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-1Adunarea plenară a fost marcată de prezenţa dlui José VIEIRA DA SILVA, ministrul muncii şi al
solidarităţii sociale al Portugaliei, în numele Preşedinţiei în exerciţiu a Consiliului, care a prezentat
priorităţile programului de lucru al Preşedinţiei portugheze, a dlui Jacques BARROT,
vicepreşedintele Comisiei, care a prezentat, în prezenţa preşedinţilor CES naţionale, „Reforma
tratatelor şi viitorul Europei, schimbările climatice şi energia”, şi a dnei Danuta HÜBNER, membru
al Comisiei, care a prezentat politica regională (al 4-lea raport de coeziune).

COEZIUNEA SOCIALĂ ŞI PIAŢA MUNCII

1.

•

Ocuparea forţei de muncă pentru categoriile prioritare (Strategia Lisabona)

−

Raportor: dl Greif (Grupul Salariaţi - AT)

−

Referinţă: Aviz din proprie iniţiativă – CESE 997/2007

−

Punctele principale:

În ciuda progreselor parţiale, rămâne un drum lung de parcurs pentru atingerea obiectivelor
ambiţioase de ocupare a forţei de muncă stabilite în cadrul Strategiei Lisabona. În cadrul politicilor
naţionale sociale şi de ocupare a forţei de muncă privind categoriile prioritare de pe piaţa forţei de
muncă, menţionate în prezentul aviz, CESE solicită ca în viitor să se acorde o mai mare importanţă
următoarelor aspecte:
−

luarea unor măsuri de promovare a integrării tinerilor pe piaţa forţei de muncă;

−

combaterea susţinută a numeroaselor cazuri de discriminare pe considerente de vârstă, sex,
handicap sau origine etnică;

−

creşterea siguranţei pieţei forţei de muncă şi lupta împotriva precarităţii locurilor de
muncă;

−

luarea unor măsuri de îmbunătăţire a calităţii locurilor de muncă;

−

investiţii în domeniul educaţiei şi formării continue, precum şi în domeniul învăţării pe
parcursul întregii vieţi;

−

măsuri pentru modernizarea şi îmbunătăţirea, acolo unde este cazul, a protecţiei sociale
acordate formelor atipice de ocupare a forţei de muncă;

−

reducerea segmentării pieţei forţei de muncă în funcţie de sexe;
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reducerea obstacolelor la (re)inserţia persoanelor cu obligaţii familiale şi menţinerea lor pe
piaţa forţei de muncă (şi stimulente pentru participarea crescută a taţilor la îngrijirea
copiilor).

În mai multe domenii discutate în prezentul aviz, CESE consideră necesară stabilirea mai multor
priorităţi şi clarificarea politicilor. De aceea, CESE:
−

se pronunţă pentru accentuarea caracterului obligatoriu al obiectivelor la nivel european;
Comisia ar trebui să joace un rol mai important în supravegherea punerii în aplicare a
strategiei pentru ocuparea forţei de muncă în statele membre;

−

susţine îmbunătăţirea în continuare a obiectivelor, în special în ceea ce priveşte angajarea
tineretului şi lupta împotriva şomajului în rândul tinerilor, promovarea susţinută a egalităţii
de şanse, sprijinirea persoanelor cu handicap şi integrarea imigranţilor;

−

ar dori ca, în viitor, programele naţionale de reformă privind politica ocupării forţei de
muncă să fie mai ambiţioase. În acest context, CESE propune reflectarea la obiective
concrete pentru angajarea mijloacelor bugetare adecvate unei politici active privind piaţa
forţei de muncă în statele membre.
−

•

Persoana de contact: dna Susanne Johansson
(Tel.: 00 32 2 546 84 77 - e-mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu)

Rolul partenerilor sociali în reconcilierea vieţii profesionale cu cea
familială şi privată

−

Raportor: dl Clever (Grupul Angajatori - DE)

−

Referinţă: Aviz exploratoriu – CESE 998/2007

−

Punctele principale:

Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie se numără în mod explicit printre cele patru
domenii-cheie, în legătură cu care partenerii sociali naţionali vor efectua acţiuni până în 2010,
1
convenite în cadrul de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi .
Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie este aşadar un instrument important şi pentru
egalitatea de şanse, în viaţa profesională, între femei şi bărbaţi, dar şi între femeile cu copii şi femeile
fără copii.

