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I

(Rezoluţii, recomandări şi avize)


AVIZE


COMITETUL REGIUNILOR




A 81-A SESIUNE PLENARĂ DIN 5-7 OCTOMBIE 2009
Avizul Comitetului Regiunilor privind o strategie a UE pentru Regiunea Dunării
(2010/C 79/01)

COMITETUL REGIUNILOR

— salută faptul că la 18 şi 19 iunie 2009 Consiliul European a solicitat Comisiei să prezinte o Strategie a
UE pentru regiunea Dunării până la sfârşitul anului 2010;
— subliniază că o strategie a UE pentru regiunea Dunării serveşte obiectivului de sporire a bunăstării,
securităţii şi păcii pentru cetăţeni;
— constată că regiunea Dunării se compune atât din state riverane Dunării, cât şi din state situate în
bazinul hidrologic al Dunării; constată în continuare că din regiunea Dunării fac parte state membre
ale UE, state candidate la UE, state potenţial candidate şi state care participă la politica europeană de
vecinătate;
— consideră că atât autorităţile locale şi regionale, cât şi organismele responsabile cu dezvoltarea
regională reprezintă parteneri indispensabili ai unei strategii dunărene. Acestea îşi aduc o contribuţie
considerabilă la definirea cu succes a concepţiei în materie de coeziune teritorială şi de cooperare trans
frontalieră a Comisiei Europene. Părţilor interesate din economie, ştiinţă, cultură, organizaţiilor de pro
tecţie a mediului, precum şi instituţiilor sociale le revine un rol important în acest proces;
— consideră că domeniile politice strategice transport, protecţia mediului şi securitatea energetică, eco
nomia, securitatea, educaţia şi cultura, munca, sănătatea şi domeniul social sunt domeniile centrale ale
unei strategii a UE pentru regiunea Dunării;
— constată că, din acest motiv, regiunea Dunării ar trebui considerată drept o regiune transnaţională eli
gibilă pentru programele europene, în vederea exploatării depline a potenţialului său economic, social,
ecologic şi cultural.

C 79/1

C 79/2
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Raportor:

I.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.3.2010

Prof. Dr. Wolfgang Reinhart (DE-PPE), ministru pentru afaceri federale şi europene al landu
lui Baden-Württemberg

OBSERVAŢII GENERALE

COMITETUL REGIUNILOR,

1. salută anunţul Comisiei Europene, făcut în cadrul sesiunii
plenare a Comitetului Regiunilor din 8 octombrie 2008, de la
Bruxelles, privind lansarea unei strategii UE pentru regiunea
Dunării, comparabilă cu strategia existentă pentru regiunea Mării
Baltice (1);

2. salută faptul că la 18 şi 19 iunie 2009 Consiliul European a
solicitat Comisiei să prezinte o Strategie UE pentru regiunea
Dunării până la sfârşitul anului 2010;

3. salută înfiinţarea în cadrul Comitetului Regiunilor, la
27 noiembrie 2008, a Grupului interregional „Regiunea Dunării”,
şi sprijină lucrările acestuia;

4. salută atenţia pe care Parlamentul European a acordat-o regi
unii Dunării, precum şi eforturile de a înfiinţa un intergrup şi în
cadrul acestei instituţii (2);

5. subliniază că o strategie a UE pentru regiunea Dunării serveşte
obiectivului de sporire a bunăstării, securităţii şi păcii pentru cetă
ţeni. De această situaţie profită întreaga Uniune Europeană, inclu
siv autorităţile locale şi regionale;

6. constată că într-o Uniune Europeană cu 27 de membri în pre
zent, macroregiunile joacă un rol din ce în ce mai important, în
special pentru coeziunea teritorială a UE;

7. constată că regiunea Dunării se compune atât din state river
ane Dunării, cât şi din state situate în bazinul hidrologic al
Dunării; constată în continuare că din regiunea Dunării fac parte
state membre ale UE, state candidate la UE, state potenţial candi
date şi state care participă la politica europeană de vecinătate;

8. subliniază perspectiva europeană a regiunii Dunării; subli
niază totodată dimensiunea externă a regiunii Dunării şi eviden
ţiază faptul că această regiune poate deveni un model pentru
cooperarea cu ţări terţe;
(1) Comisarul UE Hübner cere o strategie europeană pentru Dunăre,
IP/08/1461.
(2) Declaraţia scrisă a dlui Victor Boştinaru şi a dnei Daciana Octavia
Sârbu privind înfiinţarea unui grup de lucru pentru elaborarea şi
punerea în aplicare a Strategiei privind Dunărea; PE422.681v01-00;
prezentată la 23 martie 2009

9. evidenţiază reformele politice, economice şi sociale profunde
care au avut loc în regiunea Dunării de la căderea cortinei de fier,
motiv pentru care aceste transformări au devenit o temă a pro
gramului de lucru al Comisiei Europene pe anul 2009 (3) şi au fost
abordate în Comunicarea acesteia către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regi
unilor şi Banca Centrală Europeană „Cinci ani de UE extinsă Realizări şi provocări economice” (4);

10. consideră că regiunea Dunării are rolul de a sprijini, la nivel
european, promovarea în continuare a democraţiei şi statului de
drept în acest spaţiu şi sprijină în special acele state ale regiunii
Dunării care nu sunt membre ale Uniunii Europene pe drumul
dezvoltării lor democratice;

11. atribuie un rol important cooperării la nivel regional şi local
pentru aplicarea principiilor europene ale subsidiarităţii, proximi
tăţii faţă de cetăţeni şi parteneriatului, precum şi pentru asigurarea
unei guvernări responsabile în ţările terţe, şi subliniază valoarea
adăugată a cooperării locale şi regionale în regiunea Dunării în
procesul de apropiere a statelor candidate şi potenţial candidate
de Uniunea Europeană;

12. subliniază legăturile culturale şi istorice tradiţionale ale
întregii regiuni a Dunării şi contribuţia autorităţilor locale şi regio
nale, în special în acest domeniu;

13. ia în considerare formele de cooperare, reţelele şi instituţiile
locale, regionale, naţionale şi internaţionale existente care sunt
active în şi pentru regiunea Dunării şi menţionează că experienţa
şi nivelul de cunoştinţe al acestora trebuie luate în considerare în
dialogul cu instituţiile europene;

14. sprijină Comisia Europeană în dezvoltarea unor relaţii efi
ciente şi ample cu statele învecinate şi în crearea unor relaţii poli
tice şi economice adecvate cu diferitele regiuni şi parteneri;
(3) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comi
tetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Progra
mul legislativ şi de lucru al Comisiei pentru 2009 - Să acţionăm acum
pentru o Europă mai bună; COM (2008) 712 final.
(4) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comi
tetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca
Centrală Europeană „Cinci ani de UE extinsă – Realizări şi provocări
economice”; COM (2009) 79 final.
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15. subliniază importanţa deosebită, rolul şi răspunderea regi
unii Dunării, din care fac parte state membre ale UE, state candi
date la UE, state potenţial candidate şi state care participă la
politica europeană de vecinătate. Această regiune reprezintă o
importantă zonă de întrepătrundere între programele Uniunii
Europene în cadrul politicii de coeziune, măsurile destinate ţări
lor candidate şi potenţial candidate, precum şi programele conce
pute pentru statele care participă la politica europeană de
vecinătate;
16. subliniază rolul politic al Comitetului Regiunilor în cadrul
strategic care serveşte combinării politicii europene de vecinătate
a Comisiei Europene cu o strategie a UE pentru regiunea Dunării.
Comitetului Regiunilor cunoaşte nevoile de la faţa locului, motiv
pentru care efectele unor astfel de măsuri şi programe pot fi eva
luate foarte bine în cadrul acestuia;
17. subliniază importanţa recunoaşterii macroregiunii dunărene
în cadrul politicii europene de coeziune şi evidenţiază rolul aces
teia în dezvoltarea teritorială viitoare a UE şi a ţărilor învecinate,
în măsura în care sunt recunoscute şi Marea Baltică şi Marea
Neagră;
18. consideră în special că concepţia de fond a Strategiei UE
pentru Marea Baltică joacă un rol de model. Ambele macroregiuni
promovează integrarea statelor fost comuniste în Uniunea Euro
peană şi cooperarea cu statele terţe. Ambele spaţii reprezintă o
îmbinare a strategiilor interne ale UE cu forme de cooperare cu
state din afara Uniunii Europene. În acest sens, merită menţionate
şi experienţele realizate de regiunile ultraperiferice împreună cu
ţările terţe învecinate în cadrul politicii europene de vecinătate;

II. RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

C 79/3

cultură, organizaţiilor de protecţie a mediului, precum şi institu
ţiilor sociale le revine un rol important în acest proces;
21. atrage atenţia asupra faptului că autorităţilor locale şi regio
nale, precum şi agenţiilor şi organismelor de dezvoltare regională
– care, dată fiind apropierea lor de cetăţeni, cunosc foarte bine
nevoile şi preocupările acestora – le revine un rol central în pla
nificarea, punerea în aplicare şi dezvoltarea în continuare a unei
strategii UE pentru regiunea Dunării, aşa cum a enunţat-o Comi
sia Europeană;
22. subliniază importanţa dezvoltării regiunii Dunării ca un ele
ment important pentru o integrare europeană reuşită a statelor,
regiunilor, localităţilor, precum şi a cetăţenilor acestui spaţiu şi
sprijină Parlamentul European, Consiliul European, precum şi
Comisia Europeană în eforturile acestora de a continua această
integrare;
23. sprijină transformarea Pactului de stabilitate pentru Europa
de Sud-Est într-o reţea de cooperare regională (Consiliu de Coo
perare Regională – Regional Cooperation Council, RCC), plasată sub
autoritatea Procesului de cooperare pentru Europa de Sud-Est
(SEECP). Această relaţie regională este benefică pentru nevoile şi
cerinţele specifice ale regiunii Dunării;
Domenii politice strategice
24. consideră că domeniile politice strategice transport, protec
ţia mediului şi securitatea energetică, economia, securitatea, edu
caţia şi cultura, munca, sănătatea şi domeniul social sunt
domeniile centrale ale unei strategii a UE pentru regiunea Dunării;
25. face referire la marile diferenţe teritoriale în ceea ce priveşte
performanţa economică din regiunea Dunării şi consideră că
includerea regiunii Dunării printre priorităţile programului de
lucru al Comisiei Europene pe anul 2010 şi perceperea regiunii
Dunării ca o macroregiune unitară reprezintă o condiţie preala
bilă pentru continuarea integrării şi dezvoltării economice dura
bile a acestei regiuni;

Strategia UE pentru regiunea Dunării
Transport
19. consideră că solicitarea Consiliul European adresată
Comisiei de a prezenta o Strategie UE pentru regiunea Dunării
până la sfârşitul anului 2010 reprezintă recunoaşterea impor
tanţei regiunii Dunării pentru dezvoltarea Europei în viitor şi pen
tru relaţia UE cu statele vecine; solicită Comisiei să implice
instituţiile şi autorităţile locale şi regionale în procesul de elabo
rare a strategiei UE, să respecte în procesul de punere în aplicare
competenţele statelor membre şi ale autorităţilor locale şi regio
nale şi separarea internă a competenţelor acestora, precum şi să
colaboreze cu instituţiile existente în ce priveşte obligaţiile de
raportare şi procesele de monitorizare;
20. consideră că atât autorităţile locale şi regionale, cât şi organ
ismele responsabile cu dezvoltarea regională reprezintă parteneri
indispensabili ai unei strategii dunărene. Acestea îşi aduc o con
tribuţie considerabilă la definirea cu succes a concepţiei în mate
rie de coeziune teritorială şi de cooperare transfrontalieră a
Comisiei Europene. Părţilor interesate din economie, ştiinţă,

26. invită Comisia Europeană să ţină seama, în conformitate cu
strategia UE de dezvoltare durabilă, de rolul deosebit al Dunării ca
o cale fluvială paneuropeană de transport importantă pentru vii
tor, care poate descongestiona într-o măsură decisivă alte rute de
transport europene. Dezvoltarea infrastructurii – atât pe apă, cât
şi pe uscat – ajută întreaga regiune să îşi exploateze rolul de ele
ment de legătură între est şi vest, precum şi între nord şi sud şi, în
primul rând, să îşi îmbunătăţească propria competitivitate;
27. propune implementarea rapidă a proiectelor de infrastruc
tură TEN-T, deoarece acestea contribuie în mod durabil la o mai
bună conectare a regiunii Dunării cu căile de transport europene
existente, precum şi a ţărilor dunărene între ele; solicită, în acest
context, autorităţilor locale şi regionale participante să prezinte,
de asemenea, propuneri de soluţii pentru problemele şi dificultă
ţile existente de mult timp şi să le aplice în spiritul dezvoltării
durabile;

C 79/4
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28. subliniază că transportul şi protecţia mediului nu trebuie să
se excludă reciproc, ci dimpotrivă trebuie să fie asociate; eviden
ţiază că cel mai important obiectiv ar trebui să îl constituie dez
voltarea durabilă a regiunii Dunării şi aplicarea principiilor
fundamentale din „Declaraţia comună privind navigaţia interioară
şi protecţia mediului în bazinul Dunării” a Comisiei internaţion
ale pentru protecţia Dunării (International Commission for the Pro
tection of the Danube River - ICPDR) şi a Comisiei internaţionale
pentru bazinul râului Sava (International Sava River Basin Commis
sion - ISRBC);

Protecţia mediului şi securitatea energetică

27.3.2010

34. evidenţiază importanţa unor concepţii comunitare durabile
în sectorul turismului. De exemplu, statele din regiunea Dunării îşi
pot intensifica cooperarea cu privire la punerea în aplicare a Con
venţiilor de la Espoo (7), Aarhus (8) şi Berna (9). Exemplul drumu
lui de biciclete de-a lungul Dunării ilustrează beneficiile unei astfel
de cooperări pentru toţi participanţii;

35. consideră că în special schimbul de experienţă între autori
tăţile locale şi regionale, ca şi între organismele responsabile cu
dezvoltarea regională, în aceste domenii este util pentru întreaga
dezvoltare a regiunii Dunării. Acestea garantează, prin expertiza
şi cunoaşterea caracteristicilor locale, o aplicare judicioasă a con
ceptelor comune. Cooperarea şi acordurile guvernamentale
comune pe care le-au încheiat multe state şi regiuni din regiunea
Dunării între ele indică posibilităţi de cooperare bine orientate;

29. menţionează că în domeniile protecţiei mediului, combat
erii comune a efectelor schimbărilor climatice şi protecţiei
împotriva inundaţiilor este absolut necesară cooperarea
transfrontalieră;

Economia

30. atribuie un rol important statelor dunărene în asigurarea
securităţii energetice şi subliniază, de asemenea, rolul Dunării
care, ca sursă naturală de energie regenerabilă, prezintă un poten
ţial hidroenergetic valoros; utilizarea acestuia trebuie sprijinită în
special acolo unde ecologia şi economia pot fi armonizate;

36. menţionează că Dunărea ar trebui considerată şi un vector
pentru dezvoltarea economică în continuare a regiunii. Acest
lucru este valabil, de exemplu, pentru legătura dintre căile terestre
şi fluviale, precum şi cea dintre porturi şi centrele economice din
regiune;

31. face trimitere în acest context la convenţii precum cea pri
vind cooperarea pentru protecţia si utilizarea durabilă a fluviului
Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea) (5), care a
intrat în vigoare în 1998 şi a instituit Comisia internaţională pen
tru protecţia Dunării (ICPDR), şi la Convenţia-cadru privind pro
tecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor (Convenţia privind
Carpaţii). Declaraţia comună privind principiile directoare pentru
dezvoltarea navigaţiei interioare şi protecţia mediului în bazinul
fluviului Dunărea (6) constituie deja un exemplu pentru această
cooperare;

37. menţionează importanţa proiectelor transfrontaliere care
contribuie la depăşirea izolării economice a regiunilor frontaliere
şi care pot îmbunătăţi competitivitatea şi stabilitatea acestora;

32. solicită statelor membre şi autorităţilor locale şi regionale
din regiunea Dunării, precum şi organismelor responsabile cu
dezvoltarea regională să contribuie la programele de mediu finan
ţate de Comisia Europeană, ca de exemplu Programul
LIFE +(refacerea râurilor şi luncilor), programele din cadrul obiec
tivului de cooperare teritorială europeană, precum şi programul
„Energie inteligentă pentru Europa” (EIE) destinat încurajării, în
rândurile autorităţilor locale din zonă, a proiectelor privitoare la
crearea de reţele energetice locale;

33. menţionează că măsurile de transpunere a Directive-cadru
privind apa trebuie să contribuie şi la conservarea durabilă a rezer
velor de peşte. Rezervele de peşte din sistemul Dunării prezintă o
mare diversitate a speciilor, includ multe specii de peşte endem
ice şi din acest motiv au o nevoie deosebită de protecţie;
(5) Convenţia privind cooperarea pentru protecţia si utilizarea durabila a
fluviului Dunărea, semnată la Sofia, la 29 iunie 1994.
(6) http://www.icpdr.org/icpdrpages/navigation_and_ecology_process.htm

38. constată că în sprijinirea stabilirii de contacte la nivelul
întreprinderilor mici şi mijlocii un rol central le revine regiunilor
şi localităţilor;

39. atribuie în ansamblu un rol central sprijinirii mai puternice
a proiectelor transfrontaliere şi transnaţionale, inclusiv ale ONGurilor, actorilor economici şi sociali, precum şi ale autorităţilor
locale şi regionale. În acest context trebuie să se ţină seama de uti
lizarea sinergiilor dintre programele de cooperare teritorială trans
frontalieră, transnaţională şi interregională (obiectivul 3) şi
programele din cadrul obiectivelor 1 şi 2. Astfel, statele, regiunile
şi localităţile din regiunea Dunării din afara UE pot fi aduse mai
aproape de Uniunea Europeană şi pot fi transmise în special
oamenilor de la faţa locului valorile democraţiei şi statului de
drept ale Uniunii Europene. Acordă o deosebită importanţă
colaborării intensificate în domeniul dezvoltării tehnologice şi al
cercetării, pe baza potenţialelor existente (resurse umane, infra
structură) în vederea dezvoltării economice durabile a regiunii
Dunării;
(7) Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului in context
transfrontalier, încheiată la Espoo, la 25 februarie 1991.
(8) Convenţia privind accesul la informaţii, participarea publicului la pro
cesul decizional şi accesul la justiţie în probleme de mediu, încheiată
la Aarhus la 25 iunie 1998.
(9) Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor natu
rale din Europa, încheiată la Berna la 19 septembrie 1979.
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40. invită autorităţile naţionale competente din ţările din regiu
nea Dunării să adopte măsurile corespunzătoare pentru a permite
participarea autorităţilor locale şi regionale la viitoarele Grupări
europene de cooperare teritorială, aşa cum permite Regulamentul
(CE) 1082/2006;

Securitatea
41. reaminteşte că Dunărea este un fluviu navigat intens şi că
navigaţia se va intensifica probabil şi mai mult în viitor şi, din
acest motiv, subliniază importanţa măsurilor pentru sporirea
securităţii transporturilor;
42. menţionează în acest context Convenţia de la Belgrad (10)
care reglementează navigaţia pe Dunăre;
43. solicită statelor riverane Dunării să combată în continuare,
în comun toate formele criminalităţii transfrontaliere, în special
însă criminalitatea organizată, traficul de droguri, migraţia ilegală
şi traficul de persoane;
44. subliniază importanţa securităţii mediului, ca aspect impor
tant al securităţii în general, mai ales în ceea ce priveşte preveni
rea poluării transfrontaliere, precum şi protecţia împotriva
inundaţiilor;

Educaţie şi cultură
45. subliniază rolul autorităţilor locale şi regionale în promova
rea dialogului intercultural. Datorită populaţiei lor adesea etero
gene, oraşele şi regiunile sunt, pe baza experienţelor lor directe,
într-o poziţie deosebit de bună să sprijine dialogul intercultural şi
interreligios;
46. subliniază importanţa pentru integrarea europeană a activi
tăţilor culturale regionale, care joacă un rol de punte cu ţinuturile
de origine situate în statele riverane Dunării;
47. menţionează importanţa dezvoltării de parteneriate între
oraşe, ca de exemplu reţeaua DonauHanse, deoarece acestea
reprezintă o acţiune importantă pentru realizarea moto-ului euro
pean „Unitate în diversitate” prin participarea directă a cetăţenilor
din Uniunea Europeană. Dialogul reciproc contribuie nu doar la
eliminarea prejudecăţilor interculturale, ci constituie şi cadrul
coeziunii sociale şi economice şi al dezvoltării durabile, pro
movând astfel punerea în aplicare a obiectivelor Strategiei de la
Lisabona;
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Munca, sănătatea şi domeniul social

49. profită de prilejul Anului european pentru combaterea sără
ciei şi excluziunii sociale (2010) şi al Anului european al volun
tariatului (2011) pentru a atrage atenţia asupra faptului că
dezvoltarea socială a regiunii Dunării trebuie să însoţească în mod
inevitabil dezvoltarea economică, pentru a ancora în societate
convingerea că UE prezintă avantaje pentru toţi cetăţenii;

50. mulţumeşte tuturor actorilor care cultivă schimburile de
experienţă cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale
în regiunea Dunării pentru a accelera dezvoltarea din domeniile
social şi al sănătăţii şi solicită acestora să îşi continue sprijinul la
toate nivelurile;

O regiune unică eligibilă pentru programele europene

51. constată că, în contextul globalizării şi ţinând seama de apli
carea obiectivelor Strategiei de la Lisabona, un rol din ce în ce mai
important îi revine dezvoltării unor regiuni competitive şi orien
tate spre viitor;

52. atrage atenţia asupra faptului că în prezent, în cursul per
spectivei financiare 2007-2013, regiunea Dunării este divizată în
două regiuni transnaţionale eligibile pentru programele europene,
care în parte se suprapun: regiunea UE Europa Centrală şi regiu
nea UE Europa de Sud-Est. Separaţia spaţiului central şi sud-esteuropean, care anterior fusese considerat unitar, de la Marea
Baltică la Marea Egee (CADSES), poate avea, în special în regiunea
Dunării, efecte contraproductive durabile asupra coeziunii terito
riale, sociale şi economice. Având în vedere importanţa geogra
fică şi cultural-istorică a regiunii Dunării, în special pentru
coeziunea dintre Europa de Est şi de Vest, acesteia îi revine o
dimensiune spaţială politico-strategică specială. Datorită impor
tanţei sale geopolitice, cea mai bună soluţie ar fi crearea unui spa
ţiu de cooperare autonom;

53. constată că, din acest motiv, regiunea Dunării ar trebui con
siderată drept o unică regiune transnaţională eligibilă pentru pro
gramele europene, în vederea exploatării depline a potenţialului
său economic, social, ecologic şi cultural. O unică regiune eligi
bilă pentru programele europene ar asigura că:

— în special în domeniile politice strategice infrastructură, căi
fluviale, protecţia împotriva inundaţiilor, energie şi securitate
energetică, economie durabilă, precum şi politica de mediu,
posibilităţile acestui spaţiu sunt utilizate eficient,

48. menţionează că instituţii precum Academia Europeană a
Dunării, Universitatea Andrássy Gyula din Budapesta sau Institu
tul pentru Regiunea Dunării şi Europa Centrală pot juca un rol
important prin combinarea potenţialelor existente şi atragerea
unor noi grupuri-ţintă;

— potenţialul economic comun poate fi exploatat pe deplin şi
în mod durabil,

(10) Convenţia privind regimul navigaţiei pe Dunăre, încheiată la Belgrad
la 18 august 1948.

— poate fi continuată cooperarea la nivel naţional, regional şi
local,
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— regiunea Dunării poate fi înţeleasă ca o moştenire culturală,
naturală şi istorică comună a întregii Europe;
54. solicită instituţiilor europene să considere regiunea Dunării
în cursul următoarei perspective financiare ca pe o unică regiune
transnaţională eligibilă pentru programele europene. Instrumen
tele IPA şi IEVP reprezintă măsuri flexibile pentru integrarea
deplină a statelor candidate, a celor potenţial candidate, precum

27.3.2010

şi a ţărilor terţe în regiunea de ansamblu eligibilă pentru progra
mele europene. Extinderea în continuare a acestui sprijin este în
beneficiul unei dezvoltări coerente a regiunii Dunării. În acest
context, se sugerează examinarea posibilităţii de a consolida com
petenţa Comisiei pentru instrumentele de sprijinire FEDER, IPA şi
IEVP şi pentru programele din cadrul obiectivului de cooperare
teritorială europeană şi de a o plasa sub un serviciu unic al
acesteia.

Bruxelles, 7 octombrie 2009
Preşedintele
Comitetului Regiunilor
Luc VAN DEN BRANDE
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Aviz din proprie iniţiativă al Comitetului Regiunilor privind acţiunile prioritare ale autorităţilor locale
şi regionale în vederea prevenirii violenţei împotriva femeilor şi îmbunătăţirii asistenţei acordate
victimelor
(2010/C 79/02)

COMITETUL REGIUNILOR

— semnalează că violenţa împotriva femeilor constituie o încălcare a libertăţilor şi drepturilor fundamen
tale ale omului şi un obstacol în calea realizării egalităţii de şanse cu bărbaţii;
— reaminteşte că coeziunea economică şi socială, unul dintre principalii piloni ai Uniunii Europene, nu
poate fi realizată dacă jumătate din populaţie, pentru simplul fapt că este constituită din femei, se con
fruntă cu obstacole în calea dezvoltării sale personale şi profesionale, ajungându-se chiar până la amen
inţarea integrităţii fizice şi psihice;
— subliniază intervenţia instituţiilor europene, recunoscând importanţa principiului subsidiarităţii şi a
rolului pe care îl joacă autorităţile locale şi regionale în acest sens, şi promovând dezvoltarea şi coor
donarea acţiunilor lor;
— încurajează factorii de decizie de la nivel local şi regional să aibă în vedere, în cadrul activităţilor de
planificare şi administrare, siguranţa femeilor şi mijloacele de prevenire a actelor de violenţă în spaţiul
public, în special în ceea ce priveşte adoptarea unor măsuri necesare precum iluminatul public, orga
nizarea transportului public şi a serviciilor de taxi, proiectarea locurilor de parcare, a locuinţelor şi clă
dirilor publice;
— solicită autorităţilor locale şi regionale să sprijine instituţiile competente să legifereze dintr-o perspec
tivă care să integreze principiul egalităţii de şanse dintre bărbaţi şi femei, abordând violenţa bazată pe
diferenţa de gen în mod global şi integral, situând-o în cadrul discriminării şi al principiului egalităţii
şi considerând violenţa împotriva femeilor drept o problemă structurală şi politică ce necesită un anga
jament ferm din partea tuturor puterilor publice şi a cetăţenilor.
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Raportor:

27.3.2010

dl Juan Vicente Herrera Campo (ES-PPE), preşedintele Guvernului local al Comunităţii auto
nome Castilia şi Leon

I. RECOMANDĂRI POLITICE
COMITETUL REGIUNILOR

1. semnalează că violenţa împotriva femeilor constituie o încăl
care a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale omului şi un
obstacol în calea realizării egalităţii de şanse cu bărbaţii;
2. reaminteşte că coeziunea economică şi socială, unul dintre
principalii piloni ai Uniunii Europene, nu poate fi realizată dacă
jumătate din populaţie, pentru simplul fapt că este constituită din
femei, se confruntă cu obstacole în calea dezvoltării sale perso
nale şi profesionale, ajungându-se chiar până la ameninţarea inte
grităţii fizice şi psihice;

9. consideră necesară realizarea unei evaluări a realităţii sociale
în ceea ce priveşte egalitatea de gen, care să constituie baza adop
tării de măsuri eficiente în cadrul unei politici sociale adaptate
necesităţilor cetăţenilor;

10. afirmă că violenţa împotriva femeilor îşi are originea în
structurile societăţii, care perpetuează inegalitatea dintre femei şi
bărbaţi, şi că, pentru a eradica această problemă, trebuie să se
acorde prioritate politicilor care urmăresc o reală egalitate de gen.
Egalitatea de tratament înseamnă că femeile şi bărbaţii au aceleaşi
posibilităţi de a-şi organiza viaţa şi mediul în care trăiesc şi pre
supune aceleaşi drepturi, şanse şi obligaţii în toate domeniile vieţii;

Autonomia locală şi regională şi subsidiaritate
3. indică faptul că ne confruntăm aici cu o problemă cu carac
ter universal. Acest flagel social afectează toate culturile, din Ori
ent până în Occident. Conferinţa mondială privind femeile care a
avut loc la Beijing în septembrie 1995 a afirmat că violenţa împo
triva femeilor este forma de criminalitate cea mai ascunsă şi cea
mai răspândită din întreaga lume: „violenţa împotriva femeilor este o
manifestare a raporturilor de forţă dintotdeauna inegale dintre femei şi
bărbaţi, care au dus la dominaţia masculină, la discriminarea femeilor
de către bărbaţi şi la împiedicarea dezvoltării depline a acestora (…).
Violenţa împotriva femeilor îşi are originea în modele culturale care per
petuează statutul inferior atribuit femeilor în familie, la locul de muncă,
în cadrul comunităţii şi al societăţii”;

11. observă că autorităţile locale şi regionale sunt cele mai apro
piate de cetăţeni şi au capacitatea de a transpune valorile şi de a
aplica politicile economice, educative şi sociale în viaţa de zi cu zi.
De altfel, „Carta europeană pentru egalitatea dintre bărbaţi şi femei în
viaţa la nivel local”, elaborată de Consiliul municipalităţilor şi regi
unilor europene în cadrul celui de-al 5-lea Program de acţiune
comunitară pentru egalitatea dintre bărbaţi şi femei, recunoaşte că
nivelurile regional şi local sunt cel mai bine plasate pentru a con
solida politicile în favoarea egalităţii de şanse dintre sexe;

4. recunoaşte că integrarea progresivă, în ultimul secol, a feme
ilor în sectorul public a fost benefică pentru societate în ansam
blul său, aceasta îmbogăţindu-se graţie contribuţiilor feminine în
domeniul cultural, universitar, politic, ştiinţific, economic etc.;

12. semnalează că, conform articolului 22, autorităţile locale
care au semnat această cartă recunosc faptul că violenţa bazată pe
diferenţa de gen reprezintă o încălcare a drepturilor fundamen
tale ale omului şi se angajează să pună în aplicare politici şi acţi
uni pentru a o combate;

