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La sesiunea plenară a participat dl Marcos Peña, preşedintele Consiliului Economic şi Social spaniol, 
care a avut o intevenţie pe tema „Europa: participare socială şi democraţie deliberativă”, a dlui 
Günter Verheugen, vicepreşedintele Comisiei Europene, care a exemplificat acţiunile deja 
întreprinse şi progresele realizate în cadrul iniţiativei „O mai bună legiferare”, şi a dnei Margot 
Wallström, vicepreşedinte al Comisiei Europene, care a avut o intervenţie cu privire la foaia de 
parcurs pentru procesul constituţional şi la obiectivele strategice pentru 2008, aşa cum au fost definite 
de colegiul comisarilor. Dna comisar a procedat apoi, împreună cu preşedintele CESE, dl Dimitriadis, 
la semnarea addendum-ului la protocolul de cooperare încheiat în noiembrie 2005 între Comisia 
Europeană şi Comitetul Economic şi Social European. 
 
1. REZOLUŢIE CU PRIVIRE LA FOAIA DE PARCURS PRIVIND 

PROCESUL CONSTITUŢIONAL – CONSILIUL EUROPEAN DIN 21 
ŞI 22 IUNIE 2007 

 
− Raportor general: dl Göke Frerichs (Angajatori – DE) 
 
− Referinţe: CESE 640/2007 fin 
 
− Puncte-cheie: 
 

CESE sprijină Preşedinţia germană în demersul acesteia de a propune, cu ocazia Consiliului 
European din 21 şi 22 iunie 2007, o foaie de parcurs pentru eforturile care vor urma în vederea 
ieşirii din criza politică şi instituţională apărută ca urmare a abandonării procesului de ratificare a 
Tratatului constituţional şi salută faptul că, în Declaraţia de la Berlin din 25 martie 2007, data 
alegerilor europene din 2009 a fost stabilită ca termen de intrare în vigoare a noului tratat. 
 
Este necesar ca ieşirea din criza actuală să aibă loc urgent, prin adoptarea unui nou tratat adaptat 
cerinţelor unei Uniuni Europene cu 27 şi chiar mai multe state membre şi care să permită acesteia 
să cadă de acord asupra unor noi politici şi să ia deciziile necesare pentru a face faţă 
numeroaselor provocări cu care se confruntă. 
 
O majoritate de două treimi dintre statele membre, reprezentând, din punct de vedere al 
populaţiei, o clară majoritate a cetăţenilor Uniunii Europene, a ratificat Tratatul constituţional. În 
consecinţă, CESE insistă ca Tratatul constituţional să constituie baza dezbaterilor ulterioare şi ca 
acestea să păstreze substanţa a ceea ce s-a hotărât în Convenţia europeană şi a ceea ce s-a aprobat 
ulterior cu unanimitate de către şefii de stat şi de guvern. 
 
Astfel, CESE îşi reafirmă sprijinul pentru Tratatul constituţional şi confirmă în aceeaşi termeni 
luările anterioare de poziţie în privinţa acestui tratat, pe care continuă să-l considere un 
instrument esenţial, ce permite Uniunii să facă faţă provocărilor cu care se confruntă, iar 
instituţiilor să funcţioneze cu mai mare eficienţă. 
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Iată de ce Comitetul consideră, pe de o parte, că acest tratat trebuie să constituie şi pe mai departe 
baza negocierilor în curs, destinate ieşirii din impasul politic şi instituţional actual şi, pe de altă 
parte, că fondul său trebuie păstrat, mai ales în ce priveşte progresele democratice, instituţionale 
şi procedurale înregistrate, ca şi cele privind drepturile omului. Aceasta înseamnă că partea I 
(obiective, instituţii, structura Uniunii), partea II (Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii) şi 
partea IV (dispoziţii generale şi finale) trebuie păstrate. Dispoziţiile instituţionale şi procedurale 
ale părţii III (politicile Uniunii), în măsura în care depăşesc dispoziţiile dreptului aflat deja în 
vigoare, ar trebui să fie integrate în partea I. 
 
Considerând că fondul unui nou tratat este mai important decât denumirea sa, CESE nu se opune 
ideii ca acesta să primească o altă denumire, ţinând seama de neînţelegerile pe care termenul 
„constituţie” le-a creat în unele state membre. 
 
Comitetul îşi afirmă de altfel intenţia de a observa îndeaproape procesul de negociere a noului 
tratat, lăsând să se facă auzită vocea societăţii civile organizate, după cum îi impune vocaţia sa 
instituţională. CESE este pregătit mai ales să organizeze, în cooperare cu Preşedinţia portugheză 
a Consiliului, o serie de întâlniri de informare şi de dialog cu organizaţiile societăţii civile, aşa 
cum a făcut în timpul lucrărilor Convenţiei europene. 

 
− Contact: dl Patrick Fève 

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

2. GLOBALIZAREA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ 
 
• Provocările şi şansele UE în contextul globalizării 
 
− Raportor: dl Henri Malosse (Angajatori – FR) 
 
− Referinţe: aviz exploratoriu – CESE 804/2007 
 
− Puncte-cheie: 
 

Acest aviz a fost solicitat de către Preşedinţia germană pe tema provocărilor şi şanselor Uniunii 
Europene în contextul globalizării. Avizul a fost adoptat în secţiunea REX la 4 mai 2007. 
 
