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De ce au nevoie cetăţenii europeni de CESE?

Democraţia nu poate exista fără participarea societăţii civile

Impact: îmbunătăţeşte politicile UE

Sfera de acţiune: toate subiectele care afectează viaţa de zi 
cu zi

• locurile de muncă

• sănătatea

• drepturile consumatorilor

• agricultura

• combaterea crimei organizate etc.



Viziunea noastră: valorile europene

• Libertatea, democraţia şi 
egalitatea

• Solidaritatea pe plan 
mondial şi justiţia socială

• Responsabilitatea faţă de 
mediu



De ce este importantă activitatea CESE?

O resursă unică pentru UE, pentru că membrii săi:
• reprezintă întreaga societatea civilă

• au o gamă largă de competenţe şi cunoştinţe

• se bucură de libertatea de gândire şi exprimare

• îmbunătăţesc legile şi politicile UE

• promovează societatea civilă şi dialogul social în lume



Activitatea CESE are impact asupra legislaţiei 
europene?

Da. În medie, Comisia 
Europeană ia măsuri în 
urma a 4 din 5 avize ale 
CESE.

81%81%
Herman Van Rompuy – Staffan Nilsson



CESE creează...?

...o mai bună legislaţie 

UE, pentru că reuneşte
interese divergente prin 

CONSENS şi 
elaborează AVIZE



CESE creează...?

...o democraţie participativă,

implicând cetăţenii în deciziile de la fiecare nivel



Ce este „societatea civilă organizată”?

Toate grupurile şi organizaţiile pe care le creează cetăţenii 
pentru a le reprezenta interesele, pentru a îndeplini un 
obiectiv sau pentru a coopera cu alţi cetăţeni care au aceleaşi 
opinii



Locul CESE în Europa

Comitetul Economic şi 
Social European

Comitetul Regiunilor

Comisia Europeană

Consiliul UE

Parlamentul European



Peste o jumătate de secol de experienţă

• Înfiinţat în 1957 prin Tratatul de la Roma 

• Actul Unic European şi Tratatele de la Maastricht, 
Amsterdam, Nisa şi Lisabona îi extind atribuţiile

Semnarea Tratatului de la Roma, 1957



Tratatul de la Lisabona = un rol mai mare

• dialogul UE cu societatea civilă este obligatoriu

• mai multe domenii de consultare obligatorie (sport, 
energie, cercetare ...)

• cooperare intensificată cu Parlamentul 

• iniţiativa cetăţenească



Beneficii concrete pentru cetăţeni

Câteva dintre succese:

• Carta drepturilor sociale 
fundamentale din 1989 (în 2009 
s-a solicitat un nou program de 
acţiune socială)

• Reformele politicii agricole

• Planul de redresare privind 
ocuparea forţei de muncă

• Un program pentru Europa



Cine face parte din CESE?

• 344 de membri din 
27 de state 
membre

• Mandat de 5 ani



Cum ne desfăşurăm activitatea

• Nouă sesiuni plenare pe an - vot cu majoritate simplă

• Biroul, preşedintele (Staffan Nilsson - Grupul III) şi 
vicepreşedinţii

• Trei grupuri:
Angajatori (Grupul I),

Salariaţi (Grupul II),

Activităţi diverse (Grupul III)

• Secretariatul



Cum ne desfăşurăm activitatea 



Cum ne desfăşurăm activitatea: şase secţiuni

• Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

• Transporturi, energie, infrastructură şi societatea 
informaţională

• Piaţa unică şi consum

• Coeziune economică şi socială

• Agricultură şi protecţia mediului

• Relaţii externe



Cum ne desfăşurăm activitatea: acţiuni la nivel local, 
implicarea cetăţenilor

• Prezentări, conferinţe, audieri publice

• Stabilirea de contacte cu alte instituţii

• Sesiunea plenară a tinerilor

• Promovarea dialogului intercultural prin activităţi 
culturale 

• Peste 10 000 de vizitatori în 2009

• Internet, publicaţii etc.



Contactaţi-ne sau vizitaţi-ne:

Buletinul informativ CESE
www.eesc.europa.eu/eesc-info 

visitescese@eesc.europa.eu 
www.eesc.europa.eu