5. susţine acest efort în favoarea libertăţii şi a împlinirii femei
lor şi condamnă ideologiile şi practicile care le pun în pericol şi le
înfrânează. Violenţa împotriva femeilor aduce atingere principii
lor fundamentale ale unei societăţi democratice;
6. constată că violenţa împotriva femeilor se produce în toate
păturile sociale, indiferent de nivelul de educaţie sau de originea
culturală, în toate statele membre ale Uniunii Europene;
7. atrage atenţia asupra acestei încălcări intolerabile a drepturi
lor şi libertăţilor femeilor şi ale minorilor care sunt victime ale
acestei forme de violenţă;
8. semnalează că atât acţiunea preventivă în vederea eradicării
violenţei împotriva femeilor, cât şi combaterea violenţei şi propu
nerea de soluţii adecvate reprezintă obiective prioritare pentru a
proteja integritatea fizică şi morală, pentru a garanta egalitatea
dintre femei şi bărbaţi şi, de asemenea, pentru a realiza un nivel
mai ridicat de dezvoltare economică şi socială la nivelul autorită
ţilor locale şi regionale;

13. subliniază faptul că instituţiile europene recunosc că succe
sul diferitelor măsuri depinde de capacitatea instituţiilor Uniunii
Europene de a profita de practicile pe care autorităţile locale şi
regionale le pun deja în aplicare şi de resursele de care acestea dis
pun deja. Prin urmare, aceste autorităţi, fiind cele mai apropiate
de cetăţeni, sunt cele mai adecvate pentru a transmite opiniile şi
preocupările populaţiei, pentru a găsi soluţii eficiente şi pentru a
sprijini şi întări politicile europene;

14. consideră că autorităţile locale şi regionale au o mare res
ponsabilitate în ceea ce priveşte aceste chestiuni, însă, în acelaşi
timp, dispun de o vastă experienţă, bune practici şi programe des
tinate atât victimelor, cât şi autorilor infracţiunilor;

15. subliniază intervenţia instituţiilor europene, recunoscând
importanţa principiului subsidiarităţii şi a rolului pe care îl joacă
autorităţile locale şi regionale în acest sens, şi promovând dez
voltarea şi coordonarea acţiunilor lor;
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Realizarea de progrese în ceea ce priveşte cadrul legislativ
16. atrage atenţia asupra faptului că există o preocupare tot mai
mare de a sensibiliza publicul cu privire la faptul că violenţa
împotriva femeilor reprezintă o încălcare a drepturilor omului,
preocupare care s-a tradus prin declaraţii internaţionale şi legi
naţionale;
17. ia notă cu interes de progresele înregistrate de legislaţie în
ceea ce priveşte lupta pentru eradicarea violenţei împotriva feme
ilor în diferitele state membre şi autorităţi locale şi regionale şi de
importanţa promovării schimburilor de experienţă privitoare la
legislaţie şi la punerea sa în aplicare. Subliniază importanţa aces
tei teme şi necesitatea de a se adopta măsuri legislative pentru
eradicarea acestei forme de violenţă, prin intermediul prevenirii şi
al acordării de asistenţă integrală victimelor;
18. indică faptul că asigurarea egalităţii de şanse dintre sexe este
unul dintre principiile fundamentale ale dreptului comunitar, aşa
cum se precizează în Tratatul de la Amsterdam din 1997 (arti
colele 2 şi 3), în care se menţionează că Uniunea Europeană are
ca misiune promovarea egalităţii de şanse dintre bărbaţi şi femei,
ţinând seama de acest principiu în toate politicile şi în toate
programele;

22. constată că informaţiile existente cu privire la violenţa
împotriva femeilor nu redau o imagine exhaustivă a acestei pro
bleme. Această realitate pune femeile într-o situaţie clară de infe
rioritate în ceea ce priveşte participarea lor deplină la societate;
23. sprijină combaterea violenţei împotriva femeilor prin inter
mediul unor măsuri de prevenire, susţine necesitatea mobilizării
unor servicii şi practici corespunzătoare de informare a
migranţilor, în special a femeilor şi copiilor, cu privire la riscurile
posibilelor oferte frauduloase de migrare şi ale exploatării, prin
acţiuni de sensibilizare socială şi a unor măsuri vizând acordarea
de asistenţă şi protecţie victimelor;
24. consideră că violenţa împotriva femeilor trebuie luată în
considerare din diverse perspective, şi în toate formele sale de
manifestare, pentru a înţelege acest fenomen în întreaga sa
complexitate:
—

pe de o parte, dintr-o perspectivă pur juridică, violenţa
bazată pe diferenţa de gen subminează valorile democratice
şi drepturile fundamentale ale victimelor sale;

—

pe de altă parte, este necesar să se ţină seama de punctul de
vedere medical, având în vedere consecinţele grave pe care
violenţa bazată pe diferenţa de gen le are asupra sănătăţii
femeilor care sunt victimele acesteia. (Recomandarea 1582
privind violenţa domestică împotriva femeilor, adoptată de
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 27 septem
brie 2002, semnalează faptul că violenţa din mediul casnic
reprezintă, la nivel mondial, prima cauză de deces şi invali
ditate permanentă pentru femeile cu vârsta între 16 şi 44
ani. Acest tip de violenţă cauzează mai multe decese în rân
dul femeilor din această grupă de vârstă decât cancerul, acci
dentele de trafic sau războiul);

—

din perspectiva socială, ar trebui să se garanteze accesul
femeilor la serviciile de asistenţă, cum ar fi asigurarea unui
loc de muncă, a unor prestaţii economice sau a unei locuinţe;

—

mai mult, este necesar să se ţină seama de punctul de vedere
educativ în ceea ce priveşte transmiterea anumitor valori,
atât în instituţiile de învăţământ, cât şi prin intermediul tutu
ror factorilor sociali: familia, mass-media etc.;

Conceptul de violenţă împotriva femeilor
19. recunoaşte faptul că definiţia violenţei împotriva femeilor
variază, însă cea mai larg acceptată este aceea stabilită de Decla
raţia privind eliminarea violenţei împotriva femeilor, adoptată
prin Rezoluţia 48/104 din 20 decembrie 1993 a Adunării Gen
erale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, care, la articolul 1, defineşte
violenţa împotriva femeilor ca „orice act de violenţă bazat pe
apartenenţa la sexul feminin care provoacă sau poate pro
voca femeilor un prejudiciu sau suferinţe fizice, sexuale sau
psihologice, inclusiv ameninţarea cu astfel de acte, constrân
gerea sau privarea arbitrară de libertate, fie că acestea au loc
în viaţa publică sau în viaţa privată”. Acesta este conceptul la
care se referă prezentul proiect de aviz;

Punctul de vedere al Comitetului Regiunilor
20. consideră că eradicarea violenţei bazate pe diferenţa de gen
reprezintă unul dintre domeniile prioritare de acţiune ale Uniunii
Europene în favoarea egalităţii de gen, aşa cum se menţionează în
avizul adoptat la 6 decembrie 2006 de Comitetul Regiunilor cu
privire la „Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European,
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Foaie
de parcurs pentru egalitatea dintre femei şi bărbaţi 2006-2010”;
21. observă că numeroase state au recunoscut importanţa aces
tei probleme sociale şi necesitatea de a găsi soluţii integrale. La
27 noiembrie 2006, Consiliul Europei a lansat Campania de com
batere a violenţei împotriva femeilor; această iniţiativă are trei
dimensiuni: interguvernamentală, parlamentară şi locală şi
regională, reflectând importanţa implicării autorităţilor celor mai
apropiate de cetăţeni;
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25. sprijină iniţiativele şi proiectele realizate de autorităţile
locale şi regionale în ceea ce priveşte eradicarea violenţei împo
triva femeilor şi încurajează schimbul de bune practici;
26. recunoaşte că combaterea violenţei reprezintă o condiţie
indispensabilă pentru crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi
justiţie în Uniunea Europeană, însă impactul acesteia şi măsurile
necesare pentru eradicarea sa au o importanţă considerabilă în
termeni economici şi sociali;
27. consideră că traficul de persoane în scopuri sexuale şi toate
celelalte forme de exploatare constituie o încălcare a drepturilor
fundamentale ale omului. Traficul de persoane reprezintă o serio
asă violare a demnităţii umane a individului şi a dreptului aces
tuia de a decide singur cu privire la viaţa şi corpul său. Traficul de
persoane în scopuri sexuale afectează în primul rând femeile
tinere şi fetele şi constituie o formă modernă de sclavie, care sub
minează valorile europene comune şi drepturile fundamentale ale
omului şi, prin urmare, reprezintă un obstacol serios în calea ega
lităţii sociale şi a egalităţii între sexe;
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Impactul economic al violenţei împotriva femeilor
28. atrage atenţia asupra costurilor economice directe şi indi
recte pe care violenţa împotriva femeilor le implică pentru auto
rităţile locale şi regionale şi pentru statele membre.
Diversele efecte ale acestei forme de violenţă asupra vieţii victi
melor sunt vizibile în parcursul lor profesional, sănătatea lor fizică
şi psihologică şi bunăstarea lor socială. De asemenea, afectează
sănătatea şi bunăstarea altor membri ai familiei, care asistă la acte
de violenţă împotriva femeilor, în special copiii, iar costurile legate
de problemele de sănătate pe termen lung revin adesea autorită
ţilor locale şi regionale. La aceste costuri indirecte, care se traduc
în pierderi de bunuri şi servicii şi au impact asupra bunăstării vic
timelor, ar trebui adăugate costurile directe legate de utilizarea de
resurse specifice sau generale ca urmare a acestei situaţii. Cifrele
obţinute justifică programele de prevenire, al căror cost este foarte
scăzut în comparaţie cu costul social al violenţei;
29. subliniază urmările violenţei pentru societate în ansamblul
său, acestea trebuind abordate ca o problemă socială de cea mai
mare importanţă, deoarece nu privesc doar persoanele indivi
duale, familiile şi societatea, ci împiedică şi dezvoltarea economică
a naţiunilor;
30. îşi exprimă preocuparea în ceea ce priveşte datele prezen
tate de studiul elaborat de Carol Hagemann-White pentru Consi
liul Europei în 2006 cu privire la măsurile adoptate de statele
membre ale acestuia pentru a combate violenţa împotriva femei
lor. Acest studiu semnalează că între 12 şi 15 % dintre femeile
europene cu vârsta de peste 16 ani au suferit la un moment dat în
viaţă o agresiune în cadrul unei relaţii de cuplu, câteodată chiar şi
după încetarea acestei relaţii;
31. sprijină iniţiativele Daphne, lansate în 1997 pentru a con
tribui la eradicarea violenţei împotriva femeilor pe teritoriul Uni
unii Europene. Programul Daphne III, adoptat pentru perioada
2007−2013, urmăreşte atât dezvoltarea de programe de protec
ţie a copiilor, tinerilor şi femeilor împotriva tuturor formelor de
violenţă, cât şi atingerea unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii
şi a coeziunii sociale, dispunând de un buget de 116,85 milioane
de euro. Mai mult, acest program promovează intervenţia unor
reţele multidisciplinare, iar pe măsură ce diversele proiecte sub
venţionate se dezvoltă, devin clare necesităţile organismelor res
ponsabile pentru proiecte şi condiţiile pentru punerea în aplicare
a acţiunilor de către acestea;
Recomandările Comitetului Regiunilor
32. invită autorităţile locale şi regionale din statele membre să
urmeze recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii care
subliniază necesitatea de „a sprijini cercetarea în ceea ce priveşte cau
zele, consecinţele şi costurile violenţei împotriva femeilor şi în ceea ce pri
veşte măsurile eficiente de prevenire” pentru ca datele obţinute să
servească drept bază pentru acţiune şi prevenire şi să permită o
cunoaştere mai aprofundată a eficienţei măsurilor puse în aplicare;
33. reaminteşte necesitatea ca toate studiile realizate să pună la
dispoziţie date clasificate în funcţie de sex, vârstă, condiţie socială
şi de alţi indicatori în materie de egalitate între sexe, pentru a reda
o imagine mai clară a situaţiei şi pentru ca diferitele strategii şi
măsuri economice şi sociale să fie adaptate în vederea obţinerii
unei societăţi mai egalitare, cu un nivel mai înalt de progres şi de
bunăstare economică şi socială;
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34. solicită să se creeze un sistem şi mecanisme fiabile care per
mit colectarea datelor statistice omogene şi comparabile în ceea
ce priveşte violenţa şi politicile în materie de egalitate între băr
baţi şi femei, în cadrul tuturor autorităţilor locale şi regionale,
pentru a se sensibiliza populaţia cu privire la această problemă şi
pentru a se propune măsuri eficiente privind luarea de decizii
politice, economice şi de altă natură în legătură cu această
problemă;
35. solicită realizarea unui studiu la nivel european care să pună
la dispoziţie date cu privire la preponderenţa violenţei împotriva
femeilor în diferitele regiuni, pentru a cunoaşte amploarea acestei
probleme şi pentru a putea inova în ceea ce priveşte propunerile
de acţiune destinate eradicării sale. Studiile vor trebui elaborate în
conformitate cu criterii uniforme în materie, care să delimiteze
conceptele şi modurile de intervenţie;
36. insistă asupra necesităţii de a se acorda o atenţie mai mare
educaţiei, care reprezintă un factor principal al socializării copii
lor, alături de familie. Este foarte important să se promoveze prin
cipiul egalităţii de şanse dintre femei şi bărbaţi şi să se definească
strategii de formare, prevenire şi sensibilizare în ceea ce priveşte
violenţa împotriva femeilor la toate nivelurile şi în toate domeni
ile comunităţii educative;
37. sugerează să se realizeze acţiuni de sensibilizare destinate
tuturor cetăţenilor, pentru ca aceştia să nu mai considere violenţa
bazată pe diferenţa de gen ca un subiect care ţine de domeniul pri
vat şi să se implice în soluţionarea sa;
38. invită să se ia măsuri împotriva comportamentelor agresive
şi discriminatorii care aduc atingere demnităţii femeilor şi să se
adreseze mesaje specifice diferitelor pături ale societăţii (tineri,
femei victime ale violenţei bazate pe diferenţa de gen, bărbaţi
agresori, minori, bărbaţi şi femei care nu sunt afectaţi direct de
această problemă), pentru a se înlesni implicarea întregii popu
laţii. De asemenea, solicită să se garanteze aplicarea de sancţiuni
agresorilor;
39. insistă asupra necesităţii eliminării din societate a modului
de percepţie a masculinităţii şi a feminităţii ca implicând o inegali
tate în termeni de putere economică, socială sau politică, propa
gat prin intermediul publicităţii, al mass-mediei şi al materialelor
educative, şi a propunerii unor noi forme de a percepe masculini
tatea şi feminitatea, mai juste şi mai egalitare;
40. confirmă că, în acele ţări în care a fost realizată formarea
specializată a profesioniştilor din domeniile educativ, juridic, sani
tar, psihologic, din cadrul serviciilor sociale şi a autorităţilor de
aplicare a legii a înregistrat rezultate pozitive, permiţându-le aces
tora să anticipeze cazurile de violenţă bazată pe diferenţa de gen
şi să le acorde o atenţie mai specifică;
41. insistă asupra sporirii, în cadrul tuturor autorităţilor locale
şi regionale, a măsurilor de securitate adecvate, cum ar fi de exem
plu, mărirea personalului poliţienesc şi consolidarea resurselor
tehnice care să garanteze integritatea fizică şi personală a femei
lor care sunt victime ale violenţei;
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42. încurajează importanta activitate a ONG-urilor implicate la
diferite niveluri în combaterea violenţei împotriva femeilor şi spri
jină cooperarea activă cu aceste ONG-uri, inclusiv printr-o logis
tică corespunzătoare şi suport financiar;

sunt confruntate sau ameninţate de acte de violenţă. Aceste ser
vicii ar trebui să faciliteze accesul la examinare medicală şi trata
ment, precum şi la expertiză medico-legală, asistenţă psihologică
şi socială posttraumatică şi asistenţă juridică;

43. propune autorităţilor locale şi regionale adoptarea de
măsuri care să garanteze accesul victimelor la servicii specializate,
pentru a acorda o atenţie integrală atât femeilor, cât şi persoane
lor dependente de acestea, asigurându-le acestora imediat, în
măsura posibilităţilor, o locuinţă temporară. Mai mult, propune
punerea în aplicare a unor programe specifice de intervenţie des
tinate minorilor, care trebuie şi ei consideraţi ca victime ale vio
lenţei bazate pe diferenţa de gen, dat fiind că sunt deosebit de
vulnerabili, având în vedere vârsta lor redusă şi relaţia de depen
denţă faţă de părinţi;

49. propune generalizarea unor programe specifice, însoţite de
criterii de calitate, care vizează modificarea comportamentului
bărbaţilor agresivi, şi înlesnirea schimbului de experienţă, în vede
rea optimizării resurselor;

44. încurajează factorii de decizie de la nivel local şi regional să
aibă în vedere, în cadrul activităţilor de planificare şi administrare,
siguranţa femeilor şi mijloacele de prevenire a actelor de violenţă
în spaţiul public, în special în ceea ce priveşte adoptarea unor
măsuri necesare precum iluminatul public, organizarea transpor
tului public şi a serviciilor de taxi, proiectarea locurilor de parcare,
a locuinţelor şi clădirilor publice;
45. solicită autorităţilor locale şi regionale să sprijine instituţiile
competente să legifereze dintr-o perspectivă care să integreze
principiul egalităţii de şanse dintre bărbaţi şi femei, abordând vio
lenţa bazată pe diferenţa de gen în mod global şi integral,
situând-o în cadrul discriminării şi al principiului egalităţii şi con
siderând violenţa împotriva femeilor drept o problemă structu
rală şi politică ce necesită un angajament ferm din partea tuturor
puterilor publice şi a cetăţenilor;
46. reaminteşte obligaţia autorităţilor locale şi regionale din
statele membre de a garanta egalitatea de tratament între bărbaţi
şi femei în toate domeniile: economic, educativ, politic şi profe
sional, potrivit dispoziţiilor Directivei 2006/54/CE privind
punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii
de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în
muncă şi de muncă şi ale Directivei 2004/113/CE de aplicare a
principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind
accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii. Doar
acele autorităţi locale şi regionale care respectă cel mai bine ega
litatea de şanse dintre femei şi bărbaţi vor putea înregistra nive
luri mai înalte de justiţie şi de dezvoltare economică şi socială;
47. insistă asupra necesităţii promovării schimbului de bune
practici între autorităţile locale şi regionale în ceea ce priveşte
campaniile de sensibilizare, măsurile de prevenire, formarea de
profesionişti în domeniu şi măsurile privind asistenţa acordată
victimelor;
48. recomandă, în cazul în care acestea nu există deja, formarea
de unităţi speciale în cadrul diferitelor autorităţi de aplicare a legii,
sanitare, judiciare şi sociale care intervin în cazurile de violenţă
împotriva femeilor, astfel încât acestea să poată oferi asistenţă spe
cializată. În plus, ar trebui examinate posibilităţile de introducere
a unor servicii de urgenţă precum liniile telefonice de ajutor gra
tuite şi care garantează anonimatul, precum şi de utilizare a noi
lor facilităţi în materie de TIC pentru asistenţă şi depunerea
plângerilor, destinate victimelor violenţei şi/sau persoanelor care

50. solicită instituţiilor europene şi autorităţilor locale şi regio
nale din statele membre să pună în aplicare programe specifice, cu
criterii de calitate, care să ofere serviciile necesare de asistenţă şi
monitorizare femeilor care sunt sau au fost victime ale violenţei
bazate pe diferenţa de gen, precum şi persoanelor care depind de
acestea;
51. solicită autorităţilor locale şi regionale să utilizeze conceptul
de violenţă împotriva femeilor menţionat în Rezoluţia 48/104 din
20 decembrie 1993 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiuni
lor Unite;
52. recomandă punerea în aplicare a unor măsuri specifice pri
vind acordarea de asistenţă femeilor care sunt deosebit de vulnera
bile, cum ar fi femeile cu handicap, femeile imigrante, femeile care
trăiesc în medii caracterizate printr-o insuficientă protecţie
socială, cum ar fi mediul rural sau urban sărac, precum şi femeile
cu nevoi speciale rezultate în urma unor probleme sociale multi
ple, de pildă femeile cu probleme de sănătate mintală sau femeile
care suferă de toxicomanie;
53. consideră că sunt necesare eforturi intense pentru comba
terea traficului de persoane sau a altor forme de exploatare sexu
ală, a relaţiilor de muncă abuzive (munci casnice, prepararea
hranei, îngrijirea copiilor, a vârstnicilor, a bolnavilor etc.) în cadrul
căsătoriilor încheiate în scop comercial şi de trafic de organe, pre
cum şi pentru practica mutilării genitale şi a căsătoriilor silite.
Este, de asemenea, necesar să se dezvolte şi să se evalueze, la nivel
naţional şi internaţional, modelele şi metodele existente de preve
nire şi combatere a formelor de violenţă citate. Măsurile generale,
cum ar fi campaniile de informare şi de sensibilizare, sunt de o
importanţă crucială pentru soluţionarea problemei;
54. recomandă adoptarea de măsuri în vederea sensibilizării
publicului cu privire la mutilarea genitală a femeilor, a prevenirii
acestei forme de violenţă şi a acordării atenţiei cuvenite acestei
teme;
55. propune generalizarea, în cadrul autorităţilor locale şi regio
nale, a programelor de inserţie socio-profesională a femeilor care
sunt victime ale relelor tratamente sau sunt expuse la violenţă,
favorizând angajarea acestor lucrătoare, desfăşurarea unei activi
tăţi independente de către acestea şi promovarea lor profesională
prin intermediul unor programe de formare şi de angajare, pen
tru a putea garanta independenţa şi autonomia economică a
acestora;
56. solicită autorităţilor locale şi regionale să creeze mecanisme
de cooperare şi de coordonare interinstituţională, în diverse dome
nii, pentru a îmbunătăţi asistenţa, monitorizarea şi sprijinul inte
gral acordat victimelor violenţei, precum şi pentru a facilita
urmărirea penală a indivizilor acuzaţi de violenţă domestică împo
triva femeilor;
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57. solicită tuturor instituţiilor implicate în soluţionarea proble
melor legate de violenţa împotriva femeilor (poliţie, servicii medi
cale şi sociale) să elaboreze planuri de acţiune coordonată pe
termen mediu şi lung, pentru a combate violenţa şi a asigura pro
tecţia victimelor. Mass-media pot constitui o modalitate extrem de
utilă de difuzare a informaţiei privind astfel de planuri de acţiune
coordonată, putând contribui totodată la sensibilizarea opiniei
publice cu privire la aceste aspecte;

58. solicită mass-mediei de la toate nivelurile să colaboreze în
ceea ce priveşte sensibilizarea publicului, pentru a întreprinde
acţiuni preventive şi pentru a face tot posibilul în vederea eradi
cării violenţei bazate pe diferenţa de gen; de asemenea, solicită ca
mass-media să promoveze mecanisme care să garanteze o disem
inare adecvată a informaţiilor privind violenţa împotriva femeilor;
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59. recomandă înfiinţarea unui observator consacrat combat
erii violenţei împotriva femeilor. Acest observator ar funcţiona în
cadrul Institutului European pentru Egalitatea de Şanse între
Femei şi Bărbaţi creat prin Regulamentul (CE) 1922/2006 şi ar
avea ca scop promovarea şi coordonarea măsurilor adoptate în
acest domeniu prin participarea activă în cadrul unor reţele;
60. cu sprijinul tuturor instituţiilor europene, Comitetul Regiu
nilor doreşte să promoveze o politică comunitară bazată pe
respectarea libertăţii şi participării depline a femeilor în societate,
începând de la nivelul autorităţilor locale şi regionale. Aceste
măsuri vor fi puse în aplicare prin intermediul unor proceduri efi
ciente care să aibă impact asupra prevenirii violenţei, la nivel edu
cativ şi social, şi asupra îmbunătăţirii asistenţei acordate
victimelor, prin intermediul formării diverşilor profesionişti în
cadrul unei reţele de sprijin şi de protecţie socială care să le garan
teze victimelor un grad mai ridicat de siguranţă personală.

Bruxelles, 7 octombrie 2009
Preşedintele
Comitetului Regiunilor
Luc VAN DEN BRANDE
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Avizul Comitetului Regiunilor privind Cartea albă „Adaptarea la schimbările climatice: către un cadru
de acţiune la nivel european”
(2010/C 79/03)

COMITETUL REGIUNILOR

— subliniază necesitatea ca autorităţile locale şi regionale să fie recunoscute ca actori esenţiali în comba
terea efectelor negative ale schimbărilor climatice, dat fiind că acestea sunt pregătite să îşi asume o parte
din responsabilitate şi iau deja măsuri pentru adaptarea comunităţilor la consecinţele schimbărilor cli
matice;
— recunoaşte că schimbările climatice vor avea un impact direct atât asupra ofertei, cât şi asupra cererii
de energie; de exemplu, valurile de căldură şi secetele vor afecta producţia de electricitate, în timp ce
furtunile şi inundaţiile severe vor duce la întreruperi în furnizarea de energie; prin urmare apreciază
faptul că efectele schimbărilor climatice sunt incluse în revizuirile strategice ale politicii energetice;
— susţine crearea unei Platforme de monitorizare a schimbărilor climatice, sprijinită în mod corespun
zător de Comisie, după modelul Pactului primarilor, care s-a bucurat de succes. Această platformă ar
putea ajuta autorităţile locale şi regionale să-şi dezvolte cunoaşterea locală în materie de schimbări cli
matice şi să facă schimb de cunoştinţe în acest sens;
— este de acord cu faptul că principalul obstacol în calea adaptării este reprezentat de constrângerile
financiare. În prezent, mijloacele financiare puse la dispoziţie de UE şi de statele membre sunt insufi
ciente. Prin urmare, este necesar să se aloce mai multe resurse la nivel subnaţional, destinate în mod
specific adaptării la schimbările climatice;
— consideră că următoarea revizuire a bugetului UE şi următoarele perspective financiare pentru peri
oada de după 2013 trebuie să considere provocările pe care le reprezintă schimbările climatice o pri
oritate. Dat fiind că măsurile de adaptare reprezintă, în cele mai multe cazuri, eforturi depuse în
principal la nivel local, este esenţial ca UE să acorde sprijin financiar autorităţilor locale şi regionale.
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dl Henning Jensen (DK-PSE), primarul localităţii Næstved

Document de referinţă
Cartea albă „Adaptarea la schimbările climatice: către un cadru de acţiune la nivel european”
COM(2009) 147 final

I. RECOMANDĂRI POLITICE
COMITETUL REGIUNILOR,

1. salută Cartea albă privind adaptarea la schimbările climatice
şi anexele aferente şi consideră că acestea reprezintă o iniţiativă
bună şi chibzuită; de asemenea, ia notă de existenţa unui consens
în mediul universitar, inclusiv în cadrul Grupului interguverna
mental privind schimbările climatice, cu privire la faptul că schim
bările climatice sunt un fenomen real şi din ce în ce mai rapid, şi
că ele sunt cauzate, în mare parte, de emisiile continue şi tot mai
mari de gaze cu efect de seră care provin din activitatea umană.
Prin urmare, provocarea constă în reunirea eforturilor tuturor
actorilor relevanţi în cadrul unei abordări globale şi durabile în
vederea atenuării schimbărilor climatice, care să combine măsuri
de prevenţie, de atenuare şi de adaptare;
2. susţine abordarea globală a Comisiei Europene, care inte
grează exigenţele specifice diferitelor sectoare şi recunoaşte nece
sitatea ca adaptarea să fie inclusă în principalele politici
comunitare;
3. subliniază faptul că diferite regiuni geografice ale UE sunt
afectate în diverse moduri. Un cadru de acţiune european trebuie
să aibă în vedere acest fapt. Aceasta presupune flexibilitatea
maximă a potenţialelor măsuri şi punerea în aplicare cu stricteţe
a principiului subsidiarităţii. Doar aşa se pot lua în considerare
suficient diferenţele regionale, astfel încât să se reducă impactul
economic, social şi asupra mediului;
4. atrage atenţia asupra faptului că schimbările climatice nu ţin
seama de graniţele geografice, organizaţionale sau administrative
şi, prin urmare, solicită adoptarea unei abordări orizontale inte
grate de către autorităţile locale, regionale şi naţionale pe ale căror
teritorii se găsesc zone caracterizate prin trăsături comune, cum
ar fi cursurile de apă, zonele inundabile situate în estuare, la ţăr
mul mării şi în vecinătatea râurilor, insulele şi regiunile ultraperi
ferice; pe de altă parte, din perspectivă verticală, subliniază faptul
că efortul de adaptare necesită o abordare de jos în sus şi reco
mandă să se întreprindă acţiuni comune de adaptare de către toate
nivelurile relevante de guvernare, definindu-se acţiunile indivi
duale, responsabilităţile financiare şi calendarele în vederea reali
zării obiectivelor propuse, ceea ce va permite un răspuns integrat
şi delimitarea unor responsabilităţi separate în ceea ce priveşte
rezultatele;
5. subliniază că trebuie vegheat ca diversele iniţiative să nu fie
contraproductive sau duplicate la alte niveluri de autoritate. Impli
carea timpurie a autorităţilor locale şi regionale ar putea asigura
completarea reciprocă a propunerilor, dat fiind că localităţile şi
regiunile pot oferi informaţii cu privire la experienţele şi soluţiile
care au fost puse deja în aplicare la nivel local sau regional;
6. subliniază că o politică ambiţioasă şi eficientă în domeniul
schimbărilor climatice poate împiedica extinderea inegalităţilor

sociale ca rezultat al schimbărilor climatice. Obiectivul este de a
lansa un nou aranjament ecologic (New Deal) prin intermediul
unor măsuri care, spre exemplu, să stimuleze cercetarea în dome
niul surselor ecologice de energie, să consolideze ocuparea forţei
de muncă în sectoarele ecologice şi să ajute forţa de muncă din
sectoarele afectate să îşi dezvolte competenţe flexibile. Lipsa de
formare adecvată şi de competenţe flexibile constituie un obsta
col major în calea adaptării, atât la nivelul autorităţilor publice
locale şi regionale, cât şi la nivelul sectorului privat. Sectoarele
arhitecturii şi construcţiilor şi departamentele de amenajare a teri
toriului şi de control în domeniul construcţiilor din cadrul auto
rităţilor locale vor necesita investiţii şi programe de formare
semnificative, pe termen lung, pentru a dezvolta aceste compe
tenţe şi pentru a le încorpora în activitatea lor. Un nou aranjament
ecologic ar putea totodată preveni migraţia nedorită legată de
schimbările climatice. Astfel, provocarea reprezentată de schim
bările climatice poate fi transformată într-o ocazie de a promova
o creştere economică durabilă şi ecologică, care să contribuie la
depăşirea crizei financiare şi, prin urmare, este important să se
creeze legături cu priorităţile viitoare ale Strategiei UE pentru creş
tere economică şi ocuparea forţei de muncă pentru perioada de
după 2010;

