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-1Adunarea plenară a fost marcată de prezenţa dlui Max KOHNSTAMM, fost secretar al Înaltei
Autorităţi a CECO şi colaborator al dlui Jean Monnet, precum şi a dlui Jacques BARROT, membru
al Comisiei Europene, care a avut o intervenţie cu privire la adoptarea avizului „Politica europeană în
domeniul transporturilor – Cartea albă”.

1. REZOLUŢIE PENTRU CEA
TRATATELOR DE LA ROMA

DE-A

–

Raportor general: dl FRERICHS (Angajatori – DE)

–

Trimiteri:

–

Puncte-cheie:

50

A

ANIVERSARE

A

Pentru CESE, instituirea CEE şi Euratom au fost adevărate puncte de referinţă în procesul de
realizare a unei uniuni tot mai strânse între un număr cât mai mare de state şi popoare, care în
ultimul deceniu al secolului al XX-lea a făcut posibilă, în cele din urmă, depăşirea divizării
Europei.
Pentru Comitet, politicile comune, libera circulaţie a persoanelor, crearea unei pieţe unice mari,
fără frontiere interne, şi introducerea monedei unice reprezintă câteva din etapele importante pe
drumul spre un nivel de prosperitate fără precedent în Europa, deşi continuă să existe dificultăţi
din perspectiva coeziunii economice, sociale şi teritoriale. Succesul înregistrat şi valorile pe care
se bazează au condus la dezvoltarea modelului european de societate, realizându-se astfel un
model social care exercită o forţă de atracţie asupra multor ţări din lume.
În opinia Comitetului, experienţele pozitive pe care le-a produs acest efort de integrare ar trebui să
inspire Uniunea Europeană să poată face faţă noilor provocări cu care se confruntă în ceea ce
priveşte modelul său social, globalizarea, schimbările climatice, aprovizionarea cu energie,
problemele legate de imigraţie sau combaterea sărăciei şi a marginalizării sociale.

În această perspectivă, este necesar să se confere Uniunii Europene o nouă raţiune de a exista,
ceea ce presupune o viziune clară şi un acord asupra elementelor fundamentale ale acesteia, pentru
a crea prin intermediul unui tratat baze mai solide şi mai largi.

În acest context, pentru Comitet, ambiţiile nu ar trebui să vizeze doar revizuirea regulilor de
funcţionare ale Uniunii, ci şi să precizeze menirea ei viitoare şi să schiţeze constituţia necesară în
acest scop.
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-2Pentru a oferi rezultate cetăţenilor şi a prezenta atracţie pentru noile state membre şi tinerele
generaţii, care nu au trăit evoluţiile din ultimele decenii, Uniunea Europeană trebuie să se
concentreze în viitor pe următoarele două dimensiuni, care sunt prevăzute în Tratatul
Constituţional, şi anume:
•

pe de o parte, valorile şi principiile care au stat de la început la baza proiectului european de
unificare: reconcilierea şi toleranţa, solidaritatea şi subsidiaritatea, dreptul şi justiţia, pacea şi
libertatea şi,

•

pe de altă parte, interesele politice, economice, sociale şi culturale ale cetăţenilor, care au fost
exprimate de-a lungul anilor în repetate rânduri de reprezentanţii ai societăţii civile europene.

În concluzie, CESE îşi afirmă decizia de a-şi aduce contribuţia la naşterea impulsului care va reda
procesului de integrare europeană o nouă dinamică şi va face ca UE să devină ansamblul european
în cadrul căruia cetăţenii să fie adevăraţii actori ai acestui proces.
Comitetul adaugă că, pentru a da naştere unui astfel de impuls, va trebui să se pornească de la
luarea în considerare sistematică a preocupărilor şi aşteptărilor cetăţenilor, dar mai ales de la
consolidarea legitimării democratice a Uniunii şi a instituţiilor sale, în special prin intermediul
democraţiei participative, ca o premisă pentru reasumarea proiectului european de către cetăţeni
atât la nivel raţional, cât şi emoţional
−

