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Adunarea plenară a fost marcată de sesiunea deschisă pe tema „Schimbările climatice şi Strategia 
Lisabona”, precum şi de prezenţa dlui Leonard ORBAN, membru al Comisiei Europene, care a rostit 
o alocuţiune pe tema „Multilingvismul – o politică pentru toate părţile interesate cu implicarea 
acestora”. 
 
1. SCHIMBĂRILE CLIMATICE 
 
• Schimbările climatice şi Strategia Lisabona 

− Raportor: dl Ehnmark (Grupul Salariaţilor-SE) 
 
− Referinţă: aviz din proprie iniţiativă – CESE 1458/2007 
 
− Punctele principale: 

 
Schimbările climatice nu reprezintă o ameninţare doar pentru bunăstare, ci chiar pentru 
supravieţuirea noastră. Este vorba despre o ameninţare globală care se intensifică odată cu 
creşterea nivelului de emisii. Comitetul Economic şi Social European (CESE) solicită urgent 
Comisiei să lanseze programe şi măsuri de punere în aplicare a obiectivelor ambiţioase stabilite 
de Consiliul European în luna martie a anului curent. Cetăţenii aşteaptă semnale clare cu privire 
la priorităţi şi măsuri. Europa ar trebui să fie campionul punerii în aplicare a proiectelor, nu 
numai al elaborării acestora. 
 
CESE recomandă insistent ca Strategia Lisabona pentru competitivitate şi locuri de muncă să 
includă eforturi susţinute de combatere a schimbărilor climatice. Utilizarea Strategiei Lisabona 
ca instrument şi „ecologizarea” acesteia înseamnă că UE se poate servi de o structură existentă, 
cu o metodologie bine stabilită şi un sistem de coordonare funcţional. Este necesar ca UE să 
maximizeze eficienţa şi să folosească sinergiile existente ori de câte ori este posibil. Lupta 
împotriva schimbărilor climatice poate produce efecte concurenţiale pozitive. Pieţele mondiale 
sunt în căutare de soluţii care să implice consum redus de energie, de exemplu în domeniul 
transporturilor. Ar trebui intensificate investiţiile în cercetare şi dezvoltare. 
 
Este important, atât în termeni economici, cât şi din perspectiva schimbărilor climatice, ca 
măsurile din cadrul Strategiei Lisabona să fie adoptate ţinând seama de obiectivul „dezvoltării 
durabile”. Noul program trienal al Strategiei Lisabona ar trebui prin urmare să examineze cu 
atenţie definiţia „creşterii”. Ar trebui promovată creşterea neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon sau chiar cea care prezintă un bilanţ pozitiv din acelaşi punct de 
vedere. Comitetul a subliniat în mai multe ocazii că nu se mai poate privi creşterea dintr-o 
perspectivă exclusiv cantitativă; mai curând, este nevoie de un nou concept de creştere, care să 
pună în prim plan obiectivele calitative bazate pe criterii de durabilitate. Aceste criterii de 
durabilitate includ, desigur, o decuplare a creşterii de emisiile de gaze cu efect de seră. 

 
− Persoana de contact: dl Robert Kaukewitsch 

 (Tel.: 00 32 2 282 23 66 – e-mail: robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu) 
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2. ENERGIA 
 
• Raport asupra progresului înregistrat în domeniul biocarburanţilor 

− Raportor : dl IOZIA (Grupul Salariaţilor – IT) 
 

− Referinţă: COM(2006) 845 final – CESE 1449/2007 
 
− Punctele principale: 

 
Concluzii şi recomandări 

 
• Comitetul aprobă, în general, concluziile Consiliului European de primăvară din 8 şi 

9 martie. 
 

• Biocarburanţii din prima generaţie prezintă multe contraindicaţii şi nu răspund pe deplin 
obiectivelor europene. Au costuri de producţie şi de mediu ridicate, sustrag cerealele 
alimentaţiei umane şi hranei animalelor şi sunt parţial răspunzătoare de creşterea preţului 
cerealelor pe pieţele mondiale. 

 
În ceea ce priveşte biodieselul, se evidenţiază următoarele probleme: 

 
− o productivitate limitată; 
− costuri ridicate (0,4-0,7 €/l); 
− probleme de stabilitate (prezenţa unor compuşi oxigenaţi), care duc la dificultăţi 

de stocare. 
 

În ceea ce priveşte bioetanolul, inconvenientele sunt următoarele: 
 

− o productivitate limitată (dar mai puţin decât în cazul biodiesel-ului); 
− un consum ridicat de apă şi de îngrăşăminte; 
− inadecvare la transportul prin actualele oleoducte destinate carburanţilor pe bază 

de petrol (probleme de coroziune). 
 

• Comitetul subliniază necesitatea de a evalua cu atenţie impactul social, de mediu şi 
economic, precum şi problemele tehnice legate de producerea de biocarburanţi. În special 
una dintre aceste probleme merită examinată, şi anume cea a randamentului materiilor 
prime destinate producţiei de biocombustibili: o tonă de sfeclă de zahăr permite obţinerea 
a aproximativ 400 de litri de bioetanol (circa 1 500 Mcal). Acest randament este prea 
puţin satisfăcător şi indică un nivel redus de eficienţă, având în vedere energia necesară 
pentru transformarea biomasei în biocarburanţi. 
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• Comitetul subliniază că, din punct de vedere strict ecologic, este necesar să se ţină seama 
de riscurile despăduririi şi de cele legate de stocarea materiilor prime: va trebui ca 
problemele biologice şi biochimice corespunzătoare să fie abordate cu claritate şi atenţie. 