Impactul schimbărilor climatice asupra politicilor sectoriale
7. reaminteşte necesitatea de a utiliza instrumente politice com
binate, inclusiv programarea strategică la nivel local. Este foarte
important ca aspectele legate de schimbările climatice să fie direct
integrate în instrumentele de planificare locale, astfel încât să se
asigure luarea în considerare a impactului asupra climei;
8. împărtăşeşte opinia conform căreia multe domenii ale vieţii,
în special infrastructura (clădirile, transporturile, drumurile locale
şi cele destinate transportului de lungă distanţă, energia, canaliza
rea, protecţia împotriva inundaţiilor şi aprovizionarea cu apă),
ecosistemele, agricultura şi silvicultura sunt deosebit de afectate de
schimbările climatice şi că, prin urmare, sunt necesare atât instru
mente specifice pentru aceste sectoare, cât şi instrumente trans
sectoriale; este important ca, în cadrul măsurilor de adaptare la
schimbările climatice, să se urmărească o abordare transsectorială,
fără ca aceasta să împiedice realizarea obiectivelor iniţiale ale fie
cărei politici sectoriale;
9. susţine punctul de vedere conform căruia elaborarea de linii
directoare şi de mecanisme pentru a asigura monitorizarea impac
tului schimbărilor climatice asupra sănătăţii umane ar putea con
tribui la îmbunătăţirea instrumentelor de gestionare a bolilor
transfrontaliere legate de condiţiile climatice, de exemplu, care vor
afecta cetăţenii în diverse moduri;
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10. subliniază că abordarea integrată, care este necesară pentru
asigurarea aplicării unor soluţii solide de adaptare la schimbările
climatice, necesită un control public cu privire la soluţiile alese în
diferite domenii. La aceasta se adaugă efectele de sinergie ecolo
gice şi economice şi efectele de tip spin-off între diferitele domenii;

specifice sectorului, în ceea ce priveşte reducerea emisiilor în sec
torul aerian şi cel maritim. Cea mai bună modalitate de a preveni
cheltuielile legate de adaptarea la efectele negative ale schimbări
lor climatice constă în prevenirea emisiilor;

11. sprijină punctul de vedere conform căruia schimbările cli
matice vor avea un impact direct asupra sectorului agricol şi sil
vic, precum şi asupra întregului spaţiu rural, şi subliniază faptul
că măsurilor de adaptare la schimbările climatice în comunităţile
rurale şi exploataţiile agricole şi forestiere le va reveni un rol tot
mai important. În vederea unei adaptări timpurii şi pentru mini
mizarea impactului asupra acestui sector, este necesară promova
rea cercetării în domeniul climei şi agriculturii, în funcţie de
caracteristicile agriculturii din fiecare regiune. Măsurile de atenu
are a schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea sunt deseori
însoţite de beneficii reduse şi de creşterea costurilor. De aceea, tre
buie efectuată o evaluare la nivelul măsurilor individuale. Pe lângă
aceasta, costurile asociate măsurilor de atenuare a schimbărilor
climatice şi de adaptare la acestea trebuie să fie suportabile. Sec
torul agricol va trebui să joace un rol principal în asigurarea fap
tului că zonele rurale fac faţă provocării pe care o reprezintă
schimbările climatice în domenii precum stocarea şi conservarea
apei, gestionarea terenurilor agricole, reîmpădurirea şi gestionarea
resurselor forestiere, cu excepţia regiunilor în care zonele împă
durite depăşesc 50 % din suprafaţă, reconversia terenurilor agri
cole în păşuni, agricultura biologică, gestionarea zonelor umede
etc. De asemenea, terenurile agricole şi zonele rurale din apropi
erea oraşelor şi a aglomerărilor urbane pot avea o importanţă stra
tegică pentru crearea unor terenuri sigure pentru reţinerea apei în
caz de condiţii climatice extreme şi de inundaţii;

17. subliniază faptul că gestionarea zonelor costiere va fi afec
tată de condiţiile meteorologice în schimbare. Trebuie să se
depună eforturi pentru a se garanta faptul că recomandările din
cadrul iniţiativei privind gestionarea integrată a zonelor costiere
(GIZC) sunt pe deplin respectate şi că propunerea de continuare a
acestora şi evaluarea de impact corespunzătoare (care ar trebui să
înceapă în 2009) ţin suficient seama de rolul gestionării zonelor
costiere în măsurile de adaptare, respectând totodată principiul
subsidiarităţii, spre exemplu prin intermediul parteneriatelor cos
tiere locale dintre autorităţile locale şi părţile interesate relevante,
prin care se asigură deplina integrare a măsurilor de adaptare în
gestionarea zonelor costiere, pe baza unei abordări de jos în sus;

12. recunoaşte că schimbările climatice vor avea un impact asu
pra pădurilor şi asupra ecosistemelor acestora. Schimbările clima
tice pot avea un impact asupra producţiei de lemn şi pot afecta
activităţile recreative exterioare, calitatea apei, biodiversitatea şi
rata de stocare a dioxidului de carbon. În contextul Planului de
acţiune în domeniul forestier al Uniunii Europene, ar trebui lan
sată o dezbatere pentru a stabili efectele schimbărilor climatice
asupra pădurilor, precum şi eventualele măsuri necesare;
13. sprijină punctul de vedere conform căruia schimbările cli
matice vor reprezenta un factor de stres suplimentar pentru sec
torul pescuitului (intern), afectând ecosistemele (marine), care sunt
deja vulnerabile din cauza pescuitului excesiv şi a epuizării stocu
rilor de peşte;
14. recunoaşte că schimbările climatice vor avea un impact
direct atât asupra ofertei, cât şi asupra cererii de energie; de exem
plu, valurile de căldură şi secetele vor afecta producţia de electri
citate, în timp ce furtunile şi inundaţiile severe vor duce la
întreruperi în furnizarea de energie; prin urmare, apreciază faptul
că efectele schimbărilor climatice sunt incluse în revizuirile stra
tegice ale politicii energetice. Sunt necesare în special îmbunătă
ţirea bilanţului de CO2, intensificarea utilizării surselor alternative
de energie şi creşterea randamentului acestora;
15. atrage atenţia asupra faptului că turismul va fi afectat atât în
mod pozitiv, cât şi în mod negativ, ceea ce va modifica vechile
modele de călătorie;
16. îşi exprimă surprinderea cu privire la faptul că în Cartea albă
a Comisiei nu se face referire la necesitatea de a defini obiective

18. menţionează că în regiunile alpine schimbările climatice au
loc într-un ritm mai rapid şi că aceste regiuni sunt deosebit de vul
nerabile, în multe domenii, la impactul schimbărilor climatice;
19. împărtăşeşte punctul de vedere conform căruia fauna şi
flora vor fi, la rândul lor, afectate de schimbările climatice într-o
mare măsură şi se va înregistra o creştere a imigraţiei şi răspândi
rii unor boli şi dăunători diferite de cele autohtone printre efecti
vele de animale şi culturi. Ecosistemele se vor modifica în mod
substanţial datorită unei reduceri din ce în ce mai accentuate a
biodiversităţii autohtone şi datorită imigraţiei. Măsurile luate în
vederea adaptării la schimbările climatice pot avea, de asemenea,
un impact tot mai mare şi mai imprevizibil asupra biodiversităţii.
Directiva privind habitatele naturale reprezintă un instrument
esenţial, care ar trebui utilizat proactiv în limitele domeniului său
de aplicare, pentru conservarea şi dezvoltarea siturilor
Natura 2000;
20. menţionează că schimbările climatice au o mare influenţă
asupra sănătăţii animalelor şi plantelor, dar şi asupra sănătăţii şi
mediului de viaţă ale oamenilor;
21. având în vedere creşterea preconizată a nivelului mării şi
extinderea furtunilor şi a inundaţiilor cauzate de acestea, atrage
atenţia asupra necesităţii unor planuri integrate pentru zonele cos
tiere. Prin urmare, ar trebui puse la dispoziţie fonduri pentru asig
urarea unei protecţii şi gestionări integrate a zonelor costiere;
22. împărtăşeşte punctul de vedere conform căruia resursele de
apă vor fi afectate, în ceea ce priveşte cantitatea, cât şi calitatea,
ceea ce va avea un impact important asupra mediului, oamenilor
şi economiei. UE se va confrunta atât cu inundaţii, cât şi cu sec
etă. Inundaţiile, combinate cu capacitatea limitată de drenare a sis
temelor de canalizare existente, ar putea cauza o reducere a
mobilităţii, în condiţiile în care apa ar inunda străzile şi ar putea
provoca daune locuinţelor şi altor infrastructuri. Prin urmare, este
regretabil faptul că Comisia nu a menţionat canalizarea ca repre
zentând un element esenţial. Sistemele de canalizare vor fi deose
bit de afectate de schimbările climatice, iar adaptarea acestora va
fi foarte costisitoare. Chiar dacă aceste aspecte intră în competenţa
şi ţin de responsabilitatea nivelurilor local şi regional, autorităţile
locale şi regionale nu vor putea suporta singure sarcina financiară;

C 79/16

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

23. recunoaşte că anumite directive europene vor afecta situaţia
resurselor de apă din UE. Termenele obligatorii fixate în cadrul
acestor directive fac sunt elemente esenţiale pentru punerea lor în
aplicare. Directiva-cadru privind apa stabileşte anul 2015 ca ter
men până la care toate autorităţile competente în materie de gos
podărire a apelor vor trebuie să atingă o situaţie bună din punct
de vedere ecologic. Primele planuri de gestionare a bazinelor
hidrografice trebuie încheiate înainte de 22 decembrie 2009; prin
urmare, este important ca până la sfârşitul lui 2009 să se elabo
reze linii directoare şi un set de instrumente, pentru a se garanta
faptul că aceste planuri ţin seama de cunoştinţele actuale privind
impactul la nivel local al schimbărilor climatice şi sunt adaptate
în permanenţă la noile descoperiri şi cercetări în domeniul mod
elării climei. Directiva privind inundaţiile prevede trei termene.
Statele membre vor trebui să realizeze evaluarea preliminară a ris
curilor de inundaţie până în 2011, hărţile zonelor cu risc de inun
daţie până în 2013 şi planurile privind gestionarea riscurilor de
inundaţie până în 2015. Strategia privind combaterea deficitului
de apă şi a secetei va introduce planuri de gestionare a secetei.
Aceste obiective stabilite vor fi, într-o mare măsură, puse în apli
care şi monitorizate de localităţile şi regiunile din întreaga Europă.
În consecinţă, este extrem de important ca UE şi statele membre
să pună la dispoziţia autorităţilor locale şi regionale instrumen
tele corespunzătoare şi fonduri suficiente, în timp util;

24. regiunile vor depune eforturi, pe baza cunoştinţelor ştiinţi
fice actuale şi a unor măsuri fezabile din punct de vedere social,
pentru ca prima generaţie a planurilor de gestionare a bazinelor
hidrografice să ţină cât mai mult seama de schimbările climatice
şi ca la elaborarea celei de-a doua generaţii de planuri de gestio
nare, după anul 2015, să se aibă în vedere noile cunoştinţe ştiin
ţifice în domeniul cercetării climatice. În acest scop, este foarte
important ca orientările şi instrumentele care trebuie elaborate să
se bazeze pe cele mai recente date ştiinţifice şi să fie utilizabile din
punct de vedere practic şi de către autorităţile regionale;

25. subliniază necesitatea garantării coerenţei legislaţiei euro
pene existente în materie de gospodărire a apelor (Directiva-cadru
privind apa, Directiva privind apele subterane, Directiva privind
inundaţiile, Strategia privind combaterea deficitului de apă şi a
secetei etc.), precum şi a conformităţii viitoarelor propuneri şi
obiective europene în materie de adaptare la schimbările clima
tice cu legislaţia existentă. Punerea în aplicare a legislaţiei euro
pene privind gospodărirea apelor va avea un impact semnificativ
asupra modului în care se realizează gestionarea resurselor de apă
la nivelul localităţilor şi regiunilor din Europa;

26. recunoaşte că, în ceea ce priveşte finanţarea adaptării gos
podăririi apelor, autorităţile locale şi regionale vor trebui să asi
gure protecţia apelor subterane, pentru a garanta o aprovizionare
durabilă cu apă. O parte a finanţării ar putea fi asigurată prin înfi
inţarea unui mecanism financiar, în conformitate cu Directivacadru privind apa, care să garanteze că influenţa schimbărilor
climatice asupra circuitului apei corespunde consumului indivi
dual de apă;

27. sprijină introducerea, de către Comisie, a unor acţiuni şi
măsuri cu rezultate sigure (no- regret actions), pentru a spori capaci
tatea de adaptare a ecosistemelor şi a infrastructurii;
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28. subliniază că soluţiile pentru problemele specifice diferite
lor sectoare pot contribui, în ansamblul lor, la o creştere eco
nomică durabilă şi favorabilă mediului, precum şi la crearea unor
locuri de muncă orientate spre viitor, prin intermediul inovării şi
cercetării;

Propunerea Comisiei privind un cadru european: obiective şi
măsuri
29. salută abordarea în două etape a Comisiei. Cu toate acestea,
ia notă de faptul că sarcina care trebuie îndeplinită necesită o
cooperare strânsă între toate nivelurile de guvernare, în fiecare
etapă. Este inacceptabil ca autorităţile locale şi regionale să fie
implicate numai în prima etapă. Trebuie să se recunoască rolul
central al localităţilor şi regiunilor în ceea ce priveşte adaptarea la
schimbările climatice. Strategia globală de adaptare la nivel euro
pean ar trebui să fie destul de detaliată, astfel încât să poată fi apli
cată la nivel regional în întreaga UE, ţinând seama de diversitatea
teritoriilor, condiţiilor climatice şi structurilor economice;
30. solicită ca până în 2012 să fie accesibile, datele ştiinţifice
existente. Planurile bugetare ale autorităţilor locale, regionale şi
naţionale se supun altor reguli decât bugetul UE şi numeroase
autorităţi locale şi regionale întreprind deja acţiuni în vederea
adaptării la schimbările climatice. Acestea trebuie să ştie la ce sce
narii climatice trebuie să se adapteze. Autorităţile locale, regionale
şi naţionale vor colecta date, vor pregăti strategii de adaptare şi
vor începe activitatea de adaptare înainte de 2012. UE ar trebui să
sprijine acest proces, în primul rând prin punerea la dispoziţie a
scenariilor ştiinţifice, care să fie destul de detaliate pentru toate
regiunile UE, înainte de 2012, iar în al doilea rând, prin susţine
rea financiară a lucrărilor în curs, atunci când adaptarea la schim
bările climatice va fi fost integrată în buget;
31. salută instituirea unui mecanism de mediere la nivel euro
pean, care ar trebui să se bazeze pe platforme naţionale, permi
ţând schimbul de informaţii privind impactul schimbărilor
climatice şi vulnerabilitatea la acestea, precum şi schimbul de
bune practici, şi subliniază necesitatea ca acest instrument să fie
accesibil autorităţilor locale şi regionale, astfel încât acestea să
poată contribui la funcţionarea sa prin observatoarele locale şi/sau
regionale ale schimbărilor climatice şi alte organisme şi, în acelaşi
timp, să poată beneficia de el. O interacţiune care să le permită
autorităţilor locale şi regionale, prin intermediul observatoarelor
schimbărilor climatice şi altor organisme, să înlesnească o parti
cipare activă a principalelor sectoare afectate, precum şi să facă
apel, în timp util, la expertiza şi experienţa altor autorităţi, spre
exemplu în situaţia unor evenimente meteorologice grave, ar fi
deosebit de importantă şi ar trebui inclusă în acest mecanism.
Mecanismul ar trebui să se concentreze asupra furnizării de
modele, date şi instrumente uşor de utilizat, precum şi asupra faci
litării schimbului de experienţă şi informaţii;
32. susţine crearea unei platforme de monitorizare a schimbă
rilor climatice, sprijinită în mod corespunzător de Comisie, după
modelul Pactului primarilor, care s-a bucurat de succes. Această
platformă ar putea ajuta autorităţile locale şi regionale să-şi dez
volte cunoaşterea locală în materie de schimbări climatice şi să
facă schimb de cunoştinţe în acest sens. O astfel de platformă ar fi
benefică pentru acestea şi ar putea contribui totodată la dez
voltarea mecanismului de mediere european;
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33. solicită Uniunii Europene şi statelor membre să profite pe
deplin de proximitatea autorităţilor locale şi regionale şi de mai
buna înţelegere de care acestea dispun în ceea ce priveşte impac
tul schimbărilor climatice la nivel local, conferindu-le acestora
autoritatea şi resursele necesare pentru a le permite să pună în
aplicare iniţiative locale de adaptare;

39. evidenţiază necesitatea utilizării politicilor integrate, care
sunt elaborate în prezent la nivel european, ca mijloc pentru a
face faţă provocărilor orizontale şi transsectoriale, cum ar fi cele
reprezentate de schimbările climatice. Astfel, suprapunerile, inco
erenţele şi lacunele dintre diferitele politici şi niveluri guverna
mentale, inclusiv subnaţionale, vor fi abordate în mod adecvat;

Instrumente financiare

40. consideră că următoarea revizuire a bugetului UE şi urmă
toarele perspective financiare pentru perioada de după 2013 tre
buie să facă din provocările pe care le reprezintă schimbările
climatice o prioritate şi să ia în considerare consolidarea Fondului
mondial pentru mediu şi a Fondului pentru adaptarea la schim
bările climatice - Kyoto, care se aşteaptă să fie stabilită în cadrul
summitului COP 15 organizat la Copenhaga în decembrie 2009,
cât şi pentru a finanţa măsurile specifice europene stabilite în con
textul viitoarei strategii de dezvoltare durabilă a UE. Mai mult, tre
buie să se recunoască fără rezerve faptul că prosperitatea
economică durabilă şi eforturile de adaptare la schimbările clima
tice sunt compatibile, în pofida costului iniţial pe care adaptarea
la schimbările climatice l-ar putea genera pe termen scurt şi
mediu. Dat fiind că măsurile de adaptare reprezintă, în cele mai
multe cazuri, eforturi depuse în principal la nivel local, este esen
ţial ca UE să acorde sprijin financiar autorităţilor locale şi
regionale;

34. este de acord că principalul obstacol în calea adaptării este
reprezentat de constrângerile financiare. În prezent, mijloacele
financiare puse la dispoziţie de UE şi de statele membre sunt insu
ficiente. Prin urmare, este necesar să se aloce mai multe resurse la
nivel subnaţional, destinate în mod specific adaptării la schimbă
rile climatice; pe lângă aceasta, resursele ar trebui coordonate cu
mijloacele destinate protecţiei împotriva dezastrelor naturale;

35. salută faptul că Planul european de redresare economică ia
în considerare, printre măsurile de relansare economică, atenuarea
schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea; cu toate acestea,
regretă că nu a fost propus niciun plan european de redresare eco
nomică din perspectivă ecologică şi că aspectul ecologic a fost
lăsat pe seama diferitelor planuri de acţiune naţionale, în mod
necoordonat, deşi este momentul potrivit pentru a se pregăti calea
pentru o economie ecologică, durabilă, cu emisii scăzute de dio
xid de carbon, ca o soluţie pentru depăşirea crizei financiare şi
economice actuale;
36. împărtăşeşte opinia Comisiei Europene, conform căreia,
începând din 2013, statele membre trebuie să aloce strategiei de
combatere a schimbărilor climatice prin intermediul măsurilor de
adaptare cel puţin 50 % din veniturile rezultate de pe urma lici
tării drepturilor de emisii; consideră că alocarea resurselor dispo
nibile pentru obiectivele de adaptare şi atenuare a efectelor
schimbărilor climatice trebuie să depindă şi de circumstanţele spe
cifice fiecărei regiuni. Autorităţile locale şi regionale vor avea
nevoie de resurse financiare importante; prin urmare, ar trebui
sporit considerabil procentajul de fonduri consacrate proiectelor
la nivel local şi regional, în special pe termen scurt;
37. recunoaşte că este necesar să se examineze în ce mod s-ar
putea asigura implicarea sectorului privat, prin intermediul avan
tajelor oferite de acordurile voluntare (sau ecologice) sau prin
intermediul mecanismelor financiare. Cu toate acestea, având în
vedere impactul structural şi pe termen lung al provocărilor pe
care le reprezintă schimbările climatice, va fi necesar un sprijin
din partea sectorului public, în special în ceea ce priveşte elimi
narea lacunelor şi disfuncţionalităţilor pieţei care nu au putut fi
rezolvate de sectorul privat;
38. este de acord că instrumentele de piaţă specializate şi parten
eriatele public-privat ar trebui, de asemenea, considerate drept
instrumente financiare corespunzătoare pentru a aborda pro
blema schimbărilor climatice. Implicarea sectorului privat în
adaptarea la schimbările climatice, prin intermediul instrumente
lor de piaţă specializate şi al parteneriatelor public-privat, poate
crea stimulentele economice adecvate pentru integrarea măsuri
lor de adaptare în comportamentul actorilor relevanţi;

41. sprijină punctul de vedere conform căruia, cu toate că meca
nismele de finanţare şi reţelele UE, cum ar fi reţelele transeuro
pene (RTE), fondurile structurale sau FEADR ar trebui să integreze
tematica privind atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea în
fiecare politică sectorială, în special în ceea ce priveşte chestiuni
cum ar fi creşterea rezistenţei sistemelor de producţie şi a infra
structurii fizice, obiectivul iniţial al acestor politici şi fonduri nu
ar trebui subminat din necesitatea de a se combate schimbările cli
matice; prin urmare, ar trebui să se ia în considerare adoptarea de
măsuri şi crearea de fonduri europene specifice în acest scop, în
special pentru a se evita dispersarea fondurilor comunitare în acest
domeniu; în consecinţă, solicită Comisiei Europene să examineze
posibilitatea de alocare sub formă de credite în scopuri ecologice
(„green earmarking”) a fondurilor structurale existente, pe baza
modelului de alocare a creditelor prevăzut în cadrul Strategiei de
la Lisabona, sau să creeze un fond european de mediu pentru
adaptarea la schimbările climatice, care să finanţeze programe de
formare, recalificare şi reinserţie a lucrătorilor din sectoare în care
vor interveni măsuri de dezvoltare durabilă, sau să sprijine crea
rea de întreprinderi care răspund necesităţilor de protecţie a
mediului;

Parteneriatul cu autorităţile locale şi regionale

42. sprijină instituirea unui grup director privind gestionarea
impactului şi adaptarea (Impact and Adaptation Steering Group IASG), dat fiind că procesul de elaborare a unei strategii comuni
tare, precum şi a unor strategii naţionale trebuie gestionat astfel
încât să se garanteze coordonarea eforturilor, atât în ceea ce pri
veşte politicile, cât şi diferitele niveluri de autoritate. Este esenţial
ca mandatul şi bugetul acestui grup de coordonare să fie clarifi
cate înainte de instituirea sa. De aceea, se solicită Comisiei să ia
măsuri în acest sens cât mai repede posibil;
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43. subliniază necesitatea participării autorităţilor locale şi
regionale la acest grup, dat fiind că ele sunt responsabile pentru
planificarea, coordonarea şi punerea în aplicare a măsurilor în
multe dintre sectoarele relevante. Autorităţile locale şi regionale
dispun, aşadar, de cunoştinţe preţioase şi ar putea contribui în
mod considerabil la crearea unei baze de cunoştinţe privind atât
impactul schimbărilor climatice, cât şi posibilele soluţii. Acest
grup ar trebui să adopte o abordare de jos în sus şi să definească
în mod clar domeniile de competenţă, pe baza principiului
subsidiarităţii;
44. solicită înfiinţarea unor grupuri de lucru privind schimbă
rile climatice, la nivel local, la care să participe pe deplin autori
tăţile locale şi regionale. Planurile de acţiune pentru adaptarea la
schimbările climatice, care sunt elaborate la nivel local şi regional,
ar trebui să servească drept bază pentru activitatea acestor gru
puri de lucru. Activitatea acestora ar trebui să se afle în directă
legătură cu cea a Grupului de coordonare privind gestionarea
impactului şi adaptarea. Aceste grupuri de lucru ar putea fi orga
nizate în jurul următoarelor teme: necesitatea dezvoltării, impac
tul socioeconomic, autorităţile locale şi regionale, publicul larg şi
întreprinderile private;
45. subliniază necesitatea educării publicului, dat fiind că
adaptarea la schimbările climatice va implica schimbări în modul
de viaţă. Cetăţenii trebuie să înţeleagă de ce sunt necesare măsuri
de adaptare, de ce costul anumitor servicii ar putea creşte, cum
pot să-şi aducă contribuţia şi ce măsuri se iau pentru a reduce la
minimum pericolele la adresa lor. O astfel de comunicare şi astfel
de schimbări de comportament vor necesita o abordare specifică,
concepută cu atenţie şi sprijinită de măsuri adecvate. Prin urmare,
solicită UE, statelor membre şi autorităţilor locale şi regionale să
colaboreze cu mass-media pentru a iniţia o campanie de infor
mare paneuropeană privind cauzele şi efectele schimbărilor cli
matice şi modificările pe care aceste efecte le vor aduce după sine.
Ar trebui să se scoată în evidenţă faptul că schimbările climatice
vor determina o diminuare tot mai mare a resurselor, ceea ce jus
tifică necesitatea modificării comportamentului de zi cu zi. Auto
rităţile locale şi regionale subliniază necesitatea de a se asigura o
finanţare adecvată pentru acest tip de campanii, precum şi de a se
acorda o atenţie corespunzătoare necesităţii de a se adapta mesa
jele diferitelor state membre, naţiuni şi regiuni;
46. subliniază faptul că autorităţile locale şi regionale joacă tot
odată un rol important şi dincolo de graniţele UE. Localităţile şi
regiunile pot avea un rol constructiv în transferul de cunoştinţe
către ţările în curs de dezvoltare, care se confruntă cu cele mai
mari provocări în materie de adaptare la schimbările climatice;
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Recomandări pentru Preşedinţia UE
47. solicită Comisiei şi Preşedinţiei UE să asigure angajamentul
politic în ceea ce priveşte elaborarea şi punerea în aplicare, în timp
util, a strategiei europene de adaptare, în colaborare cu autorită
ţile locale şi regionale;
48. solicită Comisiei şi Preşedinţiei UE să asigure participarea
autorităţilor locale şi regionale la procesul de elaborare şi punere
în aplicare a cadrului de acţiune al UE, implicându-le pe acestea
în lucrările Grupului de coordonare privind gestionarea impactu
lui şi adaptarea. Pentru a se asigura succesul punerii în aplicare a
strategiilor globale pe termen lung, acestea ar trebui elaborate
printr-o cooperare amplă între diferitele niveluri de guvernare.
Având în vedere faptul că se află în prima linie, autorităţile locale
şi regionale dispun de cunoştinţe practice în ceea ce priveşte
impactul schimbărilor climatice. Mai mult, în eventualitatea unor
situaţii de urgenţă determinate de schimbările climatice, cetăţenii
vor face apel, în primul rând, la autorităţile locale şi regionale. Prin
urmare, implicarea acestora din urmă se justifică pe deplin;
49. subliniază necesitatea ca autorităţile locale şi regionale să fie
recunoscute ca actori esenţiali în combaterea efectelor negative ale
schimbărilor climatice, dat fiind că acestea sunt pregătite să îşi
asume o parte din responsabilitate şi iau deja măsuri pentru
adaptarea comunităţilor la consecinţele schimbărilor climatice;
50. solicită să se acorde o mai mare atenţie soluţiilor şi instru
mentelor destinate zonelor şi infrastructurii urbane (în special
celor costiere şi celor situate în vecinătatea râurilor importante),
cum ar fi digurile şi îmbunătăţirea sistemelor de canalizare, dat
fiind că acestea joacă un rol esenţial în reducerea vulnerabilităţii
infrastructurii;
51. solicită elaborarea unor scenarii transfrontaliere realiste pri
vind riscurile reprezentate de schimbările climatice, suficient de
detaliate astfel încât să servească tuturor regiunilor UE, pe baza
colaborării dintre nivelurile local, regional, naţional şi european.
Datele, modelele, mecanismele şi scenariile privind schimbările
climatice ar trebui să fie puse la dispoziţie în mod gratuit, în cel
mai scurt timp, astfel încât să se poată defini zonele de risc şi să
se elaboreze măsuri de combatere a riscurilor;
52. subliniază necesitatea unor stimulente financiare adecvate
pentru a se trece la acţiune. Autorităţile locale şi regionale ar tre
bui sprijinite în eforturile lor de a elabora soluţii proactive care
vor reduce vulnerabilitatea comunităţilor locale;
53. subliniază faptul că autorităţile locale şi regionale ar trebui
să primească un sprijin financiar suplimentar pentru a atenua dau
nele şi pentru a face faţă costurilor suplimentare legate de adap
tare, dat fiind că înfruntarea diferitelor provocări determinate de
schimbările climatice va implica noi sarcini financiare considera
bile pentru autorităţile locale.

