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1. Numele instituţiei
Consiliul Economic şi Social European - C.E.S.E. / European Economic and Social
Committee
2. Date de contact
Rue Belliard, 99
B-1040 BRUSSELS
Tel: +32 (0)2 546 90 11
Fax: +32 (0)2 513 48 93
3. Definirea rolului şi poziţiei (la nivel legislativ)
a. Actul constitutiv, anul înfiinţării, conjunctura
Comitetul Economic și Social European a fost fondat pe baza Tratatelelor de instituire a
Comunității Economice Europene și a Comunității Europene a Energiei Atomice semnate
la Roma la 25 martie 1957 și care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958.
De atunci, aceste două tratate au fost modificate de mai multe ori. În prezent, textele
constitutive care se referă la Comitetul Economic și Social European au fost incluse în
Tratatul privind Uniunea Europeană (articolul 13) și în Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (articolele 300-304) astfel cum au fost modificate și, respectiv, instituite de
Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007 și intrat în vigoare la 1 decembrie
2009.
CESE are deci aceeaşi vechime ca şi Uniunea Europeană și este definit ca forum de
consultare, informare si dialog, unde reprezentanţii sociatăţii civile organizate,
reprezentând actori sociali diverşi îşi pot face vizibile părerile.
b. Dinamica evoluţiei
Tratatul de la Lisabona a întărit rolul consultativ al societății civile, structurată în CESE și a
creat o apropiere mai mare a acestui organism de Parlamentul European. De asemenea,
pe baza noilor reglementări, mandatul membrilor CESE a fost prelungit de la 4 la 5 ani și
ei pot fi realeşi pentru un nou mandat.
Provocările curente cu care se confruntă Uniunea Europeană şi complexitatea crescândă
a problemelor de rezolvat sunt cele care au făcut ca implicarea organizaţiilor societăţii
civile să fie din ce în ce mai relevantă. Prin experienţa, exeprtiza şi cunoştinţele tehnice
privind temele aflate în discuţie, calitatea şi credibilitatea deciziilor la nivelul politicilor
poate fi îmbunătăţită într-o foarte mare măsură. Mai mult, participarea lor contribuie la o
mai bună înţelegere şi acceptare din partea publicului a deciziilor, asftel că implementarea
lor este mai eficientă.
În privinţa rolului Comitetului Economic şi Social European, desemnat prin tratatele UE şi
în lumina reprezentativităţii şi expertizei membrilor săi, Comitetul este cadrul instituţional
global al UE, un forum ideal care să reprezinte organizaţiile societăţii civile din statele
membre, care să exprime punctele lor de vedere şi să le ofere informaţii. CESE este o
punte vitală între instituţiile UE şi organizaţiile societăţii civile în aventura europeană.
Acest rol a fost îmbogăţit începând din 2001, în cadrul Protocolului de cooperare cu

Comisia Europeană, care subliniază contribuţia specifică a CESE în împlinirea nevoii
exprimării democratice în construirea unei Europe unite.
În ultimii zece ani, Comitetul a avut numeroase iniţiative şi a implementat diferite reforme,
pentru a asigura o reprezentare cât mai largă a societăţii civile organizate şi, în mod
special, pentru a întări colaborarea cu organizaţiile societăţii civile. Aceste organizaţii au
devenit din ce în ce mai implicate în munca CESE, lucrând printr-o serie de căi, cum sunt
audieri, conferinţe, seminarii, întâlniri informative şi dezbateri.
Comitetul a făcut un pas înainte către o cooperare mai structurată şi puternică prin decizia
de a înfiinţa, în Februarie 2004, un Grup de Legătură (Liaison Group) cu aceste
organizaţii şi reţele. Aceasta cale de cooperare – canal de comunicare şi cadru structurat
pentru dialog la nivelul politicilor – oferă CESE oportunitatea de a juca mai deplin şi
eficient rolul său de intermediar între instituţiile europene şi societatea civilă organizată.
Mai mult, oferă organizaţiilor societăţii civile un forum special desemnat pentru dialog şi
dezbatere, contribuind astfel la optimizarea sinergiilor dintre diferiţii actori ai societăţii civile
în probleme de interes comun.
Rolul CESE, ca reprezentant instituţional la nivelul Uniunii Europene al societăţii civile
organizate, în diferitele sale forme, a fost deja întărit prin Tratatul de la Nisa. Prin intrarea
în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 Decembrie 2009, misiunea CESE a fost
îmbogăţită cu obiective suplimentare, pentru a-şi împlini rolul proeminent de intermediar
între instituţiile europene şi societatea civilă. Într-adevăr, Art. 11 al Noului Tratat al UE,
fundamentează rolul dialogului social structurat la nivel european între UE şi statele
membre şi dialogul cu partenerii sociali, asigurând astfel participarea durabilă a societăţii
civile în procesul elaborării politicilor europene
În acest context, CESE are responsabilitatea de a realiza participarea democratică a
societăţii civile, devenind şi mai mult un instrument de dezvoltare a participării democratice
şi dialogului social la nivelul Uniunii Europene.
4. Misiunea organizaţiei
CESE contribuie la întărirea legitimităţii democratice şi eficienţei funcţionării UE, oferind
posibilitatea organizaţiilor societăţii civile din statele membre să îşi exprime punctele de
vedere şi îndeplineşte trei roluri cheie:
 prin avizele furnizate Parlamentului European, Consiliului Europei şi Comisiilor
Europene, bazate pe o cunoaştere şi experienţă vastă şi căutand elementele de
consens care servesc interesului general, contribuie la asigurarea faptului că
politicile europene reflectă mai bine realităţile economice, sociale şi civice din toate
statele membre;
 acţionând ca un forum instituţional organizat al societăţii civile, pentru reprezentare,
informare, expresie şi dialog promovează dezvoltarea unei Uniuni Europene
participative, care este mai apropiată de cetăţenii ei;
 dezvoltând rolul organizaţiilor societăţii civile, promovează valorile fundamentale ale
UE şi ideea participării democratice la nivelul UE şi la nivel global.
5. Structura organizatiei; Structura membrilor
a. Structura organizației Comitetul (CESE) este format din următoarele organe: Adunarea, Biroul, Președintele și
Secțiunile specializate.
Comitetul este constituit din trei grupuri de membri care reprezintă angajatorii, salariații și
celelalte componente cu caracter economic și social ale societății civile organizate.
Grupurile își aleg președinții și vicepreședinții. Fiecare dintre grupuri dispune de un