Contact : dl Patrick Fève
(Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail : patrick.feve@eesc.europa.eu)

2. CETĂŢENIA UNIUNII
•

Cartea verde privind protecţia diplomatică şi consulară a cetăţenilor
Uniunii în ţările terţe

•
−

Raportor : dl VOLES (angajatori – CZ)

−

Trimiteri: COM(2006) 712 final – CESE

−

Puncte-cheie:
CESE subliniază că dreptul la protecţia diplomatică şi consulară de care beneficiază cetăţenii UE
în ţările terţe face ca cetăţenia UE să devină mai tangibilă.
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-3CESE insistă în acest context asupra necesităţii de a informa mai bine cetăţenii în privinţa acestui
drept şi consideră că rezultatele înregistrate până în prezent de campaniile de informare sunt
insuficiente. CESE solicită ca organizaţiile societăţii civile ai căror membri călătoresc în ţările
terţe să fie implicate în activităţile de informare organizate de UE şi de statele membre.
CESE aprobă unificarea sferei şi a bazei juridice a protecţiei consulare acordate de diferitele state
membre în ţările terţe şi solicită ca aceasta să aibă loc cât mai curând, după caz, printr-o
armonizare a dispoziţiilor naţionale.
−

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

3. POLITICA SOCIALĂ ŞI DEMOGRAFICĂ
•

Impactul îmbătrânirii populaţiei asupra economiei şi bugetului

−

Raportor : dl FLORIO (Angajaţi – IT)

−

Trimitere: Aviz exploratoriu – CESE

−

Puncte-cheie:
CESE consideră că trebuie urmărite obiectivele Strategiei Lisabona în ceea ce priveşte politicile
demografice:
• este necesar să se descurajeze concedierea lucrătorilor în vârstă;
• programele de învăţare pe tot parcursul vieţii sunt fundamentale pentru o mai bună
valorificare a lucrătorilor de peste 50 de ani;
• este necesar să se stimuleze înscrierea tinerilor la facultăţi ştiinţifice;
• investiţiile în zonele defavorizate ajută tinerii să nu mai plece;
• trebuie să se asigure servicii de îngrijire a copiilor şi a bătrânilor;
• trebuie ca diferenţa dintre salariile bărbaţilor şi cele ale femeilor să fie eliminată rapid;
• trebuie, de asemenea, prevăzute măsuri care să îi încurajeze pe bărbaţi să îşi asume mai mult
responsabilităţile familiale;
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-4• trebuie să se ia măsuri pentru a li se garanta femeilor şanse şi posibilităţi de acces la posturi
de conducere;
• trebuie valorificate competenţele, experienţa profesională şi diplomele de studiu ale
imigranţilor;
• pensiile suplimentare, dacă sunt necesare, trebuie să fie fiabile, sigure şi protejate de
fluctuaţiile imprevizibile ale pieţelor financiare;
• în unele state membre ale UE, obiectivul fundamental pentru a garanta durabilitatea
sistemelor de pensie trebuie să fie combaterea evaziunii şi a fraudei fiscale în materie de plată
a contribuţiilor sociale;
• în materie de sănătate, îmbătrânirea populaţiei implică mai ales investiţii în prevenire.
− Contact : dl Gilbert Marchlewitz
(Tel. : 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)

• Familia şi evoluţia demografică
−

Raportor: dl BUFFETAUT (Angajatorii - FR)

−

Trimitere: aviz exploratoriu

−

Puncte-cheie:
Dată fiind situaţia demografică europeană actuală, Comitetul Economic şi Social preconizează:
−

un diagnostic aprofundat al evoluţiilor demografice şi al cauzelor acestora;

−

constituirea unui veritabil registru european al bunelor practici în materie de politici familiale,
reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, politici de egalitate între bărbaţi şi femei şi
politici specifice în favoarea mamelor şi a taţilor care participă integral la responsabilităţile
familiale;