În aviz se consideră că, la nivel internaţional, reacţia UE la globalizare trebuie să fie o contribuţie 
mai viguroasă la crearea unui „stat de drept” care să promoveze o globalizare umanistă bazată pe 
multilateralism, drepturile fundamentale ale individului, o mai mare transparenţă a pieţelor 
financiare şi un nivel ridicat de sănătate şi siguranţă alimentară pentru întreaga populaţie. În 
domeniul comerţului internaţional, CESE consideră că abordările bilaterale sunt benefice numai 
în măsura în care sunt complementare multilateralismului promovat de OMC. 
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În cadrul UE, globalizarea trebuie percepută ca o şansă pentru procesul de integrare europeană, 
accelerând integrarea economică şi solidaritatea, acestea fiind aspecte esenţiale ale Strategiei 
Lisabona. 
 
Societatea civilă organizată ar trebui să promoveze o globalizare „cu faţă umană”. CESE 
subliniază necesitatea implicării depline a partenerilor sociali şi a diferiţilor actori care reprezintă 
societatea civilă organizată. 
 
Atât dimensiunea umană a globalizării, cât şi integrarea europeană privesc în mod direct cetăţenii 
şi societatea civilă organizată. Dacă vor fi mai bine informate, consultate şi implicate în mod 
sistematic, popoarele Europei vor adopta o strategie pe care ele însele au stabilit-o şi pe care şi-o 
pot însuşi. 
 
Rezultatele avizului vor fi prezentate în iunie, la Berlin, în cadrul celei de a 12-a conferinţe 
privind globalizarea, organizată de către Preşedinţia germană. De asemenea, avizul va reprezenta 
o contribuţie la dezbaterea iniţiată odată cu publicarea comunicării „Europa globală: concurenţa 
pe plan mondial”. 

 
− Contact: dna Celia Finana 

(Tel.: 00 32 2 546 089 – e-mail: celia.finanaguzman@eesc.europa.eu) 
 

3. INDICATORI SOCIALI ŞI STATISTICI COMUNITARE 
 

• Standarde de calitate - Studii de impact social 
 
− Raportor: dl Daniel Retureau (Salariaţi -FR) 
 
− Referinţe: aviz exploratoriu – CESE 794/2007 
 
− Puncte-cheie: 

 
Preşedinţia germană a Uniunii a solicitat Comitetului Economic şi Social European, la 
19 septembrie 2006, elaborarea unui aviz exploratoriu privind „Standardele de calitate pentru 
conţinutul, procedurile şi metodele studiilor de impact social, din perspectiva partenerilor sociali 
şi a altor actori ai societăţii civile”. 
 
Solicitarea ilustrează voinţa guvernului german de a pune accentul pe o mai bună reglementare. 
 
Este indispensabil să se atragă atenţia decidenţilor politici asupra impactului social al legislaţiei 
avute în vedere, dar Comitetul Economic şi Social European consideră că trebuie făcute eforturi 
deosebite în direcţia stabilirii metodologiei. 
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Comitetul consideră că, în această etapă de reflecţie, este fundamental să se atragă atenţia 
Comisiei, printre altele, asupra criteriilor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească un 
indicator. 
 
Comitetul solicită Comisiei să includă evaluarea impactului social al iniţiativelor legislative şi 
politice ale Uniunii Europene în toate politicile comunitare. Acest lucru este vital dacă dorim cu 
adevărat să creăm o „Europă socială” şi să câştigăm sprijinul cetăţenilor. 
 
Este esenţial să se procedeze la evaluări regulate şi, eventual, la ajustări în punerea în aplicare a 
tuturor actelor normative care au făcut obiectul unui studiu de impact prealabil şi, de asemenea, 
să fie implicaţi în aceste acţiuni partenerii sociali şi, dacă este cazul, ONG-urile interesate. 
 
În anumite cazuri speciale şi sensibile din punct de vedere social (dreptul muncii, de exemplu), ar 
trebui să fie prevăzută consultarea partenerilor sociali într-o etapă şi mai timpurie. 
 
Iniţiativa „O mai bună legiferare” este, fără îndoială, platforma potrivită pentru a se înainta în 
această direcţie, şi anume propunerea unei legislaţii necesare, eficiente, ale cărei consecinţe să fie 
stabile şi previzibile pentru destinatari, care să fie implicaţi mai strâns în procesul de analiză şi 
verificare a impactului de organele consultative comunitare (CESE şi CoR). 

 
− Contact: dl Jean-Pierre Faure 

(Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Programul statistic comunitar 2008-2012 
 
− Raportor: dl Sergio Ernesto Santillán Cabeza (Salariaţi – ES) 
 
– Referinţe: COM(2006) 687 final – 2006/0229 (COD) – CESE 790/2007 
 
− Puncte-cheie: 
 

CESE salută propunerea Comisiei. Statisticile armonizate şi comparabile sunt indispensabile 
pentru o mai bună înţelegere a Europei de către public, pentru participarea cetăţenilor la dezbatere 
şi pentru participarea operatorilor economici în cadrul pieţei unice. 

 
− Contact: dl Roberto Pietrasanta 

 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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• Statistici privind locurile de muncă vacante 
 
− Raportor: dna Susanna Florio (Salariaţi – IT) 
 
− Referinţe: COM (2007) 76 final – 2007/0033 COD– CESE 791/2007 
 
− Puncte-cheie: 

 
Prin propunerea sa de regulament (COM(2007) 76 final), elaborată la iniţiativa Comitetului 
pentru ocuparea forţei de muncă, Comisia doreşte să pună în aplicare o reglementare care permite 
obţinerea, la termenele potrivite, de date statistice comparabile trimestrial, cu privire la locurile de 
muncă vacante. 
 
