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Obiectivul acestei reuniuni extraordinare a Grupului Angajatorilor din cadrul 
Comitetului Economic si Social European organizată în parteneriat cu Alianţa 
Confederaţiilor Patronale din România (ACPR) este acela de a interpela decidenţii 
europeni cu privire la necesitatea creşterii, şi nu aceea de a reduce (cum susţin alţii), 
investiţiilor în UE. În contextul dificil al post-alegerilor europene pe care îl cunoaştem 
cu toţii miza unei strategii europene pentru investiţii nu este doar economică şi 
financiară ci şi politică: miza este tocmai aceea de a recuceri încredrea cetăţeanului 
european în structurile europene.  
 
Este nevoie de timp pentru ca efectele pozitive să se facă resimţite asupra operatorilor 
economici şi asupra cetăţenilor europeni, antreprenorii europeni cer ca următoarele 
măsuri să fie imediat puse în aplicare: 
 
 

- Investiţii masive în modernizarea infrastructurilor de transport, de comunicare 
şi de distribuire a energiei orientându-le înspre obiectivele unei economii cu 
emisii reduse de carbon. 

 
- Punere în aplicare a unor parteneriate public-private trans-europene pentru 

promovarea cercetării, inovării şi renconversiei profesionale, de exemplu în 
anumite filiere economice atinse în mod particular de criza economică, în 
special sectorul construcţiilor, al automobilelor, al produselor chimice, al 
oţelului (atât marile firme cât şi sub-contractanţii).  

 
- Investiţii inteligente în domeniul formării, cercetării şi educaţiei, pentru o mai 

bună articulare între mediul de afaceri şi sistemele de învăţământ, formare şi 
cercetare.  

 
- Simplificarea şi accelerarea procedurilor de acordare a finanţărilor europene 

prin Fondurile Structurale, Fondurile de Coeziune, de la BEI sau de la FEI. 
Noile state membre au nevoie de 23 miliarde de euro, sumă pe care UE a decis 
să le-o acorde pentru finanţarea infrastructurilor cheie, deşi multe dintre 
acestea sunt lovite puternic de criză, unele chiar în stadiul falimentului. 
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- Atenuarea barierelor administrative asupra activităţii întreprinderilor pentru ca 

acestea să se poată concentra pe crearea de locuri de muncă, pe inovare şi 
cercetare. Se impune restructurarea administraţiei publice în vederea creşterii 
eficienţei şi crearea unui mediu propice dezvoltării afacerilor.  

 
- Grupul Angajatorilor al CESE subliniază de asemenea faptul că în actualul 

context al creşterii deficitelor publice este regretabil faptul că resursele 
europene care sunt mobilizate pentru diferite planuri de relansare economică 
nu pot fi completate întotdeauna cu emiterea de împrumuturi europene sau de 
fonduri de investiţii similare marilor fonduri suverane străine.  

 
- Grupul doreşte o cooperare mai strânsă între statele membre pentru crearea şi 

stabilirea de strategii în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, a relansării 
şi a investiţiilor în educaţie, inovaţie, reţele şi tehnologii curate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