 
• Comitetul consideră indispensabil să se acorde o atenţie deosebită întreţinerii şi protecţiei 

solului. 
 

• Comitetul recomandă Comisiei şi tuturor instituţiilor europene să ţină seama în special de 
consumul de apă pentru producerea de biocarburanţi. 

 
• Comitetul consideră că trebuie susţinute în continuare cercetarea şi producerea 

biocarburanţilor din a doua şi a treia generaţie, cum ar fi biobutanolul. 
 

• Comitetul ia, de asemenea, în considerare posibilităţile pe care dezvoltarea 
biocarburanţilor le-ar putea oferi economiei europene, contribuind la realizarea 
obiectivelor Agendei Lisabona. 

 
• Şansele pe care le identifică sectorul agricol în dezvoltarea biocarburanţilor ar trebui 

încurajate. 
 

• Comitetul recomandă Comisiei să studieze posibilitatea de a extinde şi în sectorul 
transporturilor sistemul certificatelor de emisie, care pot constitui un stimulent 
suplimentar pentru eficientizarea căutării de noi soluţii de reducere a emisiilor poluante. 

 
• Comitetul invită Comisia să introducă o certificare obligatorie şi exhaustivă care să 

permită o producţie durabilă de biocarburanţi în toate etapele. 
 

− Persoana de contact: dl Sven Dammann  
 (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: svenn.dammann@eesc.europa.eu) 
 
• Reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme şi vehicule 

utilitare uşoare 
− Raportor : dl RANOCCHIARI (Grupul Angajatorilor – IT) 
 
− Referinţă: COM(2007) 19 final – CESE1450/2007 
 
− Punctele principale: 

 
CESE sprijină iniţiativa Comisiei Europene şi este de părere că îmbunătăţirea performanţelor 
autoturismelor în ceea ce priveşte emisiile de CO2  trebuie să depindă de capacitatea de asimilare 
a fabricanţilor, din punct de vedere financiar şi tehnologic şi de puterea de cumpărare a 
potenţialilor cumpărători. Ar trebui introdus un cadru legislativ care să prezinte un maxim de 
eficienţă din punct de vedere social, economic şi de protecţia mediului. Realizarea unui studiu de 
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impact amplu şi detaliat, ar trebui să ia în considerare factori cum ar fi: costurile şi avantajele 
diverselor opţiuni, combustibili alternativi, stimulente fiscale, utilizarea de pneuri cu rezistenţă 
redusă la rulare etc. De asemenea, CESE speră să fie ales instrumentul legislativ cât mai neutru 
cu putinţă în ceea ce priveşte concurenţa între fabricanţi. În sfârşit, CESE îşi exprimă îngrijorarea 
în ceea ce priveşte intenţia Comisiei de a elabora un instrument legislativ pentru vehiculele 
comerciale uşoare. 

 
− Persoana de contact: dl Siegfried Jantscher 

 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 
3. STRATEGIA LISABONA 
 

• Spiritul antreprenorial şi Strategia Lisabona 
− Raportor: dna Sharma (Grupul Angajatorilor - UK) 
 
− Coraportor: dl Olsson (Grupul Activităţi diverse - SE) 
 
− Referinţă: Aviz din proprie iniţiativă – CESE 1460/2007  
 
− Punctele principale: 

 
 Comitetul 
 

• consideră că spiritul antreprenorial - în sensul cel mai larg - ar trebui evidenţiat în 
Strategia Lisabona ca unul din instrumentele-cheie menite să genereze creştere 
economică şi locuri de muncă mai bune, să contribuie la coeziunea socială şi să combată 
excluderea socială; 

 
• consideră că educarea şi formarea pentru toate categoriile de vârstă şi în funcţie de 

capacităţile fiecăruia trebuie să pună în valoare creativitatea şi potenţialul tuturor 
indivizilor; 

 
• participanţii din sectorul public şi privat ar trebui să se mobilizeze pentru a dezvolta 

spiritul antreprenorial, în sensul său cel mai larg, în cadrul comunităţilor, organizaţiilor şi 
în rândul cetăţenilor; 

 
• invită Comisia Europeană să dezvolte un cadru de evaluare a progreselor şi de difuzare a 

celor mai bune practici; schimbul de cele mai bune practici este important, iar progresele 
ar putea fi urmărite în cadrul conferinţelor anuale „de bilanţ”; 

 
• ar dori ca partenerii sociali să ia în considerare avantajele cultivării spiritului 

antreprenorial şi să identifice o bază comună pentru acţiunile globale; 
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• atrage atenţia asupra faptului că trebuie promovat rolul economiei sociale şi al 
organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea spiritului antreprenorial în interesul 
societăţii şi în favoarea inovaţiilor sociale; 

 
• sprijină iniţiativa DG Ocuparea Forţei de Muncă, Probleme Sociale şi Şanse Egale de a 

lansa o „Strategie de promovare a spiritului antreprenorial” (Inclusive Entrepreneurship 
Strategy) şi intenţionează să se implice activ în această iniţiativă; 

 
• subliniază rolul crucial al mass-mediei în definirea unei Europe cu spirit antreprenorial; 

 
• îi invită pe comisarii Figel şi Verheugen să promoveze, în cadrul unei acţiuni comune a 

DG Educaţie şi Cultură şi DG Întreprinderi şi Industrie, beneficiile şi valoarea 
competenţelor şi atitudinilor specifice spiritului antreprenorial în contextul Agendei 
Lisabona, declarând anul 2009 „Anul creativităţii, inovaţiei şi spiritului antreprenorial”. 

