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Adunarea plenară a fost marcată de prezenţa dlui Engelbert LÜTKE DALRUP, secretar de stat la 
Ministerul federal al Transporturilor, Construcţiilor şi Dezvoltării Urbane, care a vorbit, în numele 
Preşedinţiei germane a Consiliului, pe tema adoptării avizelor exploratorii. 
 
 

1. POLITICILE DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ 
 

• Liniile directoare pentru politicile de ocupare a forţei de muncă 
− Raportor: dna O'NEILL (Activităţi diverse UK) 
 
− Referinţe: COM(2006) 815 final 2006/0271 CNS - CESE 608/2007 
 
− Puncte importante: 
 

În conformitate cu articolul 128 alineatul (2) din Tratatul CE, liniile directoare actuale pentru 
ocuparea forţei de muncă necesită confirmarea prin decizia Consiliului pentru a fi păstrate pentru 
anul 2007, după consultarea cu Parlamentul European, Comitetul Regiunilor şi CESE. 

 
CESE: 

 
• sprijină propunerea ca liniile directoare pentru ocuparea forţei de muncă 2005-2007 să fie 

menţinute în 2007, ţinându-se seama în special de preocupările şi recomandările subliniate; 
• recomandă cu tărie ca procedura şi calendarul care urmează să fie adoptate să fie difuzate larg 

şi din timp părţilor interesate, pentru a maximiza beneficiile acestui proces, a construi cu 
bună credinţă şi a asigura participarea maximă a părţilor interesate, acordând timp suficient 
pentru reacţii, la nivel naţional şi al UE, în faza de elaborare; 

• recomandă să se pună mai mult accent pe includerea, în noile linii directoare privind ocuparea 
forţei de muncă, a persoanelor cu nevoi speciale, prin stabilirea de obiective specifice şi 
printr-o mai mare recunoaştere a cerinţelor politicilor sociale; subliniază importanţa 
implicării cât mai devreme posibil a partenerilor sociali şi a societăţii civile la elaborarea 
liniilor directoare de către Comisie, precum şi necesitatea de a fi consultat asupra 
documentului final; 

• recomandă stabilirea, în noile linii directoare, a unor obiective mai ambiţioase şi măsurabile, 
care să poată fi evaluate la nivelul UE şi la nivelul statelor membre, şi acordarea de atribuţii 
de executare sporite Comisiei; 

• recomandă să se pună la dispoziţie sisteme IT&C în toate statele membre, pentru a asigura 
îmbunătăţirea colectării de date şi pentru a facilita monitorizarea şi evaluarea, atât de către 
statele membre, cât şi de către Comisie; 

• îşi reiterează recomandarea ca programele naţionale de reformă să cuprindă mai multe 
elemente concrete despre obiectivele stabilite, calendarele, costurile şi dispoziţiile bugetare. 

 
− Persoane de contact: dna Susanne Johansson şi dna Anna Redstedt 
 (Tel.: 00 32 2 546 84 77 e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 33 e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
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2. PIAŢA SERVICIILOR 
 

• Serviciile poştale realizarea pieţei interne 
− Raportor: dl HENCKS (Salariaţi LU) 
 
− Referinţe: COM(2006) 594 final 2006/0196 COD - CESE 614/2007 
 
− Puncte importante: 
 

Serviciile poştale au o importanţă socioeconomică considerabilă pentru coeziunea economică, 
socială şi teritorială, precum şi pentru punerea în aplicare a Strategiei Lisabona. Ele contribuie în 
mod direct la menţinerea legăturilor sociale şi a drepturilor fundamentale ale tuturor, a reţelelor 
sociale şi a solidarităţii populaţiilor şi a teritoriilor, la competitivitatea economiei europene şi, 
până la urmă, la dezvoltarea durabilă. 
 
Principala problemă ridicată de organizarea ultimei etape a deschideii pieţei servicilor poştale la 
1 ianuarie 2009 constă în definirea modalităţilor de menţinere a unui sector poştal performant şi 
competitiv, care să continue să ofere un serviciu universal de calitate înaltă, la tarife abordabile, 
persoanelor particulare şi întreprinderilor din Europa, în favoarea competitivităţii economice, a 
satisfacerii nevoilor cetăţenilor, indiferent de situaţia lor geografică, financiară sau de altă natură, 
a ocupării forţei de muncă şi a dezvoltării durabile. 
 
CESE estimează că elementele furnizate de Comisie în sprijinul proiectului său nu garantează cu 
suficientă siguranţă finanţarea durabilă a serviciului universal în fiecare dintre statele membre, în 
special în acelea care se confruntă cu condiţii dificile de geografie fizică şi umană; astfel, acestea 
nu justifică invalidarea finanţării prin intermediul unui sector rezervat, care şi-a dovedit deja 
eficienţa şi echitatea într-un mare număr de state membre. 
 
