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Editorial
În timp ce domnul Juncker se
anunța ca fiind un liderul executivului unei «Europe a triplului A
social», multe sunt dezamăgirile la
câteva luni dupa numirea sa.
Planul de investiții prezentat de
Comisie la sfârșitul lunii noiembrie
are meritul de a exista, dar se pare
că e destul de slab față de nevoile
reale de fonduri care s[ă finanțeze
viitorul economiei europene. Mai
rău, mulți oameni condamnă
voința de a „colectiviza pierderile și
de a privatiza profiturile» în
vederea unei relansări europene.
Și apoi există o latură magică: o
investiție de 1 euro din bani publici
pentru care să atragă 15 euro de
investiții privatepoate fi considerat
un lucru îndoielnic. În cele din
urmă, nu există nici o posibilitate
de integrare a cetățenilor europeni
în cadrul proiectului: prin participarea lor la relansare? Belgienii
singuri dispun de 250 miliarde de
euro care se regăsesc într-un cont
de economii!
Cu toate acestea, Confederația
Europeană a Sindicatelor (CES) a
prezentat cu un an în urmă
propuneri de trei ori mai
ambițioase pentru investiții în
beneficiul cetățenilor europeni, prin
crearea de locuri de muncă de
calitate, coeziune socială și
promovarea politicii de mediu. La
momentul culminant al dezbaterii
politice, Syndex împreună cu CES,
a organizat o conferință privind
investițiile în data de 1 decembrie
2014, cu participarea unor actori
cheie în cadrul dezbaterii. A fost,
de asemenea, o oportunitate
pentru Syndex, să-și prezinte
raportul cu propuneri care să
susțină punerea în aplicare a
planului CES, mult mai realist
decât cel al Comisiei!
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Syndex sprijină propunerile
Confederației Europene a
Sindicatelor pentru relansarea
investițiilor

față de perioada precedentă 2007-2013.
Syndex vine cu propuneri cu privire la
modurile în care ar fi posibilă finanțarea
relansării economice în situația în care
statele membre ale UE se confruntă cu
o lipsă de viziune:

La un an după ce Confederația
Europeană a Sindicatelor (CES) a
venit cu un plan de relansare a economiei europene, Comisia prezintă un
plan timid de redresare în condițiile în
care ocuparea forței de muncă și industria au continuat să se deterioreze.
Syndex transmite propunerile sale pentru implementarea acestui plan.

•

utilizarea fondurilor Mecanismului
european de stabilitate (MES):
MES dispune de un capital de 80
miliarde € și o capacitate de creditare de 500 miliarde €. Acesta ar
putea crește finanțarea de la 20 la
40 miliarde € pentru programul de
investiții, fie prin alocare directă fie
sub formă de garanții, ceea ce ar permite creșterea finanțării la aproape
200 miliarde €, adică, două treimi
din nevoile planului de investiții CES;

•

taxarea tranzacțiilor financiare
pentru o bază mai extinsă: veniturile din această taxă, care ar trebui să fie lansată până la 1 ianuarie
2016, sunt estimate între 9 și 36
miliarde € pe an. Având în vedere
volumul lor imens, zeci de miliarde
de euro ar putea fi obținute în plus
dacă, tranzacțiile de schimb valutar
și instrumente derivate vor fi impozitate, chiar și la tarife foarte mici;

•

un rol consolidat și reconfigurat al
Băncii Europene de Investiții: sub
rezerva implicării partenerilor sociali
în guvernarea sa, un nou fond deschis cetățenilor europeni, prin intermediul unui produs de economisire,
ar putea finanța noi investiții, crearea
mai multor locuri de muncă, chiar
dacă acestea sunt mai puțin profitabile la început.