−

prezentarea unui plan de acţiune pe mai mulţi ani care să propună măsuri verificate de
practică a statelor membre în materie de politici familiale;

−

şi utilizarea metodei deschise de coordonare ca un instrument de comparaţie în materie de
politici familiale;
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-5Ca măsură forte, Consiliul European, Parlamentul şi Comisia ar trebui să promoveze, respectând
principiul subsidiarităţii, semnarea unui Pact european pentru familie între statele membre care ar
putea să cuprindă următoarele angajamente:
•

afirmarea voinţei statelor de a pune în aplicare politici care să răspundă aşteptărilor populaţiei
cu privire la numărul de copii doriţi de către cupluri din cadrul Uniunii Europene;

•

fixarea unui prag al bugetelor publice destinate copiilor şi familiilor;

•

garanţia promovării unui mediu favorabil familiilor, implicând punerea în aplicare a
reconcilierii dintre viaţa de familie şi viaţa profesională şi angajamentul de continuitate şi
durabilitate a măsurilor luate în favoarea copiilor şi a familiilor.

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

• Serviciile sociale de interes general în Uniunea Europeană
−

Raportor: dl HENCKS (Salariaţi – LU)

−

Trimiteri: COM(2006) 177 final – CESE

−

Puncte-cheie:
Serviciile sociale de interes general (SSIG) au drept scop coeziunea socială, teritorială şi
economică prin crearea unor forme de solidaritate colectivă, în vederea abordării tuturor situaţiilor
de fragilitate socială care pot aduce atingere integrităţii fizice sau morale a persoanei: boală,
bătrâneţe, incapacitate de muncă, handicap, precaritate, sărăcie, excludere socială, toxicomanie,
dificultăţi familiale şi legate de locuinţă, dificultăţi legate de integrarea străinilor.
În această ordine de idei, CESE consideră că, în loc să se concentreze asupra unei distincţii
hazardate şi în continuă schimbare privind caracterul economic sau neeconomic al unui serviciu
de interes general, ar trebui să se analizeze însăşi natura acelui serviciu, scopul şi obiectivele,
determinându-se astfel care dintre servicii se află sub incidenţa regulilor concurenţei şi ale pieţei
interne şi care, din raţiuni de interes general şi de coeziune socială, teritorială şi economică, în
conformitate cu principiul subsidiarităţii, trebuie scutite de acestea de către autorităţile publice
comunitare, naţionale, regionale sau locale.
Prin urmare, este oportun să se definească la nivel comunitar criterii şi standarde comune pentru
toate serviciile de interes general (economice şi neeconomice), inclusiv serviciile sociale de
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-6interes general, toate acestea urmând să fie prevăzute într-o directivă-cadru, adoptată prin
codecizie, prin care să se stabilească un cadru comunitar adaptat specificului lor.
− Contact : dna Agota Bazsik
(Tel. : 00 32 2 546 86 58 – e-mail : agota.bazsik@eesc.europa.eu)

• Coordonarea sistemelor de asigurări sociale – anexa XI
−

Raportor: dl GREIF (Angajaţi – AT)

− Trimiteri: COM(2006) 7 final – 2006/0008 (COD) –
−

Puncte-cheie:
CESE:
− consideră oportună aplicarea cât mai curând posibil a noului regulament de coordonare în
domeniul asigurărilor sociale între statele membre, ceea ce implică o intrare în vigoare rapidă
a prezentei propuneri de regulament de aplicare şi ajungerea la un acord asupra
regulamentului în dezbatere, care stabileşte conţinutul anexei XI la Regulamentul 883/2004;
− recunoaşte că anumite puncte din anexa XI referitoare la situaţii speciale din statele membre
sunt necesare pentru a evita un conflict între legislaţiile naţionale şi textul Regulamentului
883/2004. Comitetul recomandă însă evitarea unei creşteri necontrolate şi limitarea pe cât
posibil a numărului de puncte;
− consideră că este foarte important ca procesul de coordonare să nu conducă în nici un caz la
situaţii în care punctele din anexa XI aduc prejudicii cetăţenilor;
− în opinia sa, punctele aprobate nu pun nici un fel de probleme evidente nici pentru asiguraţii
care se mută dintr-o ţară în alta, nici pentru întreprinderile şi instituţiile de asigurări sociale;
− recunoaşte efortul de simplificare încununat de succes al celor implicaţi, rezultatul fiind că
anexa XI conţine mult mai puţine puncte decât anexa VI la actualul Regulament de
coordonare 1408/71;
− invită statele membre să furnizeze instituţiilor de asigurări sociale, fără întârziere, resursele
umane şi tehnice necesare.