 
− Persoana de contact: dl Torben Bach Nielsen  

 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
4. TRANSPORTURI 
 
• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – Carburanţi/transport rutier 

− Raportor: dl OSBORN (Grupul Activităţi diverse – UK) 
 
− Referinţă: COM(2007) 18 final – 2007/0183 COD – CESE 1454/2007  
 
− Punctele principale: 

 
Comitetul Economic şi Social European se pronunţă ferm în favoarea planurilor Uniunii 
Europene de a lupta împotriva schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze de seră. 
Comitetul consideră că, în sectorul transporturilor, primele măsuri trebuie luate la nivelul de 
bază, şi anume acela al combaterii presiunilor care au condus la o creştere continuă a traficului 
de toate tipurile de-a lungul a mulţi ani. Comitetul consideră, de asemenea, că încă se poate 
îmbunătăţi substanţial eficienţa energetică în toate modurile de transport. Comitetul regretă 
faptul că intenţiile iniţiale ale Comisiei cu privire la eficienţa motoarelor de maşini par să fi 
pierdut din intensitate, pentru a reduce presiunea exercitată asupra industriei automobilelor 
pentru ca aceasta să atingă standarde mai înalte. 
 
Comitetul sprijină în principiu expansiunea biocarburanţilor în Uniunea Europeană. Cu toate 
acestea, consideră că impactul general al biocarburanţilor asupra nivelurilor de CO2 trebuie 
analizat cu multă atenţie şi că este necesar ca ritmul şi amploarea expansiunii să facă obiectul 
unei monitorizări periodice. Mai exact, Comisia Europeană ar trebui să arate modul în care 
preconizează să atingă obiectivul de 10% pentru utilizarea biocarburanţilor până în 2020, date 
fiind condiţiile fixate de Consiliu pentru atingerea acesteia şi să fie pregătită să îşi schimbe 
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abordarea dacă se dovedeşte mai puţin eficientă decât s-a sperat în privinţa reducerii bioxidului 
de carbon sau dacă are efecte nedorite asupra structurii agriculturii mondiale sau asupra 
biodiversităţii. 
 
CESE admite că este totuşi necesar să se modifice regulile privind specificaţiile pentru carburanţi 
astfel cum s-a propus în prezenta directivă, aşa încât să dea posibilitatea producerii şi 
comercializării unui nou tip de benzină cu un conţinut ridicat de biocarburanţi, cu condiţia să fie 
luate în considerare preocupările legate de posibilele consecinţe ale poluării. 
 
Comitetul susţine ferm propunerea de a introduce obligativitatea industriei carburanţilor de a 
monitoriza şi raporta emisiile de gaze cu efect de seră generate pe toată durata de viaţă a 
carburanţilor pe care îi comercializează, precum şi obligativitatea reducerii acestor emisii cu 1% 
pe an din 2010 până în 2020. Comitetul consideră că există argumente puternice în favoarea 
gestionării acestor măsuri mai curând la nivel european decât la nivelul statelor membre. 

 
− Persoana de contact: dna Yvette Azzopardi 

 (Tel.: 00 32 2.546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
• Autovehicule - dispozitive de iluminare a plăcuţei de înmatriculare spate  

− Aviz categoria C 
 

− Referinţă: COM(2007) 451 final – 2007/0162 COD – CESE 1447/2007 
 

− Persoana de contact: dl. João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 0032 2 546 9245 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
• Tractoare agricole - suprimarea paraziţilor radioelectrici 
 Aviz categoria C 
 

− Referinţă: COM(2007) 462 final – 2007/0166 COD – CESE 1448/2007 
 

− Persoana de contact: dl. João Pereira dos Santos  
 (Tel.: 0032 2 546 9245 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
• Controlul transportului rutier de mărfuri periculoase - competenţă de 

executare 
 Aviz categoria C 
  

− Referinţă: COM(2007) 509 final – 2007/0184 COD – CESE 1453/2007 
 

− Persoana de contact: dl. Siegfried Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
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5. POLITICA INDUSTRIALĂ ŞI INOVAREA 
 

• Iniţiativa privind medicamentele inovatoare/înfiinţarea întreprinderii 
comune 

− Raportor: dl Dantin (GR Salariaţilor - FR) 
 
− Referinţă: COM (2007) 241 final – 2007/0089 CNS – CESE 1441/2007 
 
− Punctele principale: 

 
CESE salută ampla consultare care a precedat pregătirea regulamentului în cauză şi aprobă 
iniţiativa anunţată de a prezenta un raport anual privind rezultatele IC IMI. În schimb, Comitetul 
regretă absenţa unui bilanţ detaliat privind funcţionarea şi rezultatele obţinute de fostele 
„platforme tehnologice europene”. 
 
Industria farmaceutică este considerată ca fiind un sector strategic fundamental, iar produsele 
acesteia contribuie în mod esenţial la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor europeni. În condiţiile 
actuale de declin al cercetării europene în domeniul farmaceutic, ideea înfiinţării IC IMI 
(Întreprinderea Comună a Iniţiativei privind Medicamentele Inovatoare) este pe deplin 
justificată. 
 
CESE recomandă: 
 

• îmbunătăţirea prevederilor privind siguranţa şi eficacitatea noilor medicamente, 
 
• evitarea risipei de resurse care se produce la ora actuală din cauza duplicării activităţilor, 

atât în sectorul privat, cât şi în sectorul public, 
 
• eliminarea lacunelor în materie de calificare şi  
 
• crearea unui instrument pentru asigurarea sinergiilor necesare. 