Confederația Europeană a Sindicatelor
(CES) consideră că o relansare a economiei europene ar trebui să vizeze promovarea ocupării forței de muncă de calitate,
coeziunea socială și protecția mediului.
Syndex a analizat politicile comunitare
și interguvernamentale existente înainte
de a identifica resursele financiare disponibile sau fezabile și domeniile prioritare de investiții; în special domeniile
de investiții care sunt supuse efectului
de levier, cele supuse unei puternice
concurențe internaționale și cele ce se
preocupă de protecția resurselor noastre
naturale și umane.
Bugetul UE (format din 1% din PIB-ul
țărilor membre ) va fi insuficient pentru
a acoperi nevoile de finanțare ale planului propus de CES, estimat la aproximativ
280 miliarde € anual și va acoperi în cel
mai bun scenariu jumătate din nevoile de
finanțare ale Planului de Investiții Juncker
(315 miliarde € pentru 3 ani). Bugetul UE
2014-2020 anunță o descreștere cu 7%
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Raportul detaliază șapte priorități europene pentru a revigora economia reală:
•

•

•

în sectorul informațional, printre
altele, reducerea dependenței față
de țările europene de top;
pe probleme industriale, dar și de
sănătate și etice, implicarea nanotehnologie și biotehnologie;
propuneri în sectorul transportului

– transport urban, dezvoltarea și

•

realizarea îngrijirii persoanelor în
vârstă și sprijinirea pieței denumită
„economie de argint»;

•

de asemenea, importanța investițiilor
în sectorul construcțiilor și locuințelor
sociale pentru angajați și dezvoltarea durabilă.

întreținerea infrastructurii;
•

necesitatea de a investi repede în
infrastructură de transport și de depozitare a energiei, investiții pentru eficientizarea energetică în cadrul unei
tranziții echitabile;

•

dezvoltarea conceptului de
infrastructură verde;

Toate informațiile sunt (raportul Syndex
și sinteza sa, planul CES) sunt disponibile pe : www.syndex.eu et www.syndex.fr

Actualități ...
Belgia - Sistemul contabil

Spania - Investiții publice ne-

În Belgia, tensiunile sociale au ajuns la

Pentru ca industria spaniolă să ajungă
la 20% din PIB până în 2020, conform
obiectivului stabilit de către Comisia
Europeană, Spania are nevoie de o strategie de alocare a resurselor publice pentru investiții productive. Această strategie
ar trebui să stimuleze productivitatea prin
alți factori decât costurile forței de muncă
și anume prin încurajarea metodelor și
proceselor de producție mai eficiente
și creșterea investițiilor în cercetare și
dezvoltare. În mod similar, sistemul financiar trebuie să se schimbe și să susțină
acordarea de credite investitorilor, dar un
sprijin clar trebuie acordat și politicilor de
inovare și domeniului energiei. În cele din
urmă, politica sectorială spaniolă impune
planuri care anticipează schimbarea, și
căutarea de noi oportunități.

arătat cu degetul (supus oprobriului public)

apogeu. Guvernul federal este dezvoltară
o politică ultra-liberală, care dă naștere la
greve săptămânale cu un număr mare de
participanți. Reducerea drepturilor cu privire la amortizările sociale și salarii au luat
avânt . Cele trei regiuni belgiene fac eforturi pentru a rămâne în partea inferioară
a deficitului de 3% din PIB permis de tratatele UE, totuși, o parte a administrației
publice locale se află în dificultate din
cauza procedurilor de punere în aplicare
a noilor norme contabile SEC 2010 impuse
pentru a închide bugetul. În unanimitate
cele trei regiuni belgiene (Flandra, Valonia
și Bruxelles) consideră că diferența dintre
finanțarea deficitului de cont curent și
investiții comparată cu proiectele noi nu
mai este semnificativă odată cu adoptarea noului sistem european obligatoriu
de contabilitate începând cu luna septembrie 2014. Regiunile belgiene nu duc
lipsă de nevoia de finanțare și astfel există
o așa-numita listă a „Sfântului Nicolae»,
echivalentul lui Moș Crăciun în Belgia,
depusă la Grupul operativ (Task Force)
al Comisiei Europene / BEI și vizează
în principal proiectele pentru transportul rutier și pe căi navigabile subfinanțate
precum și proiecte din domeniul energiei, în special pentru stocarea energiei
eoliene. Dar cine ar beneficia de un astfel
de cadou neașteptat? De exemplu Flandra,
care intenționează să promoveze parteneriatele public-privat (PPP); dar lipsa de
transparență poate impiedica celelalte
regiuni să beneficieze de acest cadou.
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cesare pentru dezvoltarea
sectorului industrial