secretariat.
Grupurile participă la pregătirea, organizarea și coordonarea lucrărilor Comitetului și ale
organelor sale și contribuie la informarea acestora.
Adunarea reprezintă totalitatea membrilor celor trei grupuri care constituie CESE.
Președintele este ales pe rând dintre membrii celor trei grupuri. Președintele conduce toate
activitățile Comitetului și ale organelor sale în conformitate cu Tratatul și cu Regulamentul
de procedura. Președintele dispune de toate prerogativele necesare pentru a prezida
dezbaterile Comitetului și a garanta buna sa funcționare. Președintele poate încredința
Secretarului general sarcini specifice, pe perioade determinate.
Vicepreședinții sunt aleși dintre membrii celor două grupuri din care nu face parte
președintele.
Cei doi vicepreședinți sunt președintele grupului pentru buget și, respectiv, președintele
grupului pentru comunicare și îndeplinesc această sarcină sub autoritatea președintelui.
Președenția este formată din Președinte și cei doi vicepreședinți. Pentru a defini
programarea lucrărilor Comitetului și a evalua progresul acestora, Președinția se reunește
cu președinții grupurilor și cu președinții de Secțiune specializată cel puțin de două ori pe
an.
Biroul este format din președinte, cei doi vicepreședinț, cei trei președinți de grup aleși,
președinții de secțiune specializată și un număr variabil de membri (33 în prezent), care nu îl
depășește pe cel al statelor membre. Componența Biroului trebuie să respecte echilibrul
global și geografic între grupuri, acesta trebuind să cuprindă cel puțin un reprezentant și cel
mult trei reprezentanți din partea fiecărui stat membru.
Președinții de grup sunt membri ai Biroului și acordă sprijin Președinției Comitetului la
formularea politicilor și, dacă este cazul, la monitorizarea cheltuielilor. De asemenea,
contribuie la pregătirea lucrărilor Biroului și ale Adunării.
La inițiativa Biroului, Comitetul poate înființa, din rândul membrilor săi, cu titlu excepțional,
subcomitete solicitate să elaboreze proiecte de aviz sau de rapoarte de informare cu
privire la chestiuni strict orizontale cu caracter general, care se prezintă întâi Biroului și
ulterior se supun dezbaterii Comitetului. În cazul în care un subiect este de competența mai
multor secțiuni specializate, subcomitetul este format din membri ai secțiunilor specializate
respective.
Grupurile fac propuneri pentru alegerea președinților de secțiune specializată, a birourilor
de secțiune specializată, pentru componența grupului pentru buget și grupul pentru
comunicare înființate de Birou, pentru componența Observatoarelor și a Comisiilor
consultative înființate de Adunare, pentru componența delegațiilor și a comitetelor
consultative mixte, pentru alegerea raportorilor și pentru componența grupurilor de
studiu și de grupurilor de redactare, desemnate sau create de către secțiunile
specializate.
Comitetul are şi o Comisie de audit proprie.
La propunerea Biroului, Adunarea alege, pentru fiecare perioadă de doi ani și jumătate, trei
consilieri care nu au alte responsabilități permanente în structura Comitetului și care
constituie Grupul de chestori, cu următoarele atribuții:
a)
să monitorizeze și să supravegheze buna aplicare a Statutului membrilor;
b)
să formuleze propuneri în vederea perfecționării și îmbunătățirii Statutului membrilor;
c)
să favorizeze, adoptând măsurile necesare, soluționarea eventualelor situații neclare
sau conflictuale privind aplicarea Statutului;

d)

să asigure legătura dintre membrii Comitetului și Secretariatul General în ceea ce
privește aplicarea Statutului membrilor.

Membrii Comitetului se pot regrupa, pe bază voluntară, în categorii care reprezintă
diferitele interese cu caracter economic și social ale societății civile organizate din Uniunea
Europeană.
O categorie poate fi formată din membri ai celor trei grupuri din cadrul Comitetului. Un
membru nu poate adera simultan decât la o singură categorie. Crearea unei categorii este
supusă aprobării Biroului, care informează în acest scop Adunarea Plenară.
b. Membrii CESE - ce grupuri reprezinta si cum sunt structurate
Membrii sunt valoarea de bază a CESE, care dă glas unei imense categorii de interese
existentă la nivelul societăţii.
CESE poate avea maxim 350 de membri. În prezent, are 344 de membri din 27 de ţări.
Fiecare ţară este reprezentată în CESE., ca număr de membri, în funcţie de mărime şi
numărul de locuitori. Membrii sunt numiţi de Comisie, pe baza propunerilor ţărilor membre.
Ei reprezinta multiplele realităţi ale vieţii şi formează un impresionant corp de cunoaştere
şi experienţă. În calitate de membri ai CESE ei trebuie să îşi îndeplinească sarcinile având
in vedere interesul general al UE, fără a fi legaţi de instrucţiuni primite de la guvernul ţării
lor sau al organizaţiei din care fac parte.
Membrii CESE sunt împărţiţi în trei grupuri:
 angajatori
 angajaţi
 alţi actori
Cel de al treilea grup este format, în special, din reprezentanţii organizaţiilor active din
domeniul socio-economic, civic, profesional şi cultural.
Membrii decid ce domeniu/categorie vor să reprezinte.
Membrii CESE nu sunt plătiţi pentru activitatea pe care o desfăşoară în cadrul Comitetului,
al secţiunilor/ comisiilor tematice, al Observatoarelor sau grupurilor de lucru pentru
realizarea de studii, dar le sunt acoperite cheltuielile de transport cazare şi masă. De
asemenea, ei beneficiază de libertate de mișcare, de inviolabilitate personală și de
imunitate pe perioada exercitării funcției, asemeni membrilor Parlamentului European.
Deoarece membrii combină activitatea în cadrul CESE cu munca şi activităţile lor curente,
ei au contact zi de zi cu oamenii pe care îi reprezintă şi cu probleme cu care se confruntă
aceştia.
Fiecare membru este obligat să lucreze în cadrul lucrărilor plenului, într-o secţiune şi un
Observator sau grup de lucru, dar nu poate fi membru in mai mult de 2 secțiuni (3, în mod
excepțional).
6. Cum se desfasoara lucrarile Adunarii generale a membrilor
Adunarea, formată din totalitatea membrilor Comitetului, se întrunește pe parcursul
sesiunilor plenare. Anual sunt organizate 9-10 sesiuni plenare.
Până în prezent au avut loc 472 de Adunari generale ale CESE.
Sesiunile se pregătesc de președinte în colaborare cu Biroul. Pentru organizarea lucrărilor,
Biroul se întrunește înaintea fiecărei sesiuni și eventual pe parcursul sesiunii. Fiecare
sesiune dureaza doua zile si e precedata de intalniri ale grupurilor.
Biroul poate stabili pentru fiecare aviz o limită de timp pentru discuția generală în sesiunea
plenară. Proiectul de ordine de zi stabilit de Birou la propunerea Președinției în colaborare
cu președinții grupurilor este transmis de către președinte, cu cel puțin cincisprezece zile
înainte de deschiderea sesiunii, fiecăruia dintre membrii Comitetului, precum și Consiliului,
Comisiei și Parlamentului European. Proiectul de ordine de zi se supune aprobării Adunării

la deschiderea fiecărei sesiuni. Atunci când se supune spre aprobare ordinea de zi,
președintele anunță, dacă este cazul, discutarea unui subiect de actualitate. Comitetul
poate modifica proiectul ordinii de zi pentru a examina proiectele de rezoluții depuse. Odată
adoptată ordinea de zi, punctele trebuie examinate în cursul ședinței pe a cărei ordine de zi
au fost înscrise. Documentele necesare dezbaterilor Comitetului se pun la dispoziția
membrilor.
La ședințele Comitetului cvorumul este întrunit dacă mai mult de jumătate din membrii săi
sunt prezenți sau reprezentați. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, președintele
suspendă ședința și convoacă, la o oră pe care o consideră oportună și pe parcursul
aceleiași sesiuni, o nouă ședință, în cursul căreia Comitetul poate delibera valabil indiferent
de numărul de membri prezenți sau reprezentați.
Președintele deschide ședința, conduce dezbaterile și asigură respectarea regulamentului.
Președintele este asistat de vicepreședinți. În cazul în care este absent, președintele este
înlocuit de vicepreședinți.
Comitetul este convocat de către președintele său pentru adoptarea avizelor solicitate de
Consiliu, Comisia Europeană sau Parlamentul European. De asemenea, este convocat de
către președintele său, la propunerea Biroului și cu acordul majorității membrilor săi, pentru
a elabora, din proprie inițiativă, avize privind toate chestiunile referitoare la Uniunea
Europeană, politicile sale și evoluțiile posibile ale acestora.
Solicitările de avize menționate anterior se adresează președintelui Comitetului. Acesta,
împreună cu Biroul, organizează lucrările Comitetului ținând seama, în limita posibilului, de
termenele stabilite în solicitarea de aviz. Biroul stabilește ordinea de prioritate pentru
examinarea avizelor, repartizându-le pe categorii. Secțiunile specializate elaborează o
propunere de repartizare a avizelor în cele trei categorii care urmează. Ele formulează o
indicație provizorie privind numărul de membri ai grupului de studiu. Propunerea se supune
mai întâi spre arbitraj Președinției și președinților de grup și apoi se supune Biroului spre
decizie. În cazuri speciale, președinții grupurilor pot propune modificarea numărului de
membri ai grupului de studiu. La următoarea sa ședință, Biroul confirmă noua propunere și
stabilește numărul definitiv de membri ai grupului de studiu.
Cele trei categorii sunt definite conform următoarelor criterii:
Categoria A - sesizări pe teme recunoscute drept prioritare. Această categorie cuprinde:
• toate solicitările de aviz exploratoriu (Comisie, Parlamentul European, viitoarele
președinții ale Consiliului);
• toate propunerile de aviz din proprie inițiativă adoptate;
• anumite sesizări obligatorii sau facultative
Aceste sesizări sunt tratate de către grupuri de studiu de mărime variabilă (6, 9, 12, 15, 18,
21 sau 24 de membri), care beneficiază de mijloace adecvate.
Categoria B - sesizări, obligatorii sau facultative, care se referă la teme de interes
secundar sau au un caracter urgent.
Aceste sesizări sunt tratate în mod obișnuit de către un raportor unic sau general. În cazuri
excepționale, dacă Biroul decide astfel, o sesizare din categoria B poate fi tratată și de către
un grup de redactare format din trei membri (categoria „B+”). Numărul de ședințe și numărul
limbilor de lucru se stabilesc de către Birou.
Categoria C - sesizări, obligatorii sau facultative, cu caracter pur tehnic.
Aceste sesizări sunt tratate prin elaborarea unui aviz-tip, pe care Biroul îl supune spre
aprobare Adunării. Această procedură nu implică nici desemnarea unui raportor, nici
examinarea de către o secțiune specializată, ci doar adoptarea sau respingerea în sesiune