 
− Persoana de contact: dna Claudia Drewes-Wran  

 (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
• Iniţiativa tehnologică privind sistemele informatice integrate/Înfiinţarea 

întreprinderii comune (ARTEMIS) 
− Raportor: dl Dantin (Grupul Salariaţilor - FR) 
 
− Referinţă: COM (2007) 243 final – 2007/0088 CNS – CESE 1442/2007 
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− Punctele principale: 
 

CESE subliniază importanţa strategiei inovatoare propuse în materie de investiţii, care grupează 
resursele Comunităţii, ale întreprinderilor, ale diferitelor state membre şi ale structurilor de 
cercetare-dezvoltare participante. 
 
Pentru Comitet, întreprinderea comună ARTEMIS, care se întemeiază pe un parteneriat public-
privat, reprezintă o bază solidă pentru crearea unui spaţiu de cercetare european şi o contribuţie 
importantă la competitivitatea întreprinderilor europene. 
 
CESE recomandă: 
 

• o simplificare reală a procedurilor; 
 
• un program de informare prin care să se contribuie la mobilizarea resurselor economice 

necesare; 
 
• introducerea unor programe de formare profesională care să permită adaptarea 

calificărilor lucrătorilor la locurile de muncă create prin ARTEMIS. 
 

− Persoana de contact: dna Claudia Drewes-Wran  
 (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
• Înfiinţarea întreprinderii comune Clean Sky  

− Raportor general: dl Dantin (Grupul Salariaţilor - FR) 
 
− Referinţă: COM (2007) 315 final – 2007/0118 CNS – CESE 1443/2007 

 
− Persoana de contact: dna Filipa PIMENTEL  

 (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
 
• Înfiinţarea întreprinderii comune ENIAC  

− Raportor general: dl Dantin (Grupul Salariaţilor - FR) 
 
− Referinţă: COM (2007) 356 final – 2007/0122 CNS – CESE 1444/2007 
 
− Persoana de contact: dna Filipa PIMENTEL  

 (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
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6. POLITICA AGRICOLĂ 
 
• Bilanţul de sănătate şi viitorul PAC după 2013 

− Raportor: dl Kienle (GR Angajatorilor - DE) 
 
− Referinţă: aviz exploratoriu – CESE 1457/2007  
 
− Punctele principale: 

 
CESE consideră ca fiind prioritare în bilanţul de sănătate examinarea atentă a normelor 
administrative privind exploataţiile agricole, ca şi aplicarea principiilor eco-condiţionalităţii. În 
opinia CESE, angajamentul faţă de multifuncţionalitate şi obligaţiile impuse de articolul 33 din 
Tratatul CE (obiectivele PAC) presupune luarea de măsuri în viitor care 
 

• să permită confruntarea cu riscurile instabilităţii crescute a pieţelor agricole; 
 
• să garanteze că o producţie care respectă standarde ridicate nu îşi pierde întreaga 

valabilitate din cauza unor produse de import care nu corespund exigenţelor comunitare; 
 
• şi să contribuie la garantarea şi în viitor a unei oferte diversificate de alimente. 

 
− Persoana de contact: dl Arturo Iñiguez Yuste  

 (Tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

7. POLITICA REGIONALĂ 
 
• Evoluţia indemnizaţiilor compensatorii pentru zonele defavorizate 

începând cu anul 2010 
− Raportor: dl Kienle (Grupul Angajatorilor - DE) 

 
Referinţă: Aviz din proprie iniţiativă – CESE 1456/2007 

− Punctele principale: 
 

Comitetul Economic şi Social European este de părere că zonele cu handicapuri naturale necesită 
şi merită o atenţie specială pe plan politic şi din punctul de vedere al opiniei publice. Acest lucru 
este valabil, fără excepţie, şi pentru categoria „alte zone defavorizate” (zone intermediare) 
menţionată în prezentul aviz. CESE consideră mijloacele destinate plăţilor compensatorii, 
cofinanţate de UE şi statele membre, ca fiind un instrument indispensabil pentru conservarea 
spaţiului rural şi a agriculturii în acele localităţi şi semnalează că acordarea acestor plăţi de-a 
lungul timpului trebuie să fie mai fiabilă. 
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− Persoana de contact: dl. Arturo Iñiguez Yuste  
 (Tel.: 00 32 2.546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

8. AJUTOR PENTRU DEZVOLTARE 
 

• Politica comunitară în domeniul imigraţiei şi al cooperării cu ţările de 
origine pentru promovarea dezvoltării 

− Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (Grupul Salariaţilor - ES) 
 
− Referinţă: aviz din proprie iniţiativă – CESE 1461/2007 
 
− Punctele principale: 

 
Din anul 2006, analiza relaţiilor între migraţii şi dezvoltare a dat naştere unui nou mod de 
abordare a fenomenului migraţiilor, care ia în considerare interesele ţărilor de origine, depăşind 
astfel perspectiva predominantă în Europa, conform căreia politicile privind migraţia se defineau 
doar în funcţie de necesităţile şi interesele ţărilor gazdă. 
 
Până în prezent, politicile de cooperare pentru dezvoltare ale UE nu au acordat suficientă atenţie 
rolului migraţiei ca factor în combaterea sărăciei.  
 