Franța - Trei planuri de sprijin

pentru a încuraja noi investiții
din partea companiilor

Deși previziunile companiilor franceze
pentru 2015 nu sunt optimiste, sectorul
industrial anticipând o scădere de 3% a
investițiilor în comparație cu 2014, guvernul a inițiat trei planuri de a revigora prin
metode directe sau indirect investițiile, în
special pentru IMM-uri.
Pactul de responsabilitate și solidaritate
alocă companiilor 41 miliarde € drept ajutor
sub formă de reduceri fiscale, scutiri pentru contribuții sociale – inclusiv creditul fiscal pentru competitivitatea ocupării forței
de muncă – pentru a încuraja investițiile
și crearea de noi locuri de muncă. Planul,
care nu vizează niciun sector de activitate
în special, este de așteptat să genereze
0,5% creștere suplimentară și 200 000 de
locuri de muncă până în 2017. Partenerii
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contractuali au obligația să se concentreze
asupra ocupării forței de muncă, formării,
uceniciei, investițiilor, remunerație, etc.
și trebuie să fi negociate pentru fiecare
ramură profesională. Cu toate acestea
mobilizarea este lentă: 17 din cele 50 de
ramuri principale nu au început discuțiile
până în prezent, ceea ce ridică semne de
întrebare cu privire la dorința angajatorilor de a discuta strategia de loialitate cu
organizațiile sindicale, o condiție necesară
anticipării nevoilor de investiții, ocupării
forței de muncă și a competențelor.
Programul investițiilor viitoare inițiat în
2010 având inițial un buget de 35 miliarde
€ și finantat printr-un mare credit național
- a beneficiat în 2013 de o prelungire de
12 miliarde €. La sfârșitul anului 2014, 15
miliarde € au rămas să fie redirecționate
către domeniul informațional, biotehnologiei, sănătate și energii alternative, cu
scopul de a facilita accesul întreprinderilor mici și mijlocii și a persoanelor fizice
autorizate.
Legea cu privire la energiile alternative
adoptată în octombrie 2014, dispune de
un buget de 10 miliarde € și include obiective care ar trebui să stimuleze investițiile
până în 2017: un program de renovarea
energetică a 500 000 de locuințe pe
an, instalarea a 7 milioane de stații de
încărcare pentru vehiculele electrice sau
hibrid, sprijinind astfel sectoarele resurselor regenerabile.

România - Creștere în clasa-

mentul competitivității

Deși economia națională încă se confruntă
cu o birocrație fiscală și administrativă
importantă, România a reușit să urce în
clasamentul competitivității, , datorită unui
climat favorabil pentru investiții, conform
Forumului Economic Mondial.
Poziția strategică a României și adaptabilitatea pieței muncii au mare influență
asupra nivelului de interes al investitorilor

străini, iar măsurile economice doresc
atragerea de noi investitori, dar urmăresc
să aibă grijă și de investitorii prezenți deja.
Astfel, de la 1 decembrie 2015, mai mulți
investitorii din sectorul metalurgiei, inclusiv
Arcelor Mittal Galați, beneficiază de un sistem de reducere pentru certificatele verzi.
Potrivit acestora, acest lucru va reduce
costurilor energetice la un nivel care să
asigure îmbunătățirea eficienței producției
și competitivității pe piață regională
de oțel. Reprezentanții sindicali susțin
aceste măsuri de reducere a costurilor
de energie, care ar putea avea un impact
direct asupra perspectivelor de angajare.

Marea-Britanie - Creștere

fragilă a investițiilor

Formarea brută de capital fix (FBCF), indicator care măsoară investiția, a scăzut în
Marea Britanie începând cu anul 1998.
Acesta este cazul și celorlalte economii
europene odată cu începutul crizei. Cu
toate acestea, Regatul Unit a cunoscut
începând cu 2014 o creștere a investițiilor
de 7,1% comparativ cu anul precedent, cea
mai puternică din ultimii 15 ani, conform
datelor publice din decembrie 2014.
Dar această creștere a fost de scurtă
durată: noile cifre publicate de Institutul
Național de Statistică, arată o scădere
de 0,7% de la un trimestru la altul ceea
ce demonstrează caracterul fluctuant al

performanței economiei naționale.

Polonia - Record de investiții

străine în Polonia

Anul 2014 a fost un an record pentru
investițiile străine în Polonia: în primele
5 luni companiile străine au investit 1,54
miliarde €, mai mult decât în tot anul
2013 (902,5 milioane €).
Guvernul polonez a decis prelungirea
zonele economice speciale (ZES) până
la sfârșitul anului 2026. Aceste zone
economice speciale permit companiilor să beneficieze de scutiri de impozit
pe venit și proprietate (pentru unele
municipalități), sprijinirea unui preț competitiv pentru anumite localități și oferirea de asistență gratuită pentru îndeplinirea formalităților existente în procesul
de investiții. Majoritatea investitorilor
indică că dorința lor de a investi mai mult
în zonele economice speciale depinde
de menținerea unei scutiri de impozit.

puțin 200 noi locuri de muncă la costuri minime de 750 milioane de zloti (179
milioane €), sau 500 noi locuri de muncă
cu un cost minim de 500 milioane PLN
(119 milioane €).
A treia motivație este conceptul parcurilor industriale și tehnologice. Acest model
de dezvoltare orientat către cooperare
internațională, oferă facilități pentru companiile poloneze și străine din același sector de activitate beneficiind de avantaje
de localizare, avantaje fiscale, cooperare prin intermediul Centrului de Rețele
a investitorilor și exportatorilor și servicii de consultanță pentru antreprenori.

În al doilea rând, subvențiile guvernamentale sunt considerate stimulente importante
și „Programul de susținere a investițiilor
de importanță considerabilă pentru economia poloneză pentru 2011-2020” are
ca scop sprijinirea investitorilor în sectorul auto, electronice, aviație, biotehnologie, alimente, servicii „moderne”, cercetare
și dezvoltare. Investitori și din alte domenii pot, de asemenea solicita subvenții
dacă proiectele lor implică crearea a cel
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Syndex

Relansare economică prin investiții: planul CES și planul Juncker
Relansarea prin investiții a fost în dezbaterea Parlamentului European de la
1 decembrie 2014, la invitația comună
a Confederației Europene a Sindicatelor (CES) și Syndex, care a prezentat
raportul și recomandările sale pe acest
subiect. O sută de reprezentanți ai uniunilor sindicale, patronale, ONG-urilor și
instituțiilor europene au făcut schimb de
opinii cu privire la planul lansat de CES
și la planul Juncker.

planul Comisiei propune pe lângă crearea unui „fond european pentru investiții
strategice (SIEF)” și un efect de levier
de 1 la 15, „în cazul unui eșec, credibilitatea instituțiilor și proiectul european
fiind în joc”. Sindicaliștii se întrebă dacă
Banca Europeană de Investiții (BEI),
consolidându-și rolul său, va ține cont
sau nu de criteriile sociale ale acordurilor colective în alegerile făcute cu privire
la investiții.

Bernadette Ségol, secretar general
CES, a deschis dezbaterea solicitând
plasarea subiectului cu privire la ocuparea forței de muncă de calitate în centrul
discuțiilor strategice. Potrivit acesteia,

Comisia Europeană, reprezentată de
Miguel Gil Tertre, care a participat la
redactarea planului Juncker, a susținut
și a apărat propunerile Comisiei. Potrivit declarațiilor acestuia „ acest plan va

3

veni în ajutorul IMM-urilor grecești”. Recunoscând că propunerile sunt o piatră
de temelie, el a amintit că marja de
manevră a Comisiei este limitată cu privire la deciziile luate de statele membre.

Luând în considerare investițiile
sociale
Dezbateri aprinse au avansat în jurul
unor teme cheie: calitatea datoriei, a reamintit Gabriele Bischoff (DGB) reprezentant al Comitetul Economic și Social
European trebuie să ia în considerare
investițiile sociale; așa-numitele reforme
„structurale” (flexibilitatea pieței muncii,
mai puțin administrare și control și mai
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multe privatizări), care continuă drumul
lor auster, sub forma parteneriatelor
public-privat considerate contraproductive de Philippe Lamberts, europarlamentar (Grupul Verzilor / ALE) și gazdă
a acestei conferințe. Din partea angajatorilor, Valeria Ronzitti, CEEP (întreprinderi de stat) are în vedere dezvoltarea
durabilă a rolului Comisiei și al BEI pentru următorii trei ani. Conform acesteia,
partenerii sociali europeni ar trebui să
găsească rapid un acord prin care să
solicite implicarea lor în cadrul Fondului
European de Investiții Strategice. Potrivit europarlamentarului, Claude Rolin
(PPE, este posibil să se găsească mijloace pentru relansarea europeană, în
lupta împotriva dumpingului social, fiscal
și de mediu. În plus, acesta recomandă
să se acorde prioritate investițiilor pentru IMM-uri prin inovație și crearea de
noi locuri de muncă.

Stabilirea obiectivelor
Dacă toți actorii sunt de acord că relansarea prin investiții e o necesitate,
obiectivele sunt dificil a fi determinate.
Această discuție a reunit cele trei mari
federații sindicale europene din industrie și servicii publice și private în jurul
lui Edward Martin, europarlamentar (S &
D) și sindicalist care vrea ca Parlamentul
European, CESE și comisiile sectoriale
de dialog social să fie mai implicate în
planurile de relansare economică. Potrivit lui Sylvain Lefebvre, IndustriALL,
este prioritar ca UE să aibă o politică
industrială echitabilă și mai puțin consumatoare de energie. Potrivit acestuia,
pentru a revigora investițiile trebuie
să fie luate în considerare sectoare în
funcție de domeniile integrante (sectorul
de sănătate este strâns legat de sectorul
farmaceutic, de exemplu). Pentru UNI
Europa, Christina Colclough identifică

Sus stânga: Bernadette Ségol (Secretar General CES),
Philippe Lamberts (MEP, Co-președinte
Greens / ALDE) și Jean-François Poupard (Director
General Syndex)
Sus dreapta: Richard Pond (EPSU), Edward Martin(S &
D Deputat în Parlamentul European) și Sylvain Lefebvre
(Secretar General adjunct IndustriALL)
În față: Claude Rolin (PPE Deputat), Olivier Laviolette
(Director Syndex), Veronica Nilsson (Secretar
Confederal al CES), Miguel Gil Tertre (Cabinetul VP
Katainen, Comisia Europeană), Philippe Lamberts
(Deputat, Co-presedinte al Verzilor / ALDE), Valeria
Ronzitti (Secretar General al CEEP) și Gabriele Bischoff
(DGB, Vicepreședinte al Grupului 2 din CESE)
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lipsa investițiilor în formare și locuri de
muncă de calitate: prețul concurențial
nu este bazat pe politici sustenabile.
În cele din urmă, Richard Pond, EPSU
indică necesitatea urgentă de a reinvesti
în infrastructura socială (sănătate, servicii sociale ...), contribuția acesteia la
dezvoltarea economică fiind evidentă.
Pentru majoritatea participanților, planul
Juncker nu este de respins, dar acesta
nu este la înălțimea nevoilor identificate.
Mai mulți participanți au constatat că
Comisia propune colectivizarea riscurilor și privatizarea profiturile în cazul unei
posibile recuperări. Planul CES și propunerile Syndex fac referire la dezvoltarea domeniilor principale în mod echitabil și ambițios. Există 26 de milioane de
șomeri în Europa care trebuie reintegrați
în economia reală.

Întrebări către  : Édouard Martin și Philippe Lamberts
Édouard Martin, eurodeputat, grupul S&D
Philippe Lamberts, eurodeputat, co-președinte Verzii/
Alde
Planul Juncke de investiții va
putea oare schimba actuala
situație în Europa mergând
mai departe indiferent de
slaba susținere a statelor
membre?
E. M. : Anunțul lui J.-C. Juncker privind
lansarea unui plan de investiții ca viitoare
piatră de temelie a acțiunii sale a fost bine
venit, pentru că părea să aducă un echilibru între austeritate și investiții.
Cu toate acestea, nu am votat pentru el
sau pentru colegiul lui, deoarece propunerea nu avea detalii. Și mă tem că punerea
în aplicare a planului confirmă îndoielile
mele. Eu văd trei probleme majore în planul de investiții așa cum a fost anunțat:
este subdimensionat comparativ cu obiectivul de a crea un șoc sau stimul. Apoi efectul de levier pare exagerat, acest aspect
a fost menționat de mai mulți observatori. Mai presus de toate, este, în opinia
mea, un decalaj între gradul de îndatorare anunțat (ceea ce presupune un randament al investițiilor rapid și important) și
faptul că acest plan ar trebui să finanțeze
proiecte «mai riscante» și pe termen lung.
P. L. : Planul Juncker pare mai ales să
rezulte dintr-un câștig neașteptat, deoarece se pare că multe dintre proiectele
depuse la BEI sunt deja proiecte bine
avansate și / sau a căror relevanță este
discutabilă. Planul ar fi fost mai ambițios
dacă ar fi existat o discuție reală cu privire la concepția sa.

Care sunt domeniile prioritare pentru o recuperare
europeană după părerea
dumneavoastră și care este
planul dumneavoastră de
acțiune ca eurodeputat pe

această temă?
E. M. : Prin munca noastră în cadrul
Grupului S & D, cred, că putem influența
orientarea planului. Am stabilit trei criterii:
• investițiile trebuie să contribuie la
dezvoltarea durabilă, de înțeles prin asta
locuri de muncă de calitate și dezvoltare
ecologică;
• investițiile trebuie să fie strâns legate
de inovare, contribuind la procesul de
informatizare a economiei și a societății
astfel încât să se profite din plin de asta;
• investițiile trebuie să genereze efecte
pozitive clare pentru întreaga societate,
în loc de a face asta doar pentru anumite
sectoare specifice.
Deci, sectoarele prioritare pentru investiții
trebuie să fie în primul rând cel al energiei alternative, transportul durabil și
mobilitatea (atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea), societatea
informațională, capitalul uman și cetățenii.
Un alt domeniu prioritar este viitorul industriei europene. Ce politică industrială
europeană se vrea a fi asigurată? Cu privire la acest aspect, lucrez cu echipa mea
la realizarea unui raport privind dezvoltarea durabilă a producției metalelor de
bază (oțel, aluminiu, cupru, zinc, etc.).
Evident, problema emisiilor de CO2 este
esențială pentru a evita sau limita scurgerile de carbon, ceea ce ar avea un impact
social important pe lângă impactul dezastruos asupra mediului. Susținem ideea
unei ajustări la limitele Uniunii Europene.
În decembrie 2014, o rezoluție a
Parlamentului European privind industria siderurgică a fost adoptată și am reușit
să integrăm un amendament cu privire la
această ajustare a limitelor admise. Un
prim pas important a fost luat, așteptăm

răspunsul Comisiei pe această temă.
Rămâneți aproape.
P.L.: Verzii au elaborat un plan alternativ de investiții de 750 miliarde de euro
și și-au îndreptat atenția către energia
alternativă, relocarea și inovația socială
și ecologică. Considerăm că sectoarele
de locuințe sociale, sănătate și educație
sunt priorități precum și măsuri pentru a
ajuta gospodările să depășească sărăcia
energetică dar și măsuri de sprijin pentru sectoarele care fac față schimbărilor
climatice, ajutând în special IMM-urile.

Ce rol ar putea avea
sindicatele în alegerea și
monitorizarea investițiilor la
nivel național și european,
în opinia dumneavoastră?
E. M. : Pe de o parte, dacă nu vrem să
repetăm greșelile din trecut și așezăm
aceste investiții într-o realitate socială
și teritorială, ar trebui adăugată o
dimensiune «bottom-up», prin care să fie
implicate autoritățile locale și sindicatele.
Pe de altă parte, rolul Consiliului
Economic și Social European ar putea
fi revizuit și îmbunătățit pentru a da mai
multă putere de decizie partenerilor,
ONG-urilor privind deciziile sociale
care sunt luate de instituțiile europene.
P. L. : După planul nostru, liniile prioritare
(priorități, mecanisme și guvern) trebuie
definite la nivel european dar punerea
în aplicare trebuie să aibă loc la nivel
național și regional prin implicarea activă
a autorităților și partenerilor sociali din
aceste niveluri. Fără «apartenență»,
planul nu va avea niciun impact.
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