plenară. În cadrul sesiunii plenare, Adunarea este mai întâi invitată să se pronunțe pentru
sau împotriva tratării sesizărilor prin procedura menționată mai sus și apoi să voteze pentru
sau împotriva adoptării avizului-tip.
Comitetul poate, la propunerea Biroului, să hotărască elaborarea unui raport de informare
pentru a examina orice chestiune cu privire la politicile Uniunii Europene și la evoluțiile
posibile ale acestora.
Comitetul, la propunerea unei secțiuni specializate, a unuia din grupurile sale sau a unei
treimi din membrii săi, poate elabora rezoluții cu privire la teme de actualitate, care se
adoptă de Adunare. Proiectele de rezoluție au prioritate pe ordinea de zi a Adunării.
Comitetul deliberează pe baza lucrărilor efectuate de secțiunea specializată competentă
pentru a raporta Adunării.
În cazul în care un text a fost adoptat de o secțiune specializată cu mai puțin de cinci
voturi împotrivă, Biroul poate propune includerea sa pe ordinea de zi a sesiunii plenare la
procedura de vot fără dezbatere. Această procedură nu se aplică:
- în cazul în care se opun cel puțin douăzeci și cinci de membri;
- în cazul în care au fost depuse amendamente spre examinare în sesiunea plenară;
- sau în cazul în care o secțiune specializată decide ca textul să se dezbată în sesiunea
plenară.
În cazul în care un text nu întrunește majoritatea de voturi în Adunare, președintele
Comitetului, cu acordul Adunării, îl poate retrimite secțiunii specializate competente pentru o
nouă analiză sau poate numi un raportor general care să prezinte, în cursul aceleiași sesiuni
sau în cursul unei alte sesiuni, un nou proiect de text.
Avizele Comitetului cuprind, pe lângă enunțarea temeiului juridic, o expunere de motive și
avizul Comitetului asupra problemei în ansamblul ei.
Rezultatul votului privind textul avizului în ansamblul lui apare în preambulul acestuia. Atunci
când scrutinele au loc în urma unui vot nominal, se menționează numele votanților.
Textul și expunerea de motive ale amendamentelor respinse în sesiunea plenară se
anexează la aviz împreună cu rezultatul voturilor exprimate, dacă amendamentele au
obținut un număr de voturi pentru, reprezentând cel puțin o pătrime din voturile exprimate.
Această condiție se aplică și avizelor contrare.
Textul avizului unei secțiuni specializate care este respins în favoarea amendamentelor
adoptate în Adunare se anexează la avizul Comitetului, împreună cu rezultatul voturilor
exprimate, cu condiția să fi întrunit un număr de voturi, pentru reprezentând cel puțin o
pătrime din voturile exprimate.
Atunci când unul dintre grupurile constituite în cadrul Comitetului sau una dintre categoriile
vieții economice și sociale constituite susține o poziție divergentă și unitară cu privire la un
subiect prezentat Adunării spre examinare, poziția acestora poate fi rezumată, în urma
votului nominal care încheie dezbaterea asupra acestui subiect, într-o scurtă declarație care
se anexează la aviz.
Avizele adoptate de Comitet și procesul-verbal al sesiunii se transmit Parlamentului
European, Consiliului și Comisiei Europene. De asemenea, avizele se publică în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene. Avizele adoptate de către Comitet pot fi transmise oricărei alte
instituții sau entități interesate.
Tematicile abordate de CESE sunt foarte variate, acoperind următoarele domenii:

A. Agricultură şi Mediu
Temele din această categorie includ probleme de un larg interes care sunt orientate spre
construcţia viitorului UE, ca de exemplu Politica Agricolă Comună, Strategia de Dezvoltare
Durabilă, Strategia UE în domeniul Pădurilor şi alte teme specifice şi tehnice, cum sunt
managementul deşeurilor, standardele în sănătatea animalelor sau măsurile privind
piscicultura.
Principalele arii ale politicilor publice sunt:
agricultura
mediul
dezvoltarea durabilă
piscicultura
silvicultura
securitatea alimentară
asigurarea proviziilor de hrană
protecţia şi bunăstarea animalelor şi faunei
schimbările climatice
Aceste teme sunt abordate de Secţiunea NAT şi de Observatorul pentru Dezvoltarea
Durabilă, cu contribuţia a trei categorii de membri – fermieri, consumatori şi mediu.
B. Societate civilă
Într-o societate modernă şi democratică este vital ca politicul să aibă suportul cetăţenilor
activi şi implicaţi social, ca şi pe cel al organizaţiilor din care vin, pentru a-şi exprima
dorinţele şi îngrijorările, pentru a-şi putea realiza ambiţiile şi obiectivele.
Economia globalizată de astăzi înseamnă şi că deciziile sunt luate din ce în ce mai mult
departe de cei care sunt afectaţi de ele. Asigurând participarea actorilor locali, prin
intermediul organizaţiilor lor, în elaborarea politicilor şi în procesul decizional CESE este
de aceea un instrument cheie care să întărească legizimitatea instituţiilor publice, munca
şi activităţile lor. Implicarea societăţii civile facilitează crerarea unui nou consens al
direcţiei afacerilor publice şi fac posibilă elaborarea unor politici publice care să
corespundă interesului general.
C. Consumatori
temele din aceasta secțiune țin de domeniul protecției consumatorilor. CESE
organizează anual și un mare eveniment - Consumer Day conference.
Temele specifice abordate sunt:







întărirea drepturilor consumatorilor
consumatorii și serviciile financiare
consum și sărăcie
redresarea consumurilor
educația consumatorilor
consumul sustenabil

Aceste teme sunt dezbătute in cadrul Secțiunii Piața unică, Producție și Consum (INT), și
în cadrul Observatorului pieței Unice (SMO), cu contribuția membrilor CESE din categoria
Consumatori si mediu.
D. Economie
Temele economice acoperă o plajă largp de problematici, sum sunt acelea privind

politicile economice și monetare, piețele financiare, regimul de taxe și impozite, bugetul
UE si politicile de coeziune.
Mai multe sub-teme acoperă următoarele arii de interes:







