Consiliul Economic si Social din Romania

NOTA
privind participarea la
Conferinta

“ O foaie de parcurs a UE
pentru redresare economica sustenabila si sociala “

organizata de CESE la Brussels in 18-19 martie 2010

La Conferinta au participat exponenti ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European, ai CES nationale ( doar
Bulgaria la nivel de presedinte), ai societati civile organizate, ai mediilor universitare, ai CESE etc.

Principalele idei si mesaje transmise cu prilejul acestei Conferinte a CESE sunt redate secvential in cele ce
urmeaza:

1. Mario Sepi – Presedinte CESE

Conferintele organizate de CESE in contextal crizei economico financiare globale sunt singurele care aduc
laolalta reprezentantii tuturor stakeholderilor ( de precizat ca de aceasta data nu a participat nimeni din zona
sectorului bancar ).

Ne confruntam cu 2 situatii perverse:

a. bancile nationale sunt obligate sa asigure lichiditatea in piata;
b. lichiditatea nu ajunge in economia reala !

Aceasta situatie poate conduce la falimentul unor state, problema Greciei fiind doar un inceput.

Nu ne mai putem intoarce la parametrii Tratatului de la Maastricht !
In 2 ani de criza s-au pierdut 10% din PIB-ul European motiv pentru care parametrii de la Maastricht trebuie sa
fie revizuiti !

2. Algirdas Semedas, comisarul UE pentru taxe, uniune vamala , audit si anti frauda

Interventia a fost calata pe promovarea strategiei Europa 2020 de catre CE, modul de structurare a acesteia,
convenirea unui numar mult mai redus de obiective strategice care arata ce trebuie facut astfel incat sa putem
culege beneficii peste 10 ani.

3. Pervenche Beres, MEP

Este nevoie de o exit strategy din aceasta criza din care nu vom putea iesi daca uitam cauzele ce au generat-o.
Redresarea economica si cea sociala trebuie sa mearga mana in mana !

4. Wolf Klinz, MEP, Presedintele Comitetului de crize economica, financiara si sociala

La cele intamplate in ultimii 2 ani se adauga acum si o criza morala !
Am ajuns ca valoarea unei personae sa fie data exclusiv de cat castiga in bonusuri !

Nu exista o recunoastere a greselilor, nu se cunoaste ce trebuie facut iar cel mai greu este sa schimbi oamenii ! De
aceea trebuie dezvoltate instrumente cu care sa putem schimba oamenii

5. Oli Rehn, comisarul UE pentru economie si afaceri monetare

Precizarea de start a fost aceea legata de mandatul acordat pentru participare din partea Presedintelui CE, JMD
Barosso.

Criza a aratat ca nu mai poate fi sustinuta la nivelul UE cresterea economica din anii precedenti.
Recuperarea economica a inceput in unele zone dar ea nu este sustenabila.
Cei doi ani de criza au afectat semnificativ cei 20 de ani de consolidare a finantelor publice la nivelul UE.
Nu mai traim vremea pentru “Business as usual” ci este nevoie urgenta de promovarea unor schimbari pe care CE
le-a structurat in “Europa 2020”, definita ca strategie de iesire din criza si de crestere sustenabila !

Se impune mobilizarea tuturor celor care pot asigura sustenabilitatea pe un numar limitat de tinte care sa masoare
progresele strategice.

Europa 2020 ar urma sa fie aprobata de Consiliul de primavara care va avea loc in decada a 3a din martie, 2010.

Au fost invocate necesitatile pentru restaurarea macroeconomica a UE si pentru consolidarea sistemului financiar.
Momentul reformelor startat in 2009 a fost slabit iar asa ceva trebuie evitat.

In legatura cu situatia din Grecia s-a precizat ca aceasta a devenit o problema a Zonei Euro si ca rapid va trebui
consolidata stabilitatea financiara. Criza din Grecia a demonstrat necesitatea concentrarii pe actiuni preventive si
nu doar corective fata de statele membre .

Din Strategia Lisabona care a ajutat UE sa se orienteze pe dezvoltare si crestere in dezbaterile publice trebui
retinuta lectia ca e necesara consolidarea facilitatilor pentru statele membre care isi iau angajamente la nivel
comunitar.

In final, s-a precizat ca Europa 2020 nu va fi eficienta fara implicarea si sprijinul guvernelor, ministerelor,
partenerilor sociali, societatii civile etc.

Este nevoie de un efort comun si combinat al guvernelor si societatii civile din tarile membre !

Partenerii sociali au fost invitati sa devina impreuna cu CES nationale ambasadorii in tarile membre ai Strategiei
Europa 2020 !

A fost precizat ca rolul Consiliului European este esential atata vreme cat tintele strategice din Europa 2020 sunt
in mainile tarilor membre. Rolul Comisiei va fi intarit in ceea ce priveste monitorizarea !

Concluzionand, s-a expus nevoia optarii pentru una din urmatoarele variante :

a. reactia nationalista ( recomandand evitarea analizelor doar in alb si negru ) si
b. atitudinea europeana la nivelul guvernelor !

6. Ben Butters, Director al afacerilor europene la EUROCHAMBRES

Europa 2020 ar trebui sa fie o agenda de reforme economice evitand mixarea in aceasi strategie a problemelor
economice, sociale si de mediu !

7. John Hontelez, SG la European Environmental Bureau

A pledat pentru investitii massive la nivel comunitar in reabilitarea energetica a cladirilor si a apreciat ca din
proiectul strategiei a fost in cele din urma eliminata fixatia cresterii anuale a GDP cu 2 % !

8. Thomas Delapina, raportor CESE

Strategia Lisabona nu ar fi fost un mare success chiar si in absenta crizei mondiale. De aceea este de salutat
redefinirea strategica la nivelul UE !

9. Mario Sepi, Presedinte CESE

Concluziile conferintei punctuate de presedintele CESE au fost urmatoarele :

a. Conferinta este raspunsul cu care CESE era dator fata de Europa 2020 !
b. Trebuie creat capitalul uman care sa faca fata cerintelor ambitioase din Europa 2020;
c. Trebuie promovata o abordare step by step;
d. Problema actuala nu e doar a Greciei ci a constructiei comunitare in totalitate;

e. Trebuie gasita urgent o politica de creditare a IMM;
f.

Este nevoie de o rezerva federala si putem creea un Fond Monetar European;

g. Este nevoie si de un Fond de dezvoltare la nivelul UE care poate fi generat prin vanzare de Eurobonduri;
h.

Trebuie redusa cultura bonusurilor!

i.

Trebuie redusa toleranta fata de evaziunea fiscala;

j.

E nevoie de o noua politica industriala la nivel comunitar;

k. Trebuie sesizate CE si PE pentru discrepantele existente in Europa 2020 intre obiective si instrumente.
l.

Este inacceptabil cum s-au generat contracte de asigurare care au pariat pe diverse falimente de banci sau
tari din UE in contextul crizei !

m. Obiectivele din Europa 2020 trebuie asumate si atinse iar pentru aceasta CESE si CES nationale trebuie
sa joace un rol important in implementare atat la nivel comunitar cat si la nivel national !

