
Participarea Comisarului European Laszlo Andor in plenul CESE din 04.05.2011 

 

Invitat in cadrul plenului CESE din 04.05.2011, Laszlo Andor, Comisarul European 
pentru piata muncii, afaceri sociale si incluziune a descris la inceputul cuvantului sau  
faptul ca implementarea Strategiei UE 2020 incumba ca esentiala  implicarea directa a 
partenerilor sociali. Mai mult, rolul partenerilor sociali si al dialogului social constructiv la 
toate nivelurile trebuie  amplasat si in centrul politicii de coeziune pentru ca atat 
partenerii sociali cat si societatea civila organizata pot aduce contributii esentiale. 

Criza economica din ultimii ani a aratat importanta rolului dialogului social mai ales in 
tarile unde a existat o presiune majora din partea sectorului financiar. 

A fost anuntata organizarea in 2011 de catre Comisia Europeana  a unei Conferinte la 
Budapesta  pe tema centrala a dialogului social si a perspectivelor acestuia unde vor fi 
evidentiate exemplele de buna practica din tarile membre. 

Din perspectiva portofoliului social gestionat s-a apreciat ca actualele provocari la 
nivelul UE tin de consolidarea finantelor publice si  de crearea conditiilor de revenire pe 
crestere economica alaturi de crearea de locuri de munca ! 

Doua teme majore este necesar a fi abordate urgent si anume: sustinerea locurilor de 
munca in tarile comunitare si imbunatatirea perspectivelor pentru tineri odata cu 
combaterea somajului in randul acestora, acest segment social fiind afectat major de 
criza. 

Comisarul Andor a mai precizat necesitatea implementarii strategiei pentru incluziunea 
romilor apreciind ca tarile comunitare unde minoritatea roma atinge 7-9 procente nu vor 
putea solitare sa atinga tintele asumate prin Strategia UE 2020. 

In finalul interventiei sale, dl. Laszlo Andor a raspuns solicitarii olandeze legata de 
problema fermierilor din Olanda care nu mai pot utiliza forta de munca din Romania si 
Bulgaria precizand ca va lua legatura cu ministrul de resort olandez pentru ca se incalca 
mai multe principii in acest caz si ca este increzator ca va genera impreuna cu guvernul 
olandez  o solutie valida  si acceptabila din punct de vedere comunitar. 
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