CESE subliniază că este important să se dispună de date statistice cât mai coerente şi de fiabile 
privind situaţia locurilor de muncă în Europa. În consecinţă, apreciază şi susţine efortul Comisiei 
vizând instaurarea unui cadru juridic care să permită obţinerea de statistici actualizate, 
comparabile şi relevante, privind locurile de muncă vacante la nivelul UE. CESE împărtăşeşte, de 
asemenea, opţiunea privind instrumentul ales, şi anume regulamentul comunitar. 
 
CESE consideră că, datorită necesităţii de a simplifica colectarea datelor statistice şi a diminua 
costul acesteia, opţiunea aleasă nu este pe deplin clară în ceea ce priveşte colectarea opţională a 
datelor din sectoarele definite ca „sezoniere”, în special din agricultură, pescuit şi silvicultură. 
 
În plus, structura contractelor de muncă din toate statele UE prevăd astăzi zeci de modalităţi 
diferite privind raporturile de lucru. Din această cauză, ar fi important să se cunoască tipul de loc 
de muncă vacant (durată nedeterminată, durată determinată, fracţiune de normă, proiecte, 
colaborări etc.). Un cadru care să reflecte mai bine potenţialul real al pieţei forţei de muncă, 
evoluţiile şi punctele slabe ale acesteia în anumite sectoare şi regiuni, ar permite o mai bună 
concentrare asupra strategiilor care trebuie puse în aplicare pentru atingerea Obiectivelor 
Lisabona. 
 
Acesta este motivul pentru care CESE consideră că, în special în ceea ce priveşte aceste chestiuni, 
este necesară consultarea şi implicarea directă a partenerilor sociali europeni. 

 
− Contact: Mr Marco Thyssen 

(Tel.: 00 32 2 546 84 11 – e-mail: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 
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• NUTS (Bulgaria şi România) 
 
− Raportor: dl Umberto Burani (Angajatori – IT) 
 
− Referinţe: COM(2007) 95 final – 2007/0038 (COD) – CESE 792/2007 
 
− Puncte-cheie: 
 

CESE ia notă de propunerea Comisiei şi, având în vedere faptul că aceasta este atât de necesară în 
urma aderării noilor state şi denotă un caracter pur tehnic, îşi exprimă astfel aprobarea. 

 
− Contact: Mr Roberto Pietrasanta 

(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
4. DREPTUL MUNCII 
 

• Modernizarea dreptului muncii 
 
− Raportor: dl Daniel Retureau (Salariaţi – FR) 
 
− Referinţe: COM(2006) 708 final – CESE 805/2007 
 
− Puncte-cheie: 

 
Comitetul regretă faptul că această consultare se desfăşoară într-un termen atât de scurt şi că astfel 
lipsesc o serie întreagă de activităţi pregătitoare. Diferitele componente ale concluziilor raportului 
Wim Kok, adoptate de către Consiliu, dau o imagine mai completă, în ceea ce priveşte reformele 
pieţei forţei de muncă, decât Cartea verde a Comisiei, care se concentrează asupra unor zone 
restrânse din dreptul individual al muncii. 
 
Comitetul este îngrijorat de posibilitatea ca dreptul muncii să se dovedească în prezent 
incompatibil cu Strategia Lisabona revizuită, constituind astfel un obstacol în calea ocupării forţei 
de muncă. Comitetul consideră că, atunci când dezbate modernizarea dreptului muncii şi 
protecţiile structurate în mod normal în jurul contractului de muncă, cum ar fi sănătatea şi 
securitatea, accidentele de muncă, organizarea timpului de lucru, concediul plătit etc., Comisia ar 
trebui să se inspire din cerinţele menţionate anterior. 
 
Orice argument care ar considera un drept al muncii cu rol de protecţie ca fiind un obstacol în 
calea creşterii şi ocupării forţei de muncă ar reprezenta o viziune simplistă. 
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Comitetul se vede obligat să constate diferite deficienţe importante, care subminează semnificativ 
raţionamentul şi perspectivele avansate de Cartea verde, şi indică în consecinţă în acest aviz 
anumite puncte care, în mod regretabil, nu au fost aprofundate sau puse în evidenţă: 
 

− dimensiunea socială; 
− dreptul colectiv de muncă; 
− conceptul muncii decente; 
− partenerii sociali şi contractele colective de muncă; 
− dialogul social reprezintă un instrument de coreglementare; 
− securitatea relaţiilor de muncă. 

 
Comitetul apreciază că a venit timpul să se realizeze o analiză completă şi serioasă, bazată în 
principal: 

− pe un bilanţ al sistemelor juridice în vigoare în statele membre; 
− pe contribuţia dialogului social; 
− pe luarea în considerare a serviciilor publice; 
− pe luarea în considerare a guvernanţei corporative şi a participării lucrătorilor; 
− pe rolul recunoscut al lucrătorilor care efectuează activităţi independente autentice; 
− pe promovarea Recomandării OIM din 2006 privind relaţiile de muncă (nr. 198); 
− pe impactul muncii la negru; 
− pe impactul fluxurilor de migraţie; 
− pe soluţiile „win-win“ (câştigător-câştigător); 
− formarea de bază şi învăţarea pe tot parcursul vieţii ale lucrătorilor. 

