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Adunarea Plenară a fost marcată de prezenŃa doamnei Fischer Boel, comisar european, care a 
intervenit pe tema evaluării „stării de sănătate” a PAC, precum şi a doamnei Reding, comisar 
european, care a intervenit pe tema reŃelelor şi serviciilor de comunicaŃii electronice. De asemenea, cu 
ocazia acestei sesiuni a avut loc decernarea premiului CESE 2007 pentru societatea civilă organizată, 
care a avut trei laureaŃi. 
 
 

1. STRATEGIA LISABONA  
 

• Aplicarea Strategiei Lisabona: situaŃia actuală şi perspective 
− Raportori : dl VAN IERSEL (Angajatori - NL) 
 dl BARABÁS (ActivităŃi diverse - HU) 
 
− ReferinŃă: Avizul din proprie iniŃiativă CESE 1428/2007 fin - CESE 1715/2007 
 
− Puncte-cheie: 
 
CESE consideră că aplicarea Agendei Lisabona nu se poate limita la factorii de decizie politică, 
legislatori şi grupuri la nivel înalt. Aplicarea trebuie să se dovedească a fi un proces pentru toŃi şi cu 
participarea şi răspunderea tuturor, din două motive: 
 

− este de dorit să se obŃină contribuŃii din partea multor cercuri ale societăŃii, pentru a 
determina cele mai bune abordări; 

− procesul de punere în aplicare în statele membre depinde în mare parte de colaborarea 
dintre toate părŃile interesate.  

 
Sunt esenŃiale punerea în aplicare şi modul de asigurare a acesteia prin Ńinte, obiective măsurabile şi 
calendare. Societatea civilă organizată în întregime şi mai cu seamă CES-urile naŃionale pot juca un 
rol eficace în identificarea deficienŃelor şi găsirea de soluŃii durabile. 
 
Schimburile de păreri şi practici între CES-urile naŃionale privind Programele naŃionale de reformă şi 
Agenda Lisabona ar putea fi foarte utile. CESE ar putea oferi un forum pentru aceste schimburi. 
 
CESE propune obŃinerea unui mandat din partea Consiliului European pentru publicarea unui raport 
anual conŃinând informaŃii despre implicarea societăŃii civile organizate şi a CES-urilor naŃionale, 
acolo unde există, în evoluŃia Strategiei Lisabona, incluzând sugestii concrete şi îmbunătăŃiri dorite. 
 

− Persoană de contact: Jüri Soosaar 

 (Tel.: 00 32 2 546 9628, e-mail: juri.soosaar@eesc.europa.eu) 
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2. COMERCIALIZAREA PRODUSELOR  
 

• Comercializarea produselor/cerinŃe de acreditare şi supraveghere a pieŃei 
− ReferinŃe: COM(2007) 37 final - 2007/0029 COD 

• Cadrul comun pentru comercializarea produselor 
− ReferinŃe: COM(2007) 53 final - 2007/0030 COD 

• Produse comercializate/reguli naŃionale de aplicat în alte state membre 

− ReferinŃe: COM(2007) 36 final - 2007/0028 COD- CESE 1693/2007 
 

− Raportor:  dl PEZZINI (Angajatori - IT) 
 

− Puncte-cheie: 
 
Comitetul nu poate decât să fie pe deplin de acord cu pachetul legislativ propus de Comisie pentru 
această chestiune şi consideră că astfel de propuneri vor permite înregistrarea de progrese importante, 
în ceea ce priveşte: 
 

• o punere în aplicare eficientă şi uniformă a principiului recunoaşterii reciproce, 

• consolidarea supravegherii pieŃei,  

• un sistem european comun de acreditare, văzut ca serviciu public de interes general, 

• niveluri comune de competenŃă în cazul organismelor de certificare acreditate,  

• criterii de selecŃie mai riguroase şi proceduri armonizate de selecŃie pentru evaluarea 
conformităŃii, 

• o mai mare cooperare, continuă şi sistematică, între autorităŃile naŃionale, 

• o protecŃie juridică mai mare pentru marcajul CE, evitându-se astfel confuziile cauzate de 
un număr prea mare de marcaje, 

• identificarea şi definirea precisă a responsabilităŃilor, pentru oricine introduce produse pe 
piaŃă, 

• un cadru normativ mai omogen şi cu o mai mare coerenŃă în ceea ce priveşte testările 
existente, cu niveluri ridicate de conformitate şi niveluri minime de sarcini administrative, 

• garanŃia trasabilităŃii pentru orice produs introdus pe piaŃă, 

• deplina aplicare a principiului proporŃionalităŃii procedurilor şi costurilor de certificare, în 
special pentru întreprinderile mai mici şi pentru produsele care nu sunt de serie sau sunt 
de serie limitată, 

• deplina implicare a tuturor actorilor de pe piaŃă, şi în special a consumatorilor, prevederea 
explicită a unor mecanisme de recurs extrajudiciare, cu termene şi costuri reduse la un 
minim necesar. 

 

− Persoană de contact: Jean-Pierre Faure 

 (Tel.: 00 32 2 546 9615, e-mail: jeanpierre.faure@eesc.europa.eu) 
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3. POLITICA INDUSTRIAL Ă ŞI DE INOVARE  
 

• Dezvoltarea industriei europene a cimentului 
− Raportor : dl KRZAKLEWSKI (SalariaŃi - PL) 

− Coraportor: dl ČINČERA (Cat. 3 - CZ) 
 
− ReferinŃă: Raportul de informare CESE 1041/2007 fin rev. 
 

− Puncte-cheie: 
 
Industria cimentului are un impact major asupra mediului, în ciuda faptului că există instrumente şi 
norme adecvate care se aplică în acest sector şi care permit controlarea riscului şi efectelor, precum şi 
a faptului că se iau măsuri pentru îmbunătăŃirea profilului său ecologic. 
 