− Contact : dna Susanne Johansson
(Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu)
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4. ÎNTREPRINDERILE ŞI COEZIUNEA SOCIALĂ
• Insolvabilitate – protecţia salariaţilor
−

Raportor: dl SOARES (salariaţi – PT)

−

Trimiteri: COM(2006) 657 final – 2006/0220 (COD) – CESE 318/2007 fin

−

Puncte-cheie:
Obiectivul propunerii în discuţie este acela de a realiza codificarea Directivei 80/987/CEE a
Consiliului din 20 octombrie 1980 privind protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii
angajatorului. Noua directivă va înlocui diversele acte pe care directiva le incorporează; prezenta
propunere păstrează integral conţinutul actelor care se codifică, limitându-se numai la regruparea
acestora şi la modificările de natură formală cerute de însuşi exerciţiul codificării.

Având în vedere că tema prezentului aviz este codificarea unei directive şi ţinând seama de
obiectivele propuse la alineatul 1 şi de garanţiile prevăzute la alineatele 2 şi 3, Comitetul
Economic şi Social European emite un aviz favorabil cu privire la propunerea de directivă în
discuţie.
− Contact : dna Ewa Kaniewska
(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

5. PROTECŢIA CONSUMATORILOR
•

Acţiuni în încetare/consumatori

−

Raportor: dl PEGADO LIZ (Activităţi diverse -PT)

−

Trimiteri: COM(2006) 692 final – 2003/0099 COD – CESE

− Contact : dl Luís Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@eesc.europa.eu)
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6. TRANSPORTURI – NORME TEHNICE
•

Instalarea ulterioară a oglinzilor retrovizoare

−

Raportor : dl RANOCCHIARI (Angajatori – IT)

−

Trimiteri: COM(2006) 570 final – 2006/0183 COD – CESE

−

Puncte-cheie:
CESE împărtăşeşte angajamentul Comisiei Europene pentru obţinerea unei siguranţe rutiere din ce
în ce mai mari şi susţine pe deplin această propunere, felicitând totodată Comisia pentru că a
realizat, înainte de a-şi prezenta propunerea, o evaluare a costurilor şi beneficiilor şi o analiză de
impact foarte detaliată.
CESE consideră, cu toate acestea, că este necesar să semnaleze anumite puncte critice care privesc
în principal riscul unui tratament inegal între operatorii din sectorul transportului de mărfuri şi, în
consecinţă, denaturarea concurenţei şi lipsa unui sistem simplu, eficient şi omogen de certificare şi
de monitorizare a noilor dispoziţii.
În ceea ce priveşte certificarea şi monitorizarea noilor dispoziţii, CESE sugerează ca firma care
instalează oglinzile retrovizoare noi să emită o declaraţie de conformitate.