 
− Contact: dna Anna Redstedt 

 (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

5. DREPTUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 
 

• Fuziuni şi divizări ale societăţilor pe acţiuni 
 
− Raportor: dna María Candelas Sánchez Miguel (Salariaţi - ES) 
 
− Referinţe: COM(2007) 91 final – 2007/0035 COD – CESE 796/2007 
 
− Contact: dna Magdaléna Belarova-Carabin 

(Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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6. FISCALITATE 
 

• Apropierea ratelor accizelor la alcool 
 
− Raportor: dl Edgardo Maria Iozia (Salariaţi – IT) 
 
− Referinţe: COM(2006) 486 final – 2006/0165 (CNS) – CESE 789/2007 
 
− Puncte-cheie: 

 
Comitetul consideră că ar fi greşit să se aplice o corecţie automată pentru rata inflaţiei din cadrul 
UE-12 începând din 1992, dat fiind că încă trei ţări au aderat la Uniune în 1995, alte zece la 
1 mai 2004 şi încă două la 1 ianuarie 2007. 
 
În cursul unei audieri desfăşurate la Comitet, toţi participanţii nu numai că s-au declarat împotriva 
propunerii Comisiei, dar au şi cerut ca aceasta să realizeze în viitor o evaluare de impact precisă. 
Comitetul doreşte ca propunerea să fie retrasă. 

 
− Contact: dna Imola Bedö 

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

7. PIAŢA INTERNĂ 
 

• Piaţa internă a serviciilor 
 
− Raportor: dna Karin Alleweldt (Salariaţi – DE) 
 
− Referinţe: aviz exploratoriu – CESE 793/2007 
 
− Puncte-cheie: 

 
Directiva privind serviciile a declanşat o vie dispută, în mare măsură din cauza efectelor profunde 
asupra pieţelor naţionale ale forţei de muncă. 
 
Sondajul realizat de către Observatorul Pieţei Unice prin intermediul chestionarelor, ilustrează 
interesul deosebit faţă de noile provocări pe care piaţa internă a serviciilor le aduce pe pieţele 
muncii, ocupării forţei de muncă şi protecţiei consumatorilor. 
 
Se pare că informaţiile cu privire la posibilele efecte ale noii strategii privind piaţa internă asupra 
ocupării forţei de muncă sunt insuficiente. În general, se aşteaptă în primul rând „transferuri de 
locuri de muncă“, dar şi pierderi de locuri de muncă. 
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Predomină aşteptările legate de schimbări ale condiţiilor naţionale de muncă şi de ocupare a forţei 
de muncă, cum ar fi o creştere a numărului contractelor de muncă pe perioadă determinată şi o 
mai mare flexibilitate a relaţiilor de muncă. Aşteptări pozitive sunt legate de oferte mai bune de 
muncă, de formare în domeniul limbilor străine şi de calificare în general. 
 
Deficienţele privind punerea în aplicare a dispoziţiilor în vigoare privind detaşarea sunt frecvent 
considerate o problemă. 

 
O mobilitate mai mare a salariaţilor va determina o nevoie sporită de servicii de consultanţă. 
 
Consumatorii apreciază foarte mult calitatea şi certitudinea juridică, dar aceste aspecte nu sunt 
încurajate în mod suficient în directivă. 
 
Preocupările consumatorilor trebuie să joace un rol mai important pe piaţa internă a serviciilor. Se 
impune, de asemenea, adoptarea unei strategii de informare la nivel naţional şi comunitar. 
 
CESE va continua să examineze impactul pieţei interne a serviciilor, mai ales asupra ocupării 
forţei de muncă şi protecţiei consumatorilor. 

 
− Contact: dna Claudia Drewes-Wran 

(Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: claudia.DrewesWran@eesc.europa.eu) 
 

8. TRANSPORTURI – NORME TEHNICE ŞI DE SIGURANŢĂ 
 

• Siguranţa rutieră - conducătorii auto profesionişti 
 
− Raportor: dl Thomas Etty (Salariaţi – NL) 
 
− Referinţe: aviz din proprie iniţiativă – CESE 809/2007 
 
− Puncte-cheie: 
 

Politica europeană în materie de siguranţă rutieră, inclusiv „Al treilea program european de 
acţiune privind siguranţa rutieră” (2003) şi „Revizuirea intermediară a programului european de 
siguranţă rutieră”, se adresează unui public-ţintă format, printre alţii, din motociclişti, pietoni, 
tineri, precum şi conducători auto profesionişti. Cu toate acestea, Comisia a omis câteva aspecte 
relevante, unul dintre acestea fiind esenţial din punctul de vedere al partenerilor sociali. Şi anume, 
ca o componentă a siguranţei infrastructurii rutiere, locurile de odihnă pentru conducătorii auto 
profesionişti. Şi, în special, locuri de odihnă sigure şi păzite. 
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În prezentul aviz din proprie iniţiativă, Comitetul Economic şi Social European (CESE) 
recomandă ca în întreaga Uniune Europeană să fie disponibile mai multe locuri de parcare sigure 
şi păzite pentru conducătorii auto profesionişti, din considerente de siguranţă rutieră, infracţiuni 
legate de transportul rutier de mărfuri, sănătate şi siguranţă a şoferilor de camion. 
 