Politica europeană în materie de emisii de CO2 ar trebui modificată, prin includerea unor referiri mai 
detaliate la elementele specifice ale sectorului cimentului şi prin luarea mai atentă în considerare a 
contextului global, în vederea evitării riscului ca solicitările crescânde pentru produs să fie satisfăcute 
prin importuri provenind din fabrici mai puŃin performante şi situate în Ńări care nu sunt parte la 
Protocolul de la Kyoto. 
 
În acest context, dacă nu sunt îmbunătăŃite şi modificate corespunzător, instrumentele utilizate în 
combaterea schimbărilor climatice ar putea să afecteze nu numai competitivitatea, ci şi, în mod 
paradoxal, mediul înconjurător. Alocarea cotelor de emisie ar trebui precedată de o analiză care să 
stabilească obiective durabile, să evite perturbarea pieŃei şi să-i motiveze pe antreprenori să 
îmbunătăŃească eficienŃa energetică şi, prin aceasta, să reducă în continuare emisiile de CO2. Sistemul 
ETS poate funcŃiona eficient în perioada post-Kyoto numai dacă este introdus şi în statele care nu fac 
parte din UE, şi dacă este mai bine adaptat pieŃei globale, la nivel de sector.  
 
Prin utilizarea tehnologiei de ardere a deşeurilor şi a noilor tehnologii, care combină generarea de 
electricitate şi producerea de ciment în fabrici hibride, sectorul poate contribui la reducerea utilizării 
carburanŃilor fosili şi la conservarea resurselor naturale. 
 
În cele din urmă, instituŃiile europene şi partenerii sociali europeni din sectorul cimentului ar trebui să 
consolideze dialogul din acest sector atât la nivel naŃional, cât şi european, în special cu privire la 
problemele de sănătate şi siguranŃă la locul de muncă, aspecte cum ar fi formarea personalului şi 
dobândirea de competenŃe fundamentale şi riscul reducerii locurilor de muncă din cauza relocalizării 
previzibile a activităŃilor în Ńări care nu au aderat la Protocolul de la Kyoto, precum şi tendinŃa în 
creştere de a importa ciment din aceste Ńări. 
 

− Persoană de contact: Pol Liemans 

 (Tel.: 00 32 2 546 8215, e-mail: pol.liemans@eesc.europa.eu) 
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• Normele de mediu şi mutaŃiile industriale 

− Raportor: dl PEZZINI (Angajatori - IT) 

− Coraportor: dl NOWICKI (Cat. 3 - PL) 
 
− ReferinŃă: Avizul din proprie iniŃiativă CESE 1709/2007 
 

− Puncte-cheie: 
 
Comitetul consideră că toŃi agenŃii economici şi sociali, fie publici, fie privaŃi, politicienii şi 
autorităŃile publice trebuie să înŃeleagă pe deplin faptul că ne aflăm în faŃa unei noi revoluŃii 
industriale, care pune calitatea vieŃii şi a mediului în centrul dezvoltării şi care necesită o abordare 
nouă, integrată a planificării, producŃiei şi consumului, precum şi a conservării şi gestionării 
resurselor naturale. 
 
Comitetul consideră că există o urgentă necesitate de trecere de la o abordare defensivă, cu reacŃii 
reflexe, la una hotărâtă şi proactivă, de pregătire a viitorului prin lansarea, la nivelul UE şi al statelor 
membre, a unui cadru clar şi stabil de acŃiuni pozitive, cu o bază durabilă. 
 
Comitetul consideră că este esenŃial ca, la nivelul Uniunii Europene, să fie încorporate noi iniŃiative 
industriale durabile în fondurile structurale, în programele comunitare de inovare, cercetare şi formare 
şi în instrumentele financiare respective. 
 
Comitetul reaminteşte Comisiei şi statelor membre necesitatea de a accelera adoptarea de măsuri 
concrete de simplificare, pentru a elimina sarcinile administrative inutile şi a reduce costurile mereu în 
creştere din cauza sarcinilor birocratice şi tehnice impuse de legislaŃia curentă în materie de mediu; 
aceasta va trebui raŃionalizată şi consolidată, pentru coerenŃă. 
 
După cum CESE, Comisia, Consiliul şi Parlamentul European au repetat adesea, este esenŃial să se 
reducă sarcinile administrative şi birocratice care grevează întreprinderile, pentru a elibera energiile 
economice şi sociale ale întreprinderilor şi a le reorienta spre modernizarea durabilă a mediului 
organizaŃional şi de producŃie şi a structurilor corespunzătoare. 
 

− Persoană de contact: (Tel.: 00 32 2 546 8628, e-mail: ccmi@eesc.europa.eu) 
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• Dezvoltarea industriei automobilelor în Europa 

− Raportor: dl ZÖHRER (SalariaŃi - AT) 

− Coraportor: dl GLAHE (Cat. 1 - DE) 
 

− ReferinŃă: Raportul de informare CESE 1065/2007 fin rev. 
 

− Puncte-cheie: 
 
Raportul de informare cuprinde atât producătorii finali (Original Equipment Manufacturer/OEM), cât 
şi industria furnizorilor de componente şi echipamente. 
 
Raportul efectuează o analiză globală a sectorului orientată spre viitor: examinează tendinŃele 
mediului industrial; face o trecere în revistă a evoluŃiei sectorului în ultimii zece ani şi analizează 
amănunŃit condiŃiile de producŃie actuale şi cifrele comerciale referitoare atât la autoturisme, cât şi la 
vehicule utilitare. 
 
De asemenea, raportul analizează rolul producătorilor de componente pentru industria automobilelor 
şi rolul important al acestora în lanŃul de valori şi de aprovizionare al sectorului de automobile. 
Raportul face şi o analiză a relaŃiilor producător-furnizor şi a provocărilor cu care aceştia se vor 
confrunta în viitor 
 
Principalele concluzii şi recomandări ale Comitetului sunt următoarele: 
 
Cea mai mare provocare pentru industria automobilelor constă în asigurarea compatibilităŃii dintre 
necesitatea mobilităŃii individuale şi a transportului de mărfuri, pe de o parte, şi volumul de trafic 
apropiat de capacitatea maximă, deteriorarea mediului şi riscurile de securitate aferente, precum şi 
deficitul de materii prime, pe de altă parte. 
 