Bruxelles, 7 octombrie 2009
Preşedintele
Comitetului Regiunilor
Luc VAN DEN BRANDE
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Avizul Comitetului Regiunilor privind o abordare comunitară în privinţa prevenirii dezastrelor
naturale şi a celor provocate de om
(2010/C 79/04)

COMITETUL REGIUNILOR

— se aşteaptă ca UE să acorde un sprijin eficient, cu respectarea principiului subsidiarităţii, prioritar state
lor membre şi regiunilor care sunt afectate în mod repetat de dezastre naturale la elaborarea şi imple
mentarea graduală a unor măsuri proprii de prevenire. Măsurile comunitare trebuie să ofere sprijin
pentru ca acestea să poată depăşi situaţiile dificile prin propriile mijloace;
— subliniază că autorităţilor locale, ca şi celor regionale le revine un rol decisiv în prevenirea dezastrelor,
date fiind cunoştinţele acestora bazate pe experienţa proprie, despre diferitele condiţii locale şi regio
nale. Adesea există cunoştinţe de specialitate, însă lipsesc mijloacele financiare pentru realizarea poli
ticilor de prevenire;
— îşi exprimă însă scepticismul cu privire la faptul că abordările sectoriale din diferitele acte legislative,
cum ar fi Directiva privind inundaţiile sau Directiva Seveso, pot fi aplicate cu folos la nivel general. În
funcţie de condiţiile geografice, climatice şi geomorfologice se conturează situaţii foarte diferite din
punctul de vedere al pericolelor legate de diferitele tipuri de dezastre. Prin urmare, aplicarea uniformă
a unui singur instrument de prevenire pentru toate situaţiile cu greu poate asigura împotriva tuturor
riscurilor;
— îndeamnă la crearea unui inventar al instrumentelor comunitare deja existente care pot fi luate în con
siderare pentru sprijinirea măsurilor de prevenire a dezastrelor, precum şi la înregistrarea într-un cata
log a măsurilor de prevenire pentru care pot fi deja solicitate fonduri UE. Ambele măsuri sunt adecvate
într-un înalt grad pentru a conferi o nouă greutate ideii de prevenire în cadrul protecţiei civile şi la nive
lurile de guvernare inferioare. În special, posibilităţile de sprijin financiar pentru programele, exerciţi
ile şi acţiunile de formare transfrontaliere ar trebui să se bucure de o atenţie specială în acest context.
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Document de referinţă
Comunicarea Comisiei privind o abordare comunitară în privinţa prevenirii dezastrelor naturale şi a celor
provocate de om
COM(2009) 82 final

I. RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR,

Observaţii generale
1. constată cu îngrijorare că numărul, magnitudinea şi intensi
tatea dezastrelor din cauze naturale sau provocate direct sau indi
rect de către om a crescut vizibil în ultimii ani în regiunile Uniunii
Europene. Schimbările climatice globale conduc şi la o instabili
tate a climei europene şi vor avea drept consecinţă o creştere a
fenomenelor meteorologice extreme, care vor prejudicia şi mai
mult oamenii, infrastructurile şi mediul;
2. constată că dezastrele, indiferent de cauză, implică adesea
daune considerabile pentru oameni, economie, mediu şi cultură.
Aceste daune, precum şi costurile pentru combaterea propriu-zisă
a dezastrelor pot depăşi considerabil cheltuielile necesare măsu
rilor preventive;
3. ia cunoştinţă de faptul că instrumentele UE stabilite până în
prezent în domeniul protecţiei civile (mecanismul comunitar de
protecţie civilă, instrumentul financiar pentru protecţie civilă şi
Fondul de Solidaritate al UE) privesc, în cadrul ciclului de gestio
nare a dezastrelor (prevenire, precauţie, apărare, remedierea con
secinţelor), în mod preponderent precauţia, apărarea şi remedierea
consecinţelor dezastrelor;
4. sprijină prin urmare obiectivul politic privind elaborarea unei
politici comune pentru componenta, prea puţin luată în conside
rare până acum, de prevenire a dezastrelor şi iniţierea unei ample
dezbateri în acest sens. Această strategie trebuie să contribuie la
elaborarea unei abordări de ansamblu echilibrate a UE în dome
niul protecţiei civile;
5. împărtăşeşte în această privinţă punctul de vedere al Comisiei
conform căruia conceptul de prevenire are un dublu sens: în
primul rând - înseamnă prevenirea dezastrelor evitabile şi - în al
doilea rând - limitarea consecinţelor dezastrelor inevitabile;
6. este de părere că dezastrele sunt evenimente bruşte, neaşt
eptate, care conduc la nivel local sau regional la colapsul structu
rilor, sistemelor şi funcţiilor publice centrale, în timp ce stările de
urgenţă datorate conflictelor, precum şi atacurile teroriste nu se
încadrează în această definiţie;

7. subliniază că, de regulă, dezastrele sunt relativ limitate în spa
ţiu, însă totodată pot depăşi graniţele administrative şi din acest
motiv cooperarea între regiunile care sunt expuse unei amenin
ţări comune este indispensabilă tocmai în domeniul prevenirii;

8. menţionează că, în caz de dezastru, în special autorităţile
locale şi regionale, fiind nivelul cel mai apropiat de cetăţeni, sunt
primele care sunt afectate în mod direct şi la care se face apel, şi
prin urmare este necesară participarea amplă a acestora la elabo
rarea politicilor şi măsurilor de protecţie împotriva dezastrelor;

9. menţionează, în acest context, că o reacţie cât mai promptă
şi directă posibil, de la primele semne de apariţie a unui dezastru,
este de o importanţă decisivă pentru limitarea consecinţelor aces
tuia în orice regiune a UE, indiferent de situarea sa geografică. De
aceea şi măsurile de prevenire a dezastrelor trebuie să fie luate la
nivelul direct afectat şi capabil să reacţioneze cel mai rapid;

10. subliniază că, prin urmare, autorităţilor locale, ca şi celor
regionale le revine un rol decisiv în prevenirea dezastrelor, date
fiind cunoştinţele acestora bazate pe experienţa proprie, despre
diferitele condiţii locale şi regionale. Adesea există cunoştinţe de
specialitate, însă lipsesc mijloacele financiare pentru realizarea
politicilor de prevenire;

11. recunoaşte, de asemenea, faptul că redactarea şi punerea în
aplicare a planurilor de urgenţă ca măsură de prevenire au avut
rezultate excelente în cazurile în care această măsură a putut fi
aplicată, deşi insuficienţa resurselor financiare reprezintă o piedică
semnificativă în calea aplicării acestei politici de prevenire;

12. din aceste motive, salută explicit solicitarea adresată de
Comisia Europeană Comitetului Regiunilor privind prezentarea
unor informaţii suplimentare, necesare pentru consolidarea unei
politici comunitare de prevenire a dezastrelor naturale şi a celor
provocate de om;

Elaborarea, la toate nivelurile, a unor politici de prevenire a
dezastrelor bazate pe cunoaştere

13. împărtăşeşte opinia Comisiei conform căreia o mai bună
înţelegere a dezastrelor este, de asemenea, indispensabilă pentru
elaborarea unor politici locale şi regionale de prevenire eficiente;
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14. salută prin urmare proiectul Comisiei privind crearea unui
inventar cuprinzător al surselor de informaţii existente despre
dezastre. Evaluarea informaţiilor deja existente ar trebui să aibă în
permanenţă prioritate în raport cu colectarea datelor
suplimentare;
15. menţionează în acest context că atât la nivelul statelor mem
bre, cât şi la nivel european există un bogat material de date des
pre dezastre, precum şi despre efectele lor economice şi sociale.
Ar trebui luate măsuri suplimentare doar în cazul în care se poate
demonstra că există un deficit de cunoştinţe datorat lipsei de
informaţii sau de date comparabile;
16. aprobă, de asemenea, propunerea privind crearea unui cata
log incluzând cele mai bune practici. Autorităţile locale şi regio
nale din diferitele state membre dispun de vaste cunoştinţe bazate
pe experienţă în domeniul prevenirii dezastrelor, care ar trebui să
devină accesibile pe bază de reciprocitate, precum şi în mod
general (1);
17. îşi exprimă însă scepticismul cu privire la faptul că abord
ările sectoriale din diferitele acte legislative, cum ar fi Directiva pri
vind inundaţiile sau Directiva Seveso, pot fi aplicate cu folos la
nivel general. În funcţie de condiţiile geografice, climatice şi geo
morfologice se conturează situaţii foarte diferite din punctul de
vedere al pericolelor legate de diferitele tipuri de dezastre. Prin
urmare, aplicarea uniformă a unui singur instrument de prevenire
pentru toate situaţiile cu greu poate asigura împotriva tuturor
riscurilor;
18. consideră că inventarierea liniilor directoare naţionale exis
tente privitoare la cartografierea pericolelor şi riscurilor şi difuza
rea rezultatelor acestui bilanţ către statele membre pot îmbunătăţi
comparabilitatea la nivel european a pericolelor şi riscurilor. Un
astfel de bilanţ ar putea fi util în special pentru statele membre
care nu dispun încă de obiective naţionale în materie de cartografi
ere a pericolelor şi riscurilor;
19. subliniază totuşi că posibilele linii directoare care ar fi ela
borate pe această bază pot avea doar caracter de recomandare. Pe
de o parte, acestea nu trebuie de ducă la o reorganizare costisi
toare a inventarului de hărţi deja existent în statele membre şi, pe
de altă parte, având în vedere particularităţile locale şi regionale,
statele membre trebuie să păstreze capacitatea de a-şi stabili pro
priile priorităţi;
20. salută priorităţile stabilite la implementarea celui de-al 7-lea
program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică în
domeniul prevenirii dezastrelor. Activităţile de cercetare finanţate
din fonduri comunitare reprezintă o completare utilă a eforturilor
corespunzătoare din statele membre;

Stabilirea de legături între actorii şi politicile relevante pe
parcursul ciclului de gestionare a dezastrelor
21. aprobă extinderea propusă de Comisie a programului deja
existent privind „experienţa acumulată” în cadrul mecanismului
comunitar de protecţie civilă la prevenirea dezastrelor;
(1) A se vedea CdR 116/2006 fin. Anexa, JO C 206, 29.8.2006, p. 13.
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22. este convins că o abordare comunitară în privinţa preveni
rii dezastrelor ar trebui să includă şi o expertiză reciprocă a state
lor membre afectate de dezastre de acelaşi tip, care se produc în
mod repetat. Astfel de proceduri (aşa-numitele evaluări inter pares
– peer reviews), precum şi difuzarea rezultatelor pot contribui la
instituirea unor mecanisme eficiente de prevenire a dezastrelor în
toate statele membre;

23. declară în continuare că chestiunile legate de prevenirea
dezastrelor trebuie să joace un rol important în programele de for
mare şi în cursurile naţionale privind prevenirea dezastrelor.
Aceste programe de formare ale statelor membre pentru special
iştii din politică şi administraţie ar putea fi completate în caz de
nevoie cu cursuri la nivelul comunitar;

24. subliniază cu privire la sensibilizarea opiniei publice în gen
eral că, în ceea ce priveşte măsurile de informare privind riscurile
de dezastru şi planurile corespunzătoare de măsuri, trebuie să se
acorde o atenţie specială copiilor, persoanelor vârstnice şi persoa
nelor cu mobilitate redusă. Astfel de acţiuni de informare ar tre
bui să includă măsurile individuale preventive şi de urgenţă şi
numărul european unic pentru apeluri de urgenţă „112”, precum
şi să abordeze posibilităţile de acţiune ale celor afectaţi (de exem
plul evitând să împiedice forţele de intervenţie şi cooperând în
cazul evacuării);

25. este în continuare de părere că ar trebui promovată o strânsă
cooperare şi concertare între actorii implicaţi în stabilirea şi apli
carea măsurilor care pot influenţa durabil prevenirea dezastrelor.
Prevenirea dezastrelor necesită o abordare multidimensională şi
previzională, care trebuie să conecteze cele mai diferite niveluri de
acţiune ale actorilor publici şi privaţi, pentru a-şi atinge deplina
eficienţă;

26. subliniază în acest context că răspunderea de a organiza
cooperarea şi concertarea între toate părţile implicate îi revine fie
cărui stat membru, în funcţie de distribuţia competenţelor sale.
Importanţa angajamentului voluntar şi a organizaţiilor corespun
zătoare ar trebui să fie apreciată în mod special;

27. prin urmare, apreciază în principiu pozitiv intenţia Comisiei
de a crea o reţea europeană a reprezentanţilor tuturor organisme
lor de resort în scopul unei mai bune coordonări. Ar trebui însă
examinat în ce măsură acest obiectiv poate fi îndeplinit prin mai
buna coordonare sau fuziunea reţelelor deja existente şi intensifi
carea cooperării, fără a se crea noi structuri suplimentare;

28. regretă absenţa din propunerea Comisiei a unor măsuri
suplimentare de intensificare în special a schimbului transfron
talier de informaţii, de experienţe şi bune practici. Un astfel de
schimb intensiv ar trebui să aibă loc în special între autorităţile
locale şi regionale din state învecinate care pot deveni victima
unor dezastre transfrontaliere, ca de exemplu inundaţiile, precum
şi între state membre care sunt afectate frecvent de dezastre de
acelaşi tip, cum ar fi incendiile forestiere;

C 79/22

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.3.2010

29. face referire la iniţiativa INTERREG, care s-a dovedit foarte
eficientă în ceea ce priveşte schimbul de bune practici în dome
niul prevenirii dezastrelor naturale tocmai în contextul transfron
talier. Înfiinţarea grupărilor europene pentru cooperare teritorială
(GECT) poate îmbunătăţi şi mai mult realizarea măsurilor de pre
venire a dezastrelor în domeniile bazelor de date comune, exer
ciţiilor, evaluării riscurilor şi sistemelor de avertizare timpurie,
precum şi ale transferului de tehnologie şi schimbului de experţi;

şi numărul victimelor posibile pot fi diminuate considerabil în
special prin intermediul unor standarde îmbunătăţite ale
clădirilor;

Îmbunătăţirea performanţei instrumentelor existente

Observaţii finale

30. îndeamnă la crearea unui inventar al instrumentelor comu
nitare deja existente care pot fi luate în considerare pentru spriji
nirea măsurilor de prevenire a dezastrelor, precum şi la
înregistrarea într-un catalog a măsurilor de prevenire pentru care
pot fi deja solicitate fonduri UE. Ambele măsuri sunt adecvate
într-un înalt grad pentru a conferi o nouă greutate ideii de preve
nire în cadrul protecţiei civile şi la nivelurile de guvernare infe
rioare. În special, posibilităţile de sprijin financiar pentru
programele, exerciţiile şi acţiunile de formare transfrontaliere ar
trebui să se bucure de o atenţie specială în acest context;

35. reaminteşte că protecţia populaţiei împotriva dezastrelor
reprezintă o sarcină care la origine revine statelor membre şi nive
lului local şi regional al acestora şi că multe state membre dispun
deja la scară largă de politici naţionale de prevenire a dezastrelor.
Toate eforturile de îmbunătăţire a prevenirii dezastrelor trebuie să
se bazeze în continuare pe principiile solidarităţii, cooperării,
coordonării şi sprijinului între aceste niveluri;

31. evidenţiază faptul că, prin aceste măsuri, pot fi obţinute pe
termen scurt, deja în cadrul perspectivei financiare 2007-2013,
îmbunătăţiri considerabile în domeniul prevenirii dezastrelor. Pe
termen mediu, prin îmbunătăţirea accesului la ajutoarele financi
are deja existente s-ar putea garanta o utilizare mai eficientă şi efi
cace a fondurilor chiar şi fără mărirea bugetului total destinat
protecţiei civile;
32. îşi exprimă reticenţa cu privire la abordarea anumitor
aspecte privind prevenirea dezastrelor în Directiva 85/337/CEE a
Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice
şi private asupra mediului şi în Directiva Seveso 1996/82/CE. În
vederea evitării unor sarcini birocratice suplimentare, trebuie împ
iedicată supraîncărcarea procedurilor deja existente. Pentru a pre
veni eficient dezastrele, trebuie acordată prioritate măsurilor cu
destinaţie precisă şi celor coordonate, de la nivel local şi regional,
mai degrabă decât extinderii uniforme a procedurilor administra
tive şi de autorizare;
33. sprijină Comisia în eforturile sale de a încuraja includerea
dispoziţiilor europene comune în materie de proiectare a clădiri
lor şi construcţiilor civile („Eurocode 8”) în regulamentele naţio
nale de planificare. Efectele celor mai diferite scenarii de dezastru

34. încurajează în acest context Comisia să acorde prevenirii
dezastrelor un loc central şi în cadrul viitoarele iniţiative de coop
erare cu ţări terţe;

36. se aşteaptă ca UE să sprijine eficient, cu respectarea princi
piului subsidiarităţii, în special statele membre şi regiunile afec
tate în mod repetat de dezastre naturale, pentru a elabora şi a
implementa gradual măsuri proprii de prevenire. Măsurile comu
nitare trebuie să ofere sprijin pentru ca acestea să poată depăşi
situaţiile dificile prin propriile mijloace;
37. îndeamnă instituţiile UE să încurajeze şi să sprijine, prin
intermediul instrumentelor existente, măsurile preventive, con
stând, de exemplu, în redactarea şi punerea în aplicare a diverse
lor planuri de urgenţă ale autorităţilor locale regionale;
38. salută prin urmare faptul că abordarea comunitară propusă
de Comisiei în privinţa prevenirii dezastrelor trebuie să se bazeze
pe structurile existente, să completeze măsurile naţionale şi să se
concentreze pe domenii în care este nevoie de o abordare comună
pentru prevenirea eficientă a dezastrelor;
39. în sfârşit, îşi reiterează apelul (2) către Comisia Europeană,
Parlamentul European şi Consiliu de a ţine seama de punctele de
vedere ale autorităţilor locale şi regionale la planificarea oricărei
iniţiative în materie de prevenire a dezastrelor şi de a asigura un
mecanism eficient de consultare prealabilă a persoanelor direct
responsabile de gestionarea dezastrelor.

Bruxelles, 7 octombrie 2009
Preşedintele
Comitetului Regiunilor
Luc VAN DEN BRANDE

(2) CdR 116/2006 fin; C 206, 29.08.06, p. 9.
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Avizul Comitetului Regiunilor privind Cartea verde TEN-T: Reexaminarea politicilor
(2010/C 79/05)

COMITETUL REGIUNILOR

— face apel la statele membre, în cadrul revizuirii intermediare a perspectivelor financiare 2009-2010, să
inverseze tendinţa de reducere drastică a bugetului TEN-T;
— consideră că Reţeaua Transeuropeană de Transport ar trebui limitată la axele de transport care con
tribuie în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene, în special a
coeziunii teritoriale, într-o perspectivă pe termen lung („reţelele principale”) şi în cadrul unei structuri cu
două niveluri, cuprinzând o reţea globală TEN-T şi o reţea principală de transport; menţinerea reţelei
globale reprezintă unica şansă pentru ca regiunile periferice fără proiecte prioritare să poată beneficia
de serviciile de infrastructuri de transport finanţate de Uniunea Europeană, fiind astfel garantată
accesibilitatea tuturor regiunilor;
— consideră că reţeaua TEN-T ar trebui să includă mai ales infrastructura din jurul marilor oraşe, în vede
rea reducerii numărului de reţele utilizate în comun de traficul pe distanţe lungi şi de cel periurban de
fiecare zi, căutându-se, în acelaşi timp, alternative prin intermediul zonelor care nu sunt congestion
ate;
— este de părere că, în vederea realizării proiectelor foarte mari, este necesar ca finanţarea comunitară să
fie stabilită în mod contractual, în cadrul unor planuri globale de finanţare, ceea ce nu este posibil în
prezent, deoarece modalitatea actuală de alocare a fondurilor europene se limitează la o perioadă buge
tară de şapte ani (insuficientă pentru finalizarea unor proiecte de mari dimensiuni);
— consideră că, pe baza reţelei TEN-T reconfigurate, ar trebui semnate nişte contracte de program între Uni
unea Europeană şi fiecare stat membru, care să definească angajamentele reciproce ale părţilor în ce
priveşte finanţarea şi calendarul de finalizare; aceste contracte de program ar trebui să acopere nu doar
infrastructura din TEN-T, ci şi infrastructura secundară pe care statele (sau regiunile) se angajează să o
realizeze în vederea asigurării bunei funcţionări a reţelelor principale.
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Document de referinţă
CARTEA VERDE TEN-T: reexaminare a politicii în domeniu – către o reţea transeuropeană de transport
mai bine integrată în slujba politicii comune în domeniul transporturilor
COM(2009) 44 final

I. RECOMANDĂRI POLITICE
COMITETUL REGIUNILOR

Pe baza viitoarei politici din domeniul TEN-T
1. salută revizuirea profundă a politicii TEN-T, necesară din
cauza întârzierilor importante constatate în realizarea reţelei con
figurate în 1996 şi a constrângerilor la care este supus bugetul
european al transporturilor, şi notează că actuala criză financiară
accentuează necesitatea optimizării investiţiilor ce trebuie făcute
în cadrul RTE-T;
2. subliniază că, în contextul actual al crizei economice, dez
voltarea TEN-T şi integrarea transporturilor din Uniunea Euro
peană şi din ţările vecine constituie o miză importantă pentru
asigurarea viabilităţii pe termen lung a pieţei interne şi a coeziunii
teritoriale, economice şi sociale în UE; face apel la statele membre
în cadrul revizuirii intermediare a perspectivelor financiare 20092010 să inverseze tendinţa de reducere drastică a bugetului
TEN-T;
3. constată că prezentul aviz reprezintă o completare impor
tantă a avizelor deja adoptate de către Comitet, cum ar fi, în spe
cial, Avizul privind ecologizarea sectorului transporturilor şi
Avizul privind mobilitatea urbană;
4. atrage atenţia Comisiei asupra faptului că realizarea infra
structurii de transport nu poate fi disociată de alte două aspecte
ale politicii în domeniul transporturilor: pe de o parte, politica în
domeniul tarifării şi în cel al regularizării traficului (de exemplu,
prin Directiva „Eurovinieta”) şi, pe de altă parte, ameliorarea efi
cienţei, calităţii şi siguranţei transporturilor (de exemplu, prin dez
voltarea interoperabilităţii feroviare); ca atare, recomandă
Comisiei să dezvolte aceste trei aspecte în mod coerent şi simultan;
5. solicită să se acorde mai mare importanţă obiectivelor de dez
voltare durabilă şi de protecţie a mediului şi, prin urmare, ca
politica TEN-T să favorizeze modurile de transport cele mai eco
logice (transporturile feroviare, maritime şi fluviale);
6. propune să se ţină seama în mod specific de existenţa unor
zone vulnerabile din punct de vedere ecologic, aşa cum sunt
zonele de litoral şi de munte, în legătură cu care ar trebui luate
măsuri speciale, pentru a favoriza transferul mărfurilor dinspre
transportul rutier către transportul feroviar sau către autostrăzile
maritime;
7. consideră regretabil faptul că, în Cartea verde, nu este mai
bine subliniată importanţa transporturilor în amenajarea terito
riului european şi, în deplină conformitate cu principiul coeziunii

teritoriale, aminteşte că unul din obiectivele esenţiale ale TEN-T
este de a contribui la un echilibru mai bun între regiuni, permi
ţând libera circulaţie a persoanelor şi bunurilor, îndeosebi între
regiunile îndepărtate sau mai puţin dezvoltate şi marile centre
economice europene¸ pentru a da acestor regiuni impulsurile eco
nomice necesare şi, în ce priveşte regiunile ultraperiferice, pentru
a ţine cont de dreptul lor la accesibilitate;

Referitor la planificarea reţelei
8. consideră că Reţeaua Transeuropeană de Transport ar trebui
limitată la axele de transport care contribuie în mod semnificativ
la îndeplinirea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene, în spe
cial a coeziunii teritoriale, într-o perspectivă pe termen lung („reţe
lele principale”) şi în cadrul unei structuri cu două niveluri,
cuprinzând o reţea globală TEN-T şi o reţea principală de
transport;
9. este de părere că, în cazul unei reţele globale TEN-T, ar trebui
creat un sistem flexibil, ţinând seama de metodele şi de principiile
generale stabilite la nivel comunitar, în vederea includerii eficiente
şi rapide în reţeaua TEN-T a diferitelor părţi sau componente ale
reţelei (noi porturi, noi aeroporturi, noi legături feroviare etc.);
10. consideră că este inevitabilă distincţia între reţelele de marfă
şi cele de călători, care au finalităţi şi caracteristici diferite, şi că ar
trebui definite mai clar, în cazul în care este justificat, priorităţile
între cele două tipuri de reţele (în prezent, balanţa înclină în favoa
rea transportului de călători); resursele financiare limitate impun
stabilirea unor priorităţi la dezvoltarea reţelei globale TEN-T, fon
durile trebuind utilizate cu scop precis pentru eliminarea blocaje
lor din reţea;
11. nu crede că această distincţie ar afecta strânsa coordonare în
definirea şi realizarea celor două reţele sau că aceasta ar împiedica
asigurarea – temporară sau permanentă – a funcţionării ambelor
reţele pe baza aceleiaşi infrastructuri, cu condiţia să se răspundă
eficient necesităţilor de servicii legate de transportul mărfurilor şi
al pasagerilor;
12. recomandă ca reţelele principale transeuropene de marfă şi
călători să includă proiectele prioritare actuale, care ar putea fi
extinse la alte proiecte, şi toate infrastructurile necesare asigurării
continuităţii circulaţiei (inclusiv infrastructura de amploare limi
tată, ce permite o îmbunătăţire rapidă a eficienţei, calităţii şi sigu
ranţei transporturilor), ceea ce va permite apariţia unor coridoare
care să răspundă dorinţelor cetăţenilor;
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13. consideră că, odată reconfigurată, reţeaua TEN-T ar trebui să
includă şi nodurile de transport situate în interiorul reţelelor prin
cipale, care sunt esenţiale pentru coeziunea şi pentru economia
din regiunile europene. Nodurile de transport furnizează o înaltă
valoare adăugată, tocmai deoarece acestea sunt structurate multi
modal. Acestea sunt adesea principala cauză a blocajelor şi a scă
derii eficienţei; reţeaua TEN-T ar trebui să includă mai ales
infrastructura din jurul marilor oraşe, în vederea reducerii numă
rului de reţele utilizate în comun de traficul pe distanţe lungi şi de
cel periurban de fiecare zi, căutându-se, în acelaşi timp, alterna
tive prin intermediul zonelor care nu sunt congestionate;

14. consideră important ca reţeaua TEN-T să fie configurată în
conformitate cu o logică intermodală, extinzând-o prin urmare la
principalele noduri de corespondenţă şi logistice (gări, aeropor
turi, porturi, terminale intermodale), ca şi la infrastructura secun
dară din jurul acestora, care are rolul de a asigura racordarea la
reţelele principale; în acest sens, ar fi oportun, de asemenea, să se
ţină seama de vocaţia maritimă a anumitor coridoare terestre ca
axă de bază pentru reţeaua prioritară în ceea ce priveşte trans
portul feroviar de mărfuri, în strânsă legătură cu transportul mari
tim, prin intermediul conexiunii căilor ferate cu principalele
noduri de transport intermodal (porturi şi platforme logistice);

15. consideră esenţial, de asemenea, ca porturile care au o
importanţă strategică pe plan european, în special cele legate de
platforme multimodale europene, care asigură cea mai mare parte
a schimburilor comerciale europene cu restul lumii şi care pot
juca un rol fundamental în schimburile comerciale intraeuropene,
să fie conectate eficient cu zonele interioare şi cu reţeaua TEN-T
feroviară şi fluvială şi preconizează dezvoltarea autostrăzilor mari
time, care reprezintă o alternativă flexibilă şi ecologică şi înlesnesc
integrarea regiunilor îndepărtate şi periferice; în acest sens, ar tre
bui să se acorde prioritate transportului feroviar şi căilor naviga
bile interioare în ceea ce priveşte conectarea zonelor interioare cu
porturile europene;

16. insistă asupra necesităţii de a asocia nemijlocit autorităţile
locale şi regionale la definirea reţelei TEN-T şi a priorităţilor sale,
în special în vederea asigurării coerenţei cu planificările locale şi
regionale, şi mai ales în ceea ce priveşte configurarea nodurilor de
transport şi a infrastructurii secundare; deoarece dezvoltarea ora
şelor şi regiunilor depinde în mare măsură de infrastructurile de
transport, acestea trebuie să suporte anumite costuri şi diferite
consecinţe;

17. observă că, spre deosebire de planificarea bazată pe o reţea
principală, dimensiunea actualei reţele globale dăunează dezvoltă
rii efective a TEN-T; în aceste condiţii, ar dori o limitare a reţelei
globale la aplicarea strictă a dispoziţiilor legislative privind interop
erabilitatea, siguranţa şi fondurile de coeziune; observă că menţi
nerea reţelei globale reprezintă unica şansă pentru ca regiunile
periferice fără proiecte prioritare să poată beneficia de serviciile de
infrastructuri de transport finanţate de Uniunea Europeană, fiind
astfel garantată accesibilitatea tuturor regiunilor; reţeaua globală
ar putea face obiectul unei evaluări conform unor criterii bine
definite ale „valorii adăugate europene”;

C 79/25

18. doreşte o politică ambiţioasă de dezvoltare a sistemelor
inteligente, intermodale şi interoperabile de exploatare şi informare
a utilizatorilor, care pot contribui considerabil la eficientizarea
transportului de călători şi de marfă, recomandând cu precădere
introducerea unui sistem integrat de eliberare a biletelor în sec
torul transporturilor feroviare internaţionale de călători;

19. recomandă continuarea efortului de standardizare a norme
lor tehnice (urmând exemplul normelor deja adoptate în trans
portul feroviar) şi a sistemelor de exploatare a transporturilor, în
vederea realizării unui cadru coerent pentru diversele infrastruc
turi naţionale şi a interoperabilităţii dintre standarde şi sistemele
de transport locale, fără însă a impune anumite standarde autori
tăţilor locale şi regionale răspunzătoare de transporturi;

20. solicită clarificarea şi precizarea semnificaţiei sintagmei pilon
conceptual, menţionată în Cartea verde, dat fiind că ambiguitatea
definiţiei actuale nu permite formularea unei opinii;

Referitor la implementarea politicii TEN-T

21. consideră necesar ca subvenţiile europene să se concentreze
pe un număr mai mic de proiecte, în primul rând pe proiectele
transnaţionale foarte mari, care sunt adesea afectate de arbitrajele
statelor în favoarea proiectelor exclusiv naţionale, şi pe proiectele
de îmbunătăţire rapidă a eficienţei, a durabilităţii mediului şi a
calităţii şi siguranţei schimburilor, orice decizie în acest sens tre
buind să se sprijine pe o evaluare strictă a „valorii adăugate euro
pene” a acestora; în acest context, aplicarea măsurilor de
cofinanţare şi a altor măsuri auxiliare trebuie să fie absolut neutră
în ceea ce priveşte concurenţa. Demonstrarea acestui lucru ar tre
bui să fie parte integrantă a procedurii de aprobare;