Având în vedere toate incertitudinile şi riscurile care planează asupra deschiderii totale a pieţei 
serviciilor poştale, data limită de 01.01.2009 pare nerealistă, cu atât mai mult cu cât operatorii 
poştali din statele membre care au aderat la Uniune abia în 2004 nu vor dispune de suficient de 
mult timp pentru a se adapta la noile circumstanţe. 
 
Astfel, CESE solitică, în primul rând, prelungirea valabilităţii prezentei directive, în al doilea rând, 
o eventuală liberalizare completă a sectorului serviciilor poştale până la 01.01.2012, sub rezerva 
găsirii, în strânsă colaborare cu toate părţile interesate, de soluţii de finanţare credibile, care să 
reprezinte o îmbunătăţire în raport cu sectorul rezervat, şi, în al treilea rând, integrarea în serviciul 
universal a expediţiilor poştale specifice, expediate sau adresate persoanelor nevăzătoare sau cu 
deficienţe de vedere şi organizaţiilor acestora. 

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

• Raport privind politica în domeniul concurenţei 2005 
− Raportor: dl GARAI (Activităţi diverse HU) 
 
− Referinţe: COM(2006) 761 final - CESE 602/2007 
 
− Puncte importante: 
 

Politica în domeniul concurenţei şi dreptul concurenţei constituie instrumente care permit 
guvernelor să stabilească practici de piaţă echitabile şi să asigure punerea în aplicare a acestora, 
prin intermediul normelor materiale şi procedurale de drept administrativ. 
 
Denaturarea concurenţei afectează lucrătorii şi consumatorii, precum şi întreprinderile şi economia 
în general. 
 
CESE consideră că este necesar să se conceapă „concurenţa” într-un sens mai larg, dat fiind faptul 
că interesele pe termen lung, în special ale consumatorilor, lucrătorilor şi întreprinderilor mici şi 
mijlocii, sunt adesea sensibil diferite de interesele imediate ale unei situaţii de concurenţă 
„perfectă”. Având în vedere raportul din 2005, este clar că DG Concurenţă este conştientă de toate 
aspectele importante ale concurenţei economice în cadrul şi în afara Uniunii Europene, precum şi 
de rolul care îi revine în asigurarea securităţii juridice în materie, cu atât mai mult cu cât 
autorităţile şi instanţele naţionale în domeniul concurenţei pot, de asemenea, aplica jurisprudenţa 
esenţială a UE. 

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

4. POLITICA INDUSTRIALĂ 
 

• Evoluţia lanţurilor de valori şi de aprovizionare 
− Raportor: dl VAN IERSEL (Angajatori NL) 
− Coraportor: dl GIBELLIERI (Salariaţi IT) 
 
− Referinţe: Aviz din proprie iniţiativă - CESE 599/2007 
 
− Puncte importante: 
 

CESE solicită concentrarea atenţiei factorilor de decizie şi abordări interactive la nivel comunitar 
şi naţional pentru dezvoltarea lanţului de valori şi de aprovizionare sau, mai degrabă, a noţiunii de 
industrie în reţea şi de interacţiune între societăţi. 
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Există diferenţe importante în modul în care societăţile sunt influenţate de această stare de fapt, în 
funcţie de dimensiune, de poziţia în lanţurile/reţelele de aprovizionare şi de sectoarele în care 
funcţionează. Furnizorii de dimensiuni medii sau relativ mici, care intervin în aceste lanţuri în 
etapele iniţiale sau intermediare, se confruntă adesea cu obstacole în procesul de creare de reţele. 
În prezentul document, aceştia sunt numiţi în continuare SII (societăţi iniţiale şi intermediare un 
termen creat special pentru prezentul aviz), întrucât nu sunt definiţi în raport cu date măsurabile 
(cifră de afaceri, număr de angajaţi), ci prin poziţia pe care o ocupă în lanţul de valori şi de 
aprovizionare. 

