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Bruxelles, 7 martie 2012

Stimată doamnă, stimate domn,
Am plăcerea să vă trimit noul Protocol de cooperare dintre Comisia Europeană și
Comitetul Economic și Social European, pe care președintele CE, José Manuel Barroso și cu mine
l-am semnat la 22 februarie, în cadrul sesiunii noastre plenare.
Acest protocol marchează un nou pas înainte și un salt calitativ în relația noastră de cooperare cu
Comisia. În acest context, doresc să vă atrag atenția asupra următoarelor aspecte:
•

Este pe deplin recunoscut rolul Comitetului de a favoriza o participare sporită a societății civile
organizate la procesul de elaborare a politicilor și de adoptare a deciziilor Uniunii Europene,
în lumina dispozițiilor noului tratat referitoare la democrația participativă și dialogul cu societatea
civilă (articolul 11 TUE);

•

Este consolidat și amplificat dialogul politic strategic cu Comisia, acordându-se Comitetului un
rol mai proactiv:
−

în contextul definirii priorităților politice ale UE și a programului anual de lucru al
Comisiei și

−

înaintea Consiliului de primăvară, cu recunoașterea contribuției Comitetului la semestrul
european, prin dialog politic privind analiza anuală a creșterii, în contextul
„monitorizării” implicării societății civile în elaborarea programelor naționale de reformă.

•

Se recunoaște rolul de punte de legătură între nivelul european și cel național al rețelei de consilii
economice și sociale naționale și de instituții similare, care contribuie la promovarea mesajului
adresat de Comisie societății civile de la nivel național și totodată ajută Comisia să ia în
considerare așteptările acesteia din urmă;

•

Cooperarea în materie de comunicare și informare devine parte integrantă a protocolului și este
confirmată importanța rolului punctelor de contact, precum și rolul CESE ca rețea esențială de
informare și comunicare;
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Este consolidată și extinsă cooperarea în domeniul acțiunii externe și se recunoaște explicit
contribuția Comitetului la crearea și gestionarea mecanismelor societății civile de monitorizare a
acordurilor comerciale;

•

Au fost îmbunătățite dispozițiile privind programarea interinstituțională, pentru a permite
Comitetului o mai bună planificare a lucrărilor sale consultative, ca urmare a creșterii rolului său
consultativ.

Toate aceste elemente au o importantă semnificație politică. Ele constituie recunoașterea valorii
adăugate a Comitetului nostru în structura instituțională a UE și a contribuției sale la consolidarea
legitimității democratice a instituțiilor și politicilor europene, prin crearea unui mediu propice atât
implicării sporite a organizațiilor societății civile în procesul de elaborare a politicilor și în procesul
decizional din cadrul UE, cât și dezvoltării unui dialog structurat și continuu între aceste organizații și
instituțiile UE.

Cu stimă,

Staffan Nilsson

Anexa: DI CESE 5/2012