22. este favorabil adoptării la nivel european a unor metode de
evaluare socioeconomică care să permită compararea proiectelor
după criterii armonizate şi evaluarea valorii adăugate europene a
acestora;

23. cu toate acestea, atrage atenţia Comisiei asupra riscurilor
alocării de fonduri europene doar pe această bază, dat fiind că
metodele de evaluare socioeconomică au un caracter conven
ţional şi nu permit luarea în considerare a tuturor factorilor de
decizie, mai ales în ce priveşte amenajarea teritoriului, coeziunea
teritorială şi accesibilitatea;

24. subliniază necesitatea ca orientările în domeniul TEN-T să
includă prevederi care să asigure definirea de către fiecare stat
membru a unei structuri prin care autorităţile locale şi regionale
care deţin responsabilitatea juridică cu privire la planificarea trans
portului şi la gestionarea reţelei să fie pe deplin implicate în pro
cesul de determinare şi de punere în aplicare a orientărilor TEN-T,
acesta fiind modul optim de a asigura dezvoltarea armonioasă a
reţelelor TEN-T locale, regionale şi naţionale;
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25. consideră că, pentru realizarea infrastructurilor feroviare,
maritime şi fluviale, care sunt cele mai ecologice, este esenţială
instituirea unui regim fiscal şi normativ care să le favorizeze;
ca atare, ar dori implementarea unei politici ambiţioase în acest
domeniu, inclusiv prin internalizarea costurilor externe sau prin
acordarea unui sprijin european operatorilor din domeniul trans
portului de marfă, pentru ca aceştia să utilizeze moduri de trans
port durabile, cum ar fi transportul feroviar sau maritim (aşa cum
este cazul Ecobonusului);
26. consideră că este esenţial ca realizarea reţelei TEN-T să fie
însoţită de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei şi calităţii transpor
turilor şi – mai ales – de eliminare a obstacolelor tehnice şi nor
mative la trecerea frontierelor; aceste măsuri puţin costisitoare pot
avea efecte foarte importante;
27. constată că opoziţia manifestată de populaţie sau de auto
rităţile locale şi regionale faţă de unele proiecte de infrastructură,
datorată mai ales daunelor provocate de şantiere, poate determina
întârzieri şi costuri suplimentare importante;
28. prin urmare, propune extinderea finanţării europene la
acţiunile pe care statele şi autorităţile locale şi regionale le pot
întreprinde, în urma unei concertări publice, pentru a pregăti regi
unile să găzduiască şantiere mari (cum ar fi asistenţă în formarea
forţei de muncă de pe plan local, cazarea lucrătorilor, adaptarea
mediului economic local la nevoile şantierelor etc.), astfel încât
aceste şantiere să aibă şi efecte pozitive în plan regional;
29. propune, de asemenea, ca finanţarea europeană să fie
extinsă la anumite investiţii secundare, pentru a se ţine seama de
constrângerile ecologice;
30. este de părere că, în vederea realizării proiectelor foarte
mari, este necesar ca finanţarea comunitară să fie stabilită în mod
contractual, în cadrul unor planuri globale de finanţare, ceea ce nu
este posibil în prezent, deoarece modalitatea actuală de alocare a
fondurilor europene se limitează la o perioadă bugetară de şapte
ani, (insuficientă pentru finalizarea unor proiecte de mari
dimensiuni;
31. consideră că, pe baza reţelei TEN-T reconfigurate, ar trebui
semnate nişte contracte de program între Uniunea Europeană şi
fiecare stat membru, care să definească angajamentele reciproce
ale părţilor în ce priveşte finanţarea şi calendarul de finalizare;
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aceste contracte de program ar trebui să acopere nu doar infrastruc
tura din TEN-T, ci şi infrastructura secundară pe care statele (sau
regiunile) se angajează să o realizeze în vederea asigurării bunei
funcţionări a reţelelor principale;
32. constată că instrumentele de finanţare ale Uniunii Europene
(de exemplu, cele de garantare a împrumuturilor şi capitalul de
risc) sunt bine adaptate la proiectele în care sectorul privat îşi
asumă riscuri comerciale (mai ales proiectele rutiere, în care con
tribuţia financiară privată poate fi importantă, aceste proiecte
putând fi realizate în general prin concesionare);
33. constată, în schimb, că acestea nu sunt potrivite pentru pro
iectele din domeniul transportului feroviar, portuar şi intermodal
de mărfuri care, cu puţine excepţii, nu permit transferul riscului
comercial către sectorul privat, contribuţia financiară din dome
niul privat de care beneficiază fiind, din această cauză, limitată;
34. consideră că, prin emiterea de euro-obligaţiuni, se poate
accelera realizarea proiectelor prioritare, în condiţiile în care este
posibilă sporirea procentului de finanţare comunitară;
35. consideră că, în ciuda complexităţii contractuale a acestora,
parteneriatele public-privat pot contribui la realizarea anumitor pro
iecte mari, pe de o parte prin faptul că fac posibilă eşalonarea sub
venţiilor publice şi, pe de altă parte, prin faptul că beneficiază de
experienţa operaţională din sectorul privat; acest tip de parteneriat
modifică însă foarte puţin echilibrele economice pe termen mediu;
36. consideră că o clarificare a regulilor comunitare referitoare
la parteneriatele public-privat ar putea contribui la dezvoltarea
acestui tip de raport;
37. ar aprecia extinderea rolului coordonatorilor europeni, care
în prezent au competenţe doar în cadrul proiectelor prioritare, la
reţelele principale TEN-T reconfigurate;
38. propune ca, în vederea îmbunătăţirii eficienţei, calităţii şi
siguranţei transporturilor, coordonatorii să fie implicaţi şi în
definirea şi aplicarea măsurilor, aşa cum este deja cazul cu unele
proiecte prioritare;
39. consideră că există un alt tip de coordonare posibilă, care
s-ar putea numi coordonare bazată pe macrozone. Aceasta ar
consta în a divide UE în zone prezentând caracteristici şi condiţii
similare, ceea ce le-ar permite statelor membre apropiate să
colaboreze mai uşor. Această metodă ar înlesni, de asemenea,
coordonarea în cazul coridoarelor foarte extinse, în care regiunile
de origine şi cele de destinaţie nu au multe elemente în comun.

Bruxelles, 7 octombrie 2009
Preşedintele
Comitetului Regiunilor
Luc VAN DEN BRANDE

27.3.2010

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Avizul Comitetului Regiunilor privind un cadru strategic actualizat pentru cooperare europeană în
domeniul educaţiei şi formării profesionale
(2010/C 79/06)

COMITETUL REGIUNILOR

— salută Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Un cadru strategic actualizat pentru cooperare europeană
în domeniul educaţiei şi formării profesionale”. Comitetul susţine pe deplin obiectivele generale propuse, şi
anume consolidarea nivelurilor de competenţă prin îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi formare,
obiectiv care este descris pe bună dreptate ca o prioritate absolută pentru a răspunde provocărilor cu
care se confruntă Uniunea Europeană;
— reaminteşte importanţa responsabilităţilor autorităţilor locale şi regionale şi rolul major al acestora în
Europa în ceea ce priveşte educaţia şi formarea, domenii în care acestea sunt actori centrali în proce
sele puse în aplicare pentru îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite. În consecinţă, metodele de
lucru alese pentru o cooperare europeană pe termen lung în domeniul educaţiei şi formării trebuie să
ţină seama de responsabilităţile autorităţilor locale şi regionale;
— salută faptul că provocările strategice nu se limitează la chestiuni legate de piaţa forţei de muncă şi sus
ţine în special provocarea referitoare la „promovarea echităţii şi a cetăţeniei active”;
— consideră că este esenţial ca statele membre să coopereze în continuare pentru a răspunde provocăr
ilor comune care vor duce la apariţia unei societăţi dinamice bazate pe cunoaştere; este de părere că, la
îndeplinirea acestui obiectiv, contribuie şi colaborarea dintre autorităţile locale şi cele regionale care,
de aceea, trebuie încurajată.
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Document de referinţă
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor: Un cadru strategic actualizat pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi
formării profesionale
COM(2008) 865 final

I. RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

Principii şi observaţii generale

1. salută Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Un cadru
strategic actualizat pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi
formării profesionale”. Comitetul susţine pe deplin obiectivele gen
erale propuse, şi anume consolidarea nivelurilor de competenţă
prin îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi formare, obiectiv care
este descris pe bună dreptate ca o prioritate absolută pentru a răs
punde provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană;

2. subscrie pe deplin analizei generale realizate de Comisie.
Ţinând seama de faptul că resursa cea mai preţioasă a Europei o
reprezintă cetăţenii săi, educaţia şi formarea sunt de o importanţă
fundamentală deoarece permit Europei să se mobilizeze în mod
competitiv şi să menţină în acelaşi timp un nivel înalt de protec
ţie socială şi de protecţie a mediului (1). Comitetul reaminteşte în
acest sens că, până în 2015, 79 % din locurile de muncă vor nece
sita forţă de muncă de înaltă calificare sau cu competenţe
intermediare (2);

3. împărtăşeşte ideea, avansată de Comisia Europeană, că poli
ticile de educaţie şi formare trebuie să acţioneze astfel încât toţi
cetăţenii, indiferent de vârstă, sex şi profil socioeconomic, să fie
în măsură să dobândească, să actualizeze şi să-şi dezvolte pe tot
parcursul vieţii competenţele profesionale şi cetăţenia activă;
aceste politici sunt deci factori principali ai emancipării personale
şi ai integrării sociale;

4. reaminteşte importanţa responsabilităţilor autorităţilor locale
şi regionale şi rolul major al acestora în Europa în ceea ce priveşte
educaţia şi formarea, domenii în care acestea sunt actori centrali
(1) CdR 31/2006 fin.
(2) „Necesarul viitor de competenţe în Europa: previziuni pe termen
mediu”, CEDEFOP, 2008.

în procesele puse în aplicare pentru îndeplinirea obiectivelor stra
tegice stabilite. În funcţie de reglementările naţionale, nivelurile
locale şi regionale exercită competenţe cu privire la diferite nive
luri de învăţământ, de la învăţământul primar şi până la educaţia
şi formarea adulţilor: toate acestea sunt abordate în prezenta
comunicare. De asemenea, cooperarea europeană în domeniul
educaţiei şi formării este strâns legată de strategiile de ocupare a
forţei de muncă şi de dezvoltarea economică durabilă, de proble
mele de migraţie, inclusiv de multilingvism, de evoluţia
demografică, precum şi de politicile UE privind incluziunea
socială, întreprinderile, cercetarea şi inovarea. Astfel, autorităţilor
locale şi regionale le revine responsabilitatea de a pune în aplicare
în mod eficient politicile în domeniul educaţiei şi formării, care să
ţină seama de toate aceste aspecte. În consecinţă, metodele de
lucru alese pentru o cooperare europeană pe termen lung în
domeniul educaţiei şi formării trebuie să ţină seama de responsa
bilităţile autorităţilor locale şi regionale;

5. subliniază că, în acest sens, prezenta comunicare reprezintă
un subiect important pentru Comitet dintr-o perspectivă pe ter
men lung. Dintr-o perspectivă pe termen scurt, acest subiect este
legat de priorităţile Comitetului pentru anul 2009 (3);

6. îşi exprimă satisfacţia că măsurile propuse sprijină şi comple
tează acţiunile statelor membre, aducând astfel o valoare adăugată
europeană, fără a aduce atingere principiilor subsidiarităţii şi
proporţionalităţii;

7. subliniază, de asemenea, că, în ceea ce priveşte educaţia şi for
marea copiilor din familii de imigranţi, menţionate şi în cadrul
provocărilor strategice şi al priorităţilor, se poate considera că
problema abordată este legată şi de integrarea resortisanţilor pro
venind din ţări terţe în Uniunea Europeană. În această privinţă,
Comitetul reaminteşte că măsurile de integrare nu ţin de compe
tenţele actuale ale UE în domeniul imigraţiei (art. 61, 62 şi 63
TCE), ci de competenţa directă a statelor membre. În consecinţă,
UE nu poate avea decât un rol de sprijin în acest domeniu, în
aşteptarea eventualei ratificări a Tratatului de la Lisabona, care ar
consolida prerogativele europene în acest domeniu;

(3) CdR 380/2008.
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8. reaminteşte că imigraţia în creştere din Europa reprezintă un
plus cultural, lingvistic şi demografic care este mai degrabă o şansă
decât o sarcină şi că, în acest sens, educaţia şi formarea primilor
veniţi, dar şi a migranţilor de generaţia a doua trebuie să consti
tuie o prioritate, deoarece aceasta este cheia integrării şi a partici
pării reuşite la viaţa socială şi profesională (4). Comitetul invită
Comisia să acorde atenţie categoriilor celor mai vulnerabile din
rândul migranţilor;

9. remarcă intenţia Comisiei de a intensifica utilizarea metodei
deschise de coordonare (MDC) adăugând evaluări colegiale la
activităţile de învăţare reciprocă existente; prin urmare, invită
Comisia să ţină seama de creşterea sarcinii financiare şi adminis
trative pe care o poate antrena această intensificare a utilizării
MDC pentru autorităţile locale şi regionale, acestora revenindu-le
în mare parte responsabilităţile în materie de educaţie şi formare;

10. reaminteşte că, în special în materie de educaţie şi formare,
metoda deschisă de coordonare nu poate funcţiona decât dacă
nivelul subnaţional este direct implicat. Performanţa statelor
membre, care reprezintă ansamblul performanţelor regiunilor şi
localităţilor acestora, trebuie înainte de toate să se bazeze pe bogă
ţia cooperării dintre acestea, realizată prin eforturi de solidaritate
susţinute;

11. este foarte atent la problemele care privesc inegalităţile din
tre bărbaţi şi femei, după cum a menţionat deja în mai multe avize
ale sale (5). Astfel, Comitetul invită Comisia să acorde o atenţie
deosebită acestui dezechilibru bazat pe sex, care dăinuie încă;

12. atrage atenţia asupra necesităţii de a promova integrarea
persoanelor handicapate de toate vârstele în circuitele obişnuite de
formare şi de educaţie. Acest demers promovează în mare măsură
incluziunea socială şi capacitatea de inserţie profesională a
acestora;

13. îşi exprimă satisfacţia în legătură cu importanţa acordată
formării adulţilor, care este esenţială pentru facilitarea capacităţii
de inserţie profesională, a mobilităţii, a incluziunii sociale şi a dez
voltării personale. Comitetul reaminteşte în acest sens că şi-a
manifestat până acum dorinţa de a juca un rol activ în promova
rea educaţiei şi formării de-a lungul vieţii, domeniu care priveşte
în mod deosebit autorităţile locale şi regionale (6);

14. ridică problema lipsei din prezenta comunicare a unei men
ţiuni cu privire la chestiunea formării şi menţinerii personalului de
înaltă calificare şi a persoanelor cu competenţe-cheie în Uniunea
Europeană, care sunt, de altfel, cruciale pentru majoritatea ţărilor
europene în contextul construcţiei unei economii bazate pe
(4) CdR 253/2008.
(5) CdR 233/2000 şi CdR 19/2001.
(6) CdR 49/2004 fin şi CdR 31/2006 fin.
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cunoaştere, atât din punct de vedere al migraţiei valorilor, cât şi
din cel al nevoii de a forma personal de nivel înalt în toate disci
plinele. Comitetul invită astfel Comisia să analizeze această ches
tiune, fără a trebui totuşi să introducă mai mulţi indicatori, ceea
ce ar putea avea un impact negativ asupra coerenţei generale a
obiectivelor definite;

15. atrage atenţia Comisiei asupra faptului că, în opinia sa,
implicarea ţărilor terţe angajate în procesul de aderare la UE este
crucială şi, în consecinţă, invită Comisia să examineze modalită
ţile prin care se poate realiza acest lucru;

Provocări strategice

16. susţine cele patru provocări strategice şi aspectele prioritare
de abordat în perioada 2009-2010, propuse de Comisie;

17. constată că aceste provocări strategice şi priorităţi pe termen
scurt se înscriu pe linia activităţilor desfăşurate până acum în
cadrul programului „Educaţie şi formare 2010”;

18. salută faptul că provocările strategice nu se limitează la
chestiuni legate de piaţa forţei de muncă şi susţine în special pro
vocarea referitoare la „promovarea echităţii şi a cetăţeniei active”.
Primul contact direct cu politica în domeniul cetăţeniei active şi
aplicarea în viaţa de zi cu zi a acesteia au loc, de altfel, la nivelu
rile subnaţionale;

19. reaminteşte angajamentul său faţă de mobilitate, factor
esenţial al dezvoltării culturale şi profesionale, care permite depă
şirea atât a obstacolelor economice, cât şi a celor culturale. Comi
tetul insistă în acest sens asupra faptului că mobilitatea trebuie să
devină o regulă pentru toţi cursanţii;

20. subliniază rolul fundamental pe care îl au autorităţile locale
şi regionale în mobilitatea cursanţilor, atât în materie de infor
mare, cât şi de sprijin acordat mobilităţii, prin instituirea unor
mecanisme de coordonare şi de însoţire, care să vină în comple
tarea programelor europene (7). Prin urmare, Comitetul invită
Comisia să ţină seama mai mult de acest rol, prin implicarea regi
unilor în elaborarea de programe şi prin atribuirea de responsa
bilităţi suplimentare regiunilor care doresc acest lucru, pentru
punerea lor în aplicare;

21. reaminteşte faptul că regiunile, precum şi oraşele şi comu
nele trebuie să joace un rol de prim plan în îndeplinirea obiecti
vului de cunoaştere a două limbi străine, pe lângă limba maternă,
mai ales pentru realizarea programelor educative (8);
(7) CdR 34/2006 fin.
(8) CdR 6/2008 fin.
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22. reaminteşte nevoia de progrese suplimentare în învăţarea
limbilor în şcoala primară şi în învăţământul secundar. Procesul
de învăţământ va trebui să ofere mai multe posibilităţi de a dia
loga în cel puţin o limbă străină în şcoala primară (9);
23. reaminteşte că este necesară intensificarea efortului de sen
sibilizare cu privire la beneficiile pe care le prezintă învăţarea
limbilor (10);
24. susţine voinţa de consolidare a formării iniţiale a profeso
rilor şi a posibilităţilor de dezvoltare profesională continuă a per
sonalului implicat în activităţile de predare şi de orientare;
25. consideră că trebuie luate în calcul nevoile viitoare de com
petenţe în procesul de planificare în materie de educaţie şi for
mare. Deseori, acestea se identifică în primul rând la nivel local şi
regional;
26. consideră că educaţia în ceea ce priveşte dezvoltarea dura
bilă şi, mai ales, sensibilizarea cu privire la problematica schim
bărilor climatice, a protejării speciilor şi a conservării tuturor
resurselor naturale (sol, apă, aer, bogăţii ale solului etc.), precum
şi dezvoltarea competenţei mediatice sunt componente esenţiale
şi indisociabile ale cetăţeniei active, putând figura în cadrul aspec
telor prioritare de abordat în 2009-2010;
27. în acest sens, reaminteşte că cetăţenia activă şi înţelegerea
provocărilor dezvoltării durabile fac parte din competenţele-cheie
ale europenilor, după cum se precizează în recomandarea
„Competenţe-cheie pentru educaţie şi formare de-a lungul vieţii - Un
cadru de referinţă european” (11);
28. consideră că educaţia de la o vârstă fragedă, preşcolară şi
primară, are un rol important în dezvoltarea şi dobândirea com
petenţelor de bază care permit concetăţenilor noştri, bărbaţi şi
femei, să îşi împlinească viaţa privată şi cea profesională (12);
29. susţine intenţia de a intensifica învăţarea reciprocă în mate
rie de bune practici privind educaţia copiilor din familii de imi
granţi. Această învăţare reciprocă este esenţială pentru
promovarea unei cetăţenii europene şi pentru un proces de inte
grare reuşit;
30. doreşte să sublinieze importanţa predării în limba maternă
pentru copiii imigranţilor, întrucât astfel se îmbunătăţeşte capaci
tatea acestora de a-şi însuşi limba ţării-gazdă, precum şi alte limbi
străine. Totuşi, prioritatea sprijinului din partea statului ar trebui
să constea fără îndoială în învăţarea limbii ţării-gazdă şi în utiliza
rea sigură a acesteia;
31. insistă cu privire la importanţa majoră pe care o au autori
tăţile locale şi regionale în dezvoltarea mediilor propice
inovării (12);
(9)
(10)
(11)
(12)

Ibid.
CdR 33/2006 fin.
CdR 31/2006 fin.
CdR 133/2008 fin.
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32. consideră că, în cadrul provocării strategice privind „stimu
larea inovării şi creativităţii”, trebuie acordată o atenţie specială
provocărilor societale legate de problemele de mediu (apă, ener
gie, climă, biodiversitate, poluare etc.). La un nivel mai general,
aceste provocări implică modificări profunde în numeroase
meserii şi apariţia multor alte meserii; trebuie, deci, luate în con
siderare în cadrul formării de-a lungul vieţii, îndeosebi prin orga
nizarea unor programe de formare adecvate;

33. susţine propunerea de a crea parteneriate între instituţiile şi
organismele de învăţământ şi de formare, pe de o parte, şi între
prinderi, institute de cercetare, actori culturali şi industriile cre
ative, pe de altă parte. Odată puse în aplicare, aceste acţiuni şi-au
demonstrat eficacitatea în materie de inovare;

34. consideră că este esenţial ca statele membre să coopereze în
continuare pentru a răspunde provocărilor comune care vor duce
la apariţia unei societăţi dinamice bazate pe cunoaştere; este de
părere că, la îndeplinirea acestui obiectiv, contribuie şi colabora
rea dintre autorităţile locale şi cele regionale care, de aceea, tre
buie încurajată;

35. solicită realizarea unei evaluări comparative a sistemelor de
educaţie şi formare profesională din statele membre, precum şi a
reformei planificate pentru viitorul apropiat, şi publicarea aces
teia pe internet în toate limbile oficiale ale UE. Astfel, experţii în
chestiunile privind educaţia din localităţi şi regiuni, cei din con
siliile comunale şi din comunităţile şcolare ar putea obţine infor
maţiile necesare despre experienţa altor ţări în domeniul educaţiei
şi formării profesionale şi s-ar putea prezenta ca parteneri egali în
discuţiile de la nivelurile centrale de decizie privind transformă
rile ulterioare din educaţie şi formarea profesională;

Indicatori

36. susţine utilizarea criteriilor de referinţă în cadrul metodei
deschise de coordonare; totuşi, aceasta nu trebuie să conducă la o
armonizare mascată a sistemelor din diferitele state membre;

37. susţine intenţia Comisiei de a recurge la măsuri cantitative
(criterii de referinţă, statistici) şi calitative (schimburi de informaţii
şi de bune practici) (13). Acestea trebuie să se întemeieze în primul
rând pe elemente existente, să se bazeze pe date comparabile şi să
ia în considerare situaţiile diferite din statele membre. Statele
membre sunt invitate să examineze modalităţile şi măsura în care
pot contribui la îndeplinirea comună a acestor obiective, în con
textul schimbării condiţiilor economice şi sociale, precum şi al
priorităţilor lor naţionale;

38. subliniază faptul că nu a avut încă loc un proces de reflecţie
cu privire la resursele necesare regiunilor şi administraţiilor locale
pentru asumarea eventualei creşteri a costurilor administrative şi
financiare pe care o implică aplicarea noilor indicatori;
(13) CdR 349/2002 fin.
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39. cu toate acestea, remarcă faptul că obiectivele stabilite pen
tru patru din cele cinci criterii de referinţă adoptate în 2003 nu
vor fi îndeplinite până în 2010. Mai mult, impactul activităţilor de
învăţare reciprocă şi de schimb de informaţii şi de bune practici
rămâne nesigur. Aceste elemente pledează în favoarea unei
reevaluări a relevanţei obiectivelor definite şi/sau a metodelor de
lucru;

40. propune Comisiei, statelor membre şi autorităţilor locale şi
regionale să analizeze motivele pentru care aceste patru criterii de
referinţă nu au fost îndeplinite;
41. susţine intenţia Comisiei de a creşte rata de participare a
adulţilor la educaţia şi formarea de-a lungul vieţii de la 12,5 % la 15 %.
Această creştere este deosebit de importantă în perioade de criză,
în care sunt necesare reconversia şi formarea profesională a
numeroşi salariaţi;

42. deşi Comisia nu defineşte încă acest indicator, susţine pro
punerea acesteia de stabilire a unui criteriu cu privire la mobilitate,
care este esenţială întrucât consolidează capacitatea de inserţie
profesională şi permite dezvoltarea cetăţeniei europene. Fără a
aduce atingere eforturilor depuse în favoarea studenţilor, care tre
buie continuate, Comitetul consideră că trebuie să se pună accen
tul pe mobilitatea ucenicilor şi a tinerilor în formarea profesională,
domeniu în care multe regiuni sunt active;

43. susţine intenţia de stabilire a unui criteriu de referinţă refe
ritor la persoanele cu nivel scăzut al competenţelor de bază, extins ulte
rior la matematică şi la ştiinţe, dar insistă asupra necesităţii de a
se concentra mai întâi asupra cititului şi scrisului. Reaminteşte, cu
toate acestea, că limbile străine şi cunoştinţele în domeniul teh
nologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) sunt importante pen
tru dobândirea de cunoştinţe şi îndeplinirea obiectivelor de
formare continuă şi de învăţare de-a lungul vieţii. Copiii, cu pre
cădere, trebuie să poată dobândi competenţe în domeniul TIC de
la o vârstă fragedă (14). Comitetul atrage atenţia cu privire la
inegalităţile sociale în materie de acces la aceste tehnologii, care
trebuie să facă obiectul unor răspunsuri corespunzătoare din
partea instituţiilor naţionale, regionale sau locale şi europene,
oferind astfel colectivităţilor teritoriale instrumentele necesare
pentru a putea utiliza programele UE existente şi noile programe
ale Comisiei şi pentru a integra lupta împotriva analfabetismului
funcţional în Strategia de la Lisabona revizuită. De asemenea,
aceste structuri trebuie să ia în considerare importanţa cunoaşt
erii limbii ţării-gazdă în cazul migranţilor, în vederea facilitării
incluziunii sociale şi a capacităţii de inserţie profesională a
acestora;

44. consideră că la aplicarea metodei deschise de coordonare, în
procesul de elaborare a noilor indicatori şi a noilor valori de refe
rinţă în domeniul învăţământului şi formării, verificarea compe
tenţelor de citire şi de înţelegere a textului trebuie să implice şi
identificarea competenţelor privind conţinuturile mediatice, întru
cât în prezent, într-un mediu electronic sau digital, aceste conţi
nuturi se prezintă ca o combinaţie de suporturi scrise, iconografice
şi cinematografice;
(14) CdR 349/2002 fin.
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45. consideră că eforturile depuse în domeniul cititului, scrisu
lui, matematicii, ştiinţelor şi în domeniul TIC nu sunt deloc
incompatibile cu studiul altor materii, care contribuie toate la dez
voltarea unor calităţi cum ar fi creativitatea, respectul de sine, apti
tudinile sociale (15);

46. aderă la obiectivul de intensificare a progreselor realizate în
ceea ce priveşte învăţarea a două limbi străine de la o vârstă
fragedă şi, în consecinţă, aprobă criteriul de referinţă privind lim
bile străine;

47. manifestă serioase rezerve cu privire la introducerea unui
criteriu de referinţă vizând investiţiile în învăţământul superior. O ini
ţiativă proactivă de creştere a nivelului investiţiilor în învăţămân
tul superior la 2 % din PIB este, în sine, un element pozitiv, însă
aspectul public-privat al acestui obiectiv nu trebuie să exonereze
statele de răspunderea ce le revine şi, pe de altă parte, să antren
eze majorarea procentului de fonduri familiale alocate finanţării
învăţământului superior, ceea ce, în primul rând, ar repune în
cauză obiectivul egalităţii de şanse, în special în perioadă de criză;

48. susţine criteriul de referinţă referitor la absolvenţii învăţămân
tului superior, precum şi intenţia de a se renunţa la obiectivul înde
plinit privind matematica, ştiinţele şi tehnologiile şi apreciază
atenţia acordată problemei dezechilibrului dintre femei şi bărbaţi
la aceste discipline. În acest sens, trebuie amintit Avizul Comite
tului privind Comunicarea Comisiei „Către o strategie-cadru comu
nitară în domeniul egalităţii dintre femei şi bărbaţi” (16);

49. îşi exprimă rezerva cu privire la propunerea Comisiei de a
stabili un criteriu de referinţă privind capacitatea de inserţie profe
sională. Împărtăşeşte preocuparea faţă de legătura care trebuie să
existe între nivelul de studii şi capacitatea de intrare pe piaţa for
ţei de muncă. Cu toate acestea, trebuie luate în calcul şi alte vari
abile, cum ar fi starea economiei. De aceea, iniţiativa necesită o
definire mai detaliată;

50. susţine propunerea Comisiei de a stabili un criteriu de refe
rinţă privind învăţământul preşcolar, întrucât învăţarea timpurie
creează noi posibilităţi de dezvoltare şi constituie o parte impor
tantă a învăţării de-a lungul vieţii;

51. este de acord cu intenţia de a nu modifica criteriul privind
abandonul şcolar timpuriu şi consideră că ar trebui identificate dife
rite abordări, în vederea îndeplinirii acestui obiectiv;

52. pe baza informaţiilor disponibile în prezent, manifestă unele
rezerve faţă de propunerea unui criteriu autentic de referinţă pri
vind inovarea şi creativitatea. Comitetul Regiunilor se pronunţă în
favoarea examinării de către statele membre a posibilităţilor de
elaborare a unor indicatori care să poată contribui la sprijinirea
eforturilor statelor membre în domeniul inovării şi creativităţii;
(15) Ibid.
(16) CdR 233/2000 fin.
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53. propune un proces de reflecţie asupra promovării schimbu
lui de informaţii şi de bune practici între state, cu privire la cri
teriile de referinţă referitoare la inovare şi creativitate şi la capacitatea
de inserţie profesională, demers în care regiunile trebuie să fie impli
cate îndeaproape;

27.3.2010

54. împărtăşeşte hotărârea de a menţine şi de a extinde politi
cile eficace şi ambiţioase în domeniul educaţiei şi formării. Criza
economică actuală nu trebuie să ne îndepărteze de la îndeplinirea
acestui obiectiv, ci, dimpotrivă, să ne conducă către acesta.

