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"Existenţa unei faze critice în evoluţia crizei mondiale face ca dialogul cu partenerii sociali să 

fie esenţial" 

 

Criza a relevat realităţi dure care nu pot fi evitate, context care generează necesitatea consolidării 

forţei Europei, într-o lume interdependentă şi puternic competitivă, a declarat Jose Manuel Barroso, 

preşedintele Comisiei Europene, în cadrul şedinţei plenare a Comitetului Economico-Social 

European (CESE), potrivit lui Laurenţiu Plosceanu, preşedinte al Asociaţiei Române a 

Antreprenorilor în Construcţii (ARACO), copreşedinte al Alianţei Confederaţiilor Patronale din 

România (ACPR) şi membru CESE. "Existenţa unei faze critice în evoluţia crizei mondiale face ca 

dialogul cu partenerii sociali să fie esenţial", a afirmat preşedintele CE, adăugând că miza 

momentului este redarea încrederii în proiectul comunitar, astfel încât să se genereze creştere 

durabilă şi echitabilă. "Priorităţile momentului sunt ancorate în consolidarea fiscală, stabilitatea 

monetară şi guvernanţa economică", a continuat Jose Manuel Barroso.  

Reprezentantul Comisiei Europene a mai spus că trebuie să se ajungă la acel nivel de guvernanţă 

economică europeană care să facă coerente eforturile guvernelor naţionale.  

Jose Manuel Barroso a mai declarat, potrivit lui Laurenţiu Plosceanu, care a participat la şedinţa 

CESE, că Strategia Europa 2020 îi reuneşte pe toţi actorii europeni într-o ecuaţie cu potenţial maxim 

ancorat în piaţa comună, iar primul semestru european a fost lansat în ianuarie 2011 ca un nou ciclu 

de guvernanţă economică. "Liderii europeni au convenit preliminar o strategie care urmează a fi 

aprobată în consiliul de primăvară prin care din modul de susţinere a monedei euro facem o parte a 

sistemului instituţional comunitar. Pactul este deschis şi statelor care nu sunt în zona euro, precum şi 

celor care nu sunt în UE", a detaliat preşedintele CE, explicând că pactul reprezintă o plusvaloare 

certă din punct de vedere al nivelului de ambiţie şi din punct de vedere strategic. 

CE a pledat pentru crearea Fondului European pentru stabilitate economică şi, în ciuda rezervelor de 

la început, acum a fost unanim acceptat în Consiliul de la începutul lunii martie; "Sunt necesare 

măsuri urgente pentru îmbunătăţirea activităţii sistemului bancar. Este nevoie de o concentrare a CE 

pe problemele prioritare ale construcţiei comunitare", a mai afirmat José Manuel Barroso.  

În acelaşi timp, în interventia sa, G. Dassis, preşedintele Grupului II al angajaţilor a acuzat sistemul 

cămătăresc de acordare a imprumuturilor pentru ţările aflate în dificultate şi a precizat că Europa 

trebuie să continue să fie atrăgătoare pentru ca popoarele să continue să creadă în Europa.   

Preşedintele Grupului I, patronal, H. Malosse, a insistat asupra triunghiului de aur care trebuie să 

asigure competitivitatea UE: educare, cercetare şi inovare.  

Comisarul european pentru piaţa unică şi servicii, Michael Barnier a punctat, în discursul său, stadiul 

în care se află reforma pieţei unice la nivel comunitar la începutul lui 2011 şi care sunt perspectivele 

"Single Market Act". Astfel, Comisarul European a precizat că se consideră un fel de inginer care şi-
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a propus să reformeze legislaţia comunitară în materia pieţei unice. "Este o provocare asumată aceea 

de a reconcilia cetăţenii şi IMM cu piaţă unică europeană, în sensul de a repune pieţele în slujba 

pieţei unice, iar economia UE să fie repusă în sprijinul oamenilor", a declarat Michael Barnier, 

conform preşedintelui ARACO. 

De asemenea, comisarul european a mai spus că piaţa serviciilor reprezinta 70% din economia UE. 

"Acest lucru arată că trebuie să devenim şi producători, nu doar consumatori", a spus acesta, 

completând că trebuie să se acţioneze repede pentru că cetătenii sunt nemulţumiţi. "Trebuie adusă 

transparenţa morală în piaţa financiară. Nu mai putem vorbi de reducere a deficitelor şi a datoriilor, 

ci trebuie să vorbim de relansarea pieţei unice şi de crearea a noi locuri de muncă", a mai afirmat 

Michael Barnier.  

Şedinţa plenară a Comitetului Economico-Social European l-a avut ca oaspete de onoare pe Jose 

Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene.  

 