Comitetul îndeamnă Comisia să iniŃieze un dialog larg, la care să participe diferiŃii actori din 
industrie, societatea civilă şi politică, dar şi oameni de ştiinŃă, pentru o dezbatere de idei asupra unui 
concept al transporturilor de mâine, despre punerea în practică a acestuia şi pentru a dezvolta proiecte 
concrete. Obiectivul trebuie să fie aici abordarea integrată a unei noi politici industriale pentru 
sectorul automobilelor. 
 
Având în vedere delimitarea statistică foarte îngustă şi deci incompletă a activităŃilor din sector, se 
propune Comisiei să efectueze analize mai aprofundate privind domeniile neincluse în sectorul 
furnizorilor şi evoluŃia ocupării forŃei de muncă (surse de locuri de muncă, precum şi calificări şi 
condiŃii de muncă). 
 
Viitorul cadru de reglementare pentru sectorul automobilelor trebuie să urmeze principiul mai bunei 
reglementări. Normele legislative necesare trebuie să fie coordonate în cadrul Comisiei (şi între 
diferitele direcŃii generale) şi discutate prin consultarea din timp a celor mai importante părŃi 
implicate. 
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Pentru industria UE a automobilelor, viitorul rezidă în concurenŃa bazată pe inovare şi nu în mod 
prioritar în reducerea costurilor. 
 
Trebuie intensificată colaborarea dintre producătorii de automobile şi producătorii de componente, 
prestatorii de servicii de inginerie şi universităŃi, respectiv institute tehnice. 
 

− Persoană de contact: Amelia Muñoz Cabezon  
 (Tel.: 00 32 2 546 8373, e-mail: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 
 

• Tractoare agricole - nivelul sonor 
Aviz categoria C 

− ReferinŃe: COM(2007) 588 final - 2007/0205 COD - CESE 1695/2007 
 

− Persoană de contact: João Pereira dos Santos 

 (Tel.: 00 32 2 546 9245, e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Ameliorarea practicilor de dezmembrare a navelor - Carte verde 
− Raportor: dl ADAMS (ActivităŃi diverse - UK) 
 

− ReferinŃă: COM(2007) 269 final - CESE 1701/2007 

 

− Puncte-cheie: 
 
CESE salută propunerea Comisiei de acŃiune la nivel internaŃional şi regional cu scopul de a schimba 
cât mai curând posibil practicile actuale de dezmembrare a navelor, care sunt inacceptabile. 
 
CESE recunoaşte faptul că dezmembrarea navelor scoase din uz constituie un subiect complex; 
această activitate furnizează locuri de muncă şi materie primă Ńărilor în curs de dezvoltare, capabile să 
ofere servicii de dezmembrare la preŃuri foarte reduse. În acelaşi timp, Comitetul recunoaşte că 
penuria structurală şi alte probleme de ordin social şi juridic din anumite zone ale Asiei de Sud sunt 
strâns legate de faptul că standardele minime de siguranŃă la locul de muncă, standardele minime de 
muncă şi de protecŃie a mediului nu sunt puse în aplicare sau sunt complet inexistente. 
 
CESE consideră că: 
 

− este vital ca UE să se asigure că măsurile de siguranŃă pe care le-a impus în domeniul maritim, 
ca de exemplu în ceea ce priveşte petrolierele cu cocă simplă, nu se vor traduce doar într-un 
simplu transfer al problemelor spre Ńările în curs de dezvoltare, şi că acestea vor fi puse în 
aplicare prin regulamentul privind transportul deşeurilor, care este fondat pe principiile 
ConvenŃiei de la Basel şi pe amendamentul la aceasta („interdicŃia de la Basel”); 
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− este necesar ca OMI să stabilească un regim internaŃional strict de identificare, control şi 
eliminare a navelor scoase din uz. Acest regim trebuie să aibă un nivel de control echivalent 
cu cel al ConvenŃiei de la Basel, şi anume: să includă toate standardele relevante ale 
OrganizaŃiei InternaŃionale a Muncii (OIM); să nu permită derogări şi să împiedice navele 
scoase din uz să ajungă în Ńări care nu sunt semnatare ale convenŃiei şi care au instalaŃii 
inadecvate; 

 

− punerea în aplicare a unui astfel de acord al OMI va dura însă câŃiva ani; prin urmare (i) ar 
trebui încurajată şi susŃinută punerea în aplicare de către armatori a unor programe voluntare 
eficiente destinate să minimizeze problemele legate de dezmembrarea navelor; (ii) UE ar 
trebui să aplice în mod strict legislaŃia sa în vigoare prin punerea în aplicare a regulamentului 
privind transportul deşeurilor. Statele pe teritoriul cărora se află porturile ar trebui să fie 
autorizate să declare un vas ca fiind „scos din uz”; (iii) UE ar trebui să dezvolte un sistem de 
certificare şi audit de către o terŃă parte pentru a se asigura că instalaŃiile de dezmembrare a 
navelor sunt sigure şi ecologice; 

 

− luarea în considerare a exigenŃelor în materie de reciclare încă de la etapa de proiectare a 
navelor, identificarea riscurilor existente şi reducerea la minimum a utilizării de materiale 
toxice în construcŃia navelor vor avea un efect pozitiv pe termen lung. În acest sens, CESE 
susŃine eforturile întreprinse atât de UE, OMI, cât şi de armatorii şi constructorii de nave. 