Bruxelles, 7 octombrie 2009
Preşedintele
Comitetului Regiunilor
Luc VAN DEN BRANDE

27.3.2010
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Avizul Comitetului Regiunilor „O PAC simplificată – o reuşită pentru toţi”
(2010/C 79/07)

COMITETUL REGIUNILOR

— îşi reafirmă susţinerea faţă de politica agricolă comună şi refuzul faţă de orice formă de renaţional
izare;
— susţine, în contextul crizei economice actuale, că agricultura europeană trebuie să poată beneficia de
ajutoare de stat adaptate situaţiilor de criză (climatică, sanitară, economică);
— consideră că, dincolo de demersul Comisiei, statele membre, ca şi autorităţile regionale şi locale tre
buie să promoveze şi schimbul de experienţă, să realizeze studii comparative, să identifice acţiunile cele
mai reuşite, mai ales în domeniul reducerii costurilor administrative;
— este de părere că politica agricolă comună trebuie să răspundă obiectivelor coeziunii teritoriale;
— doreşte ca simplificarea PAC să se traducă printr-o PAC mai bună pentru toţi, mai justă şi mai ech
itabilă în distribuirea ajutoarelor între exploataţii, sectoare şi teritorii;
— precizează, de asemenea, că necesara simplificare vizată trebuie să contribuie la o capacitate de reacţie
mai mare la crizele de pe piaţa agricolă şi la riscurile climatice şi sanitare.
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Raportor:

27.3.2010

dl Olivier BERTRAND (FR-PPE), consilier municipal, Saint-Sylvain de Bellegarde

Document de referinţă
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu „O PAC simplificată pentru Europa –
o reuşită pentru toţi”
COM(2009) 128 final

I. RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

6. consideră că PAC trebuie să privească înspre viitor; după cum
preconizează CoR în rezoluţia adoptată în sesiunea sa plenară din
iunie 2009, în vederea Summitului ONU privind schimbările cli
matice de la Copenhaga, este necesar ca schimbările climatice să
fie luate în considerare în agricultură şi deci să se ia măsuri de
reducere a consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect
de seră;

Introducere

1. aminteşte că acest aviz referitor la propunerea de simplificare
a politicii agricole comune (PAC) se situează într-un context eco
nomic aparte şi se înscrie într-un calendar intermediar, între
evaluarea stării de sănătate a PAC actuale, pe de o parte, şi elabo
rarea unei evoluţii a PAC pentru perioada de după 2013, focal
izată asupra perspectivelor bugetare viitoare, pe de altă parte;

2. subliniază că atât evenimentele economice care s-au succe
dat pe plan mondial, cât şi schimbările climatice ar trebui să con
tribuie la o mai bună înţelegere, pe baza unui cadru clar, a unei
politici comune de sprijinire a unui sector de activitate precum cel
al agriculturii, în vederea îmbunătăţirii propriilor condiţii de regle
mentare pentru toate producţiile şi pe toate teritoriile, ceea ce
constituie înseşi bazele acestei politici;

3. consideră că, în acest context, noţiunea de preferinţă comu
nitară şi achiziţionarea de produse locale, fără a se ajunge la pro
tecţionism, sunt puse pe deplin în valoare şi răspund nevoilor
alimentare mondiale, în ansamblu, care rămân de o stringentă
actualitate;

4. precizează că politica agricolă comună trebuie să ţină seama
nu numai de o producţie de alimente de calitate, ci şi de condiţiile
referitoare mai ales la strategiile de bază, precum utilizarea tere
nurilor şi dezvoltarea rurală (strategia forestieră, zone cu handi
cap etc.). Această politică trebuie să răspundă şi obiectivelor
coeziunii teritoriale în marile ansambluri geografice continentale
ale Uniunii Europene şi în regiunile ultraperiferice;

5. consideră că, în conformitate cu avizele precedente ale Comi
tetului Regiunilor, simplificarea PAC trebuie orientată către toţi
actorii din sector, dar trebuie urmărită şi o mai bună înţelegere de
către cetăţeni a necesităţii acesteia, dat fiind faptul că reprezintă
unul din pilonii economiei europene;

Observaţii vizând aspecte cronologice, asupra textului
comunicării

7. precizează că PAC simplificată trebuie să fie inteligibilă, liz
ibilă şi înţeleasă atât de agricultori, cât şi de către actorii institu
ţionali, operatorii economici şi cetăţenii Uniunii Europene, în
ansamblu;

8. atrage atenţia Comisiei Europene (denumită în continuare
Comisia) şi statelor membre asupra faptului că simplificarea PAC
nu înseamnă reforma PAC, cu schimbarea normelor de aplicare.
Simplificarea trebuie înţeleasă ca o evoluţie. Ar trebui, în special,
garantat faptul că normele PAC nu se pot schimba în intervale de
timp care să nu ţină seama de ciclurile tuturor producţiilor
agricole;

9. speră ca Comisia şi statele membre să profite de ocazia sim
plificării PAC pentru o comunicare pertinentă, completă şi obiec
tivă în relaţia cu cetăţenii şi cu agricultorii europeni, amintind în
permanenţă obiectivele, mijloacele utilizate, precum şi
agenda PAC;

10. aminteşte că „o PAC simplificată pentru toţi trebuie să fie o
PAC înţeleasă de toţi”;

11. transmite Comisiei un semnal de alarmă cu privire la faptul
că, deşi simplificarea a fost iniţiată încă din 2005, aceasta nu este
percepută de agricultorii şi de cetăţenii din teritorii;

12. se întreabă dacă „curăţarea” reglementărilor agricole este
într-adevăr importantă doar pentru actele privind produsele lac
tate. Este uimit de faptul că argumentaţia Comisiei se limitează
doar la acest sector, care, desigur, necesită o atenţie specială;
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13. susţine, în contextul crizei economice actuale, că agricultura
europeană, care face obiectul unei politici comune, trebuie să
poată beneficia de ajutoare de stat adaptate situaţiilor de criză (cli
matică, sanitară, economică) fără a repune în cauză fundamentele
PAC, ci mai degrabă reafirmându-le (a se vedea avizele anterioare
ale Comitetului Regiunilor);

14. consideră că, dincolo de demersul Comisiei, care a consti
tuit un grup de experţi, statele membre, ca şi autorităţile regio
nale şi locale trebuie să promoveze şi schimbul de experienţă, să
realizeze studii comparative, să identifice acţiunile cele mai reuşite,
mai ales în domeniul reducerii costurilor administrative. Fiecare
stat membru, ca şi Comisia trebuie să îi implice pe agricultorii din
teritoriile sale;

15. atrage atenţia Comisiei că, sub pretextul simplificării, a tre
cut de fapt la o reformă care a generat restructurări profunde în
toate teritoriile;

16. îşi pune întrebări cu privire la modul în care percep agricul
torii caracterul convivial al sistemului de plăţi unice şi consideră că
includerea gardurilor vii şi a zidurilor reprezintă o măsură de inte
res general;

17. apreciază faptul că Comisia ia în considerare necesitatea stu
diilor de impact şi a evaluărilor periodice. Acest demers trebuie să
se înscrie şi în linia unei orientări a PAC mai adaptate la teritorii
şi la agricultori în perspectiva anului 2013, care va fi rezultatul
evaluării stării de sănătate şi al simplificării;

18. reaminteşte importanţa mai bunei consultări a autorităţilor
locale şi regionale şi necesitatea includerii PAC în dinamica guv
ernanţei pe mai multe niveluri, aşa cum o prezintă Comitetul
Regiunilor în Cartea sa albă, pentru mai multă eficienţă, mai multă
echitate şi o participare sporită a tuturor la procesul de integrare
europeană;

19. insistă asupra necesităţii ca exploataţiile agricole din terito
riu să dispună de datele informatice pe care le deţine Comisia, la
toate nivelurile. Toţi actorii trebuie implicaţi în schimbul electro
nic de informaţii;

20. îşi exprimă surprinderea în legătură cu priorităţile planului
de acţiune şi speră că acestea vor fi aşezate în ordine şi prezentate
gradual;

21. solicită Comisiei să garanteze menţinerea ecocondiţionali
tăţii ca principiu fundamental al plăţilor directe din cadrul PAC;
cu toate acestea, consideră necesară o anumită simplificare şi este
în favoarea stabilirii unor cerinţe raţionale pentru producători,
cerinţe care să poată fi controlate în mod obiectiv de administra
ţiile implicate în gestionare;
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22. îndeamnă Comisia să demonstreze că, în ceea ce priveşte
normele de aplicare ale Comisiei în relaţia cu statele şi teritoriile,
Regulamentul unic OCP reprezintă o adevărată simplificare, de
care beneficiază agricultorii, cetăţenii şi teritoriile;

23. insistă asupra faptului că reducerea sarcinii administrative
trebuie să se facă în beneficiul teritoriilor, al cetăţenilor şi al agri
cultorilor şi să se aplice tuturor producţiilor. Comitetul subliniază,
de asemenea, că reducerea sarcinilor trebuie să răspundă şi obiec
tivelor PAC;

24. are unele nelămuriri legate de afirmaţiile cu caracter general
ale Comisiei privind sistemele de ajutor cuplat, adresându-i între
barea dacă orientarea PAC către o decuplare mai susţinută repre
zintă o simplificare ce respectă diversitatea teritoriilor. De
asemenea, Comitetul doreşte ca simplificarea PAC prin evaluarea
stării de sănătate să se traducă printr-o PAC mai bună pentru toţi,
mai justă şi mai echitabilă în distribuirea ajutoarelor între
exploataţii, sectoare şi teritorii;

25. atrage din nou atenţia Comisiei asupra necesităţii de a ţine
seama de toate producţiile agricole şi de ciclurile aferente;

26. speră, în orice caz, că normele privind ecocondiţionalitatea
vor fi armonizate pe toate teritoriile UE, cu păstrarea celui mai
mic numitor comun, acesta fiind un obiectiv prioritar;

27. atrage atenţia Comisiei asupra necesităţii de a elabora o
comunicare inteligibilă, completă şi lizibilă pentru cetăţeni şi
agricultori;

28. susţine că unul din fundamentele PAC îl constituie politica
în materie de calitate şi că aceasta nu poate fi abandonată;

29. precizează că autorităţile locale şi regionale trebuie impli
cate în schimburile de bune practici şi în căutarea de metode de
simplificare;

30. doreşte consolidarea politicii în favoarea unor filiere euro
pene mult mai profesionalizate, care vor contribui la consolida
rea şi la dezvoltarea în continuare a sectorului agroalimentar
european, unul dintre stâlpii economici ai Europei, prin adaptarea
sa la schimbările economice şi climatice mondiale;

31. solicită o mai mare reactivitate a instrumentelor PAC la crize
(ale pieţelor, climatice, sociale, sanitare ş.a.). Un mecanism insti
tuţional eficace trebuie să dispună de instrumente simple, care să
le garanteze agricultorilor un venit decent în situaţii de criză, prin
punerea în comun a mijloacelor în interesul producţiei;
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32. susţine mesajul Comisiei, care îndeamnă statele membre la
o mai mare simplificare, pentru o eficacitate sporită în exercitarea
competenţelor proprii în cadrul politicii comune. Subsidiaritatea
nu trebuie să presupună proceduri mai complexe şi mai greoaie,
care riscă să compromită respectul pentru modelul agroalimentar
european;
33. afirmă, o dată în plus, că prioritatea acordată dezvoltării
rurale trebuie înţeleasă ca valoare adăugată pentru teritorii şi nu
ca un substitut al politicilor statelor membre şi ale autorităţilor
locale. Dezvoltarea rurală trebuie să fie inclusă în marile strategii
europene (LISABONA – GÖTEBORG), pe fundalul coeziunii teri
toriale şi al corolarului ei, solidaritatea, precum şi al marilor orien
tări politice necesare administrării continentului european,
incluzând în continuare proiecte agricole şi paraagricole în cadrul
parteneriatelor de tip LEADER;
Concluzii
34. îşi reafirmă susţinerea faţă de politica agricolă comună şi
refuzul faţă de orice formă de renaţionalizare. Politica aceasta,
care, trebuie amintit, se aplică în contextul unei crize economice,
prevede o corectă reglementare a pieţelor. În evoluţia sa, ea tre
buie să răspundă nevoilor tuturor filierelor, din fiecare teritoriu al
Uniunii, în cadrul unei dezvoltări durabile. Astfel, este neapărat
necesară înscrierea acestui demers într-o PAC adaptată, în per
spectiva anului 2013 şi în cadrul perspectivelor financiare
europene;
35. se întreabă dacă această simplificare a PAC, propusă în pre
zent de către Comisie, corespunde într-adevăr obiectivelor ultime
lor dezbateri asupra evaluării stării de sănătate şi orientărilor
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stabilite în urma acestora şi recomandă să se depună eforturi în
continuare la nivel european şi naţional, în strânsă colaborare cu
autorităţile regionale şi locale, vizând îmbunătăţirea condiţiilor de
punere în aplicare pentru agricultori şi o mai bună înţelegere a
uneia dintre principalele politici comune de către cetăţeni, în cali
tatea lor consumatori;
36. precizează, de asemenea, că necesara simplificare vizată tre
buie să contribuie la o capacitate de reacţie mai mare la crizele de
pe piaţa agricolă şi la riscurile climatice şi sanitare; tocmai criza
actuală din sectorul laptelui necesită reacţii rapide şi introducerea
unor instrumente de coordonare simple şi flexibile;
37. consideră că este strict necesară comunicarea cu privire la
PAC actuală, pentru ca toate părţile implicate (cetăţeni, consuma
tori, agricultori, autorităţi locale şi regionale) să şi-o poată însuşi
mai bine;
38. speră ca Europa să ia decizia de a îndrepta evoluţia politicii
agricole către o politică agricolă şi alimentară comună ambiţio
asă, care s-ar putea intitula PAAC. Astfel, această politică s-ar con
solida atât în cadrul Uniunii, cât şi la nivel mondial. Reuşita unei
asemenea politici va înlesni întoarcerea la marile echilibre nece
sare şi la stabilitate în lumea întreagă;
39. aşteaptă, din partea statelor membre, a Parlamentului Euro
pean şi a Consiliului, începând din 2013, asumarea responsabili
tăţilor proprii în ceea ce priveşte definirea acestei politici,
perspectivele financiare compatibile cu obiectivele şi condiţiile de
punere în aplicare la toate nivelurile.

Bruxelles, 7 octombrie 2009
Preşedintele
Comitetului Regiunilor
Luc VAN DEN BRANDE
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Avizul Comitetului Regiunilor privind Programul de la Stockholm: Provocări şi posibilităţi pentru un
nou program multianual pentru spaţiul de libertate, securitate şi justiţie al UE
(2010/C 79/08)

COMITETUL REGIUNILOR

— este de acord cu priorităţile politice ale noului program şi aminteşte că, în procesul de construcţie a
unei Europe a cetăţenilor, participarea autorităţilor locale şi regionale este esenţială, conferind toto
dată mai multă legitimitate democratică procesului;
— consideră că politicile elaborate în domeniile justiţiei şi afacerilor interne ar trebui coordonate şi inte
grate cu celelalte politici ale Uniunii; insistă asupra necesităţii unei mai bune coordonări a temelor justi
ţiei, securităţii şi afacerilor interne cu politicile economică, socială şi externă ale Uniunii Europene, în
vederea sporirii eficienţei şi coerenţei acestor politici;
— reafirmă necesitatea de a se ajunge la o abordare echilibrată a aspectelor legate de securitate şi a pro
tecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale, dezvoltându-se instrumente coerente în cadrul spaţiului
de libertate, securitate şi justiţie;
— semnalează recunoaşterea, în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, a drepturilor apli
cabile oricărei persoane, indiferent de naţionalitate sau de statusul administrativ al rezidenţei în Uni
unea Europeană, subliniind importanţa pe care o are principiul rezidenţei pentru autorităţile locale şi
regionale în vederea garantării coeziunii şi păcii sociale;
— consideră că, în combaterea infracţiunilor care afectează securitatea cetăţenilor (cum ar fi terorismul,
criminalitatea organizată, îndeosebi traficul de persoane, traficul de droguri sau exploatarea sexuală a
minorilor), prevenirea are tot atât de multă importanţă ca şi urmărirea penală; aminteşte Comisiei rolul
crucial pe care îl joacă actorii locali şi regionali în dezvoltarea strategiilor de prevenire a criminalităţii;
— consideră că Comitetul Regiunilor ar trebui să participe la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie şi, în
acest sens, să fie direct implicat în aplicarea şi dezvoltarea Programului de la Stockholm şi a planului
de acţiune al acestuia, precum şi în conceperea şi implementarea mecanismelor şi instrumentelor de
evaluare indicate în acesta, în măsura în care acestea sunt de competenţa Comitetului.
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dna Anna TERRÓN I CUSÍ (ES-PSE), secretar pentru afaceri europene în cadrul Guvernului
regional al Cataloniei

Documente de referinţă
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie
în serviciul cetăţenilor
COM(2009) 262
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor - Justiţie, libertate şi securitate în Europa din 2005: evaluarea Programului de la Haga
şi a planului de acţiune
COM(2009) 263

I. RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

6. reafirmă faptul că, în calitatea sa de adunare politică reprezen
tantă a autorităţilor locale şi regionale, Comitetul Regiunilor con
stituie unul dintre cele mai indicate foruri pentru a servi intereselor
cetăţenilor şi pentru a garanta punerea în aplicare a drepturilor şi
obligaţiilor ce decurg din cetăţenia europeană;

Recomandări generale

1. salută iniţiativa Comisiei de a-şi continua lucrările în vederea
instituirii unui veritabil spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în
serviciul cetăţenilor, împărtăşind opinia acesteia, potrivit căreia
trebuie subliniată importanţa acestui spaţiu într-o lume cu o
mobilitate crescândă;

2. întâmpină cu satisfacţie iniţiativa Comisiei de a dota Uniunea
cu un nou program multianual care să definească priorităţile pen
tru următorii cinci ani în domeniile relaţionate cu spaţiul de liber
tate, securitate şi justiţie; cu toate acestea, constată că, în
comunicarea sa, Comisia nu face nicio referire la modificările pe
care le-ar aduce Tratatul de la Lisabona în acest sens;

3. consideră că noul program trebuie să fie suficient de ambi
ţios pentru a garanta realizarea unor progrese semnificative în
aceste domenii, însă trebuie să se acorde mai multă atenţie eva
luării iniţiativelor propuse în cei zece ani anteriori, pentru a le
spori eficienţa şi pentru a asigura îndeplinirea eficientă a obiecti
velor acestora;

4. îşi exprimă încă o dată îngrijorarea cu privire la faptul că, în
mod repetat, Comisia nu acordă suficientă atenţie rolului pe care
îl joacă administraţiile locale şi regionale în domeniile libertăţii,
securităţii şi justiţiei;

5. aminteşte că administraţiile locale şi regionale au un interes
deosebit pentru domeniile abordate în comunicarea Comisiei,
deoarece acestea au impact direct asupra vieţii cotidiene a cetăţe
nilor de pe teritoriul Uniunii Europene şi asupra funcţiilor proprii
autorităţilor locale şi regionale;

7. consideră că Comitetul Regiunilor ar trebui să participe la
spaţiul de libertate, securitate şi justiţie şi, în acest sens, să fie
direct implicat în aplicarea şi dezvoltarea Programului de la Stock
holm şi a planului de acţiune al acestuia, precum şi în conceperea
şi implementarea mecanismelor şi instrumentelor de evaluare
indicate în acesta, în măsura în care acestea sunt de competenţa
Comitetului;

8. îşi face cunoscut angajamentul de a promova un sistem de
protecţie pe mai multe niveluri a drepturilor fundamentale şi
salută faptul că progresele realizate în instituirea spaţiului de liber
tate, securitate şi justiţie plasează cetăţenii în centrul acestui
proiect;

9. reafirmă necesitatea de a se ajunge la o abordare echilibrată a
aspectelor legate de securitate şi a protecţiei drepturilor şi libertă
ţilor fundamentale, dezvoltându-se instrumente coerente în cadrul
spaţiului de libertate, securitate şi justiţie;

10. regretă că progresele nu s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor
şi aminteşte statelor membre că frânarea progreselor în direcţia
creării unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie poate afecta
drepturile şi libertăţile cetăţenilor europeni;

11. împărtăşeşte punctul de vedere al Comisiei, conform căruia
garantarea aplicării eficiente a legislaţiei este esenţială pentru dez
voltarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie; în acest sens,
împărtăşeşte îngrijorarea cu privire la divergenţele apărute în
transpunerea directivelor şi invită Comisia să conceapă noi măsuri
pentru a garanta că spiritul şi litera legilor şi politicilor adoptate
la nivel european se regăsesc în legislaţiile naţionale;
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12. semnalează că libera circulaţie reprezintă piatra de temelie
a cetăţeniei europene şi solicită Comisiei să adopte măsuri pentru
transpunerea corectă a legislaţiei corespunzătoare acesteia;

13. aminteşte că, în calitatea lor de administraţii aflate în legă
tură directă cu cetăţenii, autorităţile locale şi regionale pot avea un
rol semnificativ în materie de instrumente şi mecanisme de eva
luare; prin urmare, solicită ca, în conformitate cu recomandarea
formulată de Grupul la nivel înalt privind viitorul politicii euro
pene în domeniul justiţiei, să fie implicat în elaborarea acestora,
astfel încât să se ţină seama într-o mai mare măsură de experien
ţele practice ale autorităţilor locale şi regionale;

14. propune, aşadar, ca dimensiunea externă a politicii interne
a UE să fie dezvoltată în mod coerent în cadrul planului de acţi
une al Programului de la Stockholm, care ar putea aborda îndeo
sebi aspecte de interes comun în domenii precum: imigraţia şi
azilul, cooperarea în chestiuni legate de protecţia frontierelor şi de
lupta împotriva terorismului şi a criminalităţii, stabilirea unor pri
orităţi geografice în domenii specifice, condiţiile-cadru pentru
schimbul de informaţii, garantarea protecţiei drepturilor funda
mentale şi a drepturilor omului, transparenţa şi liberul acces la
informaţii, protecţia datelor, precum şi garantarea protecţiei juri
dice a cetăţenilor Uniunii şi a resortisanţilor ţărilor terţe, care
rezultă din aceasta;

15. consideră că politicile elaborate în domeniile justiţiei şi afac
erilor interne ar trebui coordonate şi integrate cu celelalte politici
ale Uniunii; insistă asupra necesităţii unei mai bune coordonări a
temelor justiţiei, securităţii şi afacerilor interne cu politicile eco
nomică, socială şi externă ale Uniunii Europene, în vederea spor
irii eficienţei şi coerenţei acestor politici;
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O Europă a drepturilor

20. salută dorinţa Uniunii de a adera la Convenţia europeană a
drepturilor omului şi aminteşte că protecţia drepturilor funda
mentale trebuie să stea la baza oricărei acţiuni a UE şi a statelor
membre;

21. semnalează recunoaşterea, în Carta Drepturilor Fundamen
tale a Uniunii Europene, a drepturilor aplicabile oricărei persoane,
indiferent de naţionalitate sau de statusul administrativ al rezi
denţei în Uniunea Europeană, subliniind importanţa pe care o are
principiul rezidenţei pentru autorităţile locale şi regionale în vede
rea garantării coeziunii şi păcii sociale;

22. insistă asupra faptului că punerea în aplicare a Directivei
privind libera circulaţie a persoanelor este fundamentală pentru
garantarea dreptului cetăţenilor europeni şi al familiilor acestora
de a circula şi de a-şi stabili reşedinţa în mod liber pe teritoriul
statelor membre, amintind că această directivă nu a fost transpusă
integral de niciunul dintre statele membre (1);

23. observă, cu îngrijorare, că resortisanţii ţărilor terţe care sunt
membri ai familiilor cetăţenilor UE şi care dispun de un permis de
şedere pe termen lung sunt supuşi unor restricţii discriminatorii
în ceea ce priveşte condiţiile de intrare şi şedere în UE, pe motive
de cetăţenie sau apartenenţă etnică; solicită să se garanteze, în spe
cial, că nu se produc asemenea discriminări;

17. împărtăşeşte preocuparea cu privire la alocarea de resurse
financiare pentru priorităţile politice, semnalând necesitatea de a
se garanta participarea autorităţilor locale şi regionale la elabora
rea instrumentelor bugetare destinate domeniilor care intră în
competenţele lor;

24. sprijină orice iniţiativă menită să combată discriminările,
rasismul, antisemitismul, xenofobia şi homofobia, solicită adop
tarea rapidă a Propunerii de directivă a Consiliului privind punerea
în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indife
rent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexu
ală [COM(2008) 426] şi aminteşte rolul major pe care l-ar putea
juca autorităţile locale şi regionale în prevenirea şi detectarea ati
tudinilor xenofobe şi rasiste, precum şi rolul pe care îl joacă în
educarea cu privire la principiile democratice; mai mult, consideră
că Anul european al luptei împotriva sărăciei şi excluziunii sociale
(2010) constituie o bună ocazie de a se da un nou impuls elabo
rării şi aplicării politicilor de combatere a discriminării grupurilor
sociale vulnerabile;

18. observă că se va putea examina respectarea principiilor sub
sidiarităţii şi proporţionalităţii abia atunci când vor fi prezentate
propunerile detaliate şi solicită ferm ca, în planul de acţiune ce
urmează a fi adoptat în decembrie 2009, să se garanteze respect
area integrală a acestor principii;

25. este de acord cu necesitatea instituirii unui sistem complet
de protecţie a datelor, bazat pe dreptul fundamental la viaţă pri
vată şi la protecţia datelor personale, care să includă instrumente
corespunzătoare obiectivelor sale şi să asigure un nivel ridicat de
protecţie;

16. este de acord cu priorităţile politice ale noului program şi
aminteşte că, în procesul de construcţie a unei Europe a cetăţeni
lor, participarea autorităţilor locale şi regionale este esenţială, con
ferind totodată mai multă legitimitate democratică procesului;

19. solicită să se acorde atenţie specială garantării principiului
subsidiarităţii, dat fiind că statele membre pot utiliza acest prin
cipiu pentru a-şi recupera competenţele naţionale;

(1) A se vedea Comunicarea privind orientări pentru o mai bună trans
punere şi aplicare a Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă
circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uni
unii şi membrii familiilor acestora, COM(2009) 313/4.
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26. îşi exprimă neliniştea în legătură cu creşterea exponenţială
a cantităţii de informaţii digitale despre cetăţeni rezultată în urma
dezvoltării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, amintind
importanţa pe care o acordă cetăţenii europeni protecţiei datelor
şi confidenţialităţii (2); consideră că, în cadrul Programului de la
Stockholm şi al planului de acţiune ulterior al Comisiei, ar trebui
să se acorde mai multă atenţie dezvoltării unei abordări strategice
bazate pe tehnologiile privacy by design (respectarea prin concepţie
a confidenţialităţii) şi privacy aware (conştientizarea
confidenţialităţii) (3);

27. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu nivelul scăzut de par
ticipare a cetăţenilor Uniunii la alegerile europene, admiţând că,
în calitatea sa de organism al UE, nu a făcut suficient în acest sens,
şi regretă că Comisia nu propune idei cu adevărat inovatoare pen
tru a spori participarea la viaţa democratică a Uniunii (4);

28. încurajează Comisia să caute mai multe modalităţi de pro
movare a unor noi forme de participare bazate pe noile tehnolo
gii şi să sublinieze valoarea guvernării electronice şi a iniţiativelor
de tipul participării electronice pentru consolidarea participării
civico-politice a cetăţenilor (5);

29. consideră că este necesară o consolidare a mecanismelor de
informare care să le permită cetăţenilor europeni să-şi cunoască
mai bine drepturile, în special în ceea ce priveşte protecţia diplo
matică şi consulară în ţări terţe în care nu există reprezentare
naţională;

30. constată necesitatea de a îmbunătăţi sistemul de formare
comună în domeniul protecţiei civile şi preia propunerea inclusă
în raportul final al Grupului viitorului, referitoare la promovarea
creării de reţele pentru a avea acces la formare şi pentru a găsi
definiţii comune pentru standardele în materie de protecţie
civilă (6);
(2) Eurobarometrul „Protecţia datelor în percepţia cetăţenilor Uniunii
Europene. Raport de analiză”, februarie 2008.
(3) Avizul Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor privind Comu
nicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Un spaţiu
de libertate, securitate şi justiţie în serviciul cetăţenilor.
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/
Documents/Consultation/Opinions/2009/
09-07-10_Stockholm_programme_EN.pdf.
(4) În acest sens, încurajează Comisia să consulte studiul Participation in
the European Project: how to mobilize citizens at local, regional, national,
and European levels („Participarea la proiectul european: modalităţi de
mobilizare a cetăţenilor la nivel local, regional, naţional şi european”),
aflat în curs de elaborare de către Institutul pentru Studii Europene –
VUB şi Institutul Tehnologic Danez, la solicitarea Comitetului Regi
unilor, studiu care va fi prezentat la Gödöllo, la 16 octombrie 2009.
(5) Un excelent exemplu în acest sens este dezbaterea online pe tema
sănătăţii şi siguranţei consumatorilor, lansată de DG SANCO la
14 septembrie 2009;
(6) Freedom, Security, Privacy – European Home Affairs in an open world
(„Libertate, securitate, viaţă privată – Afaceri interne europene într-o
lume deschisă”). Raportul Grupului consultativ la nivel înalt privind
viitorul politicii europene în domeniul afacerilor interne (Grupul vii
torului), iunie 2008.
http://www.statewatch.org/news/2008/jul/eu-futures-jha-report.pdf.
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31. regretă că nu se acordă mai multă importanţă rolului auto
rităţilor locale şi regionale atunci când se vorbeşte despre meca
nismele de consolidare a protecţiei civile, dat fiind că aceste
autorităţi au un rol cheie în prevenirea şi în mobilizarea resurse
lor şi efectivelor în caz de necesitate;