Deşi nu urmăreşte în mod direct nici stimularea, nici frânarea mişcărilor migratorii, prin 
combaterea sărăciei şi a inegalităţii, aceasta poate contribui la reducerea cauzelor care determină 
emigrarea nedorită. 
 
CESE propune Comisiei, Parlamentului şi Consiliului UE să promoveze, în cadrul politicii 
externe, un cadru legislativ internaţional pentru migraţie, în temeiul Declaraţiei universale a 
drepturilor omului, a Pactului privind drepturile civile şi politice şi al Pactului privind drepturile 
economice, sociale şi culturale. 
 
CESE susţine o nouă abordare pentru politicile europene, şi anume gestionarea politicii în 
domeniul imigraţiei în colaborare cu ţările de origine, astfel încât migraţiile să poată constitui un 
factor de dezvoltare pentru acestea. Cela suppose de repenser de nombreux aspects de ces 
politiques, y compris ceux ayant trait aux critères d'admission ou aux possibilités de mobilité des 
immigrants. 
 
CESE consideră că ar trebui reduse costurile intermedierii financiare a transferurilor de fonduri, 
în scopul optimizării beneficiului pentru ţările de origine. 
 
UE trebuie să sprijine reţelele transnaţionale ale diasporei ca modalitate de stimulare a 
dezvoltării ţărilor de origine. 
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CESE pledează pentru întoarcerea în ţară şi creşterea posibilităţilor de mobilitate, ca mod de 
recuperare a capitalului uman şi de evitare a exodului de creiere şi solicită o politică de admisie a 
imigranţilor în acord cu obiectivele de dezvoltare, întrucât a primi imigranţi înseamnă a contribui 
la dezvoltare. 
 

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

9. PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA LUCRĂTORILOR 
 
• Sistemul de credite şi excluderea socială într-o societate prosperă  

− Raportor: dl PEGADO LIZ (Grupul Activităţi diverse – PT) 
 
− Referinţă: Aviz din proprie iniţiativă – CESE 1459/2007  
 
− Punctele principale: 

 
În lipsa oricăror orientări comunitare în domeniu, diferitele state membre şi-au dezvoltat propriile 
sisteme naţionale prin care se încearcă prevenirea supraîndatorării persoanelor şi familiilor, 
tratarea cazurilor de supraîndatorare, ajutarea persoanelor sau familiilor în sensul ieşirii din 
îndatorare şi oferirea de asistenţă acestora. 
 
Avizul sugerează înfiinţarea unui Observator European al Îndatorării care să monitorizeze 
evoluţia fenomenului la nivel european, să devină un forum pentru dialogul dintre părţile 
interesate şi să propună, să coordoneze şi să evalueze impactul măsurilor de prevenire şi de 
limitare a fenomenului. 
 
Cu toate acestea, Comitetul este conştient de faptul că o coordonare a acţiunilor de acest tip şi de 
o asemenea anvergură nu poate fi realizată decât dacă Comisia, Parlamentul European şi 
Consiliul, în dialog strâns cu societatea civilă organizată, care reprezintă masa celor preocupaţi de 
această chestiune (familiile, lucrătorii, consumatorii, instituţiile financiare etc.) decid că aceasta 
este o prioritate. 
 
Se recomandă insistent realizarea unei monitorizări în ceea ce priveşte cercetarea fundamentală, 
consultările, propunerile legislative şi alte propuneri relevante, începând cu publicarea unei Cărţi 
verzi care să definească termenii problemei şi care să dea o posibilitate de exprimare tuturor 
părţilor interesate, prin intermediul unei consultări publice extinse. 
 
CESE invită Parlamentul European şi Consiliul să îşi însuşească preocupările majore pe care 
avizul încearcă să le abordeze în numele societăţii civile şi să le acorde prioritate în cadrul 
agendelor lor politice respective. 
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− Persoana de contact: dna Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
 
• Rele tratamente aplicate persoanelor vârstnice 

− Raportor: dna HEINISCH (Grupul Activităţi diverse - DE) 
 
− Referinţă: Aviz exploratoriu – CESE 1465/2007 (f.7652)  
 
− Punctele principale: 

 
 Comitetul 

 
• subliniază că articolul 25 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, 

recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor vârstnice de a duce o viaţă demnă şi 
independentă; provocarea viitorului va consta în a gestiona pozitiv această schimbare 
demografică; 

 
• menţionează că relele tratamente aplicate persoanelor vârstnice este un subiect adesea 

neglijat; un risc deosebit prezintă persoanele vârstnice dependente de îngrijire şi/sau care 
trăiesc izolat sau în centre de îngrijire; 

 
• CESE solicită aşadar în mod expres Preşedinţiilor Consiliului UE să se dedice temei 

relelor tratamente aplicate persoanelor vârstnice, îndeosebi în cadrul serviciilor de 
îngrijire care le sunt acordate; 

 
• consideră că este necesară o strategie la nivel european; baza acestei strategii 

paneuropene trebuie să fie constituită de un studiu la nivel european pe tema relelor 
tratamente aplicate persoanelor vârstnice, în special în situaţia în care aceştia sunt 
dependenţi de îngrijire; 

 
• consideră că este imperios necesar să aibă loc o discuţie la nivelul UE privind procedeele 

şi modelele de „bune practici”, cu scopul de a asigura calitatea şi de a dezvolta standarde 
în domeniul serviciilor de îngrijire; 

 
• singura modalitate eficace de a combate relele tratamente aplicate persoanelor vârstnice, 

