


Un organ consultativ care reprezintă societatea civilă 

Ce este CESE? 

„Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt asistate de un Comitet 

Economic și Social și de un Comitet al Regiunilor, care exercită funcții 

consultative.” 

Articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană 



Unde se află sediul CESE? 

Comisia  

Europeană 

Consiliul UE Parlamentul  

European 



Mandat 

Devotat procesului european, CESE contribuie la consolidarea legitimităţii 

democratice şi a eficacităţii Uniunii Europene, oferind organizaţiilor 

societăţii civile din statele membre posibilitatea de a-şi exprima punctele 

de vedere la nivel european. Comitetul îndeplineşte trei funcţii principale: 

• să garanteze că politicile UE reflectă realitatea economică, 

socială și civică; 

• să promoveze dezvoltarea unei UE mai participative, mai 

apropiate de cetăţenii săi; 

• să promoveze în întreaga lume valorile UE și organizațiile 

societăţii civile. 



Peste o jumătate de secol de experienţă 

• 1957  Instituirea CESE în temeiul Tratatelor de 

la Roma 

• 1986   Actul Unic European consolidează rolul 

CESE 

• 1989 CESE elaborează avizul care servește 

drept inspirație pentru Carta comunitară a 

drepturilor sociale fundamentale  

• 1992  Tratatul de la Maastricht extinde 

domeniul de aplicare al consultărilor CESE 

• 1997  Tratatul de la Amsterdam acordă CESE 

dreptul de a fi consultat de către Parlamentul 

European 

• 2001 Prin Tratatul de la Nisa se adaugă noi 

domenii de politică în legătură cu care CESE 

trebuie consultat 

• 2007 Recunoscând democrația 

participativă în paralel cu democrația 

reprezentativă, Tratatul de la Lisabona 

consolidează rolul CESE ca intermediar 

între societatea civilă organizată și factorii 

de decizie din UE. 



Cetăţenii  - cei afectaţi în modul cel mai direct de legislaţia UE! 

Aceștia sunt reprezentanți ai organizațiilor  

• angajatorilor 

• lucrătorilor 

• de activităţi diverse (agricultori, profesiuni liberale, consumatori, ONG-uri…) 

 

Cei care se dedică apărării intereselor (sindicate, angajatori, consumatori...) 

sau convingerilor (drepturile omului, drepturile copilului, protecția mediului, 

combaterea sărăciei, rasismului și discriminării...) 

Ce înseamnă societatea civilă? 



• Este o adunare formată din 350 membri care provin din cele 28 de 

state membre ale UE. 

• Membrii sunt numiți de Consiliu, pentru un mandat de cinci ani, 

care poate fi reînnoit, pe baza propunerilor statelor membre, însă în 

cadrul CESE ei își desfășoară activitatea independent, în interesul 

tuturor cetăţenilor UE.  

• Membrii nu sunt remuneraţi, dar le sunt rambursate costurile de 

transport şi de cazare. 

• Membrii nu sunt în permanență la Bruxelles: majoritatea continuă 

să-și desfăşoare activităţile curente în ţara de origine, ceea ce 

înseamnă că pot păstra legătura cu cei „de acasă”. 

Care este structura CESE? 



Numărul de membri CESE  
din fiecare stat membru 

9 



Preşedinte Vicepreședinți 

Jane MORRICE 

Grupul III 

Hans Joachim WILMS 

Grupul II 

Henri MALOSSE 

Grupul I  

Georges DASSIS 
Grupul II 
 

Michael SMYTH 
Grupul III 
 

Gonçalo LOBO XAVIER 
Grupul I 



O adunare formată din 3 GRUPURI 

Grupul I – Angajatori 

Reprezentanţi ai asociaţiilor de întreprinderi din 

domeniul industriei, comerţului, serviciilor şi agriculturii 

Preşedinte: Jacek Krawczyk (Polonia)  

Grupul II – Lucrători 

Reprezentanţi ai sindicatelor, confederațiilor și 

federațiilor sindicale sectoriale naționale 
Preşedinte: Gabriele Bischoff (Germania) 

Grupul III – Activități diverse 

Reprezentanţi şi părţi interesate din 

societatea civilă, în special din domeniul 

economic, civic, profesional şi cultural 

Preşedinte: Luca Jahier (Italia) 



Președinția 

Aleasă pentru un mandat de doi ani și jumătate 

Biroul 

Ales pentru un mandat de doi ani și jumătate 

Adunarea Plenară 

Membrii sunt desemnați de guvernele naționale și numiți de Consiliul 
UE pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit 

Organele de decizie ale CESE 



ECO Secțiunea pentru uniunea economică și     
monetară și coeziune economică și socială 

INT Secțiunea pentru piața unică, 
 producție și consum 

TEN Secțiunea pentru transporturi, energie, 
infrastructură și societatea informațională  