− Contact : dna Magdaléna Belarova-Carabin
(Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)
•

Politica europeană privind transporturile - Cartea albă

−

Raportor : dl BARBADILLO (Angajatori – ES)

−

Trimiteri: COM(2006) 314 final – CESE

−

Puncte-cheie:
Comunicarea în dezbatere are drept obiect evaluarea progreselor realizate în sectorul
transporturilor în raport cu strategia propusă în Cartea albă privind transporturile din 2001. În
acelaşi timp, aceasta aduce o nouă viziune cu privire la obiectivele iniţiale şi propune un anumit
număr de modificări în funcţie de evoluţia contextului.
Principalele obiective ale politicii UE în materie de transporturi rămân valabile: este vorba
despre a pune la dispoziţia europenilor sisteme de transport eficiente şi cu un bun
randament, care oferă un grad sporit de mobilitate, protejând mediul, garantând securitatea
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-9aprovizionării cu energie şi asigurând conexiuni internaţionale între regiuni, întreprinderi şi
persoane.
Termenul-cheie al noii strategii este „comodalitatea”, adică utilizarea diferitelor moduri de
transport, fie individual, fie în combinaţie unele cu altele. Trecerea de la transportul rutier la
moduri de transport mai puţin dăunătoare pentru mediu (calea ferată şi căile navele) este mai mult
decât binevenită; totuşi, noţiunea de comodalitate este de acum obiectivul prioritar.
CESE susţine revizuirea Cărţii albe, bazată pe optimizarea tuturor modurilor de transport,
individual şi în combinaţie; aceasta presupune adaptarea potenţialului specific al fiecărui mod de
transport, pentru a crea sisteme de transport mai puţin poluante şi mai eficiente, capabile să
asigure mobilitatea durabilă a persoanelor şi a mărfurilor.
CESE consideră că este necesar ca interoperabilitatea dintre modurile de transport să fie
îmbunătăţită şi ca nivelul de competitivitate a transportului feroviar, maritim şi fluvial să fie
ridicat, în scopul creşterii eficacităţii şi eficienţei în aceste domenii şi pentru a putea spori
participarea acestora la repartiţia modală, dar şi pentru a le garanta viabilitatea pe termen lung.
CESE consideră, de asemenea, că autorităţile publice au răspunderea coordonării diferitelor
moduri de transport.
Comitetul recomandă să se ţină cont de serviciul public de transport rutier interurban de călători,
pentru a atinge obiectivele urmărite de Comisie, cum ar fi reducerea congestionării, a poluării, a
consumului de carburanţi şi îmbunătăţirea siguranţei rutiere. Transportul aerian a cunoscut o
dezvoltare semnificativă în cursul ultimilor zece ani. Cu toate acestea, aplicarea foarte inegală a
celui de-al treilea pachet de măsuri în diferitele state membre şi restricţiile de pe piaţa internă duc
în prezent la denaturări ale concurenţei. Ca urmare a deschiderii pieţei, trebuie îmbunătăţită
funcţionarea pieţei interne. În sfârşit, lipsa unei pieţe interne în domeniul transportului maritim
împiedică UE să optimizeze reglementarea traficului intern şi să simplifice comerţul intern.
Politica europeană în domeniul transporturilor trebuie să pună în continuare accentul pe
armonizarea tehnică, fiscală şi socială în cazul fiecărui mod în parte şi în ansamblu, în scopul
încurajării stabilirii unui cadru care să permită asigurarea condiţiilor unei concurenţe echitabile.
Protecţia modurilor de transport ar trebui să fie un obiectiv prioritar; de aceea, ar trebui ca
măsurile de securitate să fie extinse la toate modurile de transport şi infrastructurile acestora.
Sectorul transporturilor este un mare consumator de energie, obţinută prin arderea combustibililor
fosili. În consecinţă, reducerea dependenţei de combustibilii fosili ar trebui să fie o prioritate, la
fel ca şi reducerea emisiilor de CO2.
− Contact : dna Maria José Lopez Grancha
(Tel. : 00 32 2 546 87 13 – e-mail : mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)
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Tractoare agricole – câmpul vizual şi ştergătoarele de parbriz

−

Raportor: dl BURNS (Angajatori – UK)

−

Trimiteri: COM(2006) 651 final – 2006/0216 COD – CESE

− Contact : dl João Pereira dos Santo
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
•

Tractoare agricole – componente şi caracteristici

−

Raportor: dl BURNS (Angajatori – UK)