Politicile macroeconomice si monetare
Creșterea economică și angajarea
Resursele proprii și bugetul UE
Statistici
Taxarea
Piețele financiare (incluzând dimensiunea macroeconomică a serviciilor
financiare si de asigurări)
 Politicile regionale și structurale și coeziunea economică
 Planificarea teritorială
 Politica urbană
cele mai multe din aceste teme și sub-teme sunt abordate în cadrul Secțiunii pentru politici
economice și monetare și de coeziune socială (ECO), și în Comitetul Consultativ pentru
Schimbări Industriale (CCMI), pentru problemele legate de piețele financiare.
Probleme social-economice sunt de asemenea dezbătute și de Secțiunea ECO, în
colaborare cu Secțiunea Pieței unice, Producției si Consumului (INT).
E. Energie şi Transport
Temele privind domeniul energiei și transportului acoperă o gamă larga de problematici,
legate de diferitele moduri de transport, diferitele forme de producție a energiei și de marile
rețele de infrastructură care străbat Europa.
Politicile privind Energia se concentrează, printre altele pe:








energia regenerabilă,
securitatea energetică,
reducerea emisiilor de gaze de seră,
eficiența energetică și economisirea de energie,
problemele sociale și de angajare create de redistribuirea resurselor energetice;
impactul privind competitivitatea legat de piața EU de „certificate verzi”;
mai buna informare a consumatorilor și crearea posibilităților de alegere între mai
mulți furnizori de servicii;
 educația și formarea necesară pentru dezvoltarea unei societății cu o amprentă
scăzută de emisii de carbon (CO2)
 Forumul European de Energie Nucleară (ENEF)
Politicile privind Transportul acoperă trei sectoare principale:
- Transportul rutier și pe căi ferate, cu:






mobilitate urbană,
timpul de lucru al șoferilor independenți (auto-angajați) din transportul rutier,
rețele transeuropene,
reglementări transnaționale privind securitatea rutieră,
rețelele de cale ferată dau prioritate coridoarelor rutiere europene de transport de
marfa,
 planul de acțiune logistic pentru coridoarele rutiere transeuropene,
 accesul la piața internațională de transport de marfă
 conexiunea dintre probleme energie și transportului.

- Transportul Maritim și măsurile de susținere pentru dezvoltarea și promovarea rutelor
maritime scurte.
- Transportul Aerian cu:
 Problemele legate de pachetul Comisiei pentru Un spațiu aerian comun II
 Extinderea competențelor Agenției de Securitate a Aviației (EASA) în domeniul
aeroporturilor,
 Managementul traficului aerian și al serviciilor de navigație aeriană,
 Problemele privind Cadrul de Reglementare privind securitatea aviației.
Aceste teme sunt in principal tratate de Secțiunea pentru Transport, Energie, Infrastructură
și Societatea Informatică (TEN) cu contribuție diferitelor categorii specifice de membri ai
CESE.
F. Întreprinderi şi Industrie
Temele privind Întrepriderile și Industria acoperă problematici legate de politicile
industriale, schimbările industriale, servicii, companii și piața unică europeană.
In mod special, sub-temele se concentrează în următoarele domenii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politici industriale
Politici de piață
Politici privind competitivitatea
Serviciile (incluzând pe cele bancare, comerțul, asigurările și turismul, excluzând pe
cele de interes general)
Întreprinderile mici și mijlocii (SMEs)
Calificările profesionale
Legislația privind companiile
Cercetarea și inovația
Proprietatea intelectuală
Uniunile de consumatori
Piața unică
Auto-reglementările și acordurile
Schimbările industriale

O largă serie dintre aceste teme și sub-teme sunt tratate de Secțiunea Piața unică,
Producție și Consum (INT).
Secțiunea pentru Transport, Energie, Infrastructură și Societatea Informatică (TEN)
intervine de asemenea în aria serviciilor, cu participarea categoriilor care se ocupă de
IMM-uri, Meșteșuguri și Profesii, în domeniile care privesc activitatea IMM-urilor (SMEs) .
Comitetul Consultativ pentru Schimbările Industriale (CCMI) se ocupă de temele legate de
schimbările industriale și are contribuții la temele privind cercetarea și inovația.
Probleme privind piața unică și auto-reglementările sau acordurile sunt abordate în cadrul
Observatorului privind Piața Unică (SMO).
G. Strategia Europa 2020
Punerea în pratică a Strategiei Europa 2020 în condițiile provocărilor fără precedent create
de criza economică a dat naștere unei nevoi de cooperare largite a întregii societăți civile.
De aceea, CESE a creat Comitetul de Coordonare Europa 2020, care implică CES-urile
de la nivel național în evaluarea reformelor care trebuie realizate pentru a atinge

obiectivele Strategiei Europa 2020.
Comitetul de Coordonare se concentrează pe schimburile de bună practică, he Steering
Committee focuses on the exchange of good practices, reperele și crearea de rețele in
diferitele arii tematice. Reprezentanții societății civile vor lucra împreună cu actori diferiți
pentru a putea concepe și susține implementarea reformelor necesare în statele membre,
incluzând aspectele schimbărilor globale, cele de guvernanță și comunicare.
H. Relaţii externe
Activitățile de relații externe ale CESE formează o parte integrantă din politica externă a
UE și completează acțiunile întreprinse de celelalte instituții europene.
Acestea acoperă câteva domenii, precum:





participarea la procesul de extindere al UE;
dezvoltarea de relații cu organizațiile societății civile din țările balcanice;
contributia la politica de vecinătate a UE și la relațiile cu Rusia;
relatiile cu țările EFTA/EEA prin comitetele consultative.

CESE a contituit un important suport pentru lărgirea Uniunii Europene către țările central
și est europene încă de când schimbările majore de politică din anii 1980 au deschis noi
posibilități în aceste regiuni. Astăzi, CESE joacă un rol important în procesul de lărgire
spre Turcia și țările din vestul Balkanilor, prin încheierea unor acorduri.
Relatile cu Turcia
La inițiativa CESE, un Comitet Consultativ Comun cu Turcia a fost creat în 16 Nov. 1995,
în cadrul Acordului bilateral UE – Trucia semnat la Ankara (1963). De atunci, reprezentanți
din organizații ale societății civile din Europa și Turcia au avut întâlniri periodice pentru a
discuta dezvoltarea relațiilor și probleme legate de aderarea Turciei la UE.
Balcanii de vest
CESE a creat un Grup de Contact cu Balcanii de Vest în 2004, care este responsabil cu
coordonarea activităților CESE din această zonă. Grupul de contact monitorizează
schimbările în domeniul politic, economic și social din țările din Balcanii de Vest și în
domeniul relațiilor dintre aceste țări și UE. Sub conducerea acestui grup, CESE a
organizat Forumuri ale Societății Civile din Balcani, începând din anul 2006.
La nivel bilateral, au fost create Comitete Consultative Comune - Joint Consultative
Committees (JCC) în fiecare stat candidat din această regiune. Aceste țări sunt Croația și
fosta Republică Iugoslavă Macedonia.
Alte direcții în care s-a dezvoltat activitatea de relații externe aq CESE sunt:
–
relațiile cu statele est-europene – Ucraina, moldova, Belarus, țările din Caucaz și
Rusia
–
țările din nordul Europei, ca Norvegia, Islanda, Groenlanda
–
țările din sudul Europei, din jurul Mării Mediterane – EUROMED
–
țările din aria economică a UE – din Asociația Europeană de Liber Schimb (EFTA),
care includ și Norvegia, Islanda, dar și Liechtenstein și Elveția.
–
țările din Africa, din Caraibe, Pacidi, Asia și America latină
Toate aceste teme sunt tratate în cadrul Secțiunii Pentru Relații Externe (REX).

I. Societatea informatică
temele privind Societatea Informațională se împart în trei mari categorii:
 accesibilitate,
 crearea de punți de comunicare și resurse comune la nivel european
 protecția copiilor și sprijinul pentru persoane cu dizabilități pentru a putea utiliza
computerele și noile medii.
Aceste teme sunt abordate în cadrul Secțiunii Transport, Energie, Infrastructură și
Societatea Informațională (TEN), cu contribuția diferitelor categorii de membri.
J. Reforma instituţională
În iunie 2005, odată cu eșecul procesului de ratificare a tratatului Constituțional, o
perioadă de reflecție a fost deschisă, pentru a permite ca o largă dezbatere să aibă loc în
statele membre, cu implicarea cetățenilor, a organizațiilor societății civile, parlamentelor
naționale și partidelor politice. O nouă Conferință interguvernamentală a fost stabilită în
Iulie 2007 – mandatul acesteia a fost să conceapă un tratat care să amendeze tratatele
anterioare, pentru a crește eficacitatea și legitimitatea uniunii, într-un context al extinderii,
mărind totodată coerența activității de relații externe.
Aceasta a dus la semnarea tratatului de la Lisabona, care a intrat în aplicare la 1 Dec.
2009, fiind ratificat de toate cele 27 de state.
CESE a considerat regretabil faptul că atât Conferința interguvernamentală din 2004, cât
și cea din 2007 nu s-a ridicat la așteptările societății civile de a fi implicate mai mult în
aceste dezbateri. Cu toate acestea, CESE a adus contribuții în elaborarea Tratatului de la
Lisabona, susținând ideea păstrării în noul Tratat a principalelor idei ale Tratatului
Constitutiv care au întrunit susținerea societății civile.
De aceea, intrarea în vigoare a noului tratat de la Lisabona deschide o nouă eră a
participării cetățenilor și organizațiilor reprezentative ale societății civile la formularea
politicilor europene și la procesul de decizie in carul UE, pentru a întări legitimitatea
democratică a instituțiilor europene, munca și activitatea acestora.
K. Afaceri Sociale
Temele privind Afacerile Sociale cuprin o mare varietate de problematici, care includ:
–