 

− Persoană de contact:Yvette Azzopardi 

 (Tel.: 00 32 2 546 9818, e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

4. POLITICA AGRICOL Ă 
 

• Lucrătorii agricoli transfrontalieri 
− Raportor : dl SIECKER (SalariaŃi - NL) 
 

− ReferinŃă: Avizul din proprie iniŃiativă CESE 1698/2007 
 

− Puncte-cheie: 
 
În acest aviz, CESE atrage atenŃia asupra faptului că lucrătorii migranŃi trebuie să fie trataŃi în acelaşi 
fel, din toate punctele de vedere, ca şi lucrătorii rezidenŃi. La muncă egală, plată egală, ca şi instituirea 
unor condiŃii mai bune de acces la securitatea socială. Aceasta nu este doar în interesul social al 
lucrătorilor, dar şi în interesul economic al angajatorilor (condiŃii de concurenŃă echitabile pentru toŃi), 
ca şi în interesul financiar al statelor membre (la nivel fiscal). 
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CESE este de părere că propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire 
a sancŃiunilor la adresa angajatorilor de resortisanŃi din Ńări terŃe cu şedere ilegală ar trebui să se aplice 
şi angajatorilor care utilizează resortisanŃi, cu şedere ilegală, din Ńări ale Uniunii Europene supuse 
restricŃiilor. În plus, Comitetul consideră că este de cea mai mare importanŃă ca UE să vegheze atent 
nu doar la transpunerea directivei în legislaŃia tuturor statelor membre, dar şi la aplicarea acesteia în 
practică. 
 
CESE salută aprobarea de către Comisie a unei propuneri de anchetă asupra acestei (false) munci 
independente, care urmează a fi realizată de partenerii sociali europeni în domeniul construcŃiilor şi, 
de asemenea, notează cu satisfacŃie că ancheta va fi şi finanŃată de Comisie. 
 

− Personă de contact: Jakob Andersen 
 (Tel.: 00 32 2 546 9646, e-mail: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 
 

• SituaŃia locurilor de muncă în agricultură 

− Raportor: dl WILMS (SalariaŃi - DE) 
 
− ReferinŃă: Avizul suplimentar CESE 1699/2007 
 

− Puncte-cheie: 
 
În acest aviz, CESE subliniază faptul că piaŃa forŃei de muncă din UE trebuie dezvoltată într-un mod 
durabil din punct de vedere social, ceea ce înseamnă că fiecare persoană trebuie să aibă şansa de a-şi 
câştiga existenŃa prin muncă. Aceste şanse sunt limitate de mâna de lucru suplimentară ieftină din Ńări 
terŃe. Lucrătorii agricoli trebuie trataŃi în mod egal în toate privinŃele, independent de originea lor. 
 
Pe termen scurt, CESE consideră că este nevoie de acŃiune cu privire la următoarele aspecte: 
 

− pentru toŃi lucrătorii migranŃi din Europa trebuie definite standarde minime referitoare la 
raporturile de muncă şi condiŃiile de locuit; 

− lucrătorii migranŃi trebuie să dobândească prin munca lor o protecŃie socială cuprinzătoare, 
incluzând şi obŃinerea de drepturi la pensie de vârstă; 

− lucrătorii sezonieri trebuie şi ei integraŃi în scheme de calificare; 

− lucrătorii migranŃi trebuie să fie informaŃi despre condiŃiile de muncă şi drepturile lor. 
 
CESE consideră că în agricultura europeană lipseşte transparenŃa cu privire la volumul locurilor de 
muncă şi standardele sociale. În acest mod rezultă denaturări ale concurenŃei. CESE atrage atenŃia 
asupra faptului că un instrument pentru a reinstitui concurenŃa echitabilă este certificarea 
întreprinderilor după criterii sociale. 
 

− Persoană de contact: Jakob Andersen 
 (Tel.: 00 32 2 546 9646, e-mail: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 
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• Reforma OCP/vin 
− Raportor: dl KIENLE (Angajatori - DE) 
 

− ReferinŃe: COM (2007) 372 final - 2007/0138 CNS - CESE 1703/2007 
 

− Puncte-cheie: 
 

CESE atrage atenŃia că viticultura reprezintă în Uniunea Europeană mijlocul de subzistenŃă pentru 
1,5 milioane de exploataŃii, în principal mici exploataŃii familiale, şi oferă locuri de muncă cel puŃin 
sezoniere unui număr de peste 2,5 milioane de lucrători. De aceea, Comitetul insistă în mod special ca 
în cadrul reformei să fie promovate măsuri care se reflectă pozitiv asupra veniturilor viticultorilor şi 
asupra posibilităŃilor de ocupare a forŃei de muncă în sectorul vitivinicol european. 
 

CESE este de părere că este inacceptabilă eliminarea imediată a măsurilor de intervenŃie. De aceea, 
recomandă ca în cadrul naŃional de finanŃare, în perioada de „phasing out” 2008-2010, să se prevadă 
ajutoare destinate distilării pentru fabricarea băuturilor spirtoase şi pentru depozitarea privată. 
 

CESE sprijină ideea potrivit căreia conformitatea practicilor enologice cu normele OIV ar trebui 
încadrată mai consecvent în orientarea strategică a contractelor comerciale bilaterale sau 
internaŃionale. Autorizarea tuturor practicilor în materie de vinuri de import, care sunt acceptate într-
un anumit loc din lume, este contrară aplicării mai stricte a normelor OIV pentru vinurile europene şi 
ar duce la denaturări ale concurenŃei. 
 

CESE salută iniŃiativa Comisiei de a-şi modifica propunerile privind regulile de defrişare şi de a 
reduce bugetul alocat acestui domeniu. Defrişarea ar trebui propusă ca măsură voluntară pentru a 
elimina viŃa-de-vie de pe terenurile improprii cultivării sale şi pentru a atenua impactul social al 
întreruperii exploatărilor care nu sunt viabile. 
 

CESE salută iniŃiativa Comisiei de a-şi revizui calendarul iniŃial privind liberalizarea normelor de 
plantare. Cu toate acestea, CESE continuă să respingă liberalizarea totală - chiar la o dată ulterioară, 
deoarece astfel ar putea fi puse în pericol obiectivele reformei pieŃei vitivinicole pe plan economic, 
social, de mediu şi de conservare a peisajelor. Este inacceptabilă sprijinirea delocalizării producŃiei de 
vin din zone cu tradiŃie culturală în zone unde exploatarea este mai ieftină, deoarece trebuie să se Ńină 
seama de responsabilitatea globală pentru ocuparea forŃei de muncă, economia şi infrastructura 
regiunilor viticole, pentru structura socială, mediu şi protejarea mediului natural. 
 

