Comisarii Sefcovic si Ciolos in plenul CESE.
Comisiei i se solicita apasat sa indrazneasca mai mult !

Prezenta comisarilor europeni Sefcovic si Ciolos in ziua de 28.04.10 la lucrarile
plenului CESE de la Bruxelles a permis liderilor grupurilor patronal si sindical sa
transmita Comisiei Europene solicitari ferme si imperative.
Prezentand programul de lucru al CE pentru anul in curs, vicepresedintele CE, dl
Maros Sefcovic a precizat ca punctele slabe evidentiate in conditii de criza ale
constructiei comunitare trebuie sa fie corectate iar principalele dimensiuni ale
arhitecturii comunitare sa ramana ocuparea fortei de munca, spiritul
intreprenorial, inclusivitatea si durabilitatea.
Principalele prioritati din progrmul de lucru al Comisiei pentru 2010 evidentiate
sunt mecanismul de sprijin pentru Grecia, reprezentarea UE adecvata pe plan
extern, redefinirea sistemului financiar ca etic, robust si respectabil, consolidarea
pietei unice, planul pentru cercetare si inovatie, reforma PAC si Strategia Europa
2020.
In interventia sa ferma, presedintele grupului patronal, dl Henri Malosse, a
apreciat ca Europa nu mai merge in acelasi ritm cu restul lumii si a solicitat
asumarea riscurilor unor masuri consolidate! Astfel, s-a insistat pentru
promovarea Fondului Monetar European care va intari guvernanta economicofinanciara la nivel comunitar.
Comisarul European a fost intrebat unde sunt retelele de transport European
despre care se vorbeste de 20 de ani !
Dl. Henri Malosse a solicitat CE sa aiba curajul ca in bugetul comunitar sa existe
componente majore de investitii pentru ca numai daca va indrazni si isi va asuma
riscuri, UE se va dezvolta !
Presedintele grupului angajatilor,dl. George Dassis a precizat ca desi, traditional,
miscarea sindicala europeana a fost critica, a reusit sa fie un aliat al constructiei
comunitare. Numai ca acum UE nu avanseaza iar agresivitatea pozitiva a CE din
perioadele Delors sau Prodi a apus !
Cand e vorba de problemele fundamentale, partenerii sociali
reusesc sa se inteleaga. Este randul CE sa actioneze acum !

la nivelul UE

Propunerea facuta in final de dl George Dassis a fost de inlocuire in plan
international a ambasadelor celor 27 de state membre cu o singura ambasada, a
UE !
Interventia eleganta si clara a comisarului pe agricultura Dacian Ciolos a reliefat
dezbaterea publica lansata pe tema reformarii politicii agricole comune (PAC) si
a anuntat conferinta programata pentru luna iunie ac pe tema concluziilor
dezbaterilor publice.
La nivel comunitar discutam acum de agriculturi europene pe teritoriul UE,
elementul de diversitate fiind asumat ca necesar.
Comisarul a precizat ca UE este primul importator de alimente dar si primul
exportator de produse agricole !
90 % din cetatenii UE considera agricultura importanta pentru constructia
comunitara dar numai 3 % dintre acestia au citit sau au aflat despre PAC. De
aceea CE isi propune ca PAC sa devina mult mai inteligibila !
A fost recunoscut faptul ca bugetul aferent PAC este mult prea redus iar cetatenii
comunitari trebuie sa fie mai bine informati.
A fost prezentat cazul acelor pesticide interzise in UE care insa ajung pe piata
prin produsele importate din Maroc unde utilizarea lor e permisa !
Comisarul a lasat impresia unor abordari noi pentru a creste ponderea actuala
mai mica de 1% din PIB comunitar conjugat in conditiile in care acum fiecare
cetatean al UE plateste pentru PAC doar 29 eurocenti / zi !
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