Cetățenia

–

Copiii

–

Cultur

–

Disabilitatea

–

Educatia

–

Angajarea

–

Oportunitati egale

–

Sănătatea

–

Afacerile interne – securitatea cetățenilor

–

imigrația și politicile de azil

–

Justiția

–

Sărăcia

–

Politicile sociale

–

Sporturile

–

Vârstnicii și tinerii

Aceste teme și sub-temele legate de acestea sunt tratate de Secțiunea pentru Angajare,
Afaceri Sociale și Cetățenie (SOC),precum și de Observatorul pentru Piața Muncii (LMO),
cu participarea diferitelor categorii de membri. Comisia Concultativă pentru Schimbări
Industriale intervine de asemenea în aspectele sociale create de aceste schimbări.
În anul 2010 CESE a elaborat un număr de 150 de avize din care:
a. 8 avize exploratorii (5,37%) - din proprie iniţiativă
b. 18 avize tip C (cu răspuns standard) (12%) şi alte 66 de avize cu un răspuns
substanţial, ca răspuns la cererea Consiliului Europei (44%)
c. 42 de avize cu un răspuns substanţial, elaborate din proprie iniţiativă (28%)
d. 16 avize cu alt tip de răspuns, din care 8 din proprie iniţiativă (10,63%)
Proporţía avizelor elaborate din proprie iniíativă a fost de 38,75% din numărul total de
avize elaborate.
7. Structura organizatorica interna (tehnica). Organigrama personalului permanent.
Comitetul este asistat de un Secretariat aflat sub conducerea unui Secretar general care își
îndeplinește atribuțiile sub autoritatea Președintelui, care reprezintă Biroul.
Biroul, la propunerea Secretarului general, stabilește planul de organizare a Secretariatului
General astfel încât acesta să poată asigura funcționarea Comitetului și a organelor sale și
să poată asista membrii în exercitarea mandatului lor, în special în ceea ce privește
organizarea ședințelor și elaborarea avizelor.
Secretarul general participă cu un vot consultativ la reuniunile Biroului și întocmește
procesul-verbal.
Secretarul general asigură executarea deciziilor adoptate de Adunare, de Birou și de
Președinte și raportează în scris Președintelui din trei în trei luni cu privire la criteriile si
măsurile de punere în aplicare luate sau avute în vedere pentru a soluționa problemele
administrative sau organizaționale, precum și problemele legate de personal.
Secretariatul CESE este compus din 9 persoane - Secretar General, Șef Secretariat
(Relatiile cu membrii / Asistenţa SecretaruluiGeneral ), 2 administratori ( Relatiile cu
membrii / Relaţii cu Grupul Buget şi questori – Cooperarea cu CoR şi, respectiv Relatiile cu
membrii / administrare IT, planificare strategică, control intern, securitate), 4 asistenți şi un
intern.
Grupurile dispun fiecare de un secretariat, care depinde nemijlocit de președintele grupului
respectiv.
Președintele dispune de un secretariat personal. Secretariatul Președenției este format din
9 persoane – Șef de birou, 3 purtători de cuvânt 1, 2 asistenţi personali, 2 asistenţi şi un
intern.
Departamente, numar de persoane angajate
Fiecare Secţiune specializată are de asemenea câte un secretariat:
 Secretariatul Secțiunii SOC este format din 16 persoane - Șef de birou, 7
administratori, 7 asistenți, 1 intern;

 Secretariatul Secțiunii ECO este format din 13 persoane - Șef de birou, 5
administratori, 6 asistenți, 1 expert național
 Secretariatul Secțiunii INT este format din 11 persoane - Șef de birou, 3
administratori, 6 asistenți, 1 intern (trainee);
 Secretariatul Secțiunii TEN este format din 14 persoane - Șef de birou, 6
administratori, 7 asistenți;
 Secretariatul Secțiunii NAT este format din 13 persoane - Șef de birou, 7
administratori, 4 asistenți, 1 intern;
 Secretariatul Secțiunii REX este format din 17 persoane - Șef de birou, 7
administratori, 9 asistenți;
De asemenea, unele din Observatoare şi Comisii consultative dispun de secretariate
distincte:
 Secretariatul Lisbon Strategy Observatory este format din 4 persoane – 2
administratori, 2 asistenți .
 Secretariatul SMO este format din 5 persoane - Șef de birou, 2 asistenți, 1
administrator, un expert național
 Secretariatul SDO este format din 5 persoane - 3 administratori, 1 asistent, 1
intern
 Secretariatul CCMI este format din 7 persoane - Șef de birou, 2 administratori, 4
secretari
8. Comitetele specializate - Sectiunile de lucru
Comitetul Economic şi Social European este structurat în 6 secţiuni specializate, astfel:
1. Secţiunea ECO – Uniune Economică şi Monetară; Coeziune Economică şi Socială
În domeniul uniunii economice şi monetare, Secţiunea ECO acoperă coordonarea
politicilor economice şi monetare, liniile generale ale politicii economice comunitare,
pactele de stabilitate şi creştere, lărgirea zonei Euro şi alte probleme legate de
conducerea economică. Preocupările Secţiunii Eco acoperă perspectivele financiare ale
UE, resursele şi bugetul propriu şi problemele statistice. În domeniul taxelor, trebuie să
abordeze problemele legate de armonizarea taxelor şi de aproximarea legilor din acest
domeniu. Secţiunea se adresează de asemenea problemelor privitoare la pieţele
financiare şi integrarea acestor pieţe. În domeniul coeziunii economice şi sociale,
activitatea Secţiunii ECO acoperă politicile regionale si structurale şi politica de coeziune
la nivelul UE. De asemenea, răspunde de problemele privind planificarea spaţială, politicile
urbane şi ariile metropolitane.
Ariile de referinţă sunt:
 Politici macroeconomice şi monetare
 Creştere şi angajare
 Resursele proprii şi bugetul UE
 Statistici
 Taxe
 Pieţe financiare (inclusiv dimensiunea macroeconomică a serviciilor finanicare şi de
asigurări)
 Politici regionale şi economice şi coeziune socială
 Planificare spaţială
 Politici urbane
2. Secţiunea INT - Piaţa unică, Producţie şi Consum
Principala misiune a acestei secţiuni este să pregătească pentru CESE opinii asupra

diferitelor teme, a) la cererea Comisiei Europene, Parlamentului European si Consiliului
de Minisdtri;
b) la cererea biroului Președintelui UE;
c) din proprie initiativa.
Domeniile cheie de responsabilitate pentru această Secţiune este desăvârşirea şi buna
funcţionare a Pieţei Unice.
Ariile de competenţă includ:













Politicile industriale (generale şi sectoriale)
Politicile de piaţă
Politicile în domeniul competitivităţii
Serviciile, inclusiv bancare, comerciale, de asigurări şi turism (cu excepţia celor de
interes general)
Întreprinderile mici şi mijlocii (SMEs)
Economia socială (cooperative, societăţi mutuale, asociaţii şi fundaţii)
Profesiile
Legislaţia companiilor
Cercetarea
Proprietatea intelectuală
Protecţia consumatorilor
Uniunea de consum