 
Cele mai inovatoare şi creative dintre acestea sunt de o importanţă decisivă în economia în reţea. 
Dezvoltarea a atins o asemenea amploare, încât nu are un impact semnificativ doar la nivel 
microeconomic, ci şi la nivel macroeconomic. CESE consideră necesară îmbunătăţirea mediului în 
care funcţionează aceste societăţi. Prezentul aviz identifică provocările principale cu care se 
confruntă şi prezintă mai multe propuneri de politici, cum ar fi: 

 
• schimbarea atitudinii faţă de SII; 
• îmbunătăţirea cooperării şi a încrederii reciproce între aceste societăţi; 
• facilitarea accesului la mijloacele de finanţare; 
• reducerea efectelor de blocare sau excludere din reţele; 
• asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală; 
• combaterea denaturării concurenţei printr-o utilizare consecventă, mai eficientă şi oportună a 

instrumentelor UE de protejare a comerţului, pentru evitarea importurilor neloiale; 
• încurajarea competenţelor şi a spiritului antreprenorial; 
• atragerea tinerilor calificaţi, mai ales a inginerilor, către SII; 
• punerea în aplicare a noii politicii industriale a UE, inclusiv a abordării sectoriale; 
• utilizarea optimă a celui de-al 7-lea program-cadru pentru cercetare; 
• adoptarea legislaţiei specifice în domeniu şi reducerea birocraţiei. 

 
Ar trebui să se facă mult mai mult pentru conştientizarea rolului jucat de SII în procesele de 
mutaţie industrială şi de globalizare. Pentru punerea în aplicare a propunerilor anterioare, trebuie 
îndeplinite mai multe cerinţe preliminare de către întreprinderi, de către factorii de decizie şi, mai 
ales, de către cei doi împreună. În orice caz, punerea în aplicare trebuie să se realizeze în strânsă 
cooperare cu toate părţile interesate relevante, inclusiv cu comitetele pentru dialog sectorial. 

 
− Persoană de contact: dl José Miguel Cólera Rodríguez 
 (Tel.: 00 32 2 546 9629 77 e-mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
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5. TRANSPORTURILE ŞI INFRASTRUCTURILE 
 

• Transportul în zonele urbane şi metropolitane 
− Raportor: dl RIBBE (Activităţi diverse DE) 
 
− Referinţe: Aviz exploratoriu - CESE 615/2007 
 
− Puncte importante: 
 

CESE este foarte îngrijorat de scăderea puternică a procentului transportului public local în cadrul 
volumului transportului urban de călători, aflat într-o creştere accelerată; această tendinţă nu se 
limitează la statele din UE-15, ci se face simţită, într-un ritm deosebit de rapid, şi în noile state 
membre. 
 
Fluxurile de trafic, în special de automobile, creează o presiune tot mai mare asupra oraşelor şi 
generează o mulţime de probleme, care rămân în majoritate nerezolvate; în consecinţă, este nevoie 
de o acţiune concertată a Comisiei, a statelor membre şi a autorităţilor locale pentru inversarea 
acestei tendinţe. 
 
CESE consideră că ameliorarea calităţii vieţii şi protecţia mediului în oraşe, împreună cu 
realizarea obiectivelor privind lupta împotriva schimbărilor climatice şi eficienţa energetică, 
implică o dublă cerinţă: în opinia Comitetului, la elaborarea oricărei politici de transport sau de 
amenajare a teritoriului, prioritate ar trebui să aibă, în primul rând, evitarea „creşterii” traficului, 
iar, în al doilea rând, respectarea sau asigurarea respectării nevoi de mobilitate, ori de câte ori este 
posibil, prin mijloace de transport ecologice, cum sunt transportul public local, bicicleta sau 
mersul pe jos. 
 
Este important ca oraşele să rămână plăcute pentru locuit şi să nu devină spaţii dedicate maşinilor. 
Având în vedere că fondurile şi spaţiul sunt limitate, se poate conchide că s-a încheiat epoca în 
care puteau fi sprijinite în mod egal toate tipurile de transport. 
 
În viitor, planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului gestionate de autorităţile locale vor 
trebui să împiedice dezvoltarea continuă şi necontrolată şi separarea funcţională a zonelor urbane, 
pentru a se evita, pe cât posibil, creşterea traficului. 
 
Prin urmare, CESE consideră că extinderea furnizării de servicii de transport public este un 
domeniu-cheie în care trebuie să acţioneze Comisia, Parlamentul European, guvernele naţionale şi 
autorităţile locale, şi aceasta din mai multe motive, printre care: necesitatea adoptării de măsuri de 
precauţie pentru protejarea mediului şi a sănătăţii publice; necesitatea asigurării serviciilor de bază 
în materie de mobilitate; în sfârşit, necesitatea furnizării de servicii de bază pentru toate categoriile 
de populaţie, în special pentru persoanele cu handicap. 
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CESE ar dori să recomande ca Comisia, Consiliul şi, mai ales, Comitetul Regiunilor să cerceteze 
motivele pentru care unele oraşe au reuşit să înregistreze progrese în direcţia creării unui transport 
urban durabil, în vreme ce, în altele, situaţia se deteriorează continuu. 

