
Interventia Presedintelui Comisiei Europene, 

J.M.D. Barroso in plenul Comitetului Economico Social European 

in 13.02.2013 

Participand la sedinta plenara a CESE la cateva zile de la finalizarea sedintei Consiliului European pe tema bugetului 2014-
2020, presedintele CE a lecturat in franceza un discurs ale carei idei principale sunt urmatoarele: 

• UE trebuie sa fie pregatita sa faca fata marilor provocari intr-o lume in schimbare. Vor fi mutatii in UE iar 
economia sociala de piata va trebui modernizata. 

• Rolul partenerilor sociali in UE ramane unul primordial. 
• Ca UE sa fie una de succes este nevoie de coeziune, stabilitate, disciplina, convergenta, raspundere si solidaritate. 
• In ultimii ani s-a facut un pas urias catre o uniune bancara iar rolul BCE a fost esential. 
• A fost reusita o redresare in 2012 evitandu-se prognozele din urma cu un an cand se vorbea de finalul Zonei Euro 

si chiar a monedei Euro ! 
• aAceste rezultate trebuie confirmate si consacrate pentru a putea merge catre o Uniune reala ! 
• La Consiliul de primavara va avea loc o consolidare a dialogului social. 
• Somajul ameninta in UE aproape 25 % din populatie in timp ce in randul tinerilor somajul e aproape dublu ! 
• Trebuie evitata aparitia unei generatii pierdute in UE, ceea ce ar fi catastrofal. 
• Comunicarea Strategiei UE 2020 a fost partea usoara. Strategia trebuie acum implementata in conditiile in care nu 

am iesit inca din criza. 
• UE trebuie sa faca mai mult si aici e nevoie de ajutorul si implicarea statelor membre.Sunt divergente din ce in ce 

mai mari intre statele membre si acesta e un pericol consistent ! 
• Este sustinuta propunerea CESE ca 2015 sa fie anul ajutorului pentru dezvoltare ! 
• In cursul diminetii a fost lansat impreuna cu presedintele SUA, B. Obama, ideea parteneriatului transatlantic ! 

Partea a doua a interventiei, dupa lansarea mai multor intrebari din sala de plen a Parlamentului European, a fost jalonata de 
urmatoarele teme semnificative: 

• Se simte nevoia unui dialog consolidat cu societatea civila din statele membre ale UE. 
• Nu trebuie sa pierdem increderea in tarile care au facut eforturi foarte mari pentru redresare ( Irlanda revine in 

acest an pe pietele internationale iar Portugalia e si ea aproape. Grecia e un caz special dar si aici multe lucruri s-au 
imbunatatit. Aici exista si o criza politica care a intarziat recuperarea). 

• CE nu a fost incantata de decizia Consiliului referitoare la Bugetul 2014-2020. Noi am propus investitii insa ele 
au fost reduse. Sunt tari cu 90% din investitiile publice facute din fonduri UE in timp ce media UE e de 70%. 

• Ce se poate face in legatura cu bugetul ? Nu cred  ca e mai bine sa nu avem buget deloc. E bine ca programele sa 
devina functionale in cel mai scurt timp. Este nevoie de negocieri serioase intre Parlamentul European si Consiliu. 
Acordul obtinut in Consiliu nu e finalul drumului. Mai este nevoie de aprobarea PE. 

• Acest buget nu va putea functiona decat daca va avea conditiile necesare de flexibilitate. Este vorba de un buget 
multianual (7 ani) unde in medie 5-6 miliarde Euro nu se cheltuie anual. Acesti bani se pot intoarce la statele 
membre si e posibil ca totalul de executare sa fie mai mare. 

• Daca nu ne vom pune de acord nu va fi o veste buna pentru nimeni ! A nu avea nici un acord e si mai rau ! 
• Toti sefii de stat au declarant la plecare ca au obtinut un volum bun pentru tara lor dar nu si pentru UE. Si asta 

pentru ca a fost neglijata componenta transversala. Cred ca e necesar ca in PE  sa se arate clar care sunt programele 
comunitare care trebuie protejate si aparate. 

• Europa nu e un proiect tehnocratic sau birocratic, ci unul democratic ! 
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