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DECLARAȚIA CONSILIILOR ECONOMICE ȘI SOCIALE (CES) DIN STATELE MEMBRE 

ALE UNIUNII EUROPENE ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN 
  

CU OCAZIA REUNIUNII ANUALE A PREȘEDINȚILOR ȘI SECRETARILOR GENERALI   
13 NOIEMBRIE 2014 

 
«CONSILIILE ECONOMICE ȘI SOCIALE ȘI AȘTEPTĂRILE SOCIETĂȚII CIVILE». 

 
Paris, 13 noiembrie 2014 

 
În urma unor ample consultări cu Comitetul Economic și Social European (CESE) și CES-urile din 

statele membre ale UE, desfășurate în 2014,1  
  
În cadrul cooperării active și permanente a rețelei CES-urilor, ce demonstrează capacitatea 
organizațiilor reprezentative ale societății civile din Europa de a coopera în vederea îmbunătățirii 
politicilor UE, și pentru facilitarea punerii lor în aplicare la nivel național, 
 
Având în vedere criza economică și socială gravă, din ultimii ani, care alimentează și amplifică o 
neîncredere actuală generală a opiniei publice față de proiectul european și a instituțiilor sale politice, 
 
Convinși că reînnoirea Parlamentului European și a Comisiei Europene constituie o ocazie de 
schimbare, 
 
  
 

*** 
 

  

Comitetul Economic și Social European și președinții și secretarii generali ai CES-urilor 2 din statele 

membre ale UE doresc să pună accentul pe trei obiective esențiale pentru următorii cinci ani. 
 
 

                                                      
1 Studiul calitativ a fost desfășurat în 2014. Au participat 18 din cele 23 de CES-uri existente în Uniunea Europeană: Austria, 

Belgia (2 consilii), Bulgaria, Spania, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, România, 
Slovacia, Slovenia, Finlanda. Acest studiu se bazează pe un chestionar referitor la implicarea CES-urilor în elaborarea  politicilor 
europene în țara lor, implicarea altor forumuri consultative în elaborarea politicilor europene, rolul CES–urilor naționale în cadrul 
Uniunii Europene, opinia publică națională în raport cu UE și așteptările în raport cu noua guvernanță europeană (Parlament și 
Comisie). 

2                Susținând raportul asupra consultării mai sus menționate și recunoscând  importanța acestor teme abordate, președinții CNES din 
Irlanda, NGTT din Ungaria și SER din Olanda susțin lucrările în curs ale rețelei interactive ale CES-urilor asupra Strategiei 
Europa 2020, dar estimează că un raport final asupra acestui punct ține numai de responsabilitatea Comitetului Economic și 
Social  European și nu sunt în măsură să adopte declarații politice aprobate neoficial de către consiliile naționale. 
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1. Pentru o Europă mai socială și mai solidară    
 
Subliniind faptul că Uniunea Europeană constituie un proiect politic bazat pe valori comune și 
drepturi sociale fundamentale, printre care și apărarea unui "model social european", la care 
cetățenii sunt conectați, 
 
CES-ul european și CES-urile naționale estimează că: 
 
 dialogul social este un element inerent al construcției europene, al politicilor și acțiunilor  de 

ieșire din criză, în vederea creșterii economice și a ocupării forței de muncă, creșterea economică 
UE fiind asociată cu progresul social;  

 trebuie elaborată declarația comună asupra guvernanței adoptate de partenerii sociali ai UE în ziua 

de 24 octombrie 2013, Comisiei revenindu-i, în principal, sarcina de a facilita dialogul social 
european și de a susține implementarea concretă a acestor acquis-uri. 

 

2. Pentru o Europă mai competitivă și creatoare de locuri de muncă 
 
Salutând anunțul dat de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude JUNCKER, în legătură cu 
planul de 300 de miliarde de euro investiții publice / private vizând "consolidarea competitivității 
europene și stimularea investițiilor, în vederea creării de locuri de muncă", în special în domeniul 
eficienței energetice, a transporturilor, IT-ului, cercetării sau educației, 
 
Reafirmând importanța Strategiei Europa 2020 "pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii", și pentru a pune capăt crizei, revizuirea intermediară ar trebui să consolideze politicile 
pentru ocuparea forței de muncă și coeziunea socială în Europa, simultan cu creșterea competitivității 
sale, 
 
 
CES european și CES-urile naționale solicită ca: 
  
 
 o atenție deosebită să fie acordată urmăririi obiectivelor sociale ale Strategiei Europa 2020, în 

paralel cu urmărirea obiectivelor economice, bugetare și de mediu, permițându-se astfel reînnoirea 
modelului de dezvoltare care permite, pe de o parte, contracararea consecințelor financiare, 
economice și sociale ale crizei economice și, pe de altă parte, capacitatea de a răspunde 
provocărilor globale care sunt, mai ales, consolidarea competiției internaționale, dezvoltarea 
tehnologiei, îmbătrânirea demografică și schimbarea climatică; 

 să fie pus în aplicare un veritabil proces de consultare sporită la toate nivelurile (național, 
regional, local) pentru a se asigura dreptul de proprietate asupra programelor naționale de către 
întreaga societate civilă, adevărata cheie a succesului;  

 să se acorde o atenție deosebită contribuțiilor rețelei interactive formate din CESE și CES-urile 
naționale care, de mai mulți ani, desfășoară activități importante în legătură cu punerea în aplicare 
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a Strategiei UE 2020. Activitățile sale vor fi prezentate la Roma, în zilele de 4 și 5 decembrie, cu 
ocazia unei conferințe la nivel înalt organizate în vederea Consiliului European din martie 20153. 

  
 

3. Pentru o Europă mai apropiată de cetățenii săi 
 
Împărtășind constatarea unui decalaj tot mai mare între preocupările europenilor și acțiunile Uniunii 
Europene, care se reflectă în principal printr-o neîncredere în instituțiile sale, 
  
Reamintind că este important ca Uniunea Europeană să cultive un dialog permanent cu societatea 
civilă europeană, 
 

CES-ul european și CES-urile din statele membre transmit aspirațiile societății civile factorilor de 
decizie la nivel național și european, fiind în același timp conștienți de necesitatea unei auto-reforme 
în vederea adaptării la o lume în permanentă schimbare. Astfel, mulți au alertat autoritățile în legătură 
cu situația ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, încă în primele luni ale crizei, sau, în prezent, 
cu întrebări despre imigrare4.  
  
 CES-ul european și CES-urile naționale doresc ca:  
 
 să fie mai bine exploatate mecanismele democrației participative înscrise în tratate; 
 să se încurajeze dezvoltarea tuturor formelor de dialog social constructiv și de consultare a  

societății civile la nivel european și național; 
 să fie sprijinite propunerile de reformă democratică în materie de guvernanță, în sensul 

transparenței, eficienței și subsidiarității; aici se amintește rolul cheie jucat de consiliile 
economice și sociale pentru reducerea “fracturii democratice”. 

 
_____________ 

 
 
 
                                      Traducere : Eugenia Ștefănescu 

                                                      
3 Conferința la nivel înalt «Spre o eficacitate sporită a strategiei Europa 2020: propunerile societății civile pentru consolidarea 

incluziunii sociale și competitivitate» reunită în vederea Consiliului European din martie 2015, consacrat examinării, la mijlocul 
parcursului, a Strategiei UE 2020. 

4 Ultima anchetă a Eurobarometrului (iunie 2014) indică faptul că imigrarea rămâne cea de a 4-a preocupare la nivel european, 
imediat după problema economiei. 