 
− Personă de contact: dl Sven Dammann 
 (Tel. : 00 32 2 546 93 66 e-mail : sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

• Promovarea deplasării transfrontaliere cu bicicleta 
− Raportor general: dl SIMONS (Angajatori NL) 
 
− Referinţe: Aviz exploratoriu - CESE 616/2007 
 
− Persoană de contact: dl Sven Dammann 
 (Tel. : 00 32 2 546 93 66 e-mail : sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

• Cartea verde către o politică maritimă a Uniunii 
− Raportor: dna BREDIMA SAVOPOULOU (Angajatori EL) 
− Coraportori:  dl CHAGAS (Salariaţi PT) 
 dl NILSSON (Activităţi diverse SE) 
 
− Referinţe: COM(2006) 275 final - CESE 609/2007 
 
− Puncte importante: 
 

În obiectivele sale strategice pentru perioada 2005-2009, Comisia a subliniat „necesitatea unei 
politici maritime exhaustive, destinate dezvoltării unei economii maritime înfloritoare (…) într-un 
mod acceptabil pentru mediu”. Pe baza comunicării din 2 martie 2005, Comisia a decis că o Carte 
verde privind o viitoare politică maritimă a UE ar trebui să constituie un prim pas înspre 
instituirea unei astfel de politici maritime exhaustive a UE. 

 
CESE aprobă, sub rezerva unor observaţii specifice, majoritatea propunerilor conţinute în Cartea 
verde (privind pescuitul, porturile, construcţiile navale, transportul maritim, regiunile costiere, 
energia produsă în larg, cercetarea şi dezvoltarea, mediul, turismul, biotehnologia cu aplicaţii 
marine şi acvatice). Comitetul salută recunoaşterea în Cartea verde a faptului că navigaţia are un 
caracter internaţional şi, ca atare, necesită reguli globale. Este nevoie de acţiune pozitivă din 
partea UE pentru a schimba imaginea publică negativă a navigaţiei şi lipsa de apreciere a 
contribuţiei navelor şi a navigatorilor la societate. 
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Grupările maritime ar trebui să ocupe o poziţie centrală în viitoarea politică maritimă a UE. CESE 
crede că UE ar trebui să solicite realizarea unui studiu pentru a le defini şi pentru a le compara cu 
grupările maritime ale altor zone. Politica maritimă integrată trebuie să aibă în centrul său 
creşterea investiţiilor în educaţia şi formarea maritimă, pentru a sprijini furnizarea de servicii 
sigure, eficiente şi de calitate înaltă. În continuare, CESE observă excluderea pescarilor şi a 
navigatorilor din legislaţia socială europeană în legătură cu mai multe aspecte (de exemplu, din 
directivele privind concedierile colective, privind transferul întreprinderilor, privind informarea/ 
consultarea şi detaşarea lucrătorilor în cadrul furnizărilor de servicii). În consecinţă, Comitetul 
invită Comisia să reevalueze aceste excluderi în strânsă colaborare cu partenerii sociali. 

 
CESE remarcă faptul că industria navală arde pentru propulsia navei produse petroliere de calitate 
inferioară, dată fiind lipsa unor hidrocarburi de o calitate mai bună la rafinării. Comitetul invită 
Comisia să se ocupe de problema calităţii hidrocarburilor pentru propulsia navelor pentru a realiza 
un progres serios în problema emisiilor atmosferice provenite de la vapoare. 

 
CESE recomandă insistent stabilirea unor state „costiere de calitate“, care constituie veriga lipsă 
în lanţul calităţii. Conceptul ar trebuie propus de UE în cadrul OMI în vederea dezvoltării unor 
criterii măsurabile de performanţă pentru statele costiere. 

 

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

• Politica portuară comună la nivelul UE 
− Raportor: dl SIMONS (Angajatori NL) 
 

− Referinţe: Aviz din proprie iniţiativă - CESE 610/2007 
 

− Puncte importante: 
 

În ciuda faptului că Parlamentul European a respins deja de două ori propunerile Comisiei privind 
porturile, cererea de reglementare a anumitor aspecte la nivelul Comunităţii persistă. Europa 
trebuie să stabilească orientări prin care să se asigure că instalaţiile portuare se dezvoltă într-un 
mod mai coerent. Concurenţa dintre porturi, cadrul financiar în care funcţionează, capacitatea 
portuară, necesitatea unor proceduri de extindere rapide, reglementările de mediu şi crearea de 
condiţii echitabile de concurenţă sunt subiecte recurente în discuţiile cu organizaţiile portuare. Mai 
mult, porturile sunt singurele infrastructuri de transport care nu sunt reglementate în mod specific 
la nivel european. 