Pentru dezbaterea problemelor deosebit de importante de ineteres general, Secţiunea
organizează Audieri publice pentru a consulta un număr mai mare de organizaţii ale
societăţii civile. De asemenea, Secţiunea INT organizează Ziua Europeană a
Consumatorului.
Secţiunea INT are de asemenea un Observator al Pieţei Unice, care este o unitate
specifică cu rolul de a monitoriza felul în care Piaţa Unică operează şi propune căi prin
care se pot elimina obstacolele sau se pot face îmbunătăţiri. Observatorul a fost întemeiat
în 1994, cu suportul instituţiilor UE.
3. Secţiunea TEN – Transport, Energie, Infrastructură și Societatea Informatică
Secțiunea TEN acoperă o scară largă de problematici, legate de diferitele moduri de
transport existente pe teritoriul UE, de diferitele forme de producție de energie, rețelele de
infrastructură majore, societatea informatizată și serviciile de interes general.
În vederea pregătirii opiniilor proprii, Secţiunea TEN stabileşte contacte apropiate cu
diferite instituţii ale UE şi cu toate organizaţiile societăţii civile interesate de aceste
domenii. Aceste contacte sunt stabilite prin întâlniri şi în cadrul grupurilor de studiu.
Secțiunea TEN a jucat un rol activ în analizarea în profunzime a politicilor privind unele din
noile arii importante, adoptând câteva opinii pe baza propriei iniţiative.
Secțiunea TEN a organizat de asemenea audieri publice asupra unor probleme cheie şi şia trimis reprezentanţii să participe la variate evenimente organizate în ţările europene şi în
tările vecine UE.
În plus, două noi grupuri de studiu permanente au fost organizate în cadrul secţiunii,
pentru a identifica şi promova aşteptările societăţii civile organizate privind serviciile de
interes general şi, de asemenea, pentru a monitoriza şi furniza suport pentru participarea
acestora la dezbaterea permanentă la nivel european şi conlucrarea cu Comisia
Europeană şi alte instituţii ale UE. În mod special, Secțiunea TEN a fost mult timp
implicată în promovarea dialogului structurat cu privire la reţelele trans-europene.

Secţiunea invită în mod permanent toate categoriile de profesionişti să intre in contact cu
privire la oricare din subiectele care sunt pregătite, dezbătute.
Ariile de competenţă includ:
 asigurarea necesarului de energie la nivelul tuturor ţărilor UE, cu accent pe
creşterea surselor de energie regenerabilă şi scăderea emisiilor de carbon
 problemele sociale şi de angajabilitate în redistribuirea resurselor energetice
 preocupările industriei europene privind impactul sistemului de compensare
(trading) a emisiilor asupra competitivităţii
 orientarea interesului consumatorilor către utilizarea energiei regenerabile, care
trebuie întărite printr-o mai bună informare şi o gamă mai largă de opţiuni
 nevoile de educare şi formare ale unei societăţii consumatoare de energie
regenerabilă
 standardele de eficienţă şi calitate a serviciilor de interes general
 principiile şi limitele intervenţiilor la nivelul Comunităţii Europene
 modalităţile de evaluare independentă a performanţelor serviciilor de interes
general
 drepturile consumatorilor şi utilizatorilor serviciilor de interes general
 nivelul minim al misiunii pe care trebuie să îl îndeplinească serviciile de interes
general şi obligaţiile furnizorilor
 nevoia de a stabili linii politice directoare pentru impactul globalizării asupra
serviciilor de interes general
 accesibilitatea la informaţia online
 crearea de punţi informatice la nivelul Europei
 protejarea copiilor şi suportul persoanelor cu dizabilităţi prin utilizarea computerelor
şi mediilor digitale
4. Secţiunea SOC – Angajare, Afaceri Sociale și Cetățenie
Secțiunea SOC acoperă o arie largă de formulare de politici, incluzând angajabilitatea,
condițiile de muncă, sănătatea muncii, protecția socială, incluziunea socială, securitatea
socială, egalitatea de gen, combaterea discriminării, îmbunătățirea liberei criculații a forței
de muncă, imigrația, integrarea și azilul, educația și formarea adulților, drepturile
cetațenilor și democrația participativă în Uniunea Europeană.
5. Secţiunea NAT – Agricultură, Dezvoltare Rurală și Mediu
Secțiunea NAT răspunde de munca CESE în domeniul politicilor legate de agricultură și
mediu.
Aceasta include un mare număr de problematici perivind dezvoltarea viitoare, cum sunt
cele privind reformarea Politicii agricole comune, revizuirea Strategiei de dezvoltare
durabilă și politicile legate de schimbările climatice.
6. Secţiunea REX – Relații Externe
Principalele activități ale Secțiunii de Relații Externe (REX) includ monitorizarea relațiilor
dintre Uniunea Europeană și majoritatea țarilor lumii, în mod special cu țările și regiunile
cu care UE are relații structurate. Secţiunea încurajează dezvoltarea contactelor cu
organizaţiile societăţii civile din aceste ţări şi regiuni. Mai mult, secţiunea adresează
problemele legate de comerţul cu aceste ţări şi cele legate de dezvoltarea economică a
acestor ţări şi regiuni. Secţinea REX elaborează în majoritate opinii pe baza propriei
iniţiative şi, într-o măsură din ce în ce mai mare, pregăteşte opinii exploratorii ca răspuns
la solicitările instituţiilor europene. În elaborarea acestor opinii, secţiunea lucrează într-o
strânsă colaborare cu instituţiile europene şi reprezentanţi ai societăţii civile care nu sunt

reprezentaţi în Secţinea REX şi organizaţii ale societăţii civile din statele non-europene. Au
fost de asemenea stabilite relaţii strânse cu parteneri economici şi sociali din tări noneuropene în vederea discutării problemelor economice şi sociale şi sprijinirea dezvoltării
societăţii civile. În vederea acestui obiectiv, au fost adoptate şi semnate declaraţii comune
cu autorităţile politice.
Relaţiile dintre CESE şi partenerii din aceste state sunt dirijate prin comitete de
monitorizare ale societăţii civile, comitete comune de consultare sau grupuri de contact.
Primele două categorii de grupuri au fost iniţiate în ţări care au un protocol de colaborare
cu ţările EEA, iar grupurile de contact au fost instituite pentru ţările din vestul Balcanilor şi
ţările din estul UE.
Comitetele de monitorizare lucrează împreună cu partenerii în domeniul relaţiilor cu statele
din Africa, Caraibe, Pacific şi America Latină, în cadrul parteneriatului Euro-Mediteranean.
CESE este mai mult implicat în monitorizarea negocierilor la nivelul pieţei internaţionale şi,
în mod particular în consultarea societăţii civile în cadrul negocierilor WTO - World Trade
Organization.
Biroul fiecărei secțiuni specializate, ales pentru o perioadă de doi ani și jumătate, este
format din doisprezece membri, dintre care un președinte și trei vicepreședinți, câte unul din
fiecare grup.
Secțiunile specializate au sarcina de a adopta avize sau rapoarte de informare privind
chestiunile cu care sunt sesizate. Pentru a trata chestiunile cu care sunt sesizate, secțiunile
specializate pot constitui în cadrul lor un grup de studiu sau un grup de redactare sau pot
desemna un raportor unic. Numirea raportorilor și, dacă este cazul, a co-raportorilor și
alcătuirea grupurilor de studiu și a grupurilor de redactare se stabilesc pe baza propunerilor
grupurilor. Raportorul are sarcina de a monitoriza, cu ajutorul expertului, dacă este cazul,
măsurile luate ca urmare a adoptării avizului în sesiunea plenară. Secretariatul secțiunii
specializate respective acordă asistență raportorului în desfășurarea acestei activități.
Secțiunea este informată cu privire la rezultatele monitorizării.
În special în cazul unor sesizări care se referă la teme de interes secundar sau au un
caracter urgent, Comitetul poate numi un raportor general, care raportează în fața
Adunării, singur și fără dezbatere prealabilă în secțiunea specializată.
9. Eficienta activitatii
Termenul minim în care CESE examinează o sesizare şi emite un aviz este de 1 lună – şi
acest termen este valabil doar în cazuri de urgenţă. În mod normal, secţiunile, respectiv
grupurile de lucru şi experţii angajaţi au la dispoziţie mai mult de o lună pentru examinarea
fiecărui aviz.
În ce priveşte procentul în care propunerile exprimate de CESE în opiniile înaintate către
Comisia Europeană au fost incluse în documentele elaborate de CE, un studiu din 2001 a
arătata că, în acea perioadă, mai mult de 2/3 din propunerile CESE s-au regăsit în aceste
documente. În prezent, procentul este de peste 80%.
10. Alte forme de organizare a membrilor
 cu ce scop sunt create
 ce teme sunt abordate
 care sunt rezultatele
 daca si cum colaboreaza cu alti actori, cu experti
Comitetul poate înființa Observatoare atunci când natura, amploarea și complexitatea