O Europă a dreptului şi a justiţiei

32. reafirmă importanţa unui spaţiu judiciar european şi nece
sitatea eliminării obstacolelor încă existente pentru a se garanta
cetăţenilor europeni exercitarea deplină a drepturilor lor şi efica
citatea instrumentelor pieţei interne;

33. recunoaşte dificultăţile pe care le implică lucrul cu 27 de
sisteme judiciare diferite, însă solicită o cooperare judiciară trans
frontalieră coerentă şi eficace, pe baza recunoaşterii şi încrederii
reciproce, respectând principiul subsidiarităţii; subliniază că
această cooperare ar trebui însoţită de o armonizare minimă a
procedurilor penale, precum şi de standarde minime în materie de
proceduri civile;

34. afirmă că accesul la justiţie este fundamental pentru garan
tarea unei Europe a dreptului şi salută propunerile generale ale
Comisiei, în special în ceea ce priveşte e-justiţia, care ar trebui
puse în aplicare în aşa fel încât să se asigure protecţia datelor;

35. consideră că trebuie valorificat la maximum potenţialul de
utilizare a noilor tehnologii în domeniul cooperării judiciare;

36. consideră că ar trebui consolidate mecanismele de aplicare
a instrumentelor de cooperare judiciară în domeniul dreptului
familiei, în special în cazul drepturilor minorilor;

37. solicită să se depună mai multe eforturi pentru a se garanta
transpunerea corectă a normelor europene din domeniul justiţiei
şi pentru a se evita, astfel, subminarea eficienţei instrumentelor
juridice;

38. este de acord cu privire la necesitatea de instituire a recu
noaşterii reciproce a deciziilor de decădere din drepturi, în special
în cazul interdicţiilor legate de activităţile profesionale care
implică minori, însă solicită Comisiei să vegheze la garantarea
protecţiei datelor în cursul schimbului de informaţii şi la evitarea
comportamentelor abuzive;

39. este de acord că formarea şi cunoaşterea reprezintă
elemente-cheie pentru construirea unei Europe a justiţiei care să
respecte diversitatea şi să promoveze colaborarea; încurajează
Comisia să elaboreze programe de schimb pentru profesioniştii
din diferite ţări;
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40. recunoaşte necesitatea apropierii legislaţiilor naţionale în
materie de drept civil în ceea ce priveşte infracţiunile deosebit de
grave cu caracter transfrontalier, pentru a facilita desfăşurarea
activităţilor transfrontaliere şi a garanta o mai bună protecţie a
drepturilor cetăţenilor, care se numără printre obiectivele creării
spaţiului european de justiţie;

O Europă care protejează

41. salută eforturile Comisiei de a situa respectarea drepturilor
fundamentale ale cetăţenilor în centrul politicilor de securitate şi
justiţie, însă aminteşte necesitatea de a se garanta coerenţa şi echi
librul între aspectele legate de securitate şi protecţia drepturilor şi
libertăţilor în momentul elaborării unei strategii de securitate
internă;

42. este de acord cu privire la necesitatea de creare a unei cul
turi comune în rândurile profesioniştilor din domeniul securităţii
şi salută iniţiativa de promovare a unor mecanisme de schimb de
experienţe şi de bune practici; în acest context, este esenţial să se
sublinieze importanţa politicilor de prevenire, ca etapă prelimi
nară obligatorie a întregului proces de combatere a criminalităţii;

43. regretă faptul că sunt menţionaţi numai actorii de la nivel
naţional, în timp ce, la construcţia unei culturi comune a securi
tăţii, ar trebui să participe şi profesioniştii din cadrul administra
ţiilor locale şi regionale;

44. recomandă să se examineze în ce măsură codificarea legis
laţiei europene a poliţiei ar putea înlesni operaţiunile poliţieneşti
transfrontaliere în cadrul UE;

45. adaugă că, fără a se aduce atingere repartizării interne a
competenţelor din fiecare stat membru, ar trebui să se garanteze
instituirea unor mecanisme care să le permită instituţiilor locale
şi regionale care intervin în aplicarea efectivă a normelor comu
nitare în materie de securitate şi de poliţie accesul rezonabil şi
reglementat la mecanismele de cooperare şi informare stabilite de
Uniune (7);

46. consideră necesară sporirea utilizării şi eficienţei instrumen
telor tehnologice pentru garantarea securităţii şi a libertăţii per
soanelor care îşi exercită dreptul la mobilitate, însă recunoaşte că
este preocupat de dezvoltarea rapidă a acestor sisteme în lipsa
unei evaluări suficiente;

47. este de acord cu necesitatea de a se reflecta la o arhitectură
a sistemelor de informare, în vederea sporirii eficienţei şi eficaci
tăţii acestora, a minimizării costurilor şi a maximizării beneficiilor;
(7) Este deosebit de important să se asigure accesul rapid, însoţit de
garanţii, la bazele de date menţionate în Decizia 2008/615/JAI a Con
siliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfron
taliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a
criminalităţii transfrontaliere.
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48. aminteşte că este necesar să se ţină seama de profesioniştii
din cadrul autorităţilor locale şi regionale atunci când se vorbeşte
despre cercetare şi dezvoltare în domeniul securităţii, precum şi în
posibila creare a unui fond pentru securitatea internă;

49. consideră că, în combaterea infracţiunilor care afectează
securitatea cetăţenilor (cum ar fi terorismul, criminalitatea orga
nizată, îndeosebi traficul de persoane, traficul de droguri sau
exploatarea sexuală a minorilor), prevenirea are tot atât de multă
importanţă ca şi urmărirea penală; aminteşte Comisiei rolul cru
cial pe care îl joacă actorii locali şi regionali în dezvoltarea strate
giilor de prevenire a criminalităţii;

50. sprijină sporirea eficienţei cooperării poliţieneşti şi judiciare
europene şi consideră că autorităţile locale şi regionale ar trebui
să joace un rol mai important în combaterea criminalităţii orga
nizate transfrontaliere, având în vedere legătura tot mai strânsă
dintre delincvenţa locală şi criminalitatea internaţională
organizată;

51. subliniază că orice progres în combaterea delincvenţei ar
trebui să fie însoţit de eforturi comparabile în vederea protecţiei
dreptului la apărare şi a introducerii de garanţii judiciare minime
comune pentru acuzaţi, în special în ceea ce priveşte prezumţia de
nevinovăţie şi arestul preventiv;

52. este de acord cu privire la importanţa pe care o are protec
ţia frontierelor externe ale UE pentru garantarea securităţii şi liber
tăţii de circulaţie în interiorul Uniunii, aprobând referirea la
respectarea în totalitate a drepturilor omului şi la protecţia inter
naţională în elaborarea strategiei europene de gestionare integrată
a frontierelor; cu toate acestea, observă cu îngrijorare absenţa din
comunicare a detaliilor concrete cu privire la această temă şi soli
cită ca progresele în acest domeniu să se realizeze fără a se pierde
din vedere că Europa este un spaţiu al libertăţii şi al drepturilor;

53. solicită Comisiei să stabilească mecanisme de evaluare inde
pendentă a cooperării operative dintre statele membre (FRON
TEX), precum şi a cooperării cu ţări terţe în acest domeniu, în
special cu privire la intervenţiile care afectează drepturile funda
mentale ale cetăţenilor UE şi ale resortisanţilor ţărilor terţe, îna
inte de introducerea unor noi instrumente;

54. aminteşte statelor membre că supravegherea şi controlul
frontierelor maritime nu trebuie să implice neglijarea obligaţiilor
fundamentale de salvare pe mare;

55. consideră că sistemele de informare existente (SIS II, VIS) ar
trebui să fie dezvoltate pe deplin şi evaluate înainte de a se intro
duce modificări sau de a se a se crea instrumente noi şi îşi mani
festă îngrijorarea cu privire la absenţa din comunicare a
informaţiilor despre mecanismele de revizuire şi control pentru
utilizarea datelor biometrice în aceste sisteme;
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56. îşi exprimă preocuparea în ceea ce priveşte stabilirea unui
sistem de înregistrare electronică a intrărilor şi ieşirilor de pe teri
toriul statelor membre şi posibilitatea elaborării unui sistem euro
pean de autorizare prealabilă a călătoriei, care pot aduce atingere
drepturilor fundamentale, în special în ceea ce priveşte protecţia
datelor cu caracter personal;
57. observă că trebuie consolidate strategiile de cooperare pen
tru promovarea schimbului de informaţii şi a colaborării dintre
forţele de poliţie şi administraţiile vamale;
58. adaugă că orice nou instrument propus, precum viza Schen
gen comună europeană, trebuie dezvoltat în mod eficace şi efici
ent, luând în considerare protecţia datelor şi garanţiile referitoare
la dreptul la viaţa privată;
59. sprijină eforturile de îmbunătăţire a cooperării dintre
Europol şi Eurojust în vederea realizării de progrese în ceea ce pri
veşte investigarea activităţilor transfrontaliere de crimă
organizată;
60. împărtăşeşte preocuparea legată de ameninţările menţionate
de Comisie şi subliniază rolul pe care l-ar putea juca administra
ţiile locale şi regionale în identificarea şi detectarea acestor prac
tici criminale;
61. încurajează Comisia să elaboreze planuri de acţiune speci
fice pentru combaterea traficului de persoane şi să le integreze în
relaţiile cu ţările terţe;
62. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la creşterea numărului de
infracţiuni legate de exploatarea sexuală a copiilor şi de pornogra
fia infantilă pe internet (8), amintind că măsurile punitive trebuie
însoţite de măsuri de sensibilizare şi de educare a cetăţenilor cu
privire la aceste infracţiuni;
63. subliniază rolul pe care îl pot juca autorităţile locale şi regio
nale în elaborarea unor abordări preventive pentru protejarea
demnităţii şi drepturilor minorilor, în special ale celor abandonaţi
sau neînsoţiţi (9);
64. recunoaşte necesitatea de a se avansa în lupta împotriva
criminalităţii informatice şi economice, precum şi necesitatea de
îmbunătăţire a mecanismelor de coordonare şi cooperare în aceste
domenii, în care infracţiunea nu are întotdeauna loc în ţara în care
este investigată;
(8)

Dată fiind preocuparea sa faţă de tema exploatării sexuale a mino
rilor şi a pornografiei infantile, în următoarele luni Comitetul Regiu
nilor îşi va face cunoscut punctul de vedere cu privire la Decizia-cadru
2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind combate
rea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile.
(9) A se vedea Avizul privind cooperarea locală şi regională în vederea
protejării copiilor şi tinerilor împotriva abuzurilor şi a abandonului
în Uniunea Europeană (CdR 225/1999 fin) şi Avizul Comitetului
Regiunilor „Către o strategie a Uniunii Europene privind drepturile
copiilor” (CdR 236/2006 fin).
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65. aminteşte Comisiei rolul pe care îl pot juca autorităţile locale
şi regionale în lupta împotriva corupţiei şi a contrafacerii, precum
şi în dezvoltarea strategiei antidrog a Uniunii Europene;

66. consideră că ameninţarea teroristă reprezintă una dintre
principalele surse de îngrijorare pentru cetăţenii europeni şi
regretă faptul că, în comunicare, nu se menţionează rolul autori
tăţilor locale şi regionale în reducerea acestei ameninţări, în spe
cial în ceea ce priveşte lupta împotriva radicalizării violente;

67. îşi exprimă temerile cu privire la posibilitatea ca mecanis
mele preventive propuse de Comisie să servească numai la incrim
inarea anumitor grupuri etnice sau religioase, fără a avea vreun
efect asupra cauzelor profunde ale acţiunilor teroriste;

68. propune să se ia în considerare factorii politici, sociali şi
economici care pot juca un rol în intensificarea violenţei politice
din partea anumitor grupuri, înainte de examinarea diferitelor sale
origini naţionale, etnice sau religioase, care ar putea determina
sporirea rasismului şi xenofobiei;

O Europă solidară în materie de imigraţie şi de azil

69. reafirmă că Uniunea Europeană trebuie să dispună de o
autentică politică europeană în domeniul imigraţiei, bazată pe
principiile solidarităţii, încrederii reciproce şi coresponsabilităţii
statelor membre, care să respecte în totalitate drepturile omului,
menţinând totodată repartizarea existentă a competenţelor,
exercitându-şi pe deplin competenţele care îi revin în acest dome
niu şi respectând principiul subsidiarităţii;

70. aminteşte că autorităţile locale şi regionale se află în prima
linie în ceea ce priveşte punerea în aplicare a politicilor în materie
de imigraţie şi azil, fiind primele care trebuie să reacţioneze în faţa
impactului social şi economic pe care îl au fluxurile migratoare
asupra teritoriilor lor;

71. îndeamnă statele membre ale UE să îşi împartă responsabi
lităţile în ceea ce priveşte găzduirea şi integrarea refugiaţilor şi să
stabilească un mecanism de redistribuire între statele membre;

72. solicită Comisiei să asigure o mai bună coordonare a dife
ritelor instrumente existente pentru a stabili liniile de acţiune în
materie de imigraţie şi azil, amintind că acestea trebuie să se înte
meieze pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale;
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73. salută prioritatea acordată abordării globale a imigraţiei şi
este de acord cu importanţa acordată promovării unui parteneriat
veritabil şi echilibrat cu ţările de origine şi de tranzit, în vederea
gestionării fluxurilor migratorii în mod organizat;

74. aminteşte că UE ar trebui să ajusteze mai bine migraţia eco
nomică la necesităţile de pe pieţele forţei de muncă din statele
membre şi solicită crearea unui sistem comun de admisie, flexibil,
în cadrul căruia statele membre să poată determina numărul de
cetăţeni din afara UE care urmează a fi admişi;

75. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că solidaritatea
sporită se reduce la primirea utilitară şi selectivă a imigranţilor cu
înaltă calificare, conform necesităţilor percepute pe pieţele euro
pene ale forţei de muncă;

76. este de acord cu privire la necesitatea unei mai bune coor
donări între politica în materie de imigraţie şi politica externă a
Uniunii şi consideră că este nevoie de cooperare şi dialog cu ţările
terţe, atât pentru a combate imigraţia ilegală, cât şi pentru a pune
accentul pe migraţia legală; realizarea de investiţii în economia
acestor ţări terţe reprezintă un instrument mai eficient de aju
torare a persoanelor care intenţionează să emigreze din conside
rente economice; în ceea ce priveşte această sarcină, este esenţial
rolul autorităţilor locale şi regionale, în special al acelora care sunt
cel mai apropiate de ţările terţe sau care au cu acestea cele mai
puternice legături, deoarece ele pot acţiona ca platforme pentru
cooperarea UE cu aceste ţări;

77. consideră că diplomaţia locală ar trebui consolidată prin
dezvoltarea planului de acţiune al programului pentru un spaţiu
de libertate, securitate şi justiţie, dat fiind că autorităţile locale şi
regionale pot contribui substanţial la îmbunătăţirea relaţiilor şi a
condiţiilor de viaţă din oraşele şi regiunile de origine şi de tranzit;

78. este de acord cu privire la necesitatea ca instrumentele poli
ticii în materie de migraţie să fie utilizate în mod coerent şi soli
cită să se evalueze iniţiativele de tipul parteneriatelor pentru
mobilitate, precum şi constrângerile şi consecinţele din ţările de
origine, înainte de a se încheia noi acorduri;
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80. ia notă cu interes de iniţiativa de creare a unei funcţii de
observator pentru analiza şi înţelegerea fenomenelor migratoare
şi semnalează necesitatea ca această iniţiativă să nu intre în con
flict cu alte iniţiative existente. Nevoia de a organiza şi de a opti
miza instrumentele existente în acest domeniu este din ce în ce
mai presantă;

81. consideră că, în ciuda avantajelor evidente pe care le pre
zintă, propunerea privind un cod al imigraţiei ar trebui analizată
riguros, în special în contextul în care urmează a fi adoptată
Directiva privind o procedură unică de solicitare a unui permis în
vederea şederii şi ocupării unui loc de muncă, care include un set
comun de drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe cu şedere legală
pe teritoriul unui stat membru; trebuie să se garanteze că adop
tarea acestor instrumente nu creează confuzie şi nici nu sub
minează sistemul actual de drepturi şi garanţii pentru cetăţenii din
ţări terţe care îşi au reşedinţa pe teritoriul Uniunii Europene;

82. îşi exprimă gratitudinea faţă de Comisie pentru că aminteşte
rolul pe care îl joacă administraţiile locale şi regionale în materie
de integrare a imigranţilor (11) şi recunoaşte necesitatea lansării
unei dezbateri majore pe tema integrării în Europa; în acest con
text, subliniază încă o dată că politica de integrare nu trebuie să
constituie un instrument mascat de control al imigraţiei care să
condiţioneze, în special, reîntregirea familiei, ci trebuie să urmă
rească integrarea imigranţilor din punct de vedere social, econo
mic, cultural şi cetăţenesc după instalarea acestora pe teritoriul
unui stat membru;

83. consideră indispensabilă participarea autorităţilor locale şi
regionale şi a Comitetului Regiunilor la definirea priorităţilor anu
ale şi multianuale ale Fondului European de Integrare; de aseme
nea, crede că trebuie să se garanteze că statele membre gestionează
şi repartizează în mod corect resursele acestui fond administraţi
ilor locale şi regionale;

84. încurajează statele membre să invite autorităţile locale şi
regionale la următoarea conferinţă interministerială pe tema inte
grării, care se va desfăşura sub Preşedinţia spaniolă la începutul
anului 2010, şi să îmbunătăţească mecanismele de colaborare cu
platformele de tipul viitoarei ARLEM în domeniul migraţiei;

85. este de acord cu Comisia în privinţa faptului că munca la
negru şi traficul de persoane joacă un rol cheie în existenţa imi
graţiei clandestine în Europa şi încurajează statele membre să
caute strategii comune pentru rezolvarea acestor probleme;

79. împărtăşeşte îngrijorarea cu privire la gestionarea imigraţiei
economice pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi solicită elabo
rarea unei strategii – în spiritul Platformei europene pentru dialog
– la care să participe actorii locali, regionali şi naţionali din Uni
unea Europeană şi care să respecte dreptul statelor membre de a
determina volumul de admisii de resortisanţi din ţări terţe pentru
ocuparea unui loc de muncă, garantându-le totodată acestora con
diţii de muncă decente (10);

86. recunoaşte că îngrijorările cauzate de adoptarea Directivei
privind repatrierea impun să se acorde o atenţie sporită, dacă este
posibil, punerii în aplicare efective a acesteia şi îndeamnă Comi
sia să vegheze îndeaproape ca aplicarea Directivei privind
repatrierea, care va intra în vigoare în decembrie 2010, să se rea
lizeze în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale;

(10) A se vedea Avizul privind abordarea globală a migraţiei: instituirea
unei politici europene în domeniul imigraţiei forţei de muncă şi înca
drarea acesteia în relaţiile cu ţările terţe (CdR 296/2007 fin).

(11) A se vedea Concluziile seminarului Comitetului Regiunilor pe tema
„Rolul oraşelor şi al regiunilor în integrarea imigranţilor” (Atena,
16 octombrie 2008) (CdR 323/2008 fin).
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87. atrage atenţia asupra faptului că nu se poate vorbi de repatri
ere voluntară atât timp cât nu se stabilesc mecanisme de dialog cu
ţările de origine, care să garanteze că întoarcerea este viabilă şi că
nu se iniţiază un nou proiect de migraţie;
88. solicită să se acorde mai multă atenţie imigranţilor minori
neînsoţiţi, aspect care ar trebui inclus ca punct separat în planul
de acţiune al Programului de la Stockholm; subliniază necesitatea
de a se stimula solidaritatea, asumarea de responsabilităţi şi rep
artizarea sarcinilor financiare corespunzătoare între autorităţile
regionale, naţionale şi europene în ceea ce priveşte fenomenul
minorilor neînsoţiţi şi îndeamnă Comisia să propună măsuri mai
severe pentru reţelele de trafic de persoane care exploatează
minorii;
89. solicită Comisiei să garanteze că mecanismele sistemelor de
azil din statele membre corespund progreselor realizate către cre
area unui sistem european comun de azil, bazat pe Convenţia de
la Geneva şi pe celelalte instrumente internaţionale conexe;
lansează un avertisment cu privire la semnarea de noi acorduri de
readmisie cu state care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la
Geneva;
90. având în vedere divergenţele considerabile dintre ratele de
acceptare ale cererilor de azil din diferitele state membre, reco
mandă revizuirea sistemului european comun de azil, astfel încât
responsabilitatea examinării unei cereri de azil să îi revină statului
în care aceasta a fost depusă, garantându-se totodată solidaritatea
între statele membre;
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91. solicită Comisiei să depună eforturi pentru a garanta buna
funcţionare a Biroului European de Sprijin pentru Azil şi să ia în
considerare includerea autorităţilor locale şi regionale în activită
ţile sale, precum şi implicarea Comitetului Regiunilor, atunci când
dimensiunea locală şi regională a temelor tratate reclamă acest
lucru;
92. recunoaşte importanţa pe care o are, pentru autorităţile
locale şi regionale, integrarea persoanelor refugiate sau care bene
ficiază de protecţie internaţională şi solicită ca autorităţile locale
şi regionale să poată participa la stabilirea unui mecanism de rein
stalare internă;
93. solicită să se facă progrese în analizarea viabilităţii procesării
comune a cererilor de azil şi este de acord cu Comisia în ceea ce
priveşte necesitatea de reexaminare a Fondului European pentru
Refugiaţi, în gestionarea căruia autorităţile locale şi regionale ar
trebui să fie implicate în mai mare măsură;
94. subliniază că statele membre, în conformitate cu principiul
subsidiarităţii, trebuie să implice autorităţile locale şi regionale în
elaborarea politicilor legate de crearea unui spaţiu european al
libertăţii, securităţii şi justiţiei;
95. în final, cere ca planul de acţiune rezultat din Programul de
la Stockholm să fie credibil; planul ar trebui însoţit de o finanţare
mai amplă pentru spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. Acest
lucru va necesita coordonarea instrumentelor financiare interne
cu instrumentele legate de relaţiile UE cu ţările terţe.

Bruxelles, 7 octombrie 2009
Preşedintele
Comitetului Regiunilor
Luc VAN DEN BRANDE
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(Acte pregătitoare)


COMITETUL REGIUNILOR




A 81-A SESIUNE PLENARĂ DIN 5-7 OCTOMBIE 2009
Avizul Comitetului Regiunilor privind competitivitatea transportului feroviar de marfă
(2010/C 79/09)

COMITETUL REGIUNIOR

— întâmpină cu satisfacţie actul legislativ care reglementează condiţiile de funcţionare a reţelei feroviare
europene pentru un transport de marfă competitiv. Obiectivul este crearea unei reţele de transport de
marfă performante prin utilizarea inteligentă a infrastructurii existente sau extinderea acesteia;
— consideră că aplicarea consecventă a dispoziţiilor actului legislativ menţionat anterior va spori foarte
rapid eficienţa transportului feroviar, acesta fiind modul de transport cel mai ecologic şi cel mai sigur,
care va putea face concurenţă celorlalte moduri în materie de eficienţă;
— consideră că crearea coridoarelor feroviare de transport de marfă trebuie realizată în conexiune cu alte
moduri de transport, prin terminale corespunzătoare, fie ele terestre, maritime sau aeriene, şi că aces
tea trebuie să includă şi porturile interioare;
— atrage atenţia asupra înfiinţării de centre logistice la care să participe colectivităţile locale şi regionale,
care ar trebui avută în vedere la crearea reţelei feroviare europene pentru un transport de marfă com
petitiv. Autorităţile locale şi regionale trebuie implicate în planificarea şi dezvoltarea unor astfel de cen
tre logistice;
— insistă asupra anumitor dispoziţii ale regulamentului care ar putea duce la sporirea excesivă a unei biro
craţii inutile în mecanismele de gestionare a reţelei feroviare europene;
— subliniază că transportul feroviar de marfă este, în comparaţie, mai ecologic, mai sigur şi mai în
măsură, prin sporirea eficienţei şi competitivităţii sale, să reprezinte o alternativă la modurile de trans
port cu consum mai ridicat de energie, mai puţin adaptate nevoilor utilizatorilor şi mai periculoase;
— subliniază că înfiinţarea unei reţele europene de transport feroviar necesită o structură internaţională
care să fie capabilă să sporească nivelul de coordonare dintre statele membre şi gestionarii de infra
structură, în cadrul coridoarelor de transport individuale.
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Raportor: dl Witold Krochmal, primarul oraşului Wołów, (PL-UEN-AE)
Document de referinţă
Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reţeaua feroviară europeană
pentru un transport de marfă competitiv
COM(2008) 852 final

I.

RECOMANDĂRI POLITICE

INTRODUCERE

1. Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului UE privind crearea unei reţele feroviare europene pen
tru un transport de marfă competitiv a fost adoptată ţinând seama
de necesitatea realizării celui mai eficient, ecologic şi sigur sistem
de transport de marfă, în serviciul cetăţenilor şi agenţilor
economici.
2. În conformitate cu prevederile Cărţii albe privind transpor
turile publicate în 2001 şi în lumina schimbărilor survenite în
structura UE, precum şi a provocărilor constante cu care se con
fruntă statele membre UE, este necesar să se pună accentul pe dez
voltarea comodalităţii tuturor modurilor de transport.
3. În vreme ce în domeniul transportului rutier şi aerian au fost
deja aplicate cu succes o serie de măsuri cu efecte pozitive, pentru
transportul feroviar este necesar încă să se întreprindă anumite
acţiuni.
4. Propunerea în cauză a fost elaborată în urma unor ample
consultări cu statele membre, operatorii feroviari, gestionarii de
infrastructuri, precum şi cu reprezentanţii industriei şi ai
transportatorilor.
5. Concluziile acestor lucrări au confirmat faptul că crearea de
coridoare feroviare internaţionale pentru un transport de marfă
competitiv va spori rapid competitivitatea căilor ferate şi va con
tribui la îmbunătăţirea indicatorilor macroeconomici.

8. Comitetul consideră că crearea coridoarelor feroviare de
transport de marfă trebuie realizată în conexiune cu alte moduri
de transport, prin terminale corespunzătoare, fie ele terestre,
maritime sau aeriene, şi că acestea trebuie să includă şi porturile
interioare.
9. Comitetul atrage atenţia asupra înfiinţării de centre logistice
la care să participe colectivităţile locale şi regionale, care ar trebui
avută în vedere la crearea reţelei feroviare europene pentru un
transport de marfă competitiv. Autorităţile locale şi regionale tre
buie implicate în planificarea şi dezvoltarea unor astfel de centre
logistice.
10. Comitetul insistă asupra anumitor dispoziţii ale regulamen
tului care ar putea duce la sporirea excesivă a unei birocraţii inu
tile în mecanismele de gestionare a reţelei feroviare europene.
11. Comitetul subliniază că transportul feroviar de marfă este,
în comparaţie, mai ecologic, mai sigur şi mai în măsură, prin
sporirea eficienţei şi competitivităţii sale, să reprezinte o alterna
tivă la modurile de transport cu consum mai ridicat de energie,
mai puţin adaptate nevoilor utilizatorilor şi mai periculoase.
12. Ar fi util ca acţiunile să se concentreze asupra îmbunătăţirii
eficienţei transportului feroviar european şi asupra sporirii com
petitivităţii sale, rezolvând cât mai curând problemele existente,
de exemplu:
—

prin îmbunătăţirea colaborării dintre gestionarii de infra
structuri şi statele membre, pentru eliminarea efectelor tre
cerilor de frontieră, realizarea de investiţii şi îmbunătăţirea
cooperării şi coordonării dintre diversele tipuri de trafic în
exploatarea reţelei feroviare;

—

prin construirea şi dezvoltarea de terminale intermodale,
care să servească transportului feroviar, precum şi prin spor
irea eficienţei lor în funcţionare, utilizând cele mai recente
tehnologii în exploatarea acestora;

—

prin îmbunătăţirea considerabilă a interoperabilităţii;

—

prin minimizarea pierderilor de eficienţă care rezultă din
dezmembrarea întreprinderilor în urma deschiderii pieţei;

—

prin crearea unei reţele feroviare eficiente, care să conecteze
întreaga Uniune Europeană pe axa nord-sud şi est-vest.

Recomandări politice
6. Comitetul Regiunilor întâmpină cu satisfacţie actul legislativ
care reglementează condiţiile de funcţionare a reţelei feroviare
europene pentru un transport de marfă competitiv. Obiectivul
este crearea unei reţele de transport de marfă performante prin
utilizarea inteligentă a infrastructurii existente sau extinderea
acesteia.
7. Comitetul consideră că aplicarea consecventă a dispoziţiilor
actului legislativ menţionat anterior va spori foarte rapid eficienţa
transportului feroviar, acesta fiind modul de transport cel mai
ecologic şi cel mai sigur, care va putea face concurenţă celorlalte
moduri în materie de eficienţă.

13. În ceea ce priveşte aceste acţiuni, trebuie utilizată experienţa
iniţiativelor şi lucrărilor deja efectuate atât la nivel naţional, cât şi
internaţional, în următoarele domenii:
—

accesul şi tarifarea infrastructurii;
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—

gestionarea capacităţii şi traficului coridoarelor de transport;

—

ecartamentele diferite;

—

securitatea traficului feroviar;

—

—

dezvoltarea interoperabilităţii transportului feroviar.

nerespectarea normelor privind punctualitatea transportu
lui, mai ales în cazul transporturilor combinate (feroviar şi
rutier, de exemplu);

—

absenţa unui consens cu privire la dimensiunile şi lungimile
uniforme optime ale trenurilor, pentru sporirea capacităţii
transporturilor şi pentru protecţia mediului.

Este nevoie, în plus, de următoarele măsuri:
—

o extindere a reţelelor în funcţie de capacităţi,

—

construcţia unor trasee ocolitoare performante pentru trans
portul de marfă (asemănătoare şoselelor ocolitoare din
cadrul transportului rutier) în cazul nodurilor feroviare cu
trafic foarte intens.

