
Interventia  Presedintelui CE, J M D Barosso,  in cadrul Plenarei nr. 470 a CESE 

 

Sedinta plenara a Comitetului Economico Social European l-a avut ca oaspete de onoare pe Dl 
Jose Manuel Barosso, Presedintele Comisiei Europene care , in discursul sau, a punctat 
dificultatile pe care le infrunta CE la inceputul anului 2011, astfel : 

• Existenta unei faze critice in evolutia crizei mondiale, stadiu care face ca dialogul cu 
partenerii sociali sa fie esential; 

• Miza momentului este redarea increderii in proiectul comunitar astfel incat  sa generam 
crestere durabila si echitabila; 

• Criza a relevat  realitati dure care nu pot fi evitate context care genereaza necesitatea 
consolidarii fortei Europei intr-o lume interdependenta si puternic competitive; 

• Prioritatile momentului sunt ancorate in consolidarea fiscal, stabilitatea monetara si 
guvernanta economica; 

• Trebuie sa ajungem la acel nivel de guvernanta economica europeana care sa 
coerentizeze eforturile guvernelor nationale; 

• Strategia Europa 2020 ii reuneste pe toti actorii europeni intr-o ecuatie cu potential 
maxim ancorat in piata comuna; 

• Primul semestru European a fost lansat in ianuarie 2011 ca un nou ciclu de guvernanta 
economica; 

• Liderii europeni au convenit preliminar o strategie care urmeaza a fi aprobata in consiliul 
de primavera prin care, din modul de sustinere a monedei Euro facem din aceasta o 
parte a sistemului institutional comunitar; 

• Pactul este deschis si statelor care nu sunt in zona Euro precum si celor care nu sunt in 
UE; 

• Pactul propus  reprezinta o plusvaloare certa din punct de vedere al nivelului de ambitie 
si din punct de vedere strategic; 

• CE a pledat pentru crearea Fondului European pentru stabilitate economica si , in ciuda 
rezervelor de la inceput, acum a fost unanim acceptat in Consiliul de la inceputul lunii 
martie; 

• Sunt necesare masuri urgente pentru imbunatatirea activitatii sistemului bancar; 

• Este nevoie de o concentrate a CE pe problemele prioritare ale constructiei comunitare; 

• Cei din bazinul Mediteranean lupta pentru valori care se regasesc intre valorile 
comunitare si acesta este motivul pentru acre sunt sprijiniti; 

• In final au fost adresate multumiri CESE pentru faptul ca se afla in prima linie a apararii 
valorilor comunitare. 



In interventia sa, Dl G. Dassis, presedintele Grupului II al angajatilor a acuzat sistemul 
camataresc de acordare a imprumuturilor pentru tarile aflate in dificultate si a precizat ca 
Europa trebuie sa continue sa fie atragatoare pentru ca popoarele sa continua sa creada in 
Europa.  Presedintele CE a fost incurajat sa indrazneasca mai mult in reformarea sistemului 
financiar ! 

 

Presedintele Grupului I, patronal, dl H. Malosse, a insitat asupra triunghiului de aur care trebuie 
sa asigure competitivitatea UE: educare, cercetare si inovare si l-a citat pe Jean Monet spunand 
ca nu putem niciodata explica suficient actiunile si sensul istoriei daca cetatenii nu reusesc sa 
inteleaga ! 

In interventia de final si raspuns,  Presedintele CE a anuntat ca se lucreaza in Comisie la studii 
privind “Financial activity taxation” care vor fi gata in vara  pentru ca e normal ca si acest sector 
financiar sa contribuie la redresarea  economica si sociala 

Referindu-se la problemele cu care se confrunta Grecia s-a facut precizarea ca nu trebuie 
subscris la prejudecati si ca trebuie sa rezolvam probleme structurale de competitivitate. 

Precizand ca e bunic de 3 luni si ca acum intelege mai bine ce insemna sa vorbesti despre 
generatiile viitoare , Presedintele Barosso a mentionat ca fiecare generatie care vine din urma e 
mai pregatita, dar  gaseste mai greu un loc de munca ! 
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