−

Trimiteri: COM(2006) 662 final – 2006/0221 COD – CESE

− Contact : dl João Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
•

Tractoare agricole – viteză maximă

−

Raportor: dl BURNS (Angajatori – UK)

−

Trimiteri: COM(2006) 667 final – 2006/0219 COD – CESE

− Contact : dl João Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
•

Tractoare agricole – mecanismul de direcţie

−

Raportor: dl BURNS (Angajatori – UK)

−

Trimiteri: COM(2006) 670 final – 2006/0225 COD – CESE

−

Contact : dl João Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

•

Reguli de concurenţă transport – codificare

−

Raportor: dl SIMONS (Angajatori – NL)

−

Trimiteri: COM(2006) 722 final – 2006/0241 COD – CESE
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−

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

7. FISCALITATE
•

Lupta împotriva fraudei fiscale

−

Raportor : dl IOZIA (Angajaţi – IT)

−

Trimiteri: COM(2006) 254 final – CESE

−

Puncte-cheie:
CESE susţine propunerea de revizuire a TVA-ului, utilizarea pe deplin a competenţelor actuale ale
Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), îmbunătăţirea cooperării între organismele
naţionale antifraudă, introducerea criteriului de „valoare normală de piaţă”, introducerii
răspunderii solidare între furnizori şi cumpărători, introducerea unor măsuri de simplificare în
funcţie de risc şi acordarea în continuare de fonduri pentru programele comunitare care au scopul
de a promova activităţile din domeniul protecţiei intereselor financiare ale Comunităţii.

−

•

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

Impozite indirecte pe aportul de capital

−

Raportor : dl BURANI (Angajatori – IT)

−

Trimiteri: COM (2006) 760 final – 2006/0253 CNS – CESE

−

Puncte-cheie:
CESE estimează că renunţarea la derogare ar reprezenta un avantaj pentru cei interesaţi şi un pas
înainte în buna funcţionare a pieţei unice în ansamblu.
CESE atrage atenţia asupra practicii care constă în introducerea de noi impozite după eliminarea
impozitului pe aportul de capital. Vigilenţa partenerilor sociali ar putea contribui la eliminarea
acestei practici.
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Contact : dna Imola Bedő
(Tel. : 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu)

8. CONCURENŢA
•

Apropierea legislaţiilor cu privire la mărci (codificare)

−

Raportor : dl GRASSO (Activităţi diverse – IT)

−

Trimiteri: COM(2006) 812 final – 2006/0264 COD – CESE

− Contact : dl João Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail :
joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
•

Etichetarea eficienţei energetice a echipamentelor de birou – reformare

−

Raportor: dl VOLES (Angajatori – CZ)

−

Trimiteri: COM(2006) 576 final – 2006/0187 COD – CESE

−

Contact : dl Sven Dammann
(Tel. : 00 32 2 546 93 66 – e-mail : sven.dammann@eesc.europa.eu)

•

Prestarea serviciilor în domeniul contractelor de achiziţii publice de lucrări

−

Raportor : dl WILMS (Angajaţi – DE)

−

Trimiteri: COM(2006) 748 final – 2006/0249 COD – CESE

−

Contact : dl Jean-Pierre Faure
(Tel.: 00 32 2 546 96 15 –

e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)

9. POLITICA REGIONALĂ
•

Locuinţa şi politica regională

−
−

Raportor: dl GRASSO (Activităţi diverse – IT)
Coraportor: dna PRUD'HOMME (Angajaţi-FR)

−

Trimiteri: Sesizarea Parlamentului European
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−