REX Secțiunea pentru relații externe 

NAT Secțiunea pentru agricultură, 
 dezvoltare rurală și protecția mediului 
  

SOC Secțiunea pentru ocuparea forței de 
 muncă, afaceri sociale și cetățenie 

Joost Van Iersel  

(Grupul I) 

Martin Siecker  
(Grupul II) 

Pierre Jean Coulon  
(Grupul II) 

Dilyana Slavova 
(Grupul III)  

Brendan Burns  
(Grupul I)  

Pavel Trantina 
(Grupul III)  

Organele de lucru ale CESE: 6 secţiuni 



CCMI  Comisia consultativă pentru mutații industriale 

Grupul de coordonare   Europa 2020 

OPU  Observatorul pieței unice 

ODD  Observatorul dezvoltării durabile 

OPFM  Observatorul pieței forței de muncă 

Alte organe de lucru ale CESE 



• CESE lucrează în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE, astfel încât 
fiecare membru poate să se exprime în scris sau oral în limba sa maternă 

• Pentru a emite avize (avize obligatorii, din proprie iniţiativă sau 
exploratorii), secţiunile constituie, de regulă, „grupuri de studiu”, fiecare 
cu un raportor 

• Căutarea permanentă a unui „compromis dinamic” 

• Au loc dezbateri constructive, bazate pe competenţă profesională 
veritabilă 

• Vot în secţiune, apoi în sesiunea plenară 

• Avizul final este transmis instituțiilor europene și apoi este publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Metode de lucru 



Grupurile desemnează raportorul şi 
membrii grupului de studiu 

Raportorul elaborează avizul, 
adesea asistat de grupul de studiu 

CESE ia iniţiativa 
Comisia Europeană, Parlamentul sau 

Consiliul transmite o solicitare 

Biroul autorizează lucrările 
pregătitoare 

Avizul este transmis instituţiilor UE şi beneficiază 
de publicitate în mod corespunzător 

Cum ne desfăşurăm activitatea: avizele 

Examinare şi adoptare în secţiuni 

Adoptare de către Adunarea 
Plenară 



Comitetul este singurul loc de întâlnire instituțional și 
singurul forum de dialog la nivel european care mijlocește 
consensul dintre diferitele interese.  

Spre deosebire de lobby, care prezintă, în mod evident, 
doar interesele uneia dintre părți.  

• CESE reprezintă singura modalitate prin care grupurile de interese din 

Europa își pot exprima în mod formal şi instituţionalizat punctul de 

vedere privind proiectele legislative ale UE 

• Democrația nu poate exista fără participarea societății civile 

• Sunt acoperite toate subiectele care afectează viața de zi cu zi a 

oamenilor (ocuparea forței de muncă, sănătatea, drepturile 

consumatorilor, agricultura, lupta împotriva criminalității organizate etc.) 

Deci CESE 

este un fel de 

lobby? 

De ce avem nevoie de CESE? 

Nu, deloc. 



Viziunea noastră: valorile europene 

• libertate, democraţie şi egalitate 

• solidaritate globală şi dreptate 

socială 

• responsabilitate pentru mediul 

înconjurător 



• 9 sesiuni plenare pe an 

• În general, fiecare din cele 6 secţiuni se întruneşte o dată pe lună 

• Fiecare grup de studiu are între una şi trei şedinţe 

• Membrii şi diferitele organe de lucru sunt asistați de Secretariatul 
General 

Structura activității 



Da. Comisia Europeană dă curs la 4 din 5 avize ale CESE 

Preşedintele al Comisiei, dl Juncker şi preşedintele CESE, dl Dassis 

CESE are impact asupra legislaţiei UE? 

81% 



• Optimizarea rolului de organ consultativ al Comitetului pe 

lângă Parlamentul European, Consiliu şi Comisia Europeană, 

prin intensificarea cooperării 

 

• Îmbunătăţirea reprezentativităţii şi credibilităţii CESE în 

calitate de reprezentant instituțional al societății civile 

 

• Consolidarea prezenței CESE în dezbaterea privind viitorul 

Europei 

Obiective pentru viitor 



• Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 

• Schimbările climatice 

• Energiile regenerabile 

• Dezvoltarea durabilă 

• Schimbările demografice 

• Îmbătrânirea activă 

• Imigrație și integrare 

• Costul „non-Europei” 

• Cercetarea și inovarea 

• Educația 

• IMM-urile 

• Persoanele cu handicap 

Exemple de domenii politice esenţiale acoperite de CESE 



www.eesc.europa.eu 

 

 

 

EESC - European Economic and Social Committee 

@EU_EESC 

EurEcoSocCommittee 

 

Urmăriţi-ne!  

Este vorba despre Europa.  

Este vorba despre TINE! 