CESE invită Comisia să prevadă în cadrul naŃional de finanŃare sprijinirea măsurilor pentru 
informarea clienŃilor şi promovarea nu numai pe pieŃele de export, ci şi în cadrul pieŃei interne. În 
acest context, trebuie să se acorde o atenŃie deosebită informării ample cu privire la avantajele 
consumului moderat de vin ca parte integrantă a unei alimentaŃii sănătoase şi a unui stil de viaŃă 
modern. CESE subliniază că măsurile de informare şi promovare trebuie să privească toate produsele 
din struguri. 
 

− Persoană de contact: Arturo Iniguez Yuste 

 (Tel.: 00 32 2 546 8768, e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
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• Agricultura în zonele cu handicapuri naturale specifice 

− Raportor: dl BROS (ActivităŃi diverse - FR) 
 

− ReferinŃă: Avizul din proprie iniŃiativă suplimentar CESE 1704/2007 
 

− Persoană de contact: Eleonora di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 9454, e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

5. PROTECłIE SOCIAL Ă 
 

• Promovarea solidarităŃii dintre generaŃii  
− Raportor:  dl JAHIER (Gr. III „activităŃi diverse” - IT) 
 

− ReferinŃe: COM(2007) 244 final - CESE 1711/2007 
 

− Puncte-cheie: 
 
CESE apreciază în mod deosebit comunicarea Comisiei care prevede un plan de acŃiuni menite să dea 
consistenŃă proiectului AlianŃei pentru familie. 
 
Va trebui aşadar să se ia măsuri pentru ca să nu existe riscul ca această nouă direcŃie de lucru să fie 
neglijată. 
 
În general, este cazul să recunoaştem, în mod pragmatic, contribuŃia practică şi substanŃială pe care 
familiile o au în continuare în societăŃile noastre. CESE consideră că trebuie să se acorde sprijinul 
necesar pentru crearea unui Observator al bunelor practici cu privire la politicile din domeniul 
familiei, în cadrul FundaŃiei Europene pentru ÎmbunătăŃirea CondiŃiilor de ViaŃă şi de Muncă. 
 
De asemenea, va fi necesar ca principalul centru de interes al Observatorului să nu se limiteze doar la 
probleme ale familiei legate de viaŃa profesională, ci să aibă în vedere mai degrabă o identificare 
exactă a nevoilor familiei şi ale generaŃiilor. O atenŃie deosebită se cuvine a fi acordată şi propunerii 
de revizuire a cotelor TVA pentru articolele destinate vârstei primei copilării. 
 

− Persoană de contact: Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 9718, e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 



- 11 - 

Greffe CESE 190/2007   FR-DMANE/hp 
 .../... 

• Animale de companie/cerinŃe de sănătate 
Aviz categoria C 

− ReferinŃe: COM(2007) 572 final - 2007/0202 COD - CESE 1705/2007 
 

− Persoană de contact: Eleonora di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 9454, e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 

 
 

6. MIGRA łIE 
 

• MigraŃie şi dezvoltare: şanse şi provocări 
− Raportor : dl SHARMA (ActivităŃi diverse - UK) 
 

− ReferinŃă: Avizul din proprie iniŃiativă CESE 1713/2007 
 

− Puncte-cheie: 
 

• Avizul din proprie iniŃiativă al CESE, intitulat „MigraŃie şi dezvoltare: şanse şi provocări”, 
analizează măsura în care migraŃia poate fi privită ca un „instrument de dezvoltare”. 

• CESE concluzionează că migranŃii joacă un rol-cheie în reducerea sărăciei în Ńările lor de 
origine, prin transferuri sau trimiteri de sume de bani. 

• Pentru a mări impactul acestor transferuri de fonduri, se recomandă să se ia măsuri în direcŃia 
diminuării costurilor de tranzacŃie la transferuri şi în direcŃia facilitării fluxului de fonduri. 

• Avizul Comitetului subliniază rolul important al comunităŃilor din diaspora în co-dezvoltarea 
Ńărilor lor de origine, pe termen mediu şi lung. 

• În acest context, este recomandabil să se accentueze cooperarea dintre comunitatea 
internaŃională şi agenŃiile de dezvoltare, pe de o parte, şi comunităŃile din diaspora, pe de altă 
parte, pentru a le ajuta pe acestea din urmă la îmbunătăŃirea capacităŃii lor. În acest scop, 
Comitetul sprijină crearea unui fond special pentru migraŃie şi dezvoltare. 

• Comitetul îndeamnă toŃi actorii să ia măsurile necesare pentru a atenua efectele exodului 
creierelor. 

• Comitetul este de părere că facilitarea migraŃiei circulare şi a celei virtuale va ajuta la 
îmbunătăŃirea capacităŃii grupurilor din diaspora, precum şi la crearea de trusturi ale 
creierelor (grupuri de experŃi) în Ńările lor de origine. 

• Comitetul solicită să se acorde mai multă atenŃie abordărilor regionale ale chestiunilor legate 
de migraŃie şi dezvoltare, conform exemplului Uniunii Africane. 

• Se recomandă ca migraŃia şi dezvoltarea să fie incluse în alte domenii politice relevante. 

• Comitetul solicită ca politicile naŃionale, ale statelor membre, să fie coerente cu politicile UE 
în domeniul migraŃiei. 

 

− Persoană de contact: Susanna Baizou 
 (Tel.: 00 32 2 546 9845, e-mail: susanna.baizou@eesc.europa.eu) 
 



- 12 - 

Greffe CESE 190/2007   FR-DMANE/hp 
 .../... 

7. ROLUL SOCIET ĂłII CIVILE ORGANIZATE ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA  

 

• RelaŃiile UE-Republica Moldova: care este rolul societăŃii civile 
organizate? 