Puncte-cheie:
Drept fundamental al omului şi piatră de temelie a modelului social european, locuinţa trebuie să
devină accesibilă în special celor care nu au acces la locuinţă prin intermediul pieţei. Contribuţia
politicilor locuinţei este indispensabilă pentru realizarea obiectivelor Strategiei Lisabona, ca
politică complementară în cadrul strategiei de „creştere şi ocupare a forţei de muncă“.
Potrivit avizului CESE, având în vedere importanţa problemei locuinţelor, este necesar să fie
stimulate şi ajutate statele membre şi regiunile, pentru a-şi programa restructurarea cartierelor şi
îmbunătăţirea fondului locativ prin intermediul Fondurilor Structurale.
În acest scop, Fondul Social European trebuie să susţină mai temeinic acţiunile de incluziune
socială, în plus faţă de incluziunea pe piaţa forţei de muncă: aşa cum s-a văzut, piaţa locuinţelor şi
piaţa forţei de muncă sunt intrinsec legate. În plus, politicile de imigrare, definite astăzi la nivel
european, nu pot pierde din vedere rolul locuinţei în efortul de împiedicare a segregării spaţiale.
Orientările pe care Comisia urmează să le publice cu privire la integrarea migranţilor prin
intermediul locuinţei trebuie să constituie o primă etapă a acestui demers, care trebuie să se
traducă în cadrul programului PROGRESS printr-o mai bună susţinere acordată proiectelor din
sectorul locuinţelor.
CESE a salutat iniţiativa Comisiei Europene şi a Băncii Europene de Investiţii (BEI) de a crea un
nou instrument financiar, JESSICA, în scopul susţinerii corespunzătoare a dezvoltării cartierelor
urbane defavorizate, inclusiv a locuinţelor sociale din aceste cartiere. Instrumentul JEREMIE
reprezintă în egală măsură o oportunitate pentru operatorii din domeniul locuinţelor sociale care
depun eforturi pentru crearea de cartiere care oferă un trai agreabil tuturor.

−

Contact : dl Roberto Pietrasanta
(Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)

10. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, CREŞTEREA ANIMALELOR
•

Bunăstarea animalelor – etichetarea

−

Raportor general: dl NIELSEN (Activităţi diverse – DK)

−

Trimitere: aviz exploratoriu – CESE
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Puncte-cheie:
Se manifestă un interes în creştere, în cadrul UE, pentru promovarea metodelor de producţie şi
creştere a animalelor, capabile să răspundă mai bine decât până acum cerinţelor bunăstării
animalelor domestice. În acest context, Comisia propune crearea unui sistem de etichetare în
materie de bunăstare a animalelor mai strict decât obligaţiile minime, sistem care ar trebui să fie o
posibilitate opţională oferită producătorilor, sectorului comercial şi celui industrial. Modalităţile
concrete ar putea consta în posibilitatea de a alege fie o formă de siglă, împreună cu o etichetă
colorată, fie un sistem de puncte, care să completeze etichetarea comercială şi care să constituie o
bază obiectivă de promovare comercială, combinată cu o formă de control privat şi independent.
În principiu, CESE consideră că acest sistem ar putea fi utilizat pentru toate speciile de animale
domestice şi pentru toate produsele de origine animală. În acelaşi timp, în conformitate cu regulile
OMC, acesta ar putea fi utilizat, în condiţii identice, pentru produsele importate.
Comitetul subliniază ca ar trebui utilizate în continuare dispoziţiile instituţionale clasice pentru
stabilirea cerinţelor minime în cadrul UE, aşa cum s-a procedat până în prezent şi cu etichetarea
modului de producţie a ouălor şi produselor ecologice.
CESE consideră că, în UE, contribuţia la cercetările privind protecţia animalelor este de o
importanţă decisivă pentru a se stabili dacă va fi posibilă, în viitor, integrarea bunăstării
animalelor în lanţul care începe de la culturile agricole până la activităţile ulterioare de producţie
şi comercializare, pe o bază ştiinţifică şi obiectivă. În orice caz, este necesară o acţiune de
informare de mare anvergură, orientată în special către consumatori şi sectorul de vânzare cu
amănuntul. În acelaşi timp CESE propune:
−

crearea unei pagini Internet şi a unei baze de date, cu sprijinul UE, pentru a asigura o mai
mare transparenţă şi deschidere, cu toate că orientările comune ar trebui aplicate, înainte
de publicarea conţinutului exact al acestora;

−

întărirea interdicţiei şi controlului publicităţii inexacte şi înşelătoare, pentru a asigura că
întreprinderile îşi respectă tot mai mult promisiunile cuprinse în propriile afirmaţii.