 
UE poate stimula o fiabilitate crescută şi norme de siguranţă ridicate în porturile europene prin 
furnizarea unui sprijin (financiar) adecvat programelor de formare şi educare şi prin punerea în 
aplicare a legislaţiei în materie de siguranţă. UE poate stimula tinerii să aleagă o carieră în 
domeniul portuar prin acţiuni similare celor întreprinse pentru a atrage tinerii spre meseriile 
maritime. Formarea de bună calitate din domeniul naval ar permite să existe pe viitor piloţi, 
căpitani de port şi alţi lucrători portuari bine pregătiţi şi în număr suficient. 
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O dezbatere fundamentală asupra dezvoltării portuare durabile este de importanţă vitală în 
contextul politicii portuare europene. Porturile au o mare responsabilitate în ceea ce priveşte 
respectarea normelor de protecţie a mediului şi trebuie încurajate să investească în continuare în 
acest domeniu. Cu toate acestea, a devenit foarte clar între timp că problemele sunt cauzate în 
mare măsură şi de ambiguitatea legislaţiei UE în materie de protecţia mediului. Sunt necesare 
investigaţii ulterioare pentru a stabili dacă programele de amenajare a teritoriului pot fi utile 
pentru a crea o mai mare certitudine juridică şi mai multe posibilităţi pentru dezvoltarea portuară. 

 
O politică portuară europeană nu implică în mod necesar elaborarea unor noi prevederi legislative. 
Adoptarea de instrumente juridice fără caracter obligatoriu (soft law) ar putea fi o alternativă la 
producerea de legislaţie, pe de-o parte, sau la abordarea fiecărui caz în parte, pe de alta. O politică 
portuară europeană ar trebui să evite, în general, intervenţionismul inutil şi să se concentreze pe: 
a) aplicarea dispoziţiilor tratatului, dacă este cazul, b) garantarea faptului că porturile îşi 
îndeplinesc în mod corespunzător rolul public, c) stimularea unui comportament orientat înspre 
piaţă şi d) promovarea unei imagini publice pozitive a sectorului. Dacă este necesar, ar trebui 
revizuită legislaţia UE existentă care împiedică dezvoltarea durabilă şi armonioasă a porturilor. 
 

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

• Logistica transporturilor de mărfuri mobilitate durabilă 
− Raportor: dl BARBADILLO LÓPEZ (Angajatori ES) 
 
− Referinţe: COM(2006) 336 final - CESE 611/2007 
 
− Puncte importante: 
 

Transportul este un element integrant al lanţului de aprovizionare logistică. Abordarea Comisiei se 
concentrează pe logistica transporturilor de mărfuri şi se referă la toate modurile de transport. Un 
sector eficient la transporturilor este esenţial pentru ca UE să-şi poată menţine şi dezvolta 
competitivitatea. Pentru eficienţă şi o bună cooperare între diferitele moduri de transport, este 
necesară o gestionare modernă a fluxurilor de transport complexe. 

 
Logistica joacă un rol-cheie în garantarea mobilităţii durabile. Logistica transporturilor are nevoie 
de lucrători şi de manageri competenţi şi bine pregătiţi în domeniul lor, care să fie capabili să 
respecte reglementările privind sănătatea şi siguranţa; prin urmare, ar trebui elaborate planuri de 
formare, de bază şi avansată, pentru domeniul logisticii, cu implicarea activă a partenerilor sociali. 

 
În transporturi, se consumă mulţi combustibili fosili; ar trebui, aşadar, să constituie o prioritate 
reducerea dependenţei sectorului de acest tip de combustibili şi reducerea emisiilor de CO2; prin 
urmare, ar trebui creat un program specific de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul 
transporturilor, finanţat în mod corespunzător, pentru promovarea utilizării de energii alternative. 
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De asemenea, ar trebui pusă în aplicare o politică prin care să se facă o distincţie în special de 
natură fiscală între diferitele moduri de transport, ceea ce ar stimula adoptarea şi utilizarea de 
tehnologii noi, ecologice. 

 
Noile tehnologii, în special sistemul european de navigare prin satelit, Galileo, ar trebui să fie 
interoperabil în întreaga UE şi accesibil IMM-urilor. Cercetarea-dezvoltarea şi inovarea ar trebui 
să fie o prioritate în cadrul celui de-al 7-lea program-cadru, întrucât inovaţiile tehnologice ar putea 
deschide noi drumuri pentru acest sector. 