1

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/mar/gender_equality_en.pdf
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-3Partenerii sociali joacă un rol important datorită structurilor lor din fiecare stat membru; angajându-se
în favoarea reconcilierii vieţii de familie cu viaţa profesională, aceştia pot influenţa considerabil viaţa
de zi cu zi a salariaţilor.
CESE subliniază că obiectivul trebuie să constea în reorganizarea fundamentală a repartiţiei, între
bărbaţi şi femei, a sarcinilor extraprofesionale neremunerate, ca de exemplu educarea copiilor,
îngrijirea rudelor, organizarea gospodăriei. Bărbaţii trebuie încurajaţi să-şi asume o parte mai mare a
sarcinilor din cuplu, ceea ce presupune schimbarea în profunzime a mentalităţilor şi a structurilor.
Opiniile partenerilor sociali influenţează considerabil atitudinile societăţii. Experienţa ţărilor
scandinave şi a Germaniei a arătat că poate fi util ca indemnizaţiile financiare (ca de exemplu, o parte
din alocaţiile parentale) să nu fie acordate familiei sau să nu fie majorate decât în cazul în care şi tatăl
se consacră, pentru o anumită perioadă de timp, îngrijirii copilului său. Tocmai în contextul evoluţiei
rolurilor femeilor şi bărbaţilor, este important ca partenerii sociali să afirme clar că dezvoltarea
copilului nu este afectată negativ de faptul că mama exercită o activitate profesională sau că tatăl se
ocupă de familie.
Partenerii sociali pot facilita găsirea unor soluţii pentru ca părinţii să-şi poată pune în aplicare modelul
de viaţă pe care şi-l doresc. CESE atrage atenţia asupra faptului că reglementările în vigoare, de
protecţie a femeilor gravide, a mamelor şi a taţilor în perioada concediului parental, trebuie respectate
în mod obligatoriu şi nu trebuie sub nici o formă eludate printr-o discriminare indirectă.
Întreprinderile care oferă salariaţilor ajutor în organizarea îngrijirii copiilor merită sprijinite. Acolo
unde părinţii nu sunt sprijiniţi, întreprinderea îşi aduce sieşi prejudicii, deoarece acest lucru are un
efect negativ asupra climatului de lucru în întreprindere şi asupra motivaţiei lucrătorilor.
CESE subliniază faptul că, în contextul introducerii modelelor de lucru cu program flexibil, ar trebui
avută în vedere şi abordarea conceptului de flexicuritate. Flexibilitatea negociată între partenerii
sociali trebuie să aibă ca scop o situaţie avantajoasă atât pentru întreprindere, cât şi pentru lucrători.
CESE consideră concursurile între întreprinderi, susţinute de partenerii sociali, ca fiind un potenţial
instrument capabil să difuzeze exemple de bune practici la scară largă şi să le promoveze în favoarea
familiilor şi femeilor. Astfel de concursuri aduc instrumentele inovatoare în atenţia publicului larg.
CESE încurajează partenerii sociali să lanseze iniţiative la nivel regional şi local, pentru a reuni părţile
interesate (întreprinzători, membri ai comitetelor de întreprindere, grupuri de părinţi, comunităţi
religioase, asociaţii sportive, reprezentanţi locali etc.) din oraşe şi comunităţi locale, cu scopul de a
coordona aspectele locale, astfel încât să se asigure cea mai eficientă reconciliere a vieţii profesionale
cu cea familială şi privată.
CESE solicită insistent ca fiecare stat membru să-şi stabilească obiective specifice de îngrijire a
copiilor cu vârste sub 3 ani. Pentru a face posibilă reconcilierea vieţii profesionale cu cea de familie,
până în 2010 ar trebui să fie disponibil, cel puţin pentru 33% din copiii cu vârste de sub 3 ani, câte un
loc la un centru de zi sau la o structură cu un asistent maternal calificat. CESE consideră că este
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-4necesar să se acorde o importanţă mai mare decât în trecut dezvoltării posibilităţilor de îngrijire a
copiilor în statele membre şi că trebuie puse în aplicare măsurile politice corespunzătoare pentru a
accelera şi sprijini în continuare acest proces.
Ar trebui pus un accent mai mare pe dezvoltarea serviciilor în materie de îngrijire, pentru a degreva de
aceste responsabilităţi familiile care au în îngrijire rude în vârstă.
Sarcina partenerilor sociali în acest domeniu ar putea fi aceea de a furniza informaţii privind
instrumentele care s-au dovedit a fi eficiente în practică. Acestea ar putea include, de exemplu,
adaptarea pe termen scurt a programului de lucru; locuri de muncă adaptate la nevoile persoanei care
acordă îngrijirea şi furnizarea de materiale de informare privind aspectele organizatorice, financiare şi
juridice legate de îngrijire.
În cele din urmă, CESE invită Consiliul, Parlamentul European şi Comisia să ia în considerare, în
activitatea lor ulterioară, propunerile făcute în prezentul aviz exploratoriu şi să contribuie în
continuare la îmbunătăţirea reconcilierii vieţii profesionale cu cea familială şi privată.
−

•
−

Persoana de contact:

dl Alan Hick
(Tel.: 00 32 2 546 32 03 - e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu)

Flexicuritatea (negocierea colectivă şi rolul dialogului social)
Raportor: dl JANSON (Grupul Salariaţi - SE)

−

Referinţă: Aviz exploratoriu – CESE 999/2007

−

Punctele principale:

CESE salută solicitarea Preşedinţiei portugheze de a elabora un aviz privind flexicuritatea, având în
vedere că dezbaterea pe această temă s-a limitat, până în prezent, în principal la flexibilitatea externă
în creştere şi la modurile de compensare a acestei creşteri prin consolidarea politicilor în materie de
piaţă a forţei de muncă şi a dispoziţiilor în materie de protecţie socială. În schimb, obiectivul ar trebui
să fie concentrarea pe alte dimensiuni pentru a îmbunătăţi posibilitatea creării de situaţii avantajoase
pentru toţi cei implicaţi.
Trebuie întărit rolul partenerilor sociali. Partenerii sociali ar trebui să participe la toate dezbaterile pe
tema flexicurităţii şi să deţină un rol privilegiat în cadrul consultărilor Comisiei Europene. De aceea,
Comisia ar fi trebuit să pună un accent mai puternic pe consultarea în special a partenerilor sociali
europeni cu privire la definirea la nivel comunitar a conceptului de flexicuritate.
Consolidarea sistemelor de relaţii profesionale la nivel european şi naţional este esenţială pentru orice
dezbatere privind flexicuritatea. Un element-cheie este reprezentat de dialogul social susţinut şi
dinamic, în cadrul căruia partenerii sociali participă activ şi pot negocia, pot influenţa şi pot să-şi
asume răspunderea pentru definirea, componentele şi evaluarea rezultatelor flexicurităţii.
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-5CESE doreşte să sublinieze că statele membre şi Comisia ar trebui să acorde o mai mare atenţie
egalităţii de gen şi solidarităţii între generaţii în contextul flexicurităţii. Femeile, lucrătorii în vârstă şi
tinerii sunt adesea dezavantajaţi pe piaţa forţei de muncă în ceea ce priveşte flexibilitatea şi securitatea
şi ar trebui să se urmărească o mai bună aliniere a situaţiei acestora.
CESE doreşte ca statele membre şi Comisia să studieze îmbunătăţirea adaptabilităţii prin intermediul
flexibilităţii interne, făcând din aceasta o dimensiune viabilă şi acceptabilă a flexicurităţii.
Flexibilitatea internă poate juca un rol-cheie în îmbunătăţirea productivităţii, inovaţiei şi
competitivităţii şi poate contribui astfel la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona. Ar trebui să
se urmărească atingerea unui echilibru între flexibilitatea timpului de lucru şi protecţia lucrătorilor;
acest echilibru ar putea fi asigurat cel mai bine prin reglementări stabilite în urma negocierii colective
şi în conformitate cu practicile naţionale. Astfel de negocieri privind flexibilitatea timpului de lucru
necesită un cadru solid de drepturi, instituţii sociale care funcţionează bine şi sisteme de securitate
socială favorabile ocupării forţei de muncă pe care să se bazeze.
−