subiectului tratat necesită o flexibilitate deosebită a metodelor de lucru, a procedurilor și a
instrumentelor utilizate. Un Observator se înființează pe baza unei decizii a Adunării
Plenare, care confirmă o decizie prealabilă a Biroului, la propunerea unui grup sau a unei
secțiuni specializate. Decizia de a înființa un Observator trebuie să definească aria sa de
competență, structura, componența și durata sa. Observatoarele vor putea elabora un
document de informare anual privind aplicarea clauzelor orizontale ale tratatului (clauza
socială, clauza de mediu și clauza de protecția consumatorilor) și impactul acestora asupra
politicilor Uniunii Europene. Dacă Adunarea decide astfel, acest raport poate fi transmis
Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Fiecare Observator își desfășoară
activitatea sub egida și sub controlul unei secțiuni specializate.
SMO - Observatorul pentru Piața Unică
SMO a fost creat în 1994, în cadrul Secțiunii INT - Piaţa unică, Producţie şi Consum,
având rolul de a evalua progesele pieței europene unice.
Obiectivele SMO
Să furnizeze CESE o un cadru de organizare flexibil, la nivel orizontal care să îi permită
să:
 analizeze cum funţionează Piaţa Unică
 identifice problemele şi obstacolele
 propună soluţii
Activităţile principale ale SMO
Activităţile SMO sunt orientate în trei direcţii principale:
1. elaborarea de opinii, din proprie iniţiativă, asupra unor teme propuse de membrii săi
şi evaluării datelor survenite în urma analizelor de teren
2. elaborarea de opinii asupra rapoartelor periodice emise de Comisia Europeană
privind Piaţa Unică - Single Market Scoreboard, Action Plan for the Single Market,
Review of the Internal Market Strategy
3. coordonarea unei reţele interactive de informaţii, colectând informaţii pentru
membrii CESE, organizaţiile lor şi alţi utilizatori ai Pieţei Unice - Self- and CoRegulation Database o bază de date creată pe baza unui proiect, care distribuie
datele cunoscute unui larg număr de beneficiari.
SDO – Observatorul pentru Dezvoltare Durabilă
SDO a fost creat în 2006, în cadrul Secțiunii NAT - Agricultură, Dezvoltare Rurală și Mediu,
ca urmare a adoptării Strategiei Europene pentru Dezvoltare Durabilă. SDO este un corp
de experţi trans-disciplinar, având rolul de a aborda politicile de dezvoltare durabilă în mod
orizontal. În calitate de mediator între societatea civilă şi instituţiile UE, SDO construieşte
legături între societatea civilă şi Comisia, Consiliul şi Parlamentul European. SDO are 33
de membri, a căror activitate este susţinută de seretariatul Secţiunii NAT.
Activităţile SDO inlcud:
 analizarea problemelor dezvoltării durabile din punctul de vedere al societăţii civile,
elaborând rapoarte şi opinii privind propunerile legislative ale UE
 stimularea dezbaterilor pe teme legate de dezvoltarea durabilă

 împărtăşirea modelelor de bună practică
Opiniile SDO asupra legislaţiei propuse de instituţiile europene transmit punctele de
vedere ale societăţii civile către politicienii de la Bruxeles. Întâlnirile, audierile publice şi
conferinţele organizate de SDO stimulează dezbaterea în cadrul unei largi varietăţi de
reprezentanţi ai naţionalităţilor şi sectoarelor economice şi sociale asupra temelor legate
de dezvoltarea durabilă.
LMO – Observatorul Piața Muncii
LMO
a fost creat în 2007, în cadrul Secțiunii SOC – Angajare, Afaceri Sociale și
Cetățenie. LMO are un mandat de funcţionare de 4 ani, cu o clauză de revizuire o dată la
2 ani. Era iniţial compus din 33 de membri, astăzi avînd 36 de membri şi include
preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai Secţiunii SOC, care se schimbă la conducerea
Observatorului, pentru ca fiecare din cele trei categorii de membri să se afle la conducere.
Pentru a asigura toate competenţele necesare pe orizontală, este necesar ca toate
secţiunile de specialitate să fie reprezentate in LMO.
Rolul LMO este să identifice şi analizeze tendinţele şi provocările Pieţei Muncii, creind
astfel o valoare adăugată activităţii Secţiunii SOC şi CESE.
Piaţa muncii a suferit transformări profunde în toate statele membre ale UE, atât în
structuri, mecanisme cât şi relaţiile industriale. În inima acestor transformări, sunt
fenomene variate pe care LMO le include în analizele sale.
Observatorul este compus din 33 de membri, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.
Activităţile LMO includ:
 observarea problemelor şi tendinţelor pieţei de muncă
 colectarea exemplelor de bună practică
 stimularea discuţiilor prin organizarea audierilor publice cu actori instituţionali şi
socio-profesionali, organizaţii ale societăţii civile şi academii
 elaborând raporte de investigare pro-active sau studii asupra unor teme alese
 analizând probleme transversale
LSO - Lisbon Strategy Observatory – în prezent Comitetul Consultativ EUROPA 2020
Creat în 2008 de CESE, LSO are rolul de a include toţi actorii societăţii civile în
implementarea Strategiei şi Agendei Lisabona. Societatea civilă joacă un rol cheie în
pregătirea, implementarea şi monitorizarea reformelor prevăzute în tratatul de la Lisabona.
LSO lucrează în colaborare cu Consiliile Economice şi Sociale naţionale şi alte organizaţii
partenere şi şi-a propus să coordoneze misiuni în fiecare ţară, pentru a organiza dezbateri
privind implementarea acestei strategii de dezvoltare şi pentru a pregăti rapoarte naţionale
integrate (2010) privind stadiul şi viitorul implementării Strategiei Lisabona în fiecare ţară.
Observatorul este compus din 33 de membri, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.
Mandatul LSO s-a încheiat în 2010. După adoptarea Strategiei Europene 2010 – 2020,
LSO s-a transformat în Comitetul Consultativ Europa 2020.
11. Ce structuri consultative si-a creat Comitetul, ce alti actori sociali/ persoane au
fost implicate in consultari si cum/ pe ce teme
Comitetul poate înființa Comisii consultative. Acestea sunt formate din membri ai