 
Crearea unor parametri de calitate şi a unor ghişee unice vor ajuta la dezvoltarea logisticii 
transporturilor în UE, pentru că măsurarea calităţii la nivelul UE va aduce o anumită uniformitate 
în evaluarea performanţelor logistice, iar aplicarea procedurilor administrative în mod coordonat 
şi uniform va simplifica formalităţile vamale. 

 
Pentru realizarea obiectivelor urmărite, este esenţial ca diferitele moduri de transport să participe 
la elaborarea viitorului plan de acţiune al Comisiei. 

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

• Transportul maritim pe distanţe scurte evaluare intermediară 
− Raportor: dl CHAGAS (Salariaţi PT) 
 
− Referinţe: COM(2006) 380 final - CESE 612/2007 
 
− Puncte importante: 
 

CESE a sprijinit întotdeauna măsurile menite să ajute la dezvoltarea transportului maritim de 
scurtă distanţă, dat fiind potenţialul de creştere şi de creare de locuri de muncă al acestuia, precum 
şi ca alternativă la alte moduri de transport, mai puţin ecologice, întrucât acesta poate ajuta la 
evitarea congestionării drumurilor, a accidentelor şi a poluării fonice şi atmosferice. 

 
În avizul său privind programul prezentat în 2003, CESE a subliniat necesitatea utilizării la 
adevărata valoare a punctelor focale, dat fiind rolul lor vital de punte către industrie şi de facilitare 
a integrării acestui mod de transport într-un sistem logistic intermodal. CESE solicită statelor 
membre şi partenerilor sociali să depună eforturi mai mari pentru dezvoltarea reţelei de puncte 
focale. 

 
Comisia şi statele membre trebuie să îşi asume, ca o chestiune urgentă, responsabilitatea pentru 
crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea diferitelor moduri de transport, nu doar prin 
furnizarea infrastructurilor care să faciliteze intermodalitatea, ci şi prin compensarea incapacităţii 
industriei de a crea o cooperare suplimentară reală pentru stimularea durabilităţii nu doar 
economice, ci şi sociale şi ecologice. 
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CESE ia notă de progresele realizate în urma acţiunilor propuse, prin programul din 2003, pentru 
promovarea transportului maritim pe distanţe scurte şi invită la o punere în aplicare rapidă şi a 
celorlalte acţiuni planificate, în special îndepărtarea obstacolelor identificate. Dezvoltarea 
punctelor focale şi extinderea domeniului lor de aplicare la promovarea multimodalităţii terestre şi 
a logisticii aferente ar putea contribui la obţinerea rezultatelor dorite. 

 
CESE consideră că prezenta comunicare ar trebui să menţioneze crearea unui spaţiu maritim 
comunitar comun, ceea ce ar putea contribui în mod decisiv la a acorda transportului maritim pe 
distanţe scurte un rol proeminent în transportul intracomunitar de mărfuri. Logic ar fi ca 
transportul între porturi UE să fie tratat ca transport intern şi nu ca transport internaţional, cu 
beneficii evidente în ceea ce priveşte simplificarea procedurilor vamale. 

 
− Persoană de contact: dl Sven Dammann 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 66 e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

• Managementul siguranţei infrastructurii rutiere 
− Raportor: dl SIMONS (Angajatori NL) 
 
− Referinţe: COM(2006) 569 final 2006/0182 COD - CESE 613/2007 
 
− Puncte importante: 
 

Comitetul salută iniţiativa Comisiei de a da conţinut celui de-al treilea pilon al politicii în materie 
de siguranţă rutieră: managementul siguranţei infrastructurii rutiere. În paralel cu acţiunile 
destinate conducătorilor auto şi cu măsurile de îmbunătăţire a siguranţei vehiculelor, directiva în 
discuţie doreşte să integreze siguranţa în toate fazele planificării, proiectării şi operării 
infrastructurii rutiere din cadrul reţelei transeuropene de transport (RTE-T). În cadrul politicii în 
materie de siguranţă rutieră, toţi aceşti factori au importanţă egală. 

 
Deşi Comitetul este conştient de faptul că, acolo unde infrastructura este deja dezvoltată, măsurile 
privind infrastructurile rutiere vor avea, în general, un impact mai redus decât cele centrate pe 
conducătorii auto sau pe vehicule, consideră totuşi că trebuie utilizate toate mijloacele posibile şi 
în acest domeniu pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi pentru reducerea numărului de victime. 