Persoana de contact:

•

Capacitatea de inserţie profesională şi spiritul antreprenorial - rolul
societăţii civile şi al organismelor locale din perspectiva genului

dna Susanne Johansson
(Tel.: 00 32 2 546 84 77
e-mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu)

−

Raportor: dl Pariza Castanos (Grupul Salariaţi - ES)

−

Referinţă: Aviz exploratoriu – CESE 1000/2007

−

Punctele principale:

Egalitatea de gen reprezintă o provocare esenţială pentru viitorul Europei şi, de aceea, Comitetul
propune consolidarea dimensiunii de gen în cadrul Agendei Lisabona şi ca, în cadrul revizuirii
intermediare a orientărilor integrate pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă, programele naţionale
de reformă să includă elementele prezentate în continuare.
Statele membre ar trebui să aplice cu hotărâre Pactul european pentru egalitate de gen şi să numească
responsabili naţionali pentru egalitatea între bărbaţi şi femei.
Ar trebui cuprinse noi obiective specifice pentru egalitatea de gen în politicile de ocupare a forţei de
muncă, cu indicatori calitativi şi cantitativi pentru eliminarea stereotipurilor de gen (în special din
învăţământ), care limitează spiritul antreprenorial al femeilor.
Este necesară o îmbunătăţire a guvernanţei şi o participare corespunzătoare a partenerilor sociali şi a
organizaţiilor societăţii civile, în special la nivel local şi regional. Autorităţile locale şi regionale ar
trebui să fie implicate activ în programele naţionale de reformă.
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Persoana de contact:

dl Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18
e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)

2. ÎNTREPRINDERILE ŞI INOVAREA
Inovarea: impactul asupra mutaţiilor industriale şi rolul BEI

•
-

Raportor: dl TÓTH (Activităţi diverse- HU)

-

Coraportor: dl CALVET CHAMBON (Catégorie 1 - ES)

-

Referinţă: Aviz din proprie iniţiativă - CESE

-

Punctele principale:

În partea consacrată concluziilor şi recomandărilor, Comitetul identifică punctele slabe ale inovării în
Europa. CESE atrage atenţia asupra situaţiei paradoxale din Europa, unde rezultatele pozitive ale
cercetării nu sunt exploatate din plin, în principal din cauza lipsei metodelor de comercializare
corespunzătoare.
Avizul subliniază importanţa utilizării instrumentelor corespunzătoare în vederea creşterii nivelurilor
de inovare, astfel:
−

subliniază necesitatea sensibilizării societăţii şi întreprinzătorilor la faptul că inovarea stă la
baza prosperităţii economice în Europa;

−

recunoaşte rezultatele pozitive obţinute în Europa în domeniul cercetării, dar, în acelaşi
timp, recomandă o consolidare a cererii şi o limitare a riscurilor legate de iniţiativa
antreprenorială. Se propune o nouă structură a cheltuielilor publice;

−

analizează cele mai inovatoare instrumente de finanţare la care recurge Grupul BEI şi
necesitatea ca Grupul BEI şi Comisia să continue să sprijine finanţarea;

−

subliniază importanţa capitalului uman şi necesitatea motivării şi mobilităţii acestuia.
−

Persoana de contact:

dna Amelia Muñoz Cabezón
(Tel.: 00 32 2 546 83 73
e-mail: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu)
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Potenţialul întreprinderilor, în special al IMM-urilor (Strategia Lisabona)

•
-

Raportor: dna Faes (Grupul Activităţi diverse-BE)

-

Referinţă: Aviz din proprie inţiativă – CESE 982/2007

-

Punctele principale:

Întreprinderile mici şi mijlocii joacă un rol-cheie în atingerea Obiectivelor Lisabona. Astfel, cu ocazia
proximei revizuiri a orientărilor integrate pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă pentru anii
2008-2010, CESE face un apel pentru elaborarea unor orientări mai bine focalizate şi mai raţionale
pentru IMM-uri, în special în capitolul privind reformele microeconomice. CESE îndeamnă Consiliul
să confere Cartei pentru întreprinderile mici o bază juridică cât mai rapid – conform solicitării
Parlamentului –, în vederea consolidării fundamentului pentru acţiuni mai ample.
În acest context, Comitetul:
−

invită Comisia şi Consiliul să facă toate eforturile pentru a contribui la transformarea
principiului conform căruia trebuie acordată atenţie mai întâi micilor întreprinderi într-un
principiu director în toată legislaţia relevantă;

−

ar dori declararea anului 2009 drept „Anul european al întreprinzătorului”, pentru a sublinia
rolul-cheie al acestuia în creştere şi bunăstare şi pentru a-i încuraja pe tineri, însă nu doar pe
aceştia, în a lua în considerare posibilitatea unei cariere ca întreprinzători;

−

solicită să se facă eforturi pentru a garanta că Programul pentru competitivitate şi inovaţie
permite IMM-urilor să beneficieze de un sprijin eficient şi să profite de posibilităţile pe care
le oferă, precum şi să aibă uşor acces la cel de-al 7-lea Program-cadru de dezvoltare şi la
Fondurile Structurale.