Comitetului și din delegați care provin din diferite domenii ale societății civile organizate,
pe care Comitetul dorește să-i implice în activitatea sa. Aceste comisii se înființează printro decizie a Adunării Plenare care confirmă o decizie adoptată de către Birou. Decizia
privind înființarea acestor comisii definește aria lor de competență, structura, alcătuirea,
durata și regulile lor.
Astfel de comisii consultative sunt:
Europa 2020
CESE a primit un nou mandat din partea statelor membre ale UE pentru implementarea
Strategiei Europa 2020. În concluziile Consiliului European din Martie 2011, statele
membre au recunoscut în mod formal rolul important al tuturor partenerilor în
implementarea politicilor de dezvoltare durabilă, astfel că o colaborare strânsă între
Parlamentul European şi alte instituţii europene cu organismele consultative reprezentate
de Consiliile Economice şi Sociale şi de asemenea cu implicarea deplină a parlamentelor
naţionale, partenerilor sociali şi tuturor actorilor interesaţi este considerată extrem de
importantă şi trebuie menţinută în permanenţă.
Această concluzie este rezultatul succesului activităţii CESE şi al reţelei de Consilii
Economice şi Sociale naţionale şi altor parteneri implicaţi în activităţile de consultare,
studii, monitorizare, care au demonstrat că instituţiile europene şi naţionale trebuie
susţinute şi de actorii societăţii civile pentru a atinge obiectivele prevăzute în Strategia
Europa 2020.
Misiunea Comitetului Consultativ Europa 2020 (39 members)
Într-o perspectivă generală, acest comitet va da o formă participării partenerilor naţionali şi
societăţii civile la implementarea practică a Strategiei Europa 2020, concentrându-se să
dea glas forţelor sociale naţionale şi mobilizând reţelele trans-naţionale.
Mandatul acestui comitet este să:
 coordoneze şi să asigure consistenţa şi congruenţa muncii realizate de toate
secţiunile de specialitate, de Observatore, de CCMI şi în toate opiniile elaborate de
grupe de lucru asupra problemelor legate de Strategia Europa 2020
 să organizeze întâlniri cu Comitetele Economice şi Sociale naţionale şi cu
organisme similare pentru a pregăti iniţiative comune şi rapoarte concertate privind
Europa 2020
 să coordoneze activităţi de comunicare ale membrilor CESE şi Grupului de
Comunicare către societatea civilă organizată
Mandatul şi activitatea acestei comisii se vor desfăşura în strânsă colaborare cu Comisia
Europeană.
CCIM - Comisia Consultativă privind Schimbarea Industrială
Creată în 2002, pentru a continua un dialog structurat în cadrul unui nou corp consultativ
al CESE, care să preia experiența și preocupările Comitetului Consultativ Comunitar
European pentru cărbune și oțel (CSCE), Comisia Consultativă privind Schimbarea
Industrială combină experiența de 50 de ani, câștigată în cadrul CSCE, cu o componență
foarte largă de actori reuniți într-un orgtanism unic in Europa. Este un nou model pentru
dialogul dintre actori diferiți despre politici și probleme ridicate de schimbările industriale.
CCMI reunește 48 de membri ai CESE și 48 de delegați externi, atrăgând o largă paletă
de cunoaștere și exeperiență câștigată într-o mare varietate de organizații socioeconomice din sectoare variate, afectate de modernizarea economiei.
Experiența unică a CSCE, mai ales în domeniul consensului social, restructurării

industriale și cercetării a fost tranmisă acestei comisii, pentru a permite CESE să joace un
rol activ în modernizarea economiei Europei, făcând-o mai competitivă.
CCMI examinează problemele schimbărilor industriale într-o foarte largă gamă de
sectoare, oferind astfel o valoare adăugată întregii activități a CESE. Valoarea este
sensibil mai mare și pentru statele nou intrate în UE, care se confruntă în prezent cu
schimbări industriale majore și noua compoziție a comisiei, adoptată în 2004, reflectă
acest lucru, prin prezența unui număr mai mare de reprezentanți din aceste țări.
CCMI este mai mult decât o colecție de lecții ale trecutului. Lucrând asupra temelor pe
care le tratează, rolul acestei secțiuni este în principal acela de a privi spre viitor. Accentul
este pus pe anticipare, prioritizare, prevenție și analiză pentru a asigura abordări pozitive
comune pentru un management corelat al schimbărilor industriale, din punct de vedere
economic, social, teritorial și cel al protecției mediului. CCMI promovează coordonarea și
coerența acțiunilor comunitare în relație cu schimbările majore din domeniul industriei, în
contextul lărgirii UE și asigură echilibrul între nevoia unei schimbări acceptabile la nivel
social cu păstrarea obiectivului unei industrii europene competitive.
Misiunea CCMI este de a furniza opinii elaborate pe baza unui dialog structurat între
membrii CESE și reprezentanții sectoarelor și actorilor sociali afectați de schimbările
industriale.
Problemele sunt examinate astfel în toată complexitatea lor – din punct de vedere
economic și social și în strânsă relație cu probleme privind protecția mediului sau
dezvoltarea durabilă.
Opiniile formulate de CCMI au acoperit la început problemele industriilor de cărbune și
oțel, aria fiind apoi treptat extinsă asupra altor sectoare de activitate, asupra
reprercursiunilor schimbărilor asupra angajării forței de muncă, politicilor structurale și
sociale, politicilor în domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile, politicilor
energetice și de comerț. O atenție deosebită este acordată provocărilor cărora trebuie să
le facă față noile state membre.
Opiniile sunt elaborate la cererea Parlamentului, Comisiei sau Consiliului European, sau
din proprie inițiativă.
CCMI menține relații de lucru strânse cu alte instituții europene, agenții și organizații
diverse din toată Europa, cu care se consultă asupra uni largi serii de problematici legate
de schimbarea industrială.
Dacă importanța unei chestiuni în discuție o justifică, diferitele organe și structuri de lucru
ale Comitetului pot proceda la audierea unor personalități invitate.
În măsura în care se dovedește că acest lucru este necesar pentru pregătirea unor lucrări
specifice, Președintele CESE, din proprie inițiativă sau la propunerea grupurilor, a secțiunilor
specializate, a raportorilor sau a co-raportorilor, poate să numească experți conform
procedurilor stabilite de către Birou. Experții participă la lucrările pregătitoare în aceleași
condiții ca și membrii în ceea ce privește cheltuielile de deplasare și ședere.

12.
Gradul de transparenta
Comitetul asigură transparența deciziilor sale, în conformitate cu dispozițiile articolului 1 din
al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Secretarul general are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a garanta dreptul
de acces al publicului la documentele corespunzătoare.
Orice cetățean al Uniunii Europene se poate adresa în scris Comitetului într-una din limbile

oficiale și poate primi un răspuns în scris în aceeași limbă, în conformitate cu dispozițiile
articolului 24 al patrulea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Sesiunile plenare ale Comitetului și ședințele secțiunilor specializate sunt publice.
Anumite dezbateri care nu privesc lucrările consultative pot fi declarate confidențiale în urma
unei decizii a Comitetului, la cererea unei instituții sau a unui organ interesat sau la
propunerea Biroului.
Celelalte ședințe nu sunt publice. În cazuri justificate, care sunt la latitudinea președintelui
de ședință, și alte persoane pot asista la aceste ședințe în calitate de observatori.
Membrii instituțiilor europene pot asista și pot lua cuvântul în cadrul ședințelor Comitetului și
ale organelor acestuia. Membrii altor organe și funcționarii autorizați ai acestora pot fi invitați
să asiste la ședințe, să ia cuvântul sau să răspundă la întrebări, sub conducerea
președintelui de ședință.
Pe ce căi ajunge informația despre activitatea și rezultatele CESE in massmedia / la
public
Din Septembrie 2001, CESE a început să publice un newsletter online - EESC Info,
tradus iniţial în 11 limbi. Astăzi, această publicaţie apare lunar, în 22 de limbi si conţine
informaţii despre activitatea CESE, articole pe diferite teme, informaţii despre activitatea
membrilor, evenimente etc.
Periodic, Departamentul de Comunicaţii al CESE elaborează comunicate de presă privitor
la activitatea desfăşurată de Comitet şi diferitele comisii sau grupuri de lucru. Pentru 2011,
s-au publicat deja 85 de comunicate. Aceste comunicate se pot regăsi în portalul online,
unde există şi un motor de căutare, în funcţie de an (începând cu anul 2002), emitent,
temă abordată. Tot pe acest portal se pot găsi informaţii despre evenimente importante,
interviuri cu membrii CESE şi publicaţiile, în format digital, elaborate de diversele Secţiuni,
Observatoare, Comisii sau grupuri de lucru, toate fiind în prezent traduse în 22 de limbi.
În Portalul CESE Extra pot fi regăsite toate documentele dezbătute în cadrul sesiunilor
plenare, precum şi documentele ce vor fi dezbătute în cadrul viitoarei sesiuni, traduse în
22 de limbi, fotografii, documente video.
Începând cu 2011, departamentul de comunicare al Vicepreşedintelui, a iniţiat o emisiune
TV online, intitutlată "Espresso with Anna Maria" - ca un spaţiu în care orice personaă
interesată poate cunoaşte diverşi membri ai CESE şi activitatea lor.
CESE a dezvoltat o pagină de Facebook, mai multe blog-uri şi un Forum.
Oricine poate vizita CESE live, la adresa:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.ro.home