− Raportor: dna PICHENOT (ActivităŃi diverse - FR) 
 
− ReferinŃă: Avizul din proprie iniŃiativă CESE 1714/2007 
 

− Puncte-cheie: 
 
CESE reaminteşte cu insistenŃă faptul că reuşita Planului de acŃiune UE-Republica Moldova în cadrul 
politicii de vecinătate este strâns legată de capacitatea de asociere şi de participare a organizaŃiilor din 
societatea civilă la punerea sa în aplicare. 
 
CESE recomandă stabilirea unei relaŃii susŃinute cu societatea civilă din Republica Moldova într-un 
demers de deschidere spre progres, începând cu structurarea relaŃiilor dintre noi. Prin urmare, CESE 
va organiza un eveniment la care vor participa actori locali şi regionali şi care va avea ca scop: 
 

− evaluarea mecanismelor de informare şi de consultare existente în Republica Moldova atât la 
nivel guvernamental, cât şi la nivel european, incluzând aici bilanŃul privind punerea în 
aplicare a Planului de acŃiune (2005-2008); 

− pregătirea şi formarea societăŃii civile pentru continuarea parteneriatului după 2008. 
 
CESE doreşte să se îmbunătăŃească participarea societăŃii civile moldoveneşti la dialogul cu statele 
din Balcanii Occidentali şi la dialogul regional privind Marea Neagră, îndeosebi prin cooperarea 
interregională şi transfrontalieră în jurul acestui spaŃiu strategic pentru viitorul apropiat. Cooperarea 
dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova se înscrie în cadrul unei cooperări consolidate cu 
Ńările din apropiere şi în special cu Rusia. 
 

− Persoană de contact: Raffaele Del Fiore 

 (Tel.: 00 32 2 546 9794, e-mail: raffaele.delfiore@eesc.europa.eu) 
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8. DEZVOLTARE DURABIL Ă 
 

• Adaptarea la efectele negative ale schimbărilor climatice (Carte verde) 
− Raportor: dl Osborn (ActivităŃi diverse - UK) 
 

− ReferinŃe: COM(2007) 354 final - CESE 1702/2007 
 

− Puncte-cheie:  
 

Din punctul de vedere al CESE, la elaborarea strategiilor de adaptare europene şi naŃionale, aspectele-
cheie care ar trebui luate în considerare sunt următoarele: 
 

− strategiile ar trebui să cuprindă o planificare pentru toate temele identificate în Cartea verde, 
inclusiv protecŃia costieră, inundaŃiile şi secetele, resursele de apă, incendiile, sănătatea 
publică, agricultura şi biodiversitatea, amenajarea teritoriului şi planificarea infrastructurii, 
construcŃiile etc.; 

 

− adaptării la schimbările climatice ar trebui să i se aloce o cotă mult mai mare din bugetele 
europene ale viitoarelor programe; această adaptare ar trebui să fie încorporată în criteriile de 
evaluare a programelor şi proiectelor; 

 

− Uniunea Europeană şi statele membre ar trebui să angajeze resurse noi şi fonduri suplimentare 
substanŃiale, prin care să sprijine adaptarea în Ńările în curs de dezvoltare; 

 

− strategiile de adaptare şi cele de atenuare trebuie să fie compatibile şi complementare. 
Evaluarea şi managementul riscului ar trebui să devină un instrument esenŃial de stabilire a 
priorităŃilor; 

 

− ar trebui substanŃial extinsă cercetarea europeană în materie de efecte ale schimbărilor 
climatice şi căi de adaptare; 

 

− societatea civilă europeană - inclusiv consumatorii şi publicul larg - ar trebui să fie mai 
angajată, pentru a se asigura o mai bună înŃelegere publică a problemelor pe care le creează 
schimbările climatice şi a schimbărilor de comportament care vor fi necesare pentru a limita 
viitoarele schimbări climatice şi pentru a face posibilă adaptarea la cele devenite inevitabile; 

 

− ar trebui înfiinŃat un organism independent care să monitorizeze progresele înregistrate cu 
privire la adaptarea la schimbările climatice şi măsurile de atenuare în Europa şi să exercite 
presiuni pentru acŃiunile necesare şi aplicarea angajamentelor. 

 

− Persoană de contact: Annika Korzinek 

 (Tel.: 00 32 2 546 8065, e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
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• Instrumente de piaŃă utilizate în scopuri aferente politicii de mediu 
(Carte verde) 

− Raportor: dl RIBBE (ActivităŃi diverse - DE) 
 
− ReferinŃe: COM(2007) 140 final - CESE 1697/2007 
 

− Puncte-cheie: 
 
Deşi este de acord cu argumentele prezentate şi le consideră juste şi pertinente, Comitetul ar fi dorit ca 
această Carte verde, a cărei elaborare a durat mult timp şi a cărei publicare a fost mereu întârziată, să 
fie mai explicită în privinŃa modului de funcŃionare al instrumentelor de piaŃă în viitor. Printre 
instrumentele de piaŃă se numără impozitele, taxele, subvenŃiile direcŃionate şi certificatele de emisii 
comercializabile. 
 

Comitetul invită aşadar Comisia să valorifice dezbaterea publică generată de Cartea verde pentru a 
ilustra, prin exemple concrete, potenŃialul, efectele, dar şi limitele diferitelor instrumente. Este 
momentul să se organizeze o dezbatere privind reducerea impozitării activităŃii profesionale şi 
compensarea acesteia prin venituri provenind din impozitarea activităŃilor care dăunează mediului. 
 

CESE consideră imperios necesar ca sinteza promisă privind subvenŃiile dăunătoare mediului să fie 
prezentată cât mai repede cu putinŃă şi ca aceste subvenŃii să fie suprimate într-un timp cât mai scurt. 
În opinia Comitetului, aceste subvenŃii provoacă o importantă denaturare a concurenŃei şi reprezintă o 
alocare absolut inacceptabilă a banilor publici. 
 