Cel mai valoros activ al unei întreprinderi este capitalul său uman. Prin structuri de sprijin adecvate,
oferte de formare profesională adaptate şi stimulente financiare bine concepute, IMM-urile ar trebui
ajutate să amelioreze competenţele şi aptitudinile salariaţilor, precum şi pe cele ale întreprinzătorilor,
investind în formarea continuă.
În consecinţă, CESE:
−

solicită Comisiei să realizeze o analiză a implicării IMM-urilor în programele comunitare şi,
dacă este necesar, să prevadă instituirea unui procent minim obligatoriu;

−

invită să se ia măsuri corespunzătoare care să faciliteze accesul IMM-urilor la piaţa
achiziţiilor publice;
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propune crearea, la nivelul Comisiei, a unei structuri pentru coordonare, care să permită
punerea în aplicare în toate programele, acţiunile şi măsurile legislative a unei politici reale
în favoarea IMM-urilor.
−

Persoană de contact :

dl Luís Lobo
(Tél.: 00 32 2 546 97 01 - e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)

Investiţiile în cunoaştere şi inovaţie (Strategia Lisabona)

•
-

Raportor: dl Wolf (Grupul Activităţi diverse-DE)

-

Referinţă: Aviz din proprie inţiativă - CESE 983/2007

-

Punctele principale:

Europa trebuie să-şi menţină şi pe viitor avansul în domeniul cercetării, al dezvoltării tehnologice şi al
inovării permanente.
Performanţele de înaltă calitate în domeniul ştiinţei şi tehnicii şi transpunerea lor industrială în putere
economică competitivă sunt, de aceea, premise esenţiale pentru asigurarea viitorului. În opinia
Comitetului, pentru aceasta sunt necesare următoarele:
–

un climat social deschis progresului, inovaţiei şi spiritului antreprenorial, pentru a se crea
condiţiile-cadru necesare şi pentru a fi luate deciziile corespunzătoare la toate nivelurile,
astfel încât, în domeniul economic să se creeze încredere şi optimism, pentru stimularea
investiţiilor necesare în Europa şi crearea de noi locuri de muncă;

–

creşterea gradului de conştientizare a importanţei cercetării fundamentale, având în vedere
faptul că aceasta oferă potenţialul necesar pentru inovaţiile viitoare.

De aceea, Comitetul confirmă recomandarea sa precedentă de a creşte la 3%, cu ocazia revizuirii
bugetului comunitar pe anul 2008, procentajul contribuţiei Comunităţii la totalul investiţiilor
prevăzute pentru cercetare şi dezvoltare.
În acelaşi timp, este indispensabilă stimularea industriei, în special a IMM-urilor, pentru a investi în
cercetare şi dezvoltare, prin oferirea unui cadru juridic administrativ, fiscal şi financiar mai atrăgător
şi mai interesant. În această privinţă, legislaţia comunitară în materie de ajutoare joacă un rol
important.
De asemenea, Comitetul:
–

face apel la statele membre să-şi consolideze şi să-şi îmbunătăţească instituţiile de
învăţământ;
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îşi întăreşte recomandarea de a dezvolta un spaţiu european al cunoaşterii, printr-o
colaborare transnaţională mai intensă;

–

solicită statelor membre să promoveze mai activ mobilitatea persoanelor.

În ceea ce priveşte importanţa şi promovarea inovării, Comitetul:
–

susţine eforturile menite să simplifice reglementările;

–

consideră că ar trebui reflectat dacă în acest domeniu nu s-ar putea constitui, cel puţin
pentru IMM-uri, de exemplu la BEI, un fond de risc care să acopere posibilele riscuri legate
de inovare;

–

atrage atenţia asupra competenţelor şi capitalului uman, care sunt cele mai sensibile şi cele
mai de preţ resurse pentru cunoaştere şi inovaţie;

–

solicită să fie implicaţi mai mult decât se face în prezent specialiştii cu experienţă şi
cercetătorii din domeniul ştiinţei şi tehnicii în procesele decizionale.

În sfârşit, având în vedere rolul său de punte către societatea civilă organizată, Comitetul situează în
centrul următorului său program de lucru tema „spiritul antreprenorial cu chip uman”. Doar prin
intermediul unor întreprinderi responsabile, eficiente şi novatoare, capabile de a se dezvolta cât mai
mult posibil, se vor putea îndeplini în sfârşit Obiectivele Lisabona.
−

Persoană de contact :

dl Luís Lobo
(Tél.: 00 32 2 546 97 01 - e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)

3. TRANSPORTURILE
•

Oglinzile retrovizoare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi
(codificare)
−
−

Referinţe: COM(2007) 236 final – 2007/0081 COD – CESE 985/2007
Persoană de contact: dna Magdaléna Belarova-Carabin
(Tél.: 00 32 2 546 83 03
e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)
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•
•
−

Interoperabilitatea sistemului feroviar
Agenţia Europeană a Căilor Ferate - modificare
Siguranţa căilor ferate comunitare
Raportor: dl CONFALONIERI (Grupul Activităţi diverse-IT)

−

Referinţe: COM(2006) 783 final – 2006/0273 COD – CESE 987/2007
COM(2006) 785 final – 2006/0274 COD – CESE 987/2007
COM(2006) 784 final – 2006/0272 COD – CESE 987/2007

−

Persoană de contact:

•
−

Transportul intern de mărfuri periculoase
Raportor: dl Ostrowski (Grupul Angajatori – PL)

−

Referinţe: COM(2006) 852 final – 2006/0278 COD – CESE 988/2007

−

Persoană de contact:

•
−

Navigaţia prin satelit – Cartea verde
Raportor: dl Buffetaut (Grupul Angajatori - FR)

−

Referinţă: COM(2006) 769 final – CESE 989/2007

−

Persoană de contact:
dna Agota Bazsik
(Tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail : agota.bazsik@eesc.europa.eu)

•

Codul de conduită pentru conferinţele maritime

−

Raportor general: dna Bredima-Savopoulou (Grupul Angajatori-EL)

−

Referinţe: COM(2006) 869 final – 2006/0308 COD – CESE 991/2007

−

Persoană de contact:

dna Maria José Lopez Grancha
(Tel.: 00 32 2 546 87 13
e-mail : mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

dl Siegfried Jantscher
(Tel.: 00 32 2 546 82 87
e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

dna Maria José Lopez Grancha
(Tel.: 00 32 2 546 87 13
e-mail : mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)
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Punerea în aplicare a programelor europene GNSS - GALILEO

•
−

Raportor general: dl Buffetaut (Grupul Angajatori - FR)

−

Referinţe: COM(2007) 261 final – CESE 993/2007

−

Persoană de contact:

dna Agota Bazsik
(Tel.: 00 32 2 546 86 58
e-mail : agota.bazsik@eesc.europa.eu)

4. TELECOMUNICAŢIILE
•
−

Identificarea prin frecvenţe radio (RFID)

−

Referinţă: Aviz din proprie iniţiativă – CESE 992/2007

−

Punctele principale:

Raportor: dl Morgan (Grupul Angajatori-UK)

Prezentul aviz exploratoriu al CESE a fost elaborat pe baza comunicării Comisiei intitulate
„Identificarea prin frecvenţe radio în Europa: etape spre realizarea unui cadru politic”. Pe baza
reacţiilor la comunicarea sa, la sfârşitul anului, Comisia va face o recomandare statelor membre. Prin
urmare, prezentul aviz se concentrează asupra acestei recomandări.
Identificarea prin frecvenţe radio (RFID) este o tehnologie semnificativă, care va deveni cu timpul
foarte importantă. Aplicaţiile sale prezente şi viitoare au potenţialul de a îmbunătăţi net o gamă largă
de activităţi economice, atât în sectorul public, cât şi în cel privat şi de a aduce beneficii semnificative
atât persoanelor, cât şi întreprinderilor. De asemenea, are potenţialul de a stimula o dezvoltare masivă
în domeniul aplicaţiilor internetului. Cu toate acestea, dacă RFID nu este foarte atent controlată, ar
putea, totodată, să încalce intimitatea persoanei, să distrugă libertăţile cetăţeneşti şi să ameninţe
securitatea persoanelor şi a întreprinderilor.
În concluzie, în cazul în care se autorizează aplicaţii RFID, instalarea acestora trebuie să fie pe deplin
transparentă pentru toţi cei implicaţi. Aplicaţiile care îmbunătăţesc manipularea bunurilor sunt în
general acceptabile. Aplicaţiile care implică etichetarea persoanelor sunt în general inacceptabile, cu
excepţia mediilor cu trafic intens. Aplicaţiile care asociază persoane cu mărfuri pot fi acceptabile în
scopuri de marketing. Aplicaţiile care identifică persoane prin intermediul mărfurilor pe care le-au
cumpărat sunt, în general, inacceptabile. Mai mult, unele aplicaţii sunt inadecvate într-o societate
liberă şi nu ar trebui autorizate niciodată. Necesitatea imperativă de a proteja viaţa privată şi
anonimatul trebuie să constituie miezul recomandării adresate de Comisie statelor membre.
−

Persoana de contact:

dna Agota Bazsik
(Tel.: 00 32 2 546 86 58
e-mail : agota.bazsik@eesc.europa.eu)
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5. POLITICA ENERGETICĂ
•

Definirea unei politici energetice pentru Europa (Strategia
Lisabona)

−

Raportor: dna Sirkeinen (Grupul Angajatori - FI)

−

Referinţă: Aviz din proprie inţiativă – CESE 986/2007

−

Punctele principale:

CESE, împreună cu consiliile economice şi sociale naţionale, prezintă următoarele recomandări cu
privire la politica energetică în cadrul Strategiei Lisabona „Politica energetică pentru o societate a
cunoaşterii”:
–

evaluarea politicilor energetice şi a altor condiţii-cadru relevante în raport cu obiectivele
Uniunii Europene în materie de economie eficientă din punct de vedere energetic şi cu
emisii reduse de bioxid de carbon;

–

asigurarea unei forţe de muncă motivate şi calificate, prin garantarea unui sistem de
învăţământ de înaltă calitate;

–

asigurarea unui nivel suficient al cercetării-dezvoltării publice, comparabil cu cel al
principalilor competitori, şi stimularea creşterii finanţărilor private în domeniu;

–

dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul tehnologiilor energetice, în special
împreună cu alţi mari operatori. Monitorizarea sistematică a politicilor şi măsurilor adoptate
în domeniul tehnologiilor energetice de către principalii concurenţi şi parteneri;

–

asigurarea disponibilităţii unui capital de risc în etapele de înfiinţare şi dezvoltare a IMMurilor, precum şi pentru investiţii în tehnologii noi;

-

asigurarea unei concurenţe deschise şi sănătoase pe pieţele de energie, pentru a determina
întreprinderile să inoveze. În cazul energiei regenerabile, accesul la reţele s-ar putea dovedi
esenţial pentru succesul inovaţiilor;

–

îndepărtarea obstacolelor din calea investiţiilor necesare pentru utilizarea de tehnologii noi.
Cerinţele în materie de planificare şi autorizare încetinesc şi chiar împiedică investiţiile;
Pentru a diminua riscurile la care sunt supuse investiţiile, este necesar un cadru de
reglementare previzibil şi stabil;

-

asigurarea accesului noilor tehnologii la pieţele Uniunii Europene şi la cele globale;

Greffe CESE 105/2007 FR/EN-NSUR/RDOB/NFAR/aa

…/…

- 13 –

asigurarea unor condiţii de concurenţă egale la nivel mondial, de exemplu prin stabilirea
unui preţ global pentru emisiile de CO2, luând totodată măsuri pentru ca acestea să nu
devină o marfă ca oricare alta, deoarece însăşi supravieţuirea planetei este condiţionată de
reducerea în termeni reali a emisiilor;

-

stabilirea unor obiective ambiţioase poate ajuta UE să obţină o poziţie puternică pe pieţele
globale în materie de tehnologii din sfera eficienţei energetice şi a energiilor regenerabile.
Este necesar ca valorile-ţintă şi termenele de realizare să fie stabilite cu atenţie, astfel încât
posibilitatea de a le atinge să fie realistă;

-

pentru ca rezultatele să fie obţinute cu costuri avantajoase, măsurile de sprijinire activă a
inovaţiilor trebuie alese cu atenţie dintre următoarele opţiuni:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

finanţarea cercetării-dezvoltării;
învăţământul şi formarea;
sensibilizarea publicului;
mecanismul formării preţurilor, impozitarea;
subvenţiile;
ţintele obligatorii şi obligaţiile;
reglementările şi normele obligatorii;
standardele şi acordurile voluntare;
achiziţiile publice.

-

Persoana de contact:

dl Siegfried Jantscher
(Tel.: 00 32 2 546 82 87
e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

•

Programul nuclear cu caracter informativ
−

Raportor: dna Sirkeinen (Grupul Angajatori - FI)

−

Referinţe: COM(2006) 844 final – CESE 990/2007

−

Punctele principale:

CESE este în mare parte de acord cu analiza şi descrierea prezentate. Energia nucleară are un rol
esenţial pe piaţa energiei. Energia nucleară răspunde pe deplin obiectivelor politicii energetice a UE.
Costul energiei nucleare este astăzi în mod clar competitiv. Dependenţa externă este redusă, iar
resursele de combustibili sunt diversificate şi sigure, ceea ce răspunde cerinţelor în materie de
securitate a aprovizionării. Energia nucleară reprezintă în prezent cea mai mare sursă de energie din
Europa care nu produce dioxid de carbon. Celelalte consecinţe asupra mediului sunt limitate şi sub
control. Dacă nu este menţinută cel puţin cota actuală de energie nucleară până când vor fi disponibile
noi soluţii în materie de energie curată, obiectivele politicii climatice şi alte obiective ale politicii
energetice nu vor putea fi atinse. CESE subliniază rolul mereu important al UE în elaborarea celor
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Tratatului Euratom. Problema centralelor nucleare învechite din Europa nu a fost tratată în
profunzime în documentul pregătit de Comisie şi este nevoie de mult mai multe informaţii în legătură
cu acest subiect. CESE atrage atenţia asupra câtorva aspecte suplimentare ale energiei nucleare care
nu au fost abordate de proiectul PINC(). Acestea sunt ameninţările teroriste şi, în câteva centrale,
problema disponibilităţii unei cantităţi suficiente de apă de răcire. Expertiza în domeniul protecţiei
radiologice şi al tehnologiei nucleare este fundamentală pentru UE şi este necesar, prin urmare, să se
acorde atenţie educaţiei, formării şi cercetării în aceste sectoare. În sfârşit, CESE subliniază dreptul
fiecărui stat membru de a-şi alege propriul mix energetic, inclusiv utilizarea energiei nucleare, aşa
cum se menţionează în PINC.
−

Persoana de contact:

dl Siegfried Jantscher
(Tel.: 00 32 2 546 82 87
e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

6. COOPERAREA TERITORIALĂ
•

Euroregiuni

−

Raportor: dl Zufiaur (Salariaţi – ES)

-

Referinţă: Aviz din proprie inţiativă – CESE 1002/2007

−

Punctele principale:

Adoptarea regulamentului de creare a Grupării Europene de Cooperare Transfrontalieră (GECT) şi
includerea unui nou obiectiv privind cooperarea transfrontalieră au creat noi posibilităţi de acţiune
pentru euroregiuni.
CESE consideră că cooperarea transfrontalieră promovată de euroregiuni constituie un element
esenţial pentru promovarea integrării europene, reducerea fragmentării economice, sociale şi culturale
determinate de frontierele naţionale şi dezvoltarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale.
În opinia CESE, pentru ca cooperarea transfrontalieră europeană să poată satisface aşteptările generate
de aceste reforme, este necesară o mai mare implicare a statelor membre şi a structurilor intermediare
ale acestora în procesul de dezvoltare a euroregiunilor. În acest scop, ar fi necesare strategii naţionale
de cooperare transfrontalieră în cadrul Uniunii. Iar statele membre vor trebui să contribuie la
soluţionarea problemelor urgente ale populaţiilor transfrontaliere, care, în general, sunt legate de piaţa
forţei de muncă, sănătate, asistenţă socială, educaţie şi transporturi.
CESE consideră că euroregiunile, ca şi Grupările Europene de Cooperare Transfrontalieră instituite în
conformitate cu Regulamentul nr. 1082/2006, reprezintă o materializare exemplară a principiilor
guvernanţei europene enunţate de Comisie în Cartea albă din 2001. În acest context, CESE consideră
că eficienţa operaţiunilor şi politicilor transfrontaliere şi a cooperării teritoriale în general depinde de
crearea unui „parteneriat” real între toţi actorii teritoriali şi socio-economici implicaţi. În consecinţă,
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organizate la proiectele de cooperare transfrontalieră.
Este cunoscut faptul că organizaţiile socio-economice joacă un rol important în integrarea europeană.
În acest sens, CESE salută experienţele transnaţionale ale consiliilor sindicale interregionale, diversele
forme de cooperare şi asociere transnaţională a organizaţiilor antreprenoriale, camerelor de comerţ,
institutelor de cercetare şi universităţilor sau crearea de comitete economice şi sociale euroregionale.
CESE încurajează şi totodată îşi oferă sprijinul pentru consolidarea şi dezvoltarea acestora.
−

Persoană de contact:

dl Alberto Allende
(Tel.: 00 32 2 546 96 79
e-mail : alberto.allende@eesc.europa.eu)

7. PROTECŢIA MEDIULUI
•
−

Strategia de dezvoltare durabilă

−

Referinţă: Aviz din proprie iniţiativă – CESE 994/2007

−

Punctele principale:

Raportor: dl Ribbe (Grupul Activităţi diverse-DE)

CESE salută în mod special obiectivele principale şi principiile politice directoare stabilite de noua
strategie şi solicită Comisiei, Consiliului şi Parlamentului European să le ia în serios şi să le respecte
pe deplin.
Comitetul speră că primul raport intermediar de activitate, care urmează să fie publicat în septembrie
2007, va oferi informaţii mai exacte despre:
−

ce instrumente economice va folosi Comisia pentru „încurajarea transparenţei pieţei şi a
preţurilor care reflectă costurile economice, sociale şi ecologice reale ale mărfurilor şi
serviciilor (modelarea corectă a preţurilor)”;

−

cum trebuie aplicată concret solicitarea Consiliului European „de a lua în considerare
modalităţi suplimentare de a transfera impozitarea muncii asupra resurselor şi consumului
de energie şi/sau poluării, pentru a contribui la obiectivele UE de creştere a numărului de
locuri de muncă şi de reducere a impactului asupra mediului înconjurător într-un mod
eficient din punct de vedere al costurilor”;

−

care este calendarul concret pe care şi-l propune Comisia pentru a pune în aplicare
obiectivul Consiliului European de a elimina treptat acele ajutoare care au efecte negative
asupra mediului înconjurător şi dacă poate fi luată în considerare ideea CESE de a
direcţiona aceste fonduri cel puţin parţial către un „fond UE de dezvoltare durabilă”;
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cum va evita Comisia pe viitor contradicţiile evidente existente încă între aspiraţii şi
realitate în cadrul politicii de dezvoltare durabilă, care se manifestă, de exemplu, în mod
clar în sectorul transporturilor (a se vedea punctele 4.15 şi 4.16) şi

−

cum trebuie procedat cu acele state membre care nu au prezentat strategii naţionale adecvate
privind dezvoltarea durabilă.
−

Persoana de contact:

dna Annika Korzinek
(Tel.: 00 32 2 546 80 65
e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu)
dl Robert Kaukewitsc
(Tel.: 00 32 2 282 23 66
e-mail: robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu)

8. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII
•

Sănătate şi migraţie

−

Raportor: dl Sharma (Grupul Activităţi diverse - UK)

−

Coraportor: dna Cser (Grupul Salariaţi - HU)

-

Referinţă: Aviz exploratoriu – CESE 1001/2007

−

Punctele principale:

Accesul la tratamentul medical şi îngrijirea profilactică ar trebui acordat ca un drept al omului tuturor
persoanelor care trăiesc în UE, indiferent de statutul lor, în conformitate cu Carta Drepturilor
Fundamentale, care garantează accesul la asistenţa medicală şi profilactică.
Sănătatea ar trebui considerată o dimensiune esenţială a migraţiei.
Evaluările impactului asupra sănătăţii ar trebui să stabilească impactul potenţial atât al politicilor
sanitare, cât şi al politicilor nesanitare asupra sănătăţii migranţilor.
Sănătatea migranţilor la locul de muncă ar trebui să aibă un caracter prioritar. Aceasta ar trebui să
implice cooperarea partenerilor sociali şi a autorităţilor competente pentru asigurarea menţinerii unor
standarde ridicate de sănătate şi securitate la locul de muncă în sectoarele în care sunt angajaţi de
obicei migranţii.
Ar trebui dezvoltate tratamentele de asistenţă medicală şi serviciile profilactice care sunt adecvate
culturilor migranţilor, fără a face nici un fel de concesii în ceea ce priveşte interdicţia de mutilare
genitală a femeilor.
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poată acorda asistenţa medicală în funcţie de evoluţia necesităţilor medicale ale comunităţilor de
migranţi.
−

Persoana de contact:

•
−

Statisticile privind produsele de uz fitosanitar

−

Referinţe: COM(2006) 778 final – 2006/0258 COD – CESE 995/2007

−

Persoană de contact:

dna Ewa Kaniewska
(Tel.: 00 32 2 546 81 17
e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

Raportor: dl van Oorschot (Grupul Angajatori-NL)

dna Yvette Azzopardi
(Tel.: (Tel.: 00 32 2 546 9.818 79
e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

9. PROTECŢIA CONSUMATORILOR
-

• Cartea verde - Drepturile consumatorilor
Raportor: dl Adams (Grupul Activităţi diverse - UK)

-

Referinţe: COM(2006) 744 final – CESE 984/2007

-

Punctele principale:

CESE are îndoieli cu privire la atingerea, prin abordarea propusă în Cartea verde, a unui nivel ridicat
şi uniform de protecţie a consumatorilor în întreaga UE şi recomandă asigurarea unei astfel de
protecţii printr-un acquis comunitar simplificat, coerent şi corect aplicat.
CESE sprijină aplicarea principiilor unei mai bune reglementări în materie de protecţie a
consumatorilor.
Orice propunere de armonizare a normelor în acest domeniu ar trebui susţinută de o evaluare adecvată
a impactului şi ar trebui să aibă în vedere simplificarea şi clarificarea normelor existente.
Măsurile de îmbunătăţire a punerii în aplicare, a consolidării sau a introducerii unor procese clare şi
simple pentru redresarea situaţiei sunt tot atâtea elemente asupra cărora ar trebui să se insiste cu
prioritate.
Comitetul reaminteşte avizul său din 26 aprilie 2006 privind cadrul juridic pentru politica de protecţie
a consumatorilor, care a propus autorizarea adoptării unor măsuri de protecţie a consumatorilor ca
atare şi nu numai ca un produs secundar al realizării pieţei interne.
În sfârşit, pentru CESE, armonizarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorilor în întreaga
UE trebuie să aibă ca principiu director adoptarea celui mai bun şi mai ridicat nivel de protecţie a
consumatorilor care poate fi întâlnit în statele membre. Orice „instrument orizontal” ar trebui să se
bazeze pe cele mai înalte standarde, în timp ce „integrarea pe verticală” necesară ar trebui să se
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putea conţine norme pe deplin armonizate în domenii specifice, cum ar fi dreptul de retragere şi
definiţia consumatorului, în timp ce în alte domenii s-ar aplica o armonizare minimă.
-

Persoană de contact

dl Luís Lobo
(Tél.: (Tél.: 00 32 2 546 97 01 - e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)

10. EGALITATEA DE ŞANSE
•

Promovarea spiritului antreprenorial al femeilor în regiunea EUROMED

−

Raportor: dna Attard (Grupul Activităţi diverse - MT)

−

Referinţă: Aviz din proprie iniţiativă – CESE 1004/2007

−

Punctele principale:

Avizul prezintă situaţia actuală a femeilor în regiunea Euromed şi iniţiativele care au fost deja aplicate
pentru întărirea rolului femeilor în societate şi promovarea spiritului antreprenorial al femeilor. Este
evidenţiată importanţa educaţiei, tehnologiei informaţiilor şi accesului la finanţare.
În cadrul avizului, CESE invită Comisia Europeană să ia măsuri specifice pentru promovarea
spiritului antreprenorial al femeilor în cadrul planurilor naţionale de acţiune (PNA) ale politicii
europene de vecinătate.
De asemenea, CESE recomandă insistent consolidarea ONG-urilor şi organizaţiilor socio-profesionale
care lucrează în domeniul promovării activităţilor economice în rândul femeilor, prin intermediul
parteneriatelor public-privat.
CESE recomandă, în final, înfiinţarea unei platforme a microîntreprinderilor şi IMM-urilor în
regiunea euro-mediteraneană, care, de exemplu, să sprijine şi să dezvolte programe pentru femeileantreprenor.
−

Persoana de contact

dna Laila Wold
(Tel.: 00 32 2 546 91 58 - e-mail : laila.wold@eesc.europa.eu)

11. RELAŢIILE EXTERNE
•

Relaţiile UE-America Centrală

−

Raportor: dl Soares (Grupul Salariaţi - PT)

−

Referinţă: Aviz din proprie inţiativă – CESE 1003/2007
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Punctele principale:

Având în vedere recenta iniţiere a negocierilor pentru un acord de asociere cu America Centrală, este
util ca CESE să analizeze, de asemenea, stadiul relaţiilor cu această regiune şi să prezinte contribuţia
societăţii civile organizate a ambelor părţi chiar din prima fază a negocierilor.
CESE recomandă introducerea clauzelor sociale necesare pentru ca acordul de asociere să aducă
beneficii întregii societăţi şi să constituie un factor decisiv pentru consolidarea democraţiei, lupta
împotriva sărăciei, a excluziunii sociale şi a şomajului, precum şi pentru dezvoltarea unui model
economic care să nu ducă la sporirea şi agravarea inegalităţilor. Acest acord trebuie să servească, de
asemenea, la întărirea coeziunii sociale şi la respectarea biodiversităţii mediului (în acest sens, acordul
ar trebui să contribuie la includerea miilor de mici producători care doresc să desfăşoare activităţi
agricole mai ecologice). Pe de altă parte, în timpul negocierilor şi al aplicării ulterioare a acordului de
asociere, va trebui acordată o atenţie deosebită respectării şi aplicării stricte de către guverne a
normelor internaţionale în domeniul muncii ale OIM.
Crearea unui comitet comun de monitorizare a negocierilor, care să funcţioneze în mod
instituţionalizat, reprezintă un element-cheie al participării societăţii civile.
−

Persoană de contact:

dna Beatriz PORRES
(Tel.: 00 32 2 546 91 31
e-mail : beatriz.porres@eesc.europa.eu)

12. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
•
−

Măsuri penale - proprietate intelectuală

−

Referinţe: COM(2005) 276 final - 2005/0127-0128 COD – CESE 981/2007

−

Persoană de contact

Raportor: dl Retureau (Grupul Salariaţi - FR)

dl Luis Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 01
e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)
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