fost cea de a 60-a aniversare a semnării Tratatului de la Roma. Programul a cuprins toată gama de evenimente: vizite, standuri de
informare, activități interactive și concerte live. A existat chiar și un colț al copiilor,
pentru cei mai tineri dintre vizitatori.

Grupul „Activități diverse”
al CESE

Această manifestare
a reprezentat o ocazie
excepțională de a descoperi diversitatea
Europei într-o atmosferă relaxată și interesantă pentru toate
vârstele și a înregistrat
un mare succes. Pentru
alte informații privind
această zi, vă rugăm să
consultați pagina noastră web: http://www.
eesc.europa.eu/openday2017/ (nb)
l

La 18 aprilie 2017, Institutul de
Cercetare Economică al Academiei de
Științe din Slovacia, în colaborare cu
Clubul internațional din Slovacia și Clubul Economic din Slovacia, a organizat,
la Bratislava, o conferință internațională
intitulată: „A 60-a aniversare a Tratatului
de la Roma: viitorul Europei”.
Dl Luca Jahier, președintele Grupului
„Activități diverse” din cadrul Comitetului Economic și Social European, a participat la conferință și a prezentat societatea

civilă și rolul acesteia în ce privește viitorul Europei. El a discutat despre cele mai
recente evoluții în Europa, inclusiv despre
alegerile din Franța, Brexit și viitorul rol al
societății civile în noul context de instabilitate politică și economică și de tensiuni
geopolitice.
În timpul reuniunii, reprezentanții CESE
au trecut în revistă, de asemenea, situația
actuală a economiei europene și principalele provocări pentru dezvoltarea ei
viitoare. Având în vedere consecințele
fără precedent ale crizei financiare mondiale și ale profundei recesiuni globale
(îndeosebi criza datoriilor și impactul său
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Propunerea referitoare la un pilon
european al drepturilor sociale
provoacă prima reacție critică din
partea organizațiilor patronale

asupra economiei reale și a ocupării forței de muncă), a fost prezentat un pachet
cuprinzător de măsuri pentru a reforma
economia, atât în UE, cât și în zona euro.
Concluzia conferinței este că statele
membre trebuie să conlucreze pentru
depășirea problemelor și pericolelor,
atât externe, cât și interne, cu care se
confruntă Uniunea Europeană. (cl) l
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