− Persoană de contact: Arturo Iniguez Yuste 
 (Tel.: 00 32 2 546 8768, e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

• Rolul Consiliilor NaŃionale pentru Dezvoltare Durabilă 

− Raportor: dl HAKEN (ActivităŃi diverse - CZ) 
 

− ReferinŃă: Avizul din proprie iniŃiativă CESE 1700/2007 
 

− Puncte-cheie: 
 

O privire de ansamblu asupra Consiliilor NaŃionale pentru Dezvoltare Durabilă prezintă o imagine 
foarte diversificată. În unele state membre, Consiliile NaŃionale nu există sau nu şi-au început încă 
activitatea, iar Consiliile NaŃionale care şi-au început activitatea diferă foarte mult din punct de vedere 
al misiunii, componenŃei, independenŃei, resurselor, ca şi al impactului activităŃii lor. 
 

În urma experienŃelor pozitive remarcate în statele membre care au un Consiliu NaŃional „puternic”, 
CESE solicită tuturor statelor membre să consolideze Consiliile NaŃionale pentru Dezvoltare Durabilă 
sau să creeze consilii active şi eficiente, acolo unde acestea nu există. 
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CESE recomandă consiliilor: 
 

• să includă reprezentanŃi din toate sectoarele principale relevante ale societăŃii; 

• să dispună de un grad suficient de independenŃă faŃă de guvern; 

• să joace un rol important în elaborarea strategiilor pentru dezvoltarea durabilă şi în 
monitorizarea punerii în aplicare a acestora; 

• să dispună de fonduri suficiente, astfel încât să poată aduce o valoare adăugată reală 
dezbaterilor şi procesului decizional; 

• să colecteze informaŃii, să efectueze schimburi de bune practici şi să menŃină un dialog 
deschis între consilii, mai ales prin consolidarea reŃelei EEAC (reŃeaua Consiliilor 
Consultative Europene pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă). 

 

− Persoană de contact: Annika Korzinek 
 (Tel.: 00 32 2 546 8065, e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 
 

9. PROTECłIA CONSUMATORILOR  
 

• Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanŃelor şi amestecurilor 
Aviz categoria C 

− ReferinŃe: COM(2007) 611 + 613 final - 2007/0212/0213 COD - CESE 1706/2007 
 

− Puncte-cheie:  
 
CESE este de acord cu conŃinutul acestor propuneri şi consideră că acestea nu necesită nici un fel de 
comentarii din partea sa. 
 
Comitetul îşi va expune punctul de vedere asupra conŃinutului propunerii Comisiei privind 

clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanŃelor şi amestecurilor1 într-un aviz2 care este în prezent în 

lucru şi care este programat spre adoptare la sesiunea plenară a Comitetului din martie 2008. 
 

− Persoană de contact: Maarit Laurila 

 (Tel.: 00 32 2 546 9739, e-mail: maarit.laurila@eesc.europa.eu) 

 
 

                                                      
1
  Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanŃelor şi 

amestecurilor şi de modificare a Directivei 67/548/CEE şi a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 - COM(2007)355 final. 
2
  NAT/367 - raportor dl Sears. 
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10. COEZIUNE SOCIAL Ă 
 

• Al patrulea raport privind coeziunea economică şi socială 

− Raportor : dl DERRUINE (SalariaŃi - BE) 
 
− ReferinŃe: COM(2007) 273 final - CESE 1712/2007 
 

− Puncte-cheie: 
 
Acest al 4-lea raport a fost publicat între două perioade de programare: documentul prezintă, aşadar, 
atât o analiză a impactului prealabil al politicii de coeziune a UE pe perioada 2007-2013, cât şi o 
analiză a rezultatelor obŃinute până în prezent şi un punct de plecare pentru dezbateri viitoare. 
 
CESE salută calitatea şi minuŃiozitatea cu care Comisia Europeană a elaborat cel de-al 4-lea raport de 
coeziune economică şi socială. CESE susŃine, de asemenea, iniŃiativa lansată de Comisie de a 
organiza o dezbatere amplă pe tema viitorului politicii de coeziune; avizul său cuprinde o serie de 
răspunsuri la întrebările adresate de Comisie. 
 
Comisia afirmă că disparităŃile s-au redus şi continuă să se reducă în Europa; astfel, raportul anunŃă 
faptul că, la începutul perioadei următoare de programare, 9 din cele 12 state membre care au aderat 
în 2004 şi 2007 vor fi trecut de pragul de 75% din PIB-ul european pe cap de locuitor. În consecinŃă, 
acest criteriu de referinŃă al politicii de coeziune îşi va pierde din relevanŃă. CESE consideră că este 
necesar să se lanseze deja o reflecŃie asupra acestei chestiuni. 
 
În ceea ce priveşte indicatorii economici utilizaŃi în politica de coeziune, CESE propune să se studieze 
dacă nu ar fi mai pertinentă, în cadrul viitoarei faze de atribuire a fondurilor structurale, utilizarea 
indicatorului economic reprezentat de venitul naŃional brut (VNB) mai degrabă decât a PIB-ului. 
Obiectivul este obŃinerea unei imagini mai clare asupra nivelului de trai în regiuni, evitând erorile 
cauzate de prezenŃa navetiştilor şi a investiŃiilor străine directe, care cresc în mod artificial PIB-ul unei 
regiuni, nu însă şi bogăŃia acesteia deoarece (a) navetiştii îşi cheltuiesc veniturile în regiunile lor de 
origine şi (b) profiturile realizate sunt adeseori repatriate către compania-mamă. 
 
Sunt incluse în avizul CESE trei hărŃi realizate de ORATE, care ilustrează polarizarea şi 
metropolizarea - în creştere în perspectiva anului 2030, care vor rezulta dintr-o aprofundare a 
Strategiei Lisabona în orientarea sa actuală. ORATE a luat de asemenea în calcul un scenariu 
alternativ, axat mai mult pe coeziune, iar harta corespunzătoare acestuia arată cum este posibilă 
extinderea centrului de greutate economic şi, mai ales, stimularea apariŃiei altor poli de dezvoltare 
(regiuni de la Marea Baltică, careul oriental delimitat de Viena, Berlin, Varşovia şi Budapesta, sudul 
FranŃei şi Catalonia). În acest sens, CESE reaminteşte importanŃa dezvoltării şi punerii în practică a 
unui policentrism la două niveluri în cadrul unei dezvoltări armonioase, pentru a se evita efectele 
nefaste ale polarizării.  
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CESE se referă şi la chestiunea parteneriatului şi deplânge cu tărie faptul că prezenta consultare nu 
abordează rolul partenerilor sociali şi al societăŃii civile organizate în conceperea, elaborarea şi 
punerea în aplicare a fondurilor structurale. La nivel naŃional şi regional, consultarea organizaŃiilor 
societăŃii civile trebuie îmbunătăŃită: trebuie, în special, ca termenele de trimitere a răspunsurilor la 
documente să fie satisfăcătoare şi observaŃiile primite de la organizaŃii - să fie luate în considerare 
într-un mod mai serios. 
 

− Persoană de contact: Marco Thyssen 

 (Tel.: 00 32 2 546 8411, e-mail: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 
 
 

11. FISCALITATE  
 

• Teritorialitatea legislaŃiilor fiscale şi mutaŃii industriale 

− Raportor: dl SCHADECK (ActivităŃi diverse - LU) 

− Coraportor: dl GAY (Cat. 1 - FR) 
 
− ReferinŃă: Avizul din proprie iniŃiativă CESE 1708/2007 
 

− Puncte-cheie: 
 
În consecinŃă, trebuie luate măsuri pentru ca teritorialitatea legislaŃiilor fiscale să aibă un impact 
pozitiv asupra mutaŃiilor industriale. Cu toate acestea, CESE remarcă faptul că fiscalitatea nu 
reprezintă un factor determinant în luarea deciziilor privind investiŃiile în cadrul IMM-urilor. Aceasta 
are o importanŃă mult mai mare în cadrul întreprinderilor multinaŃionale. 
 
ConcurenŃa fiscală între statele membre implică reguli de transparenŃă, indicatori adecvaŃi şi 
identificarea eventualelor abuzuri şi practici dăunătoare. Lipsa coordonării între sistemele naŃionale 
conduce la situaŃii de neimpozitare, de abuz sau de denaturare în funcŃionarea pieŃei unice. Această 
stare de fapt induce, de asemenea, o destabilizare sau chiar o erodare a veniturilor fiscale globale ale 
UE. O concurenŃă fiscală intracomunitară fără limite riscă să îngreuneze elementele care constituie 
baza de impozitare a subiecŃilor impozabili celor mai puŃin mobili şi să modifice repartizarea sarcinii 
fiscale, ceea ce ar periclita coeziunea socială. IMM-urile şi întreprinderile furnizoare de servicii sunt 
cele mai puŃin pregătite să profite de concurenŃa fiscală. Comitetul preconizează îndrumarea acestor 
întreprinderi, în vederea internaŃionalizării lor. 
 
Transferul sarcinii fiscale asupra factorilor de producŃie celor mai puŃin mobili poate diminua 
competitivitatea întreprinderilor vizate. Procentul de creştere a PIB-ului naŃional va suferi în urma 
acestui transfer de sarcini, având ca posibilă consecinŃă scăderea capacităŃii de investiŃie publică. Deşi 
concurenŃa fiscală face ca fiecare stat să-şi administreze mai bine cheltuielile publice, acest proces nu 
trebuie să aibă loc în detrimentul serviciilor publice sau al protecŃiei sociale. 
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Comitetul susŃine angajamentul statelor membre de a suprima o serie de regimuri fiscale dăunătoare 
înainte de 2010 şi invită Comisia să-şi continue eforturile realizate în acest sens. De asemenea, 
Comitetul susŃine politica promovată de Comisie, care vizează ca ajutoarele publice, inclusiv 
avantajele fiscale acordate selectiv întreprinderilor să urmărească realizarea obiectivelor durabile de 
mutaŃie industrială şi de dezvoltare teritorială, fiind în acelaşi timp compatibile cu politica de 
concurenŃă. 
 
Comitetul consideră că introducerea unei baze de impozitare consolidate comune pentru corporaŃii 
(CCCTB) ar duce la obŃinerea beneficiului maxim din potenŃialul pieŃei interne, salvgardând în acelaşi 
timp suveranitatea fiscală a statelor membre. Comitetul ar dori ca acest proiect opŃional să fie însuşit 
de un număr cât mai mare de state membre, care să sfârşească prin a aplica un sistem unic de bază de 
impozitare a tuturor contribuabililor, după o perioadă de tranziŃie. Trebuie analizate şi efectele unei 
astfel de baze asupra cotelor de impozitare, a căror fragmentare riscă să se accentueze. În această 
ipoteză, ar putea fi stabilită o cotă minimă de impozitare. 
 
Comitetul consideră că lupta împotriva fraudei trebuie să constituie o prioritate. În sfârşit, Comitetul 
recomandă Comisiei să îşi intensifice monitorizarea practicilor fiscale ale anumitor paradisuri fiscale. 
 

− Persoană de contact: José Miguel Cólera Rodríguez 

 (Tel.: 00 32 2 546 9629, e-mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
 

• Ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat 

Aviz categoria C 

− ReferinŃe: COM(2007) 587 final - CESE 1716/2007 
 

− Persoană de contact: Imola Bedo 

 (Tel.: 00 32 2 546 8362, e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 

12. STANDARDE COMUNITARE  
 

• UnităŃi de măsură 

− Raportor:  dl CASSIDY (Angajatori - UK) 

− ReferinŃe: COM(2007) 510 final - 2007/0187 COD - CESE 1694/2007 
 

− Persoană de contact: Claudia Drewes-Wran  

 (Tel.: 00 32 2 546 8067, e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 

 
 

_____________ 