 
Comitetul estimează că măsurile propuse pentru cel de-al treilea pilon al politicii în materie de 
siguranţă rutieră nu ar trebui să fie limitate la RTE-T, ci ar trebui să se refere la toate drumurile 
din statele membre din afara zonelor urbane pe care se înregistrează în mod evident multe 
accidente. Dat fiind faptul că scopul urmărit este reducerea numărului de accidente rutiere şi că 
rezultatele cele mai notabile în acest sens cu 1 300 mai puţini morţi în accidente rutiere faţă de 
600 se înregistrează pe drumuri care nu aparţin RTE-T, este de aşteptat ca Comisia să acorde mai 
multă atenţie acestui aspect. Comitetul consideră că articolul 71 alineatul (1) litera (c) din Tratatul 
CE constituie o bună bază în acest sens. 
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Prin urmare, Comitetul ar dori să solicite statelor membre să fie de acord cu extinderea sferei de 
aplicare a măsurilor propuse la toate drumurile din afara zonelor urbane. 

 
Comitetul consideră că, pentru atingerea obiectivului de reducere la jumătate a numărului de 
accidente rutiere mortale până în anul 2010 în raport cu cifrele din 2000, Comisia trebuie să 
recurgă la un instrument juridic cu o forţă de constrângere mai mare decât o directivă şi ale cărui 
dispoziţii să fie obligatorii pentru toate părţile implicate, atât pentru autorităţi, cât şi pentru 
sectorul privat. 

 
− Persoană de contact: dl Sven Dammann 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 66 e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 
6. ADMINISTRAREA TERITORIULUI 
 
• Zonele metropolitane europene 
− Raportor: dl van IERSEL (Angajatori NL) 
 
− Referinţe: Aviz exploratoriu - CESE 600/2007 
 
− Puncte importante: 
 

Acest aviz este continuarea avizului ECO/120 „Zonele metropolitane: implicaţiile socioeconomice 
pentru viitorul Europei”1. Cele două avize formează un ansamblu coerent. 
 
În cursul ultimilor 50 de ani, spaţiul european s-a transformat considerabil, iar globalizarea tinde 
să accelereze aceste transformări, cu consecinţe considerabile pentru centrele de greutate ale 
Europei reprezentate de zonele metropolitane. Acestea sunt cele mai în măsură să facă faţă 
provocărilor şi să profite cât mai mult de şansele oferite de aceste transformări. 
 
CESE susţine că Comisia ar trebui să pregătească o Carte verde privind zonele metropolitane, care 
să completeze Agenda teritorială şi Orientările strategice pentru coeziune, pentru a stimula 
dezbaterea europeană pe baza unei analize obiective. 
 
CESE consideră că o dezbatere mai bine structurată cu privire la şi între zonele metropolitane din 
Europa ar putea să contribuie la a încuraja regiunile să aplice ele însele, cu succes, Agenda 
Lisabona-Göteborg şi că acest aspect ar trebui menţionat de asemenea în programele naţionale de 
reformă. 
 

                                                      
1

  JO C 302 du 7.12.2004, p. 101. 
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CESE constată din nou absenţa datelor socioeconomice şi de mediu, comparabile la scară 
europeană, privind zonele metropolitane. CESE consideră că urmărirea anuală a performanţelor 
regiunilor metropolitane europene, din punct de vedere economic, social şi ecologic, este o 
necesitate pentru sporirea cunoştinţelor privind situaţia fiecăreia dintre acestea şi facilitarea 
mobilităţii actorilor metropolitani interesaţi şi ar trebuie să se realizeze la nivel european şi 
naţional. 

 
CESE estimează că este necesar ca Comisia să adopte o decizie politică prin care să însărcineze 
Eurostat cu furnizarea anuală de date fiabile şi comparabile pentru toate zonele metropolitane ale 
Uniunii Europene şi ca Eurostat să primească fonduri suplimentare pentru a putea duce la 
îndeplinire această nouă sarcină. 

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

• Agenda teritorială 
− Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (Salariaţi ES) 
 
− Referinţe: Aviz exploratoriu - CESE 601/2007 
 
− Puncte importante: 
 

La 7 noiembrie 2006, Ministerul federal al Transporturilor, Construcţiilor şi Dezvoltării Urbane a 
solicitat Comitetului Economic şi Social European, în numele viitoarei Preşedinţii germane a 
Consiliului, să elaboreze un aviz exploratoriu privind Agenda teritorială. 

 
Agenda teritorială constituie un cadru strategic prin care se stabilesc priorităţile de dezvoltare 
teritorială în Uniunea Europeană. Aceasta contribuie la creşterea economică şi la dezvoltarea 
durabilă prin întărirea coeziunii teritoriale, care se poate defini drept capacitatea politicii de 
coeziune de a se adapta nevoilor şi caracteristicilor specifice ale provocărilor şi posibilităţilor 
geografice în vederea realizării unei dezvoltări teritoriale echilibrate şi durabile. 
 
În toate chestiunile legate de teritoriu, este esenţială valoarea adăugată a abordării comune 
europene. Experienţa dobândită în cursul ultimelor decenii şi nevoia de a lua în considerare 
dimensiunea teritorială a integrării europene impun o „comunitarizare” treptată a politicilor care 
necesită o abordare comună a teritoriului european. 
 
CESE consideră că dezbaterile din cadrul Consiliului cu privire la Agenda teritorială trebuie să 
ducă la adoptarea unor decizii politice mai precise, motiv pentru care ar trebui implicată şi 
Comisia, întrucât aceasta este mai în măsură să asigure coerenţa şi să garanteze compatibilitatea 
diferitelor abordări ale coeziunii teritoriale în cadrul Uniunii Europene. 
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Pentru atingerea obiectivului de coeziune teritorială la nivelul UE, Comisia trebuie să creeze un 
serviciu specific şi puternic, însărcinat cu realizarea de analize, cu stabilirea diagnosticului şi cu 
pregătirea unor propuneri politice care să confirme valoarea adăugată a unei abordări europene a 
coeziunii teritoriale. 

 
În consecinţă, CESE solicită Comisiei Europene să propună Consiliului de Miniştri să avanseze în 
procesul de integrare a Agendei teritoriale în bazele juridice actuale. 

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

7. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A ANIMALELOR 
 

• Strategia de protecţie a solului 
− Raportor: dl NILSSON (Activităţi diverse SE) 
 
− Referinţe: COM(2006) 232 final 2006/0086 COD - CESE 603/2007 
 
− Puncte importante: 
 

CESE salută strategia tematică de protecţie a solului la nivelul UE şi se exprimă, în principiu, în 
favoarea unei directive-cadru. 

 
CESE subliniază că: 

 
− strategia UE trebuie aplicată în acele domenii în care problemele sunt cele mai grave şi în care 

pericolul pentru solul arabil este cel mai ridicat: schimbarea utilizării solului, zonele 
industriale poluate şi compactarea solului; 

− strategia UE trebuie să respecte principiul subsidiarităţii; costurile pentru degradarea solului 
trebuie suportate în primul rând de cei responsabili pentru degradare, în cazul în care acestea 
sunt proporţionate, şi nu de cei care utilizează terenul. Dacă o directivă-cadru trebuie să 
asigure o bază comună pentru protecţia solului, angajamentul statelor membre trebuie să fie 
similar, pentru a nu se ajunge la denaturarea concurenţei; bunele practici agricole şi forestiere 
menţin şi ameliorează solul. 

 
CESE critică Comisia Europeană în principal pentru faptul că nu a prezentat până în momentul de 
faţă propunerea reformulată pentru o directivă nouă, revizuită, privind nămolurile de epurare. 
Comitetul invită Comisia să acţioneze cât mai curând posibil în acest sens, deoarece este vorba 
despre unul dintre elementele cele mai importante pentru protecţia solurilor folosite în scopuri 
agricole şi pentru limitarea contaminării cu substanţe periculoase. 

 
CESE subliniază că politicile sectoriale naţionale nu trebuie să ducă la denaturarea concurenţei 
între statele membre. 
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În opinia CESE, înfiinţarea unui comitet independent de experţi din sectorul public şi privat ar 
putea facilita punerea în aplicare a strategiei de protecţie a solului. 

 

− Persoană de contact: dna Eleonora di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 e-mail: eleonora.diNicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

• Pescuitul durabil 
− Raportor: M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Activităţi diverse ES) 
 

− Referinţe: COM(2006) 360 final - CESE 605/2007 
 

− Persoană de contact: Mr Arturo Iñiguez Yuste 
 (Tel. : 00 32 2 546 87 68 e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

• Import/export de blănuri de pisică şi de câine 
− Raportor: M. RETUREAU (Salariaţi FR) 
 

− Referinţe: COM(2006) 684 final 2006/0236 COD - CESE 606/2007 
 

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

• Mercurul metalic/exporturi şi depozitare 
− Raportor: M. OSBORN (Activităţi diverse -UK) 
 

− Referinţe: COM(2006) 636 final 2006/0206 COD - CESE 607/2007 
 

− Persoană de contact: dna Filipa Pimentel 
 (Tel.: 00 32 546 84 44 e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

8. SIGURANŢA ALIMENTARĂ 
 
• Aditivi, enzime şi arome alimentare 
− Raportor: M. PEZZINI (Angajatori IT) 
 

− Referinţe: COM(2006) 423-425-427-428 final 2006/0143/0144/0147/0145 COD - 
CESE 604/2007 

 

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

_____________ 