Uniunea Internaţională a Transportatorilor Rutieri (IRU) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din 
Transporturi (ETF) au formulat criterii comune, care sunt bine elaborate şi aplicabile şi care 
trebuie avute în vedere când se vor construi aceste locuri de odihnă. 
CESE salută iniţiativa Parlamentului European, sprijinită de Comisia Europeană, de a iniţia un 
proiect-pilot pentru a testa fezabilitatea şi a da ajutor pentru demararea activităţii, în vederea 
înfiinţării de parcări sigure şi păzite pentru conducătorii auto profesionişti. 

 
− Contact: dna Agota Bazsik 

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

• Tractoare agricole – echipamente de iluminare (codificare) 
 
− Referinţe: COM(2007) 192 final – 2007/0066 COD – CESE 798/2007 
 
− Contact: dl Jean-Pierre Faure 

(Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Servicii de transport aerian - norme comune 
 
− Raportor: dl Thomas McDonogh (Angajatori - IE) 
 
− Referinţe: COM(2006) 396 final – 2006/0130 COD – CESE 808/2007 
 
− Puncte-cheie: 
 

− Toate companiile aeriene care intră sub incidenţa OSP ar trebui să-şi ia angajamente cu 
privire la îndeplinirea obligaţiilor. 

− Ar trebui să existe un acord privind nivelul serviciilor, încheiat între aeroporturile 
deservite de zborurile OSP şi statul contractant. 

− Pasagerilor OSP ar trebui să li se ofere compensaţii mai mari decât cele prevăzute în 
Regulamentul (CE) 261/2004, întrucât aceştia s-ar putea să nu poată beneficia de mijloace 
de transport alternative. 

− La procedura de licitaţie pentru OSP ar trebui să participe cel puţin doi ofertanţi. 
− Pentru zborurile în interiorul Uniunii Europene, preţul zborului dus ar trebui să fie egal cu 

preţul zborului întors. Dacă există o diferenţă semnificativă între preţul zborului dus şi cel 
pentru zborul întors, aceasta trebuie justificată. 
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− Biletele OSP ar trebui să fie rambursabile, aşa cum sunt toate celelalte bilete de avion, în 
conformitate cu condiţiile aplicabile. 

− Modul de calculare a tarifului ar trebui prezentat clar pe bilete, prin defalcareataxelor, 
taxelor de aeroport etc. 

− Abordările intermodale trebuie să asigure şanse egale tuturor mijloacelor de transport. 
Astfel, transportul aviatic presupune costuri disproporţionate în termeni de siguranţă. 
Acest lucru va trebui corectat. 

− Ar trebui păstrată menţiunea privind trenurile de mare viteză, deoarece în unele state 
membre acestea nu există. 

− Comisia ar trebui să realizeze controale pentru a constata dacă organele naţionale de 
reglementare în domeniul aviaţiei îşi îndeplinesc corespunzător şi corect obligaţiile şi că 
nici una dintre acţiunile lor nu duce la denaturarea concurenţei. 

− Persoanele care trec prin mai multe aeroporturi europene ar trebui supuse unui singur 
control de securitate, astfel cum prevedea propunerea iniţială a Comisiei. 

− Aceasta va implica o modificare a manierei de control a pasagerilor din aeroporturi, astfel 
încât să existe un sistem rapid de verificare (biometrică) a pasagerilor obişnuiţi. 

− Biletele cumpărate cu o lună înainte ar trebui să beneficieze de o perioadă de graţie care 
să le permită pasagerilor să anuleze rezervările în termen de 48 de ore, fără nici un fel de 
despăgubire. În eventualitatea anulării unei rezervări, clientul ar trebui să aibă dreptul la 
rambursarea tuturor taxelor aeriene. 

 
− Contact: dl Siegfried Jantscher 

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

9. AGRICULTURĂ 
 

• Fructe şi legume 
 
− Raportor: dl Mario Campli (Activităţi diverse – IT) 

 
− Referinţe: COM(2007) 17 final – 2007/0012 CNS – CESE 802/2007 
 
− Puncte-cheie: 
 

CESE susţine strategia Comisiei care îşi propune ca până în 2013 să trasforme în întregime primul 
pilon al UE într-un ansamblu omogen şi echilibrat; în acest scop, invită Comisia să traseze şi în 
sectorul fructelor şi legumelor un parcurs de tranziţie, care să-i ghideze pe toţi operatorii din 
această ramură către noul sistem. 
 
CESE constată că propunerile Comisiei au fost formulate în cadrul unei limite bugetare care nu a 
fost extinsă. Remarcă de asemenea că, prin eliminarea retragerilor de pe piaţă şi a restituirilor la 
export, Comisia a determinat o creştere a potenţialelor resurse disponibile pentru viitoarele 
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programe operaţionale, resurse care riscă totuşi să rămână nefolosite şi care nu vor putea face 
obiectul unor investiţii din partea celor mai eficiente organizaţii ale producătorilor (OP). 
 
Pe de altă parte, CESE remarcă faptul că, pe de o parte, propunerea include în categoria 
programelor operaţionale noi măsuri de mare importanţă politică şi economică (gestionarea 
crizelor de pe piaţă, politica de mediu, promovarea consumului) şi că, pe de altă parte, ridică până 
la 60% cofinanţarea anumitor măsuri considerate strategice. Această politică inovatoare, 
combinată cu menţinerea plafonului maxim pentru ajutorul financiar comunitar acordat 
programelor operaţionale, echivalent cu 4,1% din valoarea producţiei comercializate (VPC) de 
fiecare organizaţie a producătorilor, reprezintă de fapt o diminuare a resurselor disponibile pentru 
investiţii. 
 
Din toate aceste motive, CESE consideră că se impune introducerea a cel puţin trei corecţii, 
respectând în acelaşi timp principiul unei adevărate neutralităţi bugetare: 

− gestionarea crizelor de pe piaţă nu trebuie luată în calcul în cadrul programului 
operaţional al organizaţiei producătorilor; 

− trebuie introduse derogări de la plafonul de 4,1% atunci când acţiunile sunt cofinanţate în 
proporţie de 60%, 

− acţiunile comune a două sau mai multe organizaţii ale producătorilor trebuie incluse în 
rândul celor eligibile pentru cofinanţare comunitară de 60%, pentru a fi promovate astfel 
atât colaborarea între organizaţiile producătorilor, cât şi concentrarea ofertei. 

 
În plus, CESE ia act de propunerea Comisiei, care vizează încredinţarea gestionării crizelor de pe 
piaţă către organizaţiile producătorilor şi invită Comisia să prevadă criterii trasparente pentru 
această gestionare, precum şi să ia măsuri pentru ca instrumentele prevăzute în acest scop să poată 
fi utilizate de toţi producătorii, astfel încât o eventuală intervenţie în situaţii de criză să fie 
eficientă şi să permită pieţelor să se restabilească. 
 

− Contact: dl Arturo Iñiguez Yuste 
(Tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 

10. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII ŞI A CONSUMATORILOR 
 

• Strategia europeană privind efectele nocive ale alcoolului 
 
− Raportor: dna Jillian van Turnhout (Activităţi diverse – IE) 
 
− Coraportor: dl Thomas Janson (Salariaţi – SE) 
 
– Referinţe: COM(2006) 625 final – CESE 807/2007 
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− Puncte-cheie: 
 

Comitetul Economic şi Social European (CESE) salută comunicarea Comisiei „O strategie UE 
pentru sprijinirea statelor membre în reducerea efectelor nocive ale alcoolului”. Cu toate acestea, 
CESE regretă că această comunicare nu conţine o strategie globală, a cărei elaborare fusese 
solicitată în concluziile Consiliului din 5 iunie 2001. 
 
Acest aviz tratează o problemă de sănătate publică ce constă în reducerea efectelor nocive ale 
alcoolului. Astfel, consumul excesiv de alcool şi consumul de alcool de către minori contribuie la 
amplificarea efectelor nocive ale alcoolului. 
 
CESE solicită să se stabilească drept obiectiv specific reducerea expunerii copiilor la produse 
alcoolice, publicitate şi promoţii la produsele alcoolice pentru ca aceştia să fie mai bine protejaţi. 
 
CESE solicită insistent Comisiei să ia în discuţie consecinţele economice ale efectelor nocive ale 
alcoolului. Efectele negative contravin obiectivelor Strategiei Lisabona şi au implicaţii asupra 
locului de muncă, societăţii şi economiei. 
 
CESE solicită ca iniţiativele de educare şi sensibilizare să facă parte din strategia globală integrată 
de reducere a efectelor nocive ale alcoolului. 
 
CESE recunoaşte faptul că obiceiurile culturale sunt diferite de la o zonă a Europei la alta. 
Multiplele acţiuni şi iniţiative propuse trebuie să ţină seama de aceste diferenţe. 

 
− Contact: dna Ewa Kaniewska 

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

• Protecţia consumatorilor - contracte la distanţă 
 
− Raportor: dl Jorge Pegado Liz (Activităţi diverse - PT) 
 
− Referinţe: COM(2006) 514 final – CESE 795/2007 
 
− Puncte-cheie: 
 

CESE, deşi remarcă întârzierea acestei comunicări în raport cu termenele stabilite în directivă, 
apreciază iniţiativa şi este de acord cu o mare parte din observaţiile Comisiei. Cu toate acestea, 
CESE consideră că revizuirea acestei legislaţii, simultan cu revizuirea celei privind vânzarea la 
distanţă de servicii financiare şi anumite aspecte ale comerţului electronic, ar fi preferabil să fie 
efectuată imediat, fără a aştepta încheierea lucrărilor de revizuire a acquis-ului comunitar în 
materie de contracte de consum. 
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Pe lângă aceasta, CESE: 
− invită Comisia să întreprindă o analiză detaliată a răspunsurilor pe care le-a primit în 

cadrul dezbaterii publice şi să procedeze la o audiere publică a părţilor interesate, şi 
− îşi reafirmă poziţia conform căreia sfera de aplicare a directivei nu trebuie să fie limitată 

la relaţiile dintre întreprinderi şi consumatori şi că ar fi foarte utilă redefinirea acestei 
sfere astfel încât să coincidă, în aspectele fundamentale, cu reglementările din domeniul 
comerţului electronic. 

 
CESE nu este de acord cu Comisia în aprecierea consecinţelor aplicării „clauzei minimale”, pe 
care nu o consideră a fi cauza dificultăţilor, pe drept criticate, de punere în aplicare a directivei, 
dar nu exclude ipoteza unei înaintări spre o armonizare totală, realizate prin intermediul 
regulamentelor, pentru a garanta un nivel mai ridicat de protecţie a consumatorilor. 
CESE subliniază, de asemenea, necesitatea punerii accentului pe informarea efectivă a părţilor 
contractante şi în special a contractanţilor mai puţin informaţi, informare însoţită de un sistem 
eficient de sancţionare a practicilor care încalcă regimul juridic existent. 

 
− Contact: dl Luís Lobo 

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

• Igiena produselor alimentare - eliminarea discriminării în materie de tarife 
 
− Raportor: dl Panagiotis Gkofas (Activităţi diverse – EL) 
 
− Referinţe: COM(2007) 90 final – 2007/0037 COD – CESE 797/2007 
 
− Contact: dl Jean-Pierre Faure 

(Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

11. PROTECŢIA MEDIULUI 
 

•  Produse chimice periculoase - exporturi şi importuri 
 
− Raportor: dl Pezzini (Angajatori – IT) 
 
− Referinţe: COM(2006) 745 final - 2006/0246 COD – CESE 799/2007 

 
− Puncte-cheie: 
 

Comitetul este de acord că este necesară o abordare armonizată a Comisiei, cu scopul de a 
îmbunătăţi protecţia sănătăţii umane şi a mediului în ţările importatoare, în special în ţările în curs 
de dezvoltare. 
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De asemenea, este de acord cu necesitatea de a utiliza mecanisme riguroase, clare şi transparente, 
bazate pe proceduri clare şi omogene, pentru a pune la dispoziţie prompt informaţii adecvate 
ţărilor importatoare de produse şi substanţe chimice periculoase. 
 
Comitetul consideră că dispoziţiile mai severe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 304/2003, 
reluate în prezenta propunere de regulament, sunt fundamentale pentru securitatea globală şi 
gestionarea produselor chimice periculoase. 
 
Comitetul sprijină obiectivul urmărit de Comisie, şi anume utilizarea oportunităţii apărute odată cu 
rectificarea temeiului juridic al regulamentului pentru a întări eficienţa actului comunitar şi a spori 
securitatea juridică, în strânsă legătură cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind legislaţia 
privind produsele chimice (REACH), care urmează să intre în vigoare în iunie 2007. 
În opinia Comitetului, noua legislaţie ar trebui să cuprindă dispoziţii, în primul rând, privind 
redactarea ghidurilor practice şi a documentelor de informare şi, în al doilea rând, privind 
organizarea de cursuri de formare la standarde comunitare, în special pentru agenţii vamali, la care 
să participe responsabili din serviciile Comisiei şi ale Centrului Comun de Cercetare (CCC). În 
plus, Comitetul subliniază importanţa utilizării limbii ţării importatoare pe etichete şi pe fişele de 
date tehnice. 
 
CESE este convins că sistemele de control vamal şi colaborarea totală între autorităţile vamale şi 
autorităţile naţionale desemnate (AND) pentru punerea în aplicare a regulamentului reprezintă 
cheia funcţionării eficiente, corecte şi transparente a mecanismelor propuse. 
 

− Contact: dna Filipa Pimentel 
(Tél.: 00 32 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 

 

• Introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare 
 
− Raportor: dl Frank van Oorschot (Angajatori – NL) 

 
− Referinţe: COM(2006) 388 final – 2006/0136 COD – CESE 800/2007 

 
− Puncte-cheie: 
 

CESE salută propunerea Comisiei de elaborare a unui nou regulament privind introducerea pe 
piaţă a produselor fitosanitare. Comitetul consideră necesar să se precizeze în mod explicit în 
preambulul documentului în dezbatere cât este de importantă disponibilitatea în cantitate 
suficientă a produselor fitosanitare pentru o aprovizionare sigură şi de bună calitate cu produse 
alimentare a unui consumator atât de exigent cum este consumatorul european. 
 
CESE îşi exprimă preocuparea privind criteriile de autorizare a produselor fitosanitare. Astfel de 
criterii de autorizare pentru produsele fitosanitare, care se bazează în exclusivitate pe proprietăţile 
intrinseci ale substanţelor lor active şi care nu ţine seama nici de utilizarea reală, nici de nivelul de 
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expunere, subminează principiul luării deciziilor pe baza evaluărilor de risc. CESE nu poate fi de 
acord cu aceste prevederi, întrucât aceastea frânează în mod inutil inovaţia care poate duce la 
apariţia de substanţe noi şi mai bune. 
 
CESE este de părere că propunerea de introducere a unui sistem de omologare zonală şi de 
recunoaştere reciprocă constituie un prim pas către un sistem european de autorizare complet 
armonizat. CESE propune ca recunoaşterea reciprocă a autorizaţiilor să devină posibilă între zone, 
atunci când este vorba despre ţări vecine cu condiţii de producţie comparabile. 
 
CESE este de acord cu principiul unei evaluări comparative a produselor fitosanitare care conţin 
substanţe susceptibile de substituţie. Comitetul pledează totuşi pentru o frecvenţă mai redusă a 
evaluării şi pentru aplicarea perioadei normale de protecţie a datelor în cazul acestor substanţe, în 
vederea menţinerii unei anumite disponibilităţi, din partea industriei, de a realiza investiţii în 
aceste substanţe şi a preveni, în acest fel, a strangulărilor în aprovizionarea cu substanţe în 
domeniul agricol. 
 
Comitetul consideră că propunerea de regulament nu conţine suficiente stimulente în ceea ce 
priveşte omologarea produselor fitosanitare pentru utilizări minore şi propune două măsuri de 
îmbunătăţire: (i) acordarea unei perioade cu atât mai lungi de protecţie a datelor cu cât sunt 
adăugate mai multe utilizări minore şi (ii) elaborarea, de către Comisie, a unei liste actualizate 
care să includă toate utilizările (minore) omologate, pentru uzul statelor membre. 

 
− Contact: dna Yvette Azzopardi 

(Tel.: 0032 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

• Comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
 
− Raportor: dl Richard Adams (Activităţi diverse – UK) 

 
− Referinţe: COM(2006) 818 final – 2006/0304 COD – CESE 801/2007 
 
− Puncte-cheie: 
 

Comitetul salută directiva propusă, care prezintă o abordare pragmatică şi analizată atent, privind 
moderarea şi compensarea creşterii rapide a volumului gazelor cu efect de seră emise de industria 
aeronautică. 
 
Prin includerea sectorului aviaţiei în Sistemul european de comercializare a cotelor de emisii 
(ETS), sistemul însuşi devine în mod potenţial mai puternic şi consolidat, ca model de referinţă 
pentru lupta împotriva emisiilor de CO la nivel global. 
 
Comitetul consideră că propunerea este realistă. Recunoaşte existenţa unor presiuni puternice de 
natură politică, economică şi din partea consumatorilor în vederea continuării dezvoltării 
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călătoriilor cu avionul şi a transportului aerian, utilizând totodată mecanismul de piaţă al ETS 
pentru a compensa unul din principalele impacturi negative externe ale industriei aeronautice. 

 
CESE salută includerea în sistem a tuturor zborurilor înspre şi dinspre Europa începând din 2012, 
dar consideră că valoarea maximă a emisiilor - fixată aproximativ la nivelul din 2005 - ar trebui 
stabilită la un nivel mai redus şi mai aproape de nivelurile stabilite în alte sectoare din ETS. 
 
Comitetul recunoaşte că această chestiune este complexă, dar este de părere că propunerea este 
destul de opacă şi nu reuşeşte să explice clar avantajele pe care le oferă. Propunerea face apel, în 
diferite moduri şi la diferite niveluri, la UE în ansamblul ei, la fiecare stat membru, la diferitele 
sectoare ale industriei şi la populaţie. Trebuie subliniat în special potenţialul pozitiv al directivei 
de a susţine şi întări ETS. Comitetul consideră, de asemenea, că va fi necesar un sprijin activ şi 
complementar din partea altor servicii ale Comisiei, în special din partea celor responsabile de 
transporturi, energie şi cercetare. 

 
− Contact: dna Annika Korzinek 

(Tél.: 00 32 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 

•  Deşeuri de baterii şi acumulatori 
 
− Referinţe: COM(2007) 93 final – 2007/0036 COD– CESE 803/2007 

 
− Contact: M. Jakob Andersen 

(Tel.: 00 32 546 92 58 – e-mail: jakob.andersenl@eesc.europa.eu) 
 

12. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 
 
• Viitoarea legislaţie privind e-accesibilitatea 
 
− Raportor: dl Bernardo Hernández Bataller (Activităţi diverse – ES) 
 
− Referinţe: Aviz exploratoriu – CESE 810/2007 
 
− Puncte-cheie: 
 

La invitaţia Comisiei, CESE a elaborat un aviz exploratoriu privind „viitorul cadru de 
reglementare în domeniul e-accesibilităţii”, în care cere să se acorde o atenţie deosebită 
persoanelor în vârstă. 
 
Scopul esenţial este acela de a identifica tipul de act normativ de legislaţie secundară pe baza 
căruia se va urmări atingerea obiectivului UE de instaurare a unei societăţi care să-i includă pe 
toţi cetăţenii, în actualul context de rapidă restructurare economică şi socială. 
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CESE consideră că, în urma schimbărilor politice şi sociale importante din ultimii ani, se impune 
în mod prioritar o acţiune comunitară în materie de e-accesibilitate şi de consacrare a accesului la 
TIC ca drept civic în domeniul serviciilor publice. 
 
Această acţiune trebuie să îmbine un instrument juridic de consolidare a legislaţiei în vigoare cu 
alte măsuri fără caracter obligatoriu în cadrul diverselor politici, având în vedere valoarea 
adăugată pe care o aduce intervenţia comunitară. 
 
CESE subliniază că participarea organizaţiilor societăţii civile este importantă pentru punerea în 
aplicare a unei bune politici în materie de e-accesibilitate, datorită influenţei acestora asupra 
măsurilor complementare, de exemplu în aspectele privind codurile de conduită sau 
coreglementarea. 

 
− Contact: dna Agota Bazsik 

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

13. EDUCAŢIE 
 

• Învăţarea pe parcursul întregii vieţi 
 
− Raportor: dl José Isaías Rodríguez García-Caro (Angajatori – ES) 
 
− Referinţe: COM(2006) 479 final – 2006/0163 (COD) – CESE 806/2007 
 
− Puncte-cheie: 

 
Comitetul consideră necesară propunerea de instituire a unui cadru european de calificări, 
deoarece transparenţa necesară a calificărilor şi competenţelor este de natură să sporească 
mobilitatea în cadrul Uniunii şi să facă posibil accesul pe piaţa forţei de muncă la nivel european 
în mod standardizat şi generalizat. 
 
CESE observă că forma juridică aleasă pentru aprobarea propunerii este recomandarea, formulă 
care, în conformitate cu dispoziţiile articolului 249 din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene, nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. 
 
CESE consideră necesară o mai mare claritate şi simplitate a descriptorilor modelului, în special 
în ceea ce priveşte calificările profesionale, pentru ca aceştia să fie mai uşor de înţeles de publicul 
larg, întreprinderi şi experţi. 

 
− Contact: dna Ewa Kaniewska 

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

_____________ 