în special în situaţia în care acestea sunt dependente de îngrijire, se situează la nivelul 
naţional corespunzător; din acest motiv, planurile naţionale de acţiune trebuie ia 
îndeosebi în considerare următoarele; 

 
• este fundamentală eliminarea statutului de tabu al temei relelor tratamente aplicate 

persoanelor vârstnice aflate în îngrijire printr-o sensibilizare corespunzătoare a publicului 
larg; 
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• adoptarea de directive-cadru şi de baze legislative, care să corespundă Cartei Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene; 

 
• elaborarea de rapoarte naţionale privind prevenirea relelor tratamente aplicate persoanelor 

vârstnice în cadrul serviciilor de îngrijire la domiciliu sau într-un centru specializat; 
 

• trebuie luate măsuri de îmbunătăţire a nivelului de informare a persoanelor şi instituţiilor 
direct implicate în îngrijire, pentru sporirea capacităţii de acţiune şi a cooperării acestora; 

 
• crearea unei oferte de consiliere exhaustive, accesibile şi confidenţiale; 

 
• crearea de oferte de degrevare a rudelor care acordă îngrijire şi de posibilităţi de 

consiliere şi sprijin pentru personalul specializat; 
 

• crearea de reţele de cooperare, între toţi actorii şi instituţiile implicate direct în acordarea 
de servicii de îngrijire. 

 
− Persoana de contact: dl Torben Bach Nielsen  

 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – email: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 

• Statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi 
securitatea în muncă 

− Raportor: dl Retureau (Grupul Salariaţilor - FR) 
 
− Referinţă: COM(2007) 46 final – 2007/0020 COD – CESE 1463/2007 
 
− Punctele principale: 

 
Comitetul sprijină regulamentul propus şi temeiul juridic al acestuia; propunerea răspunde 
principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, permiţând colectarea de date statistice utile în 
realizarea strategiei comunitare în materie de sănătate şi securitate în muncă, pentru care 
necesitatea unui cadru juridic clar îşi face simţită prezenţa. 
 
Având în vedere îndeosebi mobilitatea lucrătorilor, CESE subliniază importanţa definiţiilor şi a 
sistemelor comune de recunoaştere în ceea ce priveşte: 

 
• accidentele de muncă şi accidentele în drumul spre locul de muncă; 
 
• bolile profesionale cauzate de condiţiile de muncă şi/sau de produsele utilizate; 
 
• incapacităţile şi invalidităţile parţiale sau permanente provocate de accidentele sau bolile 

legate de locul de muncă, precum şi zilele de muncă pierdute. 
 



- 14 - 

Greffe CESE 167/2007   EN/FR-RDAN/aa 
 .../... 

În statisticile privind numărul de persoane implicate în fiecare tip de incident, Comitetul consideră 
că este util să se ia în considerare sexul şi vârsta victimelor, precum şi, în măsura posibilului, tipul 
legăturii contractuale. Trebuie acordată o atenţie deosebită confidenţialităţii datelor personale 
colectate. 
 
Potrivit Comitetului, cooperările cu OIM şi OMS ar trebui extinse. Regulamentul propus 
reprezintă, în opinia Comitetului, unul dintre cele mai utile mijloace pentru a obţine convergenţa 
între tipul şi definiţiile datelor de înregistrat şi metodele de colectare şi de analiză a acestor date. 

 
− Persoana de contact: dl Alan Hick 

 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 

• Securitatea socială a lucrătorilor şi a membrilor familiilor acestora 
− Raportor: dl Rodríguez García-Caro (Grupul Angajatorilor - ES) 
 
− Referinţă: (COM(2007) 159 final - 2007/0054 (COD) – CESE 1464/2007  
 
− Punctele principale: 

 
Comitetul Economic şi Social European sprijină modificările introduse în anexele 
Regulamentului nr. 1408/71, având convingerea că acestea vor servi la îmbunătăţirea 
conţinutului acestuia şi că vor aduce beneficii cetăţenilor în cauză. Acest sprijin se manifestă în 
special în cazul modificărilor care permit introducerea anumitor prestaţii în cadrul coordonării, 
pentru ca acestea să nu mai constituie excepţii sau concepte neexportabile. 
 
Ca reprezentant al partenerilor sociali şi al societăţii civile organizate, Comitetul Economic şi 
Social European, doreşte să atragă atenţia asupra lentului proces legislativ prin care trece 
propunerea de regulament de aplicare a Regulamentului nr. 883/2004. Comitetul nu ar elabora 
prezentul aviz dacă regulamentul menţionat ar fi intrat în vigoare; De aceea, CESE solicită 
Parlamentului European şi Consiliului să accelereze la maximum procesul decizional şi să 
permită ca noua coordonare a sistemelor de securitate socială să intre în vigoare cât mai curând. 

 
− Persoana de contact: dna Maria Judite Berkemeier 
 (Tel.: 00 32 2 546 9897 – e-mail: mariajudite.berkemeyer@eesc.europa.eu) 
 
 

10. EXTINDERE 
 

• Croaţia pe calea aderării 
− Raportor: dna Sigmund (Grupul Activităţi diverse - AT) 
 
− Referinţă: aviz din proprie iniţiativă – CESE 1468/2007 
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− Punctele principale: 
 
Comitetul salută desfăşurarea rapidă a negocierilor şi participarea amplă a societăţii civile 
organizate din Croaţia la acest proces, dar subliniază că este absolut necesară contribuţia tuturor 
organizaţiilor reprezentative interesate ale societăţii civile şi în special implicarea pe scară largă a 
partenerilor sociali în negocierea tuturor capitolelor care sunt relevante pentru aceştia. 
 