14. Experienţa reţelelor transeuropene de transport (RTE-T), a
sistemului de gestionare a traficului feroviar european (ERTMS),
precum şi a altor acţiuni întreprinse până în prezent va permite
crearea mult mai rapidă şi eficientă a reţelei feroviare europene
pentru un transport de marfă competitiv, datorită efectului de sin
ergie al tuturor acţiunilor.
15. Pentru ca ideea creării unei reţele feroviare europene să
poată fi pusă în practică este nevoie de înfiinţarea unei structuri
internaţionale capabile să stimuleze coordonarea dintre statele
membre şi gestionarii de infrastructuri în cadrul diverselor cori
doare de transport. Această structură ar trebui să oblige statele
membre să-şi îndeplinească angajamentele luate în ceea ce pri
veşte înfiinţarea coridoarelor.
16. Este necesar ca organele responsabile ale UE sau din statele
membre, adică structurile de gestionare corespunzătoare, să
depună în continuare eforturi pentru eliminarea restricţiilor care
există în prezent şi care determină o reducere a eficienţei şi, prin
aceasta, o scădere a competitivităţii transportului feroviar de
marfă, cum ar fi:
—

eliminarea
barierelor
transfrontalier;

—

lipsa unor programe armonizate de formare a mecanicilor
de locomotivă, care să includă normele de trafic feroviar din
toată Uniunea;

lingvistice

în

transportul

—

inexistenţa unor norme comune în materie de securitate şi
sarcina utilă;

—

utilizarea eterogenă a tehnologiilor informaţiei şi comuni
cării (TIC), precum şi a sistemelor radio sau satelit;

—

lipsa unui sistem şi a unei responsabilităţi civile uniforme
pentru încărcăturile transportate prin lanţuri de transport
intermodale;

—

numeroasele probleme de natură tehnică şi administrativă
din traficul feroviar internaţional, care survin la trecerea
frontierelor;

—

eliminarea limitărilor de capacitate, în special, în aglomerări,
pentru a se putea separa transportul de marfă de cel de călă
tori, mărind astfel competitivitatea transportului feroviar în
ansamblul său, în măsura în care acest lucru este posibil din
punct de vedere tehnic şi al planificării;

17. Este recomandabilă introducerea unor standarde feroviare
pentru a se reduce costurile logistice, pentru a se spori competi
tivitatea şi accesibilitatea pieţelor, pentru a se consolida interop
erabilitatea şi intermodalitatea, pentru a se asigura echilibrul între
dezvoltarea economică şi cerinţele de mediu şi pentru a trans
forma transportul feroviar într-o parte integrantă, cu valoare adă
ugată, a reţelei antreprenoriale europene, contribuind la
optimizarea proceselor de producţie, de aprovizionare şi de
distribuţie.
18. În cazul în care nu este posibil transferul de competenţe
către un astfel de organ pentru eliminarea barierelor, UE sau
statele membre ar trebui să elimine aceste obstacole prin acţiuni
directe.
19. Structura de gestionare a coridoarelor nu trebuie să se biro
cratizeze, ci trebuie să funcţioneze în mod flexibil, în funcţie de
situaţia pieţei, şi să reziste la interferenţele nejustificate ale state
lor membre sau ale instituţiilor comunitare.
20. Cererea de servicii de transport ar trebui să determine numă
rul de coridoare de transport feroviar de marfă care trebuie create
în fiecare ţară.
21. Crearea unei reţele feroviare europene, menite să asigure un
transport competitiv de marfă, îşi va atinge obiectivele stabilite
dacă se instaurează o strânsă cooperare cu autorităţile locale şi
regionale din zonele traversate de aceste coridoare.
22. Această cooperare trebuie să aibă loc atât la nivel de plani
ficare şi coordonare a investiţiilor aferente creării de reţele, cât şi
la nivel de exploatare, reparare şi modernizare a coridoarelor de
transport feroviar, ţinând seama de infrastructura şi de traficul
existente.
23. Dată fiind necesitatea asigurării unor căi de bună calitate
pentru transportul de marfă, precum şi a fiabilităţii acestora şi a
unor bune servicii de transport, pentru rutele care nu pot fi sepa
rate în căi distincte pentru transportul de marfă şi cel de călători,
trebuie să se stabilească, luându-se în considerare interesele regio
nale şi locale, principii de funcţionare pentru fiecare tip de trans
port, astfel încât această situaţie să nu afecteze negativ mobilitatea
populaţiei şi nici să nu dăuneze altor interese ale comunităţii.
24. O planificare regională şi locală adecvată în materie de
amenajare a teritoriului, care să includă traseul coridoarelor şi
amplasarea terminalelor şi a staţiilor de transbordare, ar spori
considerabil eficienţa reţelelor şi, în acelaşi timp, ar contribui la
îmbunătăţirea situaţiei economice a oraşelor şi regiunilor în cauză.
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25. Sunt indispensabile intervenţiile autorităţilor locale şi regio
nale ale statelor membre ale UE, pentru adaptarea traficului rutier
la distribuirea şi livrarea către consumatori a mărfurilor transpor
tate pe cale ferată.

32. Este indispensabil să se realizeze o coexistenţă optimă în
teritoriu între reţelele de mare viteză, de viteză convenţională şi de
proximitate pentru transportul de călători şi reţelele de transport
de marfă de toate tipurile.

26. Autorităţile locale şi regionale au mai multe posibilităţi de
cooperare şi dialog cu producătorii şi operatorii care exploatează
transportul feroviar şi sunt în măsură să îi orienteze mult mai efi
cient pe utilizatorii serviciilor de transport către alegerea unui
mod de transport sau a unui anumit itinerar. Aceasta ar garanta
un comportament optim al întreprinderilor în momentul alegerii
mijloacelor de transport pentru produsele lor, din punct de vedere
al protecţiei mediului, al fiabilităţii, al rapidităţii şi, bineînţeles,
al competitivităţii în ceea ce priveşte preţul.

33. În ceea ce priveşte definirea parametrilor specifici pentru
liniile feroviare din coridoarele de transport, va fi indispensabilă
modificarea organizării traficului rutier şi feroviar în zonele
urbane traversate de coridoarele de transport de marfă. În acest
scop, este necesar ca autorităţile locale şi regionale să dispună de
instrumente financiare adecvate, care le vor da posibilitatea de a
efectua investiţii şi lucrări de modernizare necesare pentru trece
rea căilor ferate prin aceste zone urbanizate. În acelaşi timp, tre
buie să fie simplificat cadrul legislativ al exproprierilor de terenuri
pentru cauză de utilitate publică, astfel încât principiul compen
saţiilor juste pentru terenurile expropriate să nu obstrucţioneze
proiectele de modernizare sau de construcţii planificate pentru
liniile feroviare şi elemente de infrastructură.

II.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

27. Comitetul Regiunilor consideră că, întrucât realizarea pieţei
interne feroviare reprezintă un element indispensabil în cadrul
Strategiei de la Lisabona şi al strategiei pentru dezvoltare durabilă
în Uniunea Europeană, Regulamentul Parlamentului European şi
al Consiliului propus spre examinare este un act legislativ esen
ţial, care va permite transportului feroviar să concureze cu alte
moduri de transport, mai puţin ecologice şi mai puţin adaptate
nevoilor utilizatorilor. În cadrul punerii în aplicare, la atribuirea
traseelor pentru transportul prioritar de marfă, trebuie să se ţină
seama în mod adecvat de traficul deja existent, de exemplu, de ser
viciile de transport de călători. În principiu, traficul naţional de
marfă trebuie să se bucure şi el de aceeaşi prioritate ca şi cel
transfrontalier.

28. În aplicarea regulamentului, un rol semnificativ le va reveni
autorităţilor locale şi regionale care, printr-o planificare corespun
zătoare, o gestionare competentă a investiţiilor în şosele, căi ferate
regionale şi porturi, pot spori considerabil eficienţa şi competi
tivitatea transportului feroviar.

29. Este indispensabilă stabilirea, împreună cu gestionarii cori
doarelor de transport şi cu autorităţile locale şi regionale, a unor
principii pentru transportul materialelor periculoase.

30. Chiar dacă deciziile privind crearea de coridoare de trans
port de marfă vor fi examinate şi aprobate la nivel comunitar, îna
inte de aceasta, în etapa de planificare şi de aprobare la nivel
naţional, trebuie să fie consultate în fiecare caz autorităţile locale
şi regionale.

31. Aceste consultări vor avea ca scop identificarea elementelor
de infrastructură, care, în contextul creării de coridoare, sunt nece
sare pentru ca traseele acestora să nu influenţeze negativ viaţa
comunităţilor locale din regiunile traversate, precum şi facilitarea
alegerii teritoriilor celor mai adecvate pentru traseele acestor
coridoare.

34. Aceste instrumente ar trebui să fie disponibile într-un ter
men care să permită punerea în aplicare a dispoziţiilor de la arti
colul 3 alineatul (3) din capitolul II al regulamentului aflat în
dezbatere, şi anume respectarea termenelor regulamentare obli
gatorii stabilite de acesta pentru crearea diverselor coridoare de
transport de marfă.

35. Centrele logistice existente, care sunt administrate împreună
cu autorităţile locale şi regionale, ar trebui utilizate în mod efici
ent şi integrate în reţeaua de coridoare de transport feroviar de
marfă.

36. Această integrare a infrastructurilor gestionate de autorită
ţile teritoriale ar trebui să permită, în conformitate cu articolul 4
alineatul (2) din regulament, participarea reprezentanţilor autori
tăţilor locale şi regionale în cadrul organelor de gestionare a cori
doarelor de transport de marfă.

37. Numărul de coridoare pentru transportul feroviar de marfă
în diversele state membre ale UE, în conformitate cu articolul 3
din regulament, trebuie stabilit în funcţie de cererea potenţială de
servicii de transport, de rezultatele unei analize a eficacităţii aces
tora şi de posibilităţile tehnice reale de creare a acestor coridoare
în termenele prevăzute de regulament.

38. Ar trebui să se renunţe la stabilirea unui număr obligatoriu
de coridoare de transport pentru fiecare stat membru al UE, pe
baza criteriului volumului de tone-kilometri de transport feroviar
de marfă efectuat în aceste ţări.

39. Studiul de piaţă prevăzut la articolul 5 alineatul (3) din regu
lament trebuie să fie realizat în funcţie de necesităţile care vor fi
stabilite de gestionarii de coridoare. În acest context, nu ar trebui
să fie efectuat în fiecare an în mod obligatoriu, cum prevede
regulamentul.
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40. În prima fază de punere în aplicare a regulamentului, decizi
ile privind amplasarea coridoarelor feroviare de transport de
marfă trebuie să se bazeze exclusiv pe motive de fond, cum ar fi
eficienţa, accesibilitatea, calitatea şi dimensiunea infrastructurii,
lăsând la o parte, pe cât posibil, motivele politice.

norme previn efectele nefaste asupra zonelor locuite. Toate acţiu
nile în acest sens trebuie să se efectueze pe baza unor criterii care
1) să asigure că locuitorii din vecinătatea coridoarelor de trans
port de marfă nu sunt dezavantajaţi din punctul de vedere al
cerinţelor de igienă şi al condiţiilor de trai şi 2) să acorde priori
tate securităţii traficului.

41. La crearea de coridoare de transport de marfă, este necesară
monitorizarea respectării normelor în materie de protecţie a
mediului şi de sănătate publică, mai ales în ceea ce priveşte zgo
motul, securitatea traficului şi alte fenomene, deoarece aceste

42. Comitetul Regiunilor solicită Comisiei Europene să aplice
cât mai curând regulamentul care face obiectul examinării şi să ia
în considerare observaţiile şi propunerile formulate în prezentul
aviz.

Bruxelles, 7 octombrie 2009
Preşedintele
Comitetului Regiunilor
Luc VAN DEN BRANDE
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Avizul Comitetului Regiunilor privind pachetul Medicamente
(2010/C 79/10)

COMITETUL REGIUNILOR

— subliniază că nevoile şi interesele pacienţilor trebuie să aibă întotdeauna prioritate;
— consideră că cea mai importantă sarcină a industriei farmaceutice constă în dezvoltarea, pe baza unor
criterii de calitate şi siguranţă, a unor medicamente a căror eficienţă şi siguranţă au fost demonstrate
prin teste clinice, care să corespundă nevoilor terapeutice ale pacienţilor, îmbunătăţind, astfel, calita
tea vieţii acestora. Investiţiile întreprinderilor trebuie, prin urmare, direcţionate către cercetare şi dez
voltare;
— consideră că este dificil ca astfel de canale de informare să se limiteze la ceea ce este definit drept publi
caţii referitoare la sănătate şi propune, de aceea, eliminarea acestor canale de informare din propu
nere, cu excepţia informaţiilor oferite de organizaţiile pacienţilor;
— insistă ca propunerea privind medicamentele falsificate să nu întârzie introducerea pe piaţă a medica
mentelor generice;
— solicită Comisiei să urmărească evoluţia preţurilor, pentru a se asigura că procedura de autorizare pro
pusă nu conduce la creşterea preţurilor medicamentelor;
— subliniază că sarcina organelor regionale însărcinate cu farmacovigilenţa nu ar trebui să se limiteze la
colectarea informaţiilor, ci ar trebui să includă şi informarea, prevenirea, consultanţa şi evaluarea cu
privire la avantaje şi riscuri; organele regionale însărcinate cu farmacovigilenţa colaborează la elabo
rarea rapoartelor de sănătate şi la conferinţele privind sănătatea.
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dna Susanna HABY (SE/PPE), membru al Comitetului executiv al oraşului Göteborg

Documente de referinţă
Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor
de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente, în ceea ce priveşte
informarea publicului larg în privinţa medicamentelor de uz uman care se eliberează pe bază de prescripţii
medicale
COM(2008) 662 final - 2008/0255 (COD)
Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare, în ceea ce priveşte infor
maţiile destinate publicului larg referitoare la medicamentele eliberate pe bază de reţetă, a Directivei
2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman
COM(2008) 663 final - 2008/0256 (COD)
Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare, în ceea ce priveşte far
macovigilenţa medicamentelor de uz uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a proceduri
lor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire
a unei Agenţii Europene pentru Medicamente
COM(2008) 664 final - 2008/0257 (COD)
Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare, în ceea ce priveşte farma
covigilenţa, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz
uman
COM(2008) 665 final - 2008/0260 (COD)
Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor - Medicamente sigure, inovatoare şi accesibile: o viziune reînnoită asupra sectorului
farmaceutic
COM(2008) 666 final.
Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2001/83/CE
privind prevenirea pătrunderii în lanţul legal de aprovizionare a medicamentelor falsificate în ceea ce pri
veşte identitatea, istoricul sau sursa acestora
COM(2008) 668 final.

I.

RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR,

Observaţii generale
1. în cea mai mare parte, salută iniţiativele Comisiei prezentate
în cadrul „pachetului Medicamente”. În avizele sale anterioare (1),
Comitetul Regiunilor a solicitat din partea DG Întreprinderi o
politică în domeniul medicamentelor şi a pledat pentru o mai
bună armonizare cu politica în domeniul sănătăţii a DG Sănătate
şi Protecţia Consumatorilor. Comitetul consideră că iniţiativa
(1) În avizul său privind Cartea albă „Împreună pentru sănătate: O abor
dare strategică pentru UE 2008-2013” din 9 şi 10 aprilie 2008, Comi
tetul Regiunilor „atrage atenţia asupra faptului că strategia nu
abordează chestiunea medicamentelor […]; prin urmare, recomandă
analizarea mai detaliată a chestiunii medicamentelor.”

legislativă privind farmacovigilenţa şi obiectivul de îmbunătăţire
a eficienţei colectării datelor despre efectele adverse reprezintă o
contribuţie importantă la protecţia sănătăţii publice în Uniunea
Europeană;
2. subliniază că este foarte important ca tratamentele medica
mentoase să se realizeze într-un mod justificat din punct de vedere
etic, medical şi economic. Scopul urmărit trebuie să fie ca pacien
tul să primească la timp şi în doza corectă medicamentul potrivit
pentru el, astfel încât resursele să fie folosite cât mai bine posibil.
Nevoile şi interesele pacienţilor trebuie să aibă întotdeauna
prioritate;
3. consideră că autorităţile locale şi regionale sunt direct afec
tate de propunerea de directivă, deoarece, în multe state membre,
acestea sunt responsabile de asigurarea serviciilor de sănătate. Pro
punerea Comisiei nu a ţinut seama de rolul nivelului local şi
regional. Ar trebui respectat principiul subsidiarităţii;
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4. salută măsurile luate în considerare de Comisie pentru limi
tarea efectelor dăunătoare ale medicamentelor asupra mediului.
Aceste măsuri ar trebui însă prezentate mai detaliat;

respectarea criteriilor de calitate stabilite şi prin canalele existente.
Nu trebuie permisă publicitatea la televiziune, la radio şi prin alte
canale nespecifice de comunicare;

Comunicarea „Medicamente sigure, inovatoare şi accesibile:
o viziune reînnoită asupra sectorului farmaceutic”
[COM(2008) 666 final]

6. subliniază că este foarte important să se asigure un echilibru
între competitivitate şi sănătatea publică;

13. consideră că informaţiile furnizate de societăţile farmaceu
tice ar trebui supuse unui control de calitate şi, în conformitate cu
legislaţia naţională, aprobate în prealabil fie de statul membru în
care este autorizat medicamentul, fie, în cazul unor medicamente
autorizate în mod centralizat, de UE. Statele membre decid sin
gure cu privire la sistemul de supraveghere adecvat, pentru a
garanta că sunt respectate dispoziţiile privind medicamentele
recunoscute reciproc în conformitate cu Directiva 2001/83/CE.
Medicamentele autorizate printr-o procedură centralizată sunt
supuse supravegherii la nivel european în conformitate cu Regu
lamentul (CE) 726/2004;

7. consideră că toate părţile interesate ar trebui să se asigure că
medicamentele biosimilare (medicamente biologice care au fost
recunoscute prin intermediul unei proceduri parţial similare celei
utilizate pentru medicamentele generice) şi medicamentele
generice (medicamente care nu sunt protejate de brevete) sunt
accesibile imediat după expirarea brevetului, au calitatea optimă
pentru pacient şi au fost fabricate în conformitate cu standarde
foarte stricte;

14. consideră că este necesar să se elimine excepţia referitoare
la publicitatea cu privire la campaniile de vaccinare şi alte cam
panii care servesc sănătăţii publice. Informaţiile privind aceste
medicamente ar trebuie să facă obiectul aceleaşi legislaţii ca şi alte
medicamente care se eliberează doar pe bază de reţetă medicală.
Excepţia de la interdicţia publicităţii ar trebui menţinută doar în
ceea ce priveşte vaccinarea profilactică înainte de călătorii;

5. recunoaşte rolul industriei farmaceutice în UE ca bază ştiin
ţifică a sistemului de sănătate, precum şi rolul său de actor
economic;

8. recomandă Comisiei să ţină seama de concluziile analizei sec
toriale a sectorului farmaceutic (2);
Informaţiile destinate publicului larg referitoare la
medicamentele de uz uman eliberate pe bază de reţetă
[COM(2008) 663 final şi COM(2008) 662 final]
9. consideră că publicul este interesat de deciziile privind pro
pria sănătate, iar acest interes va creşte şi mai mult pe viitor;
10. consideră că cea mai importantă sarcină a industriei farma
ceutice constă în dezvoltarea, pe baza unor criterii de calitate şi
siguranţă, a unor medicamente a căror eficienţă şi siguranţă au
fost demonstrate prin teste clinice, care să corespundă nevoilor
terapeutice ale pacienţilor, îmbunătăţind astfel calitatea vieţii aces
tora. Investiţiile întreprinderilor trebuie, prin urmare, direcţion
ate către cercetare şi dezvoltare;
11. sprijină societăţile farmaceutice în îndeplinirea obligaţiilor
care le revin în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii informaţi
ilor prezentate pe ambalaje şi în prospectele destinate pacienţilor,
într-un format care să fie accesibil şi uşor de înţeles, în cel puţin
două limbi comunitare, în conformitate cu legislaţia în vigoare,
astfel putându-se garanta o mai bună utilizare a medicamentelor;
aceste societăţi ar trebui încurajate să instituie un sistem care să
garanteze trasabilitatea produselor şi substanţelor medicale;
12. sprijină menţinerea interdicţiei privind publicitatea pentru
medicamentele eliberate pe bază de reţetă medicală. De asemenea,
trebuie controlată „promovarea” prin mass-media a bolilor şi tul
burărilor de către societăţile farmaceutice cu scopul de a evita
interdicţia. Societăţile farmaceutice trebuie să poată informa des
pre medicamentele eliberate pe bază de reţetă medicală doar cu
(2) Analiza sectorială a sectorului farmaceutic, raport intermediar (docu
ment de lucru, DG Concurenţă), 28 noiembrie 2008.

15. se pronunţă pentru valorizarea şi promovarea rolului per
sonalului de îngrijire local în ceea ce priveşte informarea pacien
ţilor şi pentru clarificarea rolului diferiţilor actori. Informarea
pacienţilor şi preocuparea pentru satisfacerea nevoilor acestora
reprezintă baza relaţiei de încredere care constituie nucleul siste
mului de sănătate;
16. consideră că este important ca informarea să se refere atât
la riscuri, cât şi la beneficiile medicamentului. Pentru CoR, aceasta
reprezintă o parte fundamentală a cerinţei ca informaţiile furni
zate de societăţile farmaceutice să nu fie de natură comercială;
17. doreşte să se asigure că şi pe viitor canalele de informare ale
autorităţilor sau instituţiilor din sistemul de sănătate vor putea
conţine informaţii privind medicamentele eliberate pe bază de
reţetă medicală, precum şi comparaţii între diferitele alternative de
tratament;
18. consideră că este dificil ca astfel de canale de informare să
se limiteze la ceea ce este definit drept publicaţii referitoare la
sănătate şi propune, de aceea, eliminarea acestor canale de infor
mare din propunere, cu excepţia informaţiilor oferite de organi
zaţiile pacienţilor;
19. subliniază că este foarte important ca directiva să nu fie
interpretată în statele membre într-un mod foarte divergent. De
aceea, Comisia ar trebui să elaboreze o sinteză a practicilor referi
toare la sistemele de supraveghere şi să o transmită statelor
membre;
20. consideră că posibilitatea ca farmaciile să informeze despre
medicamentele eliberate pe bază de reţetă medicală trebuie anali
zată mai detaliat de către Comisie;
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Prevenirea pătrunderii în lanţul legal de aprovizionare a
medicamentelor falsificate în ceea ce priveşte identitatea,
istoricul sau sursa acestora [COM(2008) 668 final]
21. se pronunţă în favoarea propunerii de creare a unei reţele
coordonate, formată din toate părţile afectate de falsificarea medi
camentelor, în vederea îmbunătăţirii identificării medicamentelor
falsificate, împiedicării intrării acestora în circuitul farmaceutic,
precum şi a unei responsabilizări sporite a vânzătorilor şi
cumpărătorilor;
22. solicită Comisiei să ia măsuri pentru combaterea problemei
medicamentelor falsificate şi în afara lanţului legal de aprovizio
nare. În directivă se prevede ca dispoziţiile acesteia să fie valabile
doar pentru medicamentele care sunt destinate vânzării în statele
membre (3);
23. este de părere că cetăţenii trebuie informaţi şi sensibilizaţi
mai bine cu privire la riscurile şi potenţialele efecte secundare ale
medicamentelor din afara lanţului de distribuţie legal;

C 79/53

30. consideră că atât pacienţii, cât şi instituţiile sistemului de
sănătate trebuie încurajaţi să comunice efectele adverse. Persona
lul medical calificat are obligaţia de a comunica informaţiile aflate
despre orice reacţii adverse ale medicamentelor. Acest lucru este
important în special în cazul medicamentelor care sunt autorizate
în anumite condiţii. O modalitate de a indica clar acest lucru paci
enţilor o constituie utilizarea unui simbol comun sau a unui
sistem agreat de simboluri pe ambalaj şi furnizarea informaţiilor
de securitate în cel puţin două limbi comunitare;

31. consideră că instituţiile sistemului de sănătate ar trebui să
poată solicita verificarea siguranţei unui medicament şi să aibă
acces, prin intermediul centrelor regionale sau naţionale de far
macovigilenţă, la informaţiile din baza de date europeană privind
efectele adverse;

32. solicită ca toate centrele regionale de farmacovigilenţă să
devină parte integrantă a sistemului de sănătate publică şi princi
palul punct de contact pentru pacienţi în chestiuni de
farmacologie;

24. solicită Comisiei să ia măsuri corespunzătoare pentru a asi
gura trasabilitatea integrală a medicamentelor, în special prin
recunoaşterea fiecărui ambalaj de medicamente la nivel european;
25. sprijină posibilitatea menţinerii unui comerţ paralel cu
medicamente sigure, deoarece acesta contribuie la diminuarea
preţurilor medicamentelor;
26. insistă ca directiva să nu întârzie introducerea pe piaţă a
medicamentelor generice;
27. solicită Comisiei să urmărească evoluţia preţurilor, pentru a
se asigura că procedura de autorizare propusă nu conduce la creş
terea preţurilor medicamentelor; reaminteşte că măsurile preco
nizate trebuie concepute astfel încât să se ajungă la un echilibru
între siguranţa sporită şi preţurile mai ridicate;
28. invită Comisia ca, în legătură cu statele membre, să susţină
elaborarea unei convenţii internaţionale de luptă împotriva con
trafacerii de medicamente, înăsprind astfel sancţiunile aplicate
contrafacerii de medicamente, sau să prevadă adăugarea unui pro
tocol adiţional la Convenţia de la Palermo împotriva criminalităţii
organizate;

Farmacovigilenţa medicamentelor de uz uman [COM(2008)
664 final şi COM(2008) 665 final]

33. consideră că publicarea efectelor secundare trebuie să facă
obiectul unui studiu prealabil, întemeiat şi validat de autorităţile
competente, înainte de difuzarea informaţiei în rândul pacienţilor;

34. subliniază că sarcina organelor regionale însărcinate cu far
macovigilenţa nu ar trebui să se limiteze la colectarea informaţi
ilor, ci ar trebui să includă şi informarea, prevenirea, consultanţa
şi evaluarea cu privire la avantaje şi riscuri; organele regionale
însărcinate cu farmacovigilenţa colaborează la redactarea rapoar
telor de sănătate şi la conferinţele privind sănătatea. În plus, obiec
tivul trebuie să constea în îmbunătăţirea cooperării între medici,
farmacişti şi grupurile de întrajutorare pe teme de medicaţie ale
pacienţilor;

35. apreciază că modificările propuse în legătură cu prospectul
medicamentului, în special în ceea ce priveşte supravegherea
atentă a efectelor adverse ale anumitor medicamente, contribuie
la modificarea mai rapidă a conţinutului prospectului. Astfel se
poate ajunge la prospecte depăşite, care induc în eroare pacientul
sau îi comunică informaţii false. Pe termen lung trebuie făcute
eforturi pentru ca medicamentul să fie însoţit de un prospect
actual în momentul eliberării către utilizator. Personalul medical
calificat ar trebui să informeze pacienţii cu privire la efectele
adverse care nu au putut fi încă incluse în prospect, atunci când
acest lucru este considerat necesar având în vedere situaţia speci
fică a fiecărui pacient;

29. salută modificările legislaţiei comunitare care urmăresc întă
rirea legislaţiei privind medicamentele;
(3) 2001/83/CE, articolul 2: „Dispoziţiile prezentei directive se aplică
medicamentelor de uz uman […] destinate introducerii pe piaţa state
lor membre.”

36. este împotriva propunerii de introducere a unui rezumat al
prospectului într-o caseta cu chenar negru, deoarece există temeri
că pacientul citeşte doar informaţiile din casetă.
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II. RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1
COM(2008) 663 final – articolul 1 alineatul (2)
Propunerea Comisiei

Amendamentul CoR

Directiva 2001/83/CE se modifică după cum urmează:

Directiva 2001/83/CE se modifică după cum urmează:

(…)(2) Articolul 88 alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul
text:

(…)(2) Articolul 88 alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul
text:

„4. Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu se aplică cam
paniilor de vaccinare şi altor campanii în interesul sănătăţii
publice, efectuate de către societăţile din domeniu şi apro
bate de autorităţile competente ale statelor membre.”

„4. Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu se aplică vac
cinărilor profilactice înainte de călătoriicampaniilor de vac
cinare şi altor campanii în interesul sănătăţii publice,
efectuate de către societăţile din domeniu şi aprobate de
autorităţile competente ale statelor membre.”

Expunere de motive
Pentru vaccine, ar trebui să se aplice aceleaşi dispoziţii ca şi pentru alte medicamente care se eliberează pe bază
de reţetă. Excepţiile referitoare la publicitatea pentru campaniile de vaccinare şi alte campanii în interesul sănă
tăţii publice ar trebui să se limiteze la vaccinările profilactice înaintea călătoriilor. Legislaţia europeană în
vigoare conţine o excepţie de la interdicţia generală a publicităţii numai pentru campaniile de vaccinare. Pro
punerea Comisiei ar permite industriei farmaceutice să realizeze campanii în interesul sănătăţii publice. În opi
nia noastră, reglementarea actuală care permite o excepţie este cea care a condus la perceperea activităţii de
informare a societăţilor farmaceutice cu privire la vaccinele lor ca fiind insistentă şi reprezentând un mesaj
nedisimulat în favoarea achiziţionării produsului. Dacă în acest context, se realizează, aşa cum îndeamnă Comi
sia, o extindere a acestei excepţii în sensul includerii „altor campanii în interesul sănătăţii publice”, există riscul
ca interdicţia în vigoare a publicităţii pentru medicamentele eliberate pe bază de reţetă să piardă orice sub
stanţă. Aceasta situaţie este corelată cu faptul că este dificil să se delimiteze semnificaţia conceptului „alte cam
panii în interesul sănătăţii publice”.
Noi cunoştinţe ştiinţifice vor conduce pe viitor la creşterea numărului de vaccine, de exemplu sub forma vac
cinelor terapeutice. Astfel, distincţia între un vaccin şi un medicament convenţional ar putea deveni din ce în
ce mai dificil de făcut. Vaccinarea populaţiei este o componentă importantă a activităţii din domeniul sănă
tăţii. Statele membre îşi realizează în prezent programele de vaccinare conform unor practici diferite. În inte
resul unei evaluări cuprinzătoare a riscurilor şi beneficiilor, precum şi al celei mai bune utilizări a resurselor
sistemului de sănătate, evaluarea informaţiilor în contextul campaniilor de vaccinare ar trebui să reprezinte o
preocupare socială şi nu