− Contact: dna Eleonora di Nicolantonio
(Tel. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu)
•

Clasificarea lemnului în stare brută

−

Raportor: dl DORDA (Angajatori – PL)

−

Trimiteri: COM(2006) 557 final – 2006/0178 COD – CESE
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- 15 Contact : dna Filipa Pimentel
(Tel. : 00 32 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

11. PROTECŢIA MEDIULUI
•

Utilizarea durabilă a pesticidelor

−

Raportor: dl PEZZINI (Angajatori – IT)

−

Trimiteri: COM(2006) 373 final – 2006/0132 COD – CESE

−

Contact : dna. Yvette Azzopardi
(Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

12. EDUCAŢIE
•

Institutul European de Tehnologie

−

Raportor general: dl PEZZINI (Angajatori – IT)

−

Trimiteri: COM(2006) 604 final – 2006/0197 COD – CESE

−

Puncte-cheie:
CESE sprijină ferm şi hotărât ideea creării unui instrument precum Institutul European de
Tehnologie (IET), cu scopul de a contribui la dezvoltarea învăţământului, inovării şi cercetării de
calitate, prin încurajarea cooperării şi integrării între centrele de excelenţă europene din
domeniile industrial, universitar şi ştiinţific.
CESE subliniază importanţa dezvoltării propunerii de înfiinţare a unui IET.
Comitetul consideră că, dacă viitorul IET doreşte să devină un „actor” şi un „protagonist de talie
mondială”, este necesar să nu se limiteze la simpla integrare a resurselor.
În opinia Comitetului, este important ca institutul să nu se oprească la ideea unui „pol al
cunoaşterii de prestigiu internaţional”, fiind necesară obţinerea de rezultate concrete.
Succesul IET va depinde în mare măsură de o finanţare suficientă din partea Comunităţii şi a
statelor membre şi aceasta nu ar trebui totuşi să se facă în dauna altor programe adoptate în
domeniul cercetării şi inovării.

Greffe CESE 39/2007 FR-IZAM/SSVE/gs

…/…

- 16 De asemenea, opinia Comitetului este că „sistemul” IET ar trebui să aibă în vedere, după caz,
incorporarea unor centre de excelenţă deja existente în UE, selecţionate în prealabil, dar să evite
să devină o suprastructură birocratică de susţinere a acestor centre de excelenţă.
În acest sens, ar fi oportun să se înfiinţeze o „societate de gestionare a investiţiilor IET“.
În sfârşit, Comitetul consideră că este nevoie de mai multă transparenţă în definirea şi eliberarea
diplomelor IET de către reţelele CCI şi IET însuşi.
În ceea ce priveşte statutul IET, Comitetul consideră că este util să se adauge Consiliului de
Administraţie/Comitetului Director prevăzut de propunerea de statut a Comisiei, un Comitet de
supraveghere alcătuit din reprezentanţii statelor membre şi prezidat de un reprezentant al
Comisiei, un Comitet executiv alcătuit din doi reprezentanţi ai comunităţii de afaceri şi din doi
reprezentanţi ai centrelor de cercetare şi respectiv ai universităţilor, pe de altă parte, condus de
preşedintele Consiliului de Administraţie, precum şi un director administrativ şi un rector.
−

Contact : dna Magdalena Belarova-Carabin
(Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalina.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

13. DREPTUL COMUNITAR
•

Proceduri de exercitare a competenţelor de executare conferite Comisiei

−

Raportor general: dl RETUREAU (Salariaţi -FR)

−

Trimiteri: COM(2006) 901-903 şi COM(2006) 905-926 final – CESE

−

Contact: dl Luís Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@eesc.europa.eu)

_____________
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