Situaţia economică în Croaţia este stabilă, dar există diferenţe regionale semnificative. În ceea ce 
priveşte situaţia socială, în ciuda unor progrese remarcabile în ultimii ani, este încă nevoie de 
acţiune, de exemplu în vederea eliminării problemelor de pe piaţa muncii. Comitetul consideră că 
este important să se creeze un mediu favorabil afacerilor şi în special IMM-urilor, care sunt 
motoare ale creşterii şi creării de locuri de muncă, mai ales în regiunile defavorizate. 
 
O evoluţie în dezvoltarea societăţii civile croate poate fi recunoscută şi pornind de la activităţile 
organizaţiilor nonguvernamentale. Dacă până acum activitatea sectorului civil s-a concentrat pe 
protecţia şi promovarea drepturilor omului şi pe activităţi umanitare, în prezent se pune din ce în 
ce mai mult accentul pe configuraţia politicii sociale şi drepturile sociale. 
 
În cadrul activităţilor societăţii civile din Croaţia, dialogul social al partenerilor sociali la diverse 
niveluri merită o atenţie deosebită. Cadrul instituţional pentru un dialog social tripartit 
(angajatori şi sindicate ca parteneri ai guvernului) este foarte bine dezvoltat în cadrul Consiliului 
Economic şi Social croat. Până în prezent acesta nu a produs însă aproape nici un fel de rezultate 
concrete. 
 
Comitetul oferă ajutorul şi cooperarea sa, care ar putea să se concretizeze de exemplu în 
următoarele forme: 
 

• întâlniri sectoriale cu reprezentanţi ai societăţii civile organizate din Croaţia în scopul 
schimbului de informaţii, opinii şi experienţe; 

 
• participarea membrilor CESE la seminare sau alte iniţiative în cadrul IPA (Instrumentul 

de Asistenţă pentru Preaderare); 
 
• cooperarea cu organizatorii unei campanii croate de informare şi comunicare privind 

aderarea, în cadrul căreia vor fi elaborate împreună cazuri tipice care ilustrează într-un 
mod transparent şi inteligibil consecinţele aderării pentru anumite grupuri ale populaţiei. 

 
− Persoana de contact: dl Loïc Defaye 

 (Tel.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loic.defaye@eesc.europa.eu) 
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11. FISCALITATE 
 
• Regimul de impozitare a motorinei 

− Raportor: dl. BURANI (Grupul Angajatorilor – IT) 
 
− Referinţă: COM (2007) 52 final – 2007/0023 CNS – CESE 1466/2007 
 
− Punctele principale: 

 
Propunerea de directivă este justificată – deşi face obiectul câtorva rezerve exprimate de CESE.  
 
CESE recomandă printre altele luarea în considerare a creşterii generalizate a preţurilor, a 
consecinţelor în materie de politici industriale, a condiţiilor din regiunile periferice, a 
competitivităţii externe a UE, a ocupării forţei de muncă, a productivităţii globale şi eficienţei 
sectorului transportului auto şi a caracterului specific al sistemului de rambursare. 

 
− Persoana de contact:  dna Imola Bedő 

 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Dispoziţii temporare cu privire la TVA 

− Raportor: dl. BURANI (Grupul Angajatorilor – IT) 
 
− Referinţă: COM(2007) 381 final/2 – 2007/0136 CNS – CESE 1467/2007 
 
− Punctele principale: 

 
CESE felicită Comisia pentru activitatea sa. Din punctul de vedere al corectitudinii tehnice, 
propunerea este ireproşabilă: doar aspectele politice vor juca un rol în continuarea procesului 
decizional. CESE atrage atenţia factorilor de decizie asupra faptului că atât piaţa, cât şi cetăţenii 
au nevoie de legi transparente, echitabile şi adoptate rapid. 

 
− Persoana de contact:  dna Imola Bedő 

 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 

12. PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
 
• Protecţia consumatorilor – proprietatea periodică 

− Raportor: dl PEGADO LIZ (Activităţi diverse -PT) 
 
− Referinţă: COM(2007) 303 final – 2007/0113 COD – CESE 1445/2007 
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− Punctele principale: 
 

CESE este, în general, de acord cu propunerea Comisiei, deşi consideră că acesta este domeniul 
care justifică armonizarea maximă, astfel cum este exprimat în Cartea verde privind revizuirea 
acquis-ului comunitar, date fiind natura unică a dreptului în cauză şi discrepanţele majore la nivel 
naţional în caracteristicile naturii sale juridice. 
 
Comitetul consideră că pragul măsurilor de protecţie a drepturilor consumatorilor a fost stabilit 
prea jos. CESE solicită Comisiei, cu tot respectul cuvenit principiului subsidiarităţii, să 
reglementeze şi alte aspecte ale propunerii, la fel de importante, pornind de la premisa unui nivel 
mai înalt de protecţie a consumatorului. 
 
De aceea, CESE 
 

• sugerează să fie aduse îmbunătăţiri mai multor dispoziţii care privesc regimul juridic 
aplicabil drepturilor respective, conţinutului contractului principal şi relaţiei acestuia cu 
contractele auxiliare; 

 
• subliniază importanţa furnizării de informaţii corespunzătoare către părţile contractante – 

în special consumatorilor mai puţin informaţi, fără a exclude posibilitatea ca un stat 
membru să poată adopta sancţiuni penale; 

 
• înaintează o serie de amendamente şi recomandări menite să îmbunătăţească aspectele 

juridice ale propunerii, să consolideze şi să armonizeze ideile, conceptele sau practicile 
deja cuprinse în alte directive. 

 
− Persoana de contact: dl Luís Lobo 

 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
 
13. CERCETARE ŞI DEZVOLTARE 
 

• Spaţiul European de Cercetare (Carte verde) 
− Raportor: dl Wolf (Grupul Activităţi diverse – DE) 
 
− Referinţă: COM(2007) 161 final – CESE 1440/2007 
 
− Punctele principale: 

 
Comitetul salută intenţia Comisiei de a întări şi dezvolta Spaţiul European de Cercetare. 
Obiectivele definite şi propunerile menţionate sunt în mare măsură adecvate şi merită să fie 
susţinute, dar au nevoie de completări şi, în unele cazuri, de clarificări sau modificări. 
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În acest aviz, Comitetul analizează câteva aspecte ale temei şi aduce o serie de sugestii privind: 
crearea unei pieţe europene a forţei de muncă atractive pentru cercetători, pentru a face din 
Europa liderul mondial în cercetare şi dezvoltare prin introducerea măsurilor necesare în vederea 
atingerii acestui obiectiv, utilizarea de fonduri structurale pentru sprijinirea infrastructurii de 
cercetare-dezvoltare, obiectivul creării unei infrastructuri ştiinţifice şi tehnologice de vârf şi 
atracţia cercetării europene şi stoparea exodului de creiere actual, printre altele. 

 
− Persoana de contact: dna Filipa PIMENTEL  

 (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

14. TELECOMUNICAŢII 
 
• Servicii mobile prin satelit 

− Raportor general: dl Opran (Grupul Angajatorilor - RO) 
 
− Referinţă: COM(2007) 480 final – 2007/0174 COD – CESE 1452/2007 
 
− Punctele principale: 

 
CESE se declară de acord cu propunerea de decizie a Parlamentului European şi Consiliului 
privind selecţia şi autorizarea operatorilor care furnizează servicii mobile prin satelit şi 
recomandă adoptarea şi intrarea în vigoare imediată a acesteia. 
 
CESE susţine cu tărie obiectivul prioritar al propunerii de decizie supuse dezbaterii - aşa cum 
este ea formulată în titlul 1, art. 1(1) – constând în crearea unei proceduri unice, coordonate la 
nivel comunitar, privind selecţia si autorizarea de către statele membre ale Uniunii a operatorilor 
de sisteme mobile de comunicaţii prin satelit. 
 
CESE consideră că necesitatea adoptării imediate a acestei decizii este impusă de: 

 
• capacitatea naturală a sistemelor de comunicaţii prin satelit de a acoperi regiuni mari din 

Europa şi din mai multe state membre simultan; 
 
• numărul relativ limitat de frecvenţe radio puse la dispoziţie pentru acest tip de 

comunicaţii; 
 
• soluţiile divergente în materie de selecţie şi autorizare în vigoare în prezent la nivel 

naţional în statele membre; 
 

• actuala eficienţă redusă a utilizării spectrului radio disponibil. 
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CESE subliniază că realizarea şi utilizarea sistemelor de comunicaţii prin satelit constituie, prin 
însuşi domeniul pe care-l acoperă, iniţiative majore ce asigură extinderea industriei spaţiale 
europene şi dezvoltarea de aplicaţii specifice din domeniul comunicaţiilor, în total consens cu 
Strategia de la Lisabona de promovare a dezvoltării durabile, inclusiv prin contribuţia directă 
adusă la crearea de noi locuri de muncă în condiţiile existenţei unei competitivităţi sporite. 
 

CESE ia act cu satisfacţie de existenţa unei importante dotări tehnice în domeniu la nivelul UE, 
fapt ce vine în sprijinul acestei propuneri - având în vedere că trei dintre marii operatori de 
sisteme satelitare din lume sunt europeni, iar comunicaţiile prin satelit reprezintă 40% din 
veniturile actuale ale sectorului spaţial european. 
 

CESE apreciază consensul obţinut de Comisie în promovarea acestei propuneri, care a întrunit 
încă din faza de proiect sprijinul tuturor părţilor interesate consultate: industria de sateliţi, 
operatorii de reţele de telecomunicaţii, Agenţia Spaţială Europeană şi autorităţile de reglementare 
naţionale din statele membre. 

 

În acelaşi timp, CESE afirmă că – în actuala sa formă finală prezentată – decizia soluţionează în 
mod echitabil opiniile divergente exprimate în timpul consultărilor, referitoare la: metodele şi 
criteriile de selecţie; necesitatea creşterii flexibilităţii la nivel naţional în ceea ce priveşte durata 
perioadei de obţinere a autorizaţiei şi a perioadei de validitate a acesteia; coordonarea mai 
detaliată a procedurilor naţionale de autorizare. 

 

− Persoana de contact: dna Agota Bazsik  
 (Tel.: 0032 2 546 8658 – e-mail: Agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 

15. STANDARDE COMUNITARE 
 

• Instrumente de cântărire 
 Aviz categoria C 
 

− Referinţă: COM(2007) 446 final – 2007/0164 COD – CESE 1446/2007 
 

− Persoana de contact: dl. João Pereira dos Santos  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Modificare – aplicarea anumitor dispoziţii Estoniei 
Aviz categoria C 

 

− Referinţă: COM(2007) 411 final – 2007/0141 COD – CESE 1451/2007 
 

− Persoana de contact: dl. Siegfried Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


