UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

INFORMARE
cu privire la desfășurarea reuniunii Adunării Generale a
Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS
din data de 30 noiembrie2017
În data de 30 noiembrie 2017 a avut loc la Roma, Italia reuniunea Adunării
Generale a Consiliului European al Profesiilor Liberale-CEPLIS, eveniment care a
fost găzduit de Confederația Profesiilor Liberale din Italia-ConfProfessioni.
Reuniunea Adunării Generale a fost condusă de RUDOLF KOLBE, Președintele
în exercițiu al CEPLIS. Ordinea de zi a cuprins următoarele:

1. Aprobarea Ordinii de zi;
2. Aprobarea Procesului-verbal al Adunării Generale a CEPLIS din data de
16.06.2017;
3. Raportul Președintelui cu privire la activitățile desfășurate de CEPLIS în anul
2017 și propuneri de priorități pe anul 2018;
4. Discutarea și aprobarea bugetului CEPLIS pe anul 2018;
5. Alegerea auditorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017;
6. Candidaturi pentru obținerea calității de membru al CEPLIS;
7. Diverse.
Întrucât condiția din statut privind cvorumul de lucru a fost îndeplinită, s-a trecut
la dezbaterea punctelor care figurau pe Ordinea de zi, astfel:
Punctele 1 și 2
Membrii Adunării Generale au aprobat, în unanimitate, Ordinea de zi și
Procesul-verbal al Adunării Generale a CEPLIS din data de 16.06.2017.
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Punctul 3
Raportul Președintelui cu privire la activitățile desfășurate de CEPLIS în
anul 2017 și propuneri de priorități pentru anul 2018
Președintele RUDOLF KOLBE a prezentat acțiunile pe care CEPLIS le-a realizat
în anul 2017.
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale din data de 21 noiembrie 2016,
acțiunile CEPLIS au fost organizate în patru direcții importante, după cum
urmează:
A. Întărirea conținutului valorilor comune ale profesiilor liberale.
B. Concentrarea eforturilor pe relaționare și afaceri publice.
C. Monitorizarea proceselor legislative europene în derulare cu impact asupra
profesiilor liberale.
D. Monitorizarea provocărilor majore cu care se confruntă Uniunea Europeană.
Referitor la cele patru direcții de acțiune, Președintele RUDOLF KOLBE a
evidențiat următoarele:
A. Întărirea conținutului valorilor comune ale profesiilor liberale
La acest punct, Președintele CEPLIS a arătat că în cadrul reuniunii Adunării
Generale din data de 21 noiembrie 2016 a fost prezentată pentru prima dată o
broșură dedicată valorilor comune editată în câteva limbi din Uniunea Europeană,
o publicație elegantă, realizată grație eforturilor comune ale Federației Malteze a
Profesiilor Liberale, Guvernului Republicii Malta și Secretariatului CEPLIS.
Această broșură a fost difuzată factorilor de decizie de la diverse instituții,
funcționarilor publici din Uniunea Europeană, precum și reprezentanților
diferitelor categorii socio-economice, ceea ce a contribuit la conștientizarea
importanței deosebite a valorilor comune.
Reuniunile extraordinare ale Grupului III-Alte interese din cadrul Comitetului
Economic și Social European dedicate profesiilor liberale care au avut loc la
Bruxelles și Malta au creat posibilitatea ca CEPLIS să insiste asupra legăturii
indisolubile dintre exercitarea profesiilor liberale și aceste principii.
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RUDOLF KOLBE și-a exprimat speranța că la cea de a treia reuniune
extraordinară a Grupului III-Alte interese, ce urma să se desfășoare la data de 1
decembrie 2017 la Roma, propunerea de manifest al profesiilor liberale ce
constituia tema centrală a dezbaterii, va include și o referire importantă la valorile
comune.
În același timp, eforturile CEPLIS de înființare a unui Centru de Excelență în Etica
Profesională din Malta continuă.
Astfel, recent a avut loc prima întâlnire a experților în Malta pe tema “ Etica
profesională: Un centru pentru Europa. Serviciile profesionale în viitor ”.
Este de menționat că Centrul de Excelență a contactat universități care au primit
granturi din partea Comisiei Europene pentru elaborarea unui studiu cu privire la
legătura dintre reglementare și calitatea serviciilor furnizate de către profesioniștii
liberali. CEPLIS s-a oferit să pună la dispoziția universităților în cauză informații
utile.
B. Concentrarea eforturilor pe relaționare și afaceri publice
Referitor la acest punct, Președintele RUDOLF KOLBE a arătat că după o
perioadă dificilă în relațiile cu o serie de organisme, CEPLIS a reușit să dezvolte
relații amicale cu acestea, astfel:
a) Comitetul Economic și Social European-CESE în care au intrat o serie de
reprezentanți ai profesiilor liberale europene a organizat, în acest an, un număr de
trei reuniuni extraordinare dedicate exclusiv profesiilor liberale.
b) Intergrupul parlamentar pentru Piața Internă și protecția consumatorului
cu care CEPLIS a organizat o întâlnire la sediul Parlamentului European, prilej cu
care a fost dezbătută propunerea Comisiei Europene referitoare la Pachetul privind
Serviciile, precum și Propunerea de Directivă ce vizează Testul de
Proporționalitate care afectează, într-o mare măsură, profesiile liberale.
Totodată, a fost programată o nouă întâlnire între Intergrupul de mai sus și
reprezentanții CEPLIS în prima parte a anului 2018.
c) Organismele reprezentând clienții, pacienții și consumatorii, ceea ce permite
profesioniștilor liberali să-și adapteze serviciile conform cerințelor consumatorilor.
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d) Consiliul European al Personalului Profesional și de ConducereEUROCADRES cu care CEPLIS a adoptat o Declarație Comună cu privire la
Pachetul referitor la Servicii promovat de către Comisia Europeană.
e) Comisia Europeană cu care reprezentanții CEPLIS au avut numeroase contacte
și au participat la principalele evenimente organizate de către Comisia Europeană.
f) Consiliul European al Întreprinderilor Mici și Mijlocii
Reprezentanții CEPLIS au participat, în mod regulat, la Congresele întreprinderilor
mici și mijlocii din Uniunea Europeană care au avut loc sub egida președințiilor
rotative ale Consiliului Uniunii Europene.
C. Monitorizarea proceselor legislative europene în derulare cu impact asupra
profesiilor liberale
Relativ la acest punct, Președintele RUDOLF KOLBE a relevat următoarele:
a) Pachetul de măsuri privind Serviciile, elaborat de către Comisia Europeană a
focalizat în mare parte atenția CEPLIS care chiar de la publicarea acestuia a
adoptat o primă declarație care a fost difuzată părților interesate și factorilor de
decizie.
În mod surprinzător, reacția Comisiei Europene față de această declarație a fost una
pozitivă.
În același timp, CEPLIS a înființat un Grup de lucru condus de PrimVicepreședintele CEPLIS, GAETANO STELLA, care are ca scop elaborarea
poziției CEPLIS față de documentul Comisiei Europene.
Adunarea Generală a CEPLIS din data de 16.06.2017 a aprobat documentul
elaborat de Grupul de lucru sub forma unei declarații care a stat la baza declarației
comune adoptată în comun de CEPLIS și EUROCADRES. Grupul de lucru privind
Cadrele de Formare Profesională, condus de către SIMONE ZERAH,
Vicepreședinte al CEPLIS continuă activitatea de monitorizare a modului de
implementare a Directivei privind Recunoașterea Calificărilor Profesionale.
Președintele RUDOLF KOLBE a constatat faptul că Grupul de lucru privind
Sănătatea și condus de Pierre Tricot a desfășurat o activitate redusă, iar în urma
discuțiilor avute de acesta, există speranțe că activitatea Grupului va cunoaște un
important reviriment.
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D. Monitorizarea provocărilor majore cu care se confruntă Uniunea
Europeană
La acest punct, Președintele RUDOLF KOLBE s-a referit la:
a) Brexit-ul
Grupul Interprofesional din Marea Britanie, membru cu statut de observator al
CEPLIS care se intitulează în prezent Profesioniștii liberali împreună și care se
pronunță pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană au transmis o
serie de informări valoroase pe această temă care au ajutat asociațiile membre ale
CEPLIS să înțeleagă poziția britanică față de acest fenomen.
Totodată, JOHN FISH, membru al conducerii Asociației Interprofesionale din
Irlanda a propus înființarea unui Grup de lucru al CEPLIS pentru a monitoriza
stadiul final al negocierilor privind Brexit-ul.
O declarație elaborată de acest Grup de lucru și transmisă în numele CEPLIS ar
aminti negociatorilor că probleme precum recunoașterea calificărilor profesionale
sunt de prim interes pentru profesioniștii liberali și că este necesară o consultare cu
reprezentanții profesiilor liberale europene.
b) Criza refugiaților
Această criză afectează în diferite măsuri toate statele membre ale Uniunii
Europene, fapt pentru care CEPLIS solicită membrilor să-i transmită informații cu
privire la impactul fenomenului asupra profesiilor liberale pentru a putea stabili un
punct de vedere și de a acorda sprijin în caz de nevoie.

4. Discutarea și aprobarea bugetului CEPLIS pe anul 2018
Adunarea Generală a aprobat în unanimitate proiectul de buget al CEPLIS pe anul
2018 prezentat de trezorierul BENJAMIN RIZZO.
5. Alegerea auditorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017
Adunarea Generală a CEPLIS a aprobat, în unanimitate, alegerea în calitate de
auditori pentru exercițiul financiar al anului 2017 pe SERGE COIMBRA,
Președintele Consiliului European al Podologilor și NICOLAE MIRICĂ, Secretar
General al UPLR.
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6. Candidaturi pentru obținerea calității de membru al CEPLIS
Potrivit modificărilor și completărilor la Statutul CEPLIS aprobate în urmă cu 3
ani de către Adunarea Generală, o asociație care are statutul de membru observator
nu poate să dețină această calitate mai mult de 3 ani. La sfârșitul perioadei de 3 ani,
membrul observator are două alternative și anume să solicite să dobândească
statutul de membru deplin sau să se retragă.
În acest context, Federația Europeană a Asociațiilor Naționale ale InginerilorFEANI a optat să devină membru cu drepturi depline, Adunarea Generală
aprobând, în unanimitate, solicitarea sa.
7. Diverse
Președintele RUDOLF KOLBE a propus Uniunii Profesiilor Liberale din România
să găzduiască reuniunea Adunării Generale și Comitetului Permanent ale CEPLIS
din data de 1 iunie 2018 și așteaptă un răspuns oficial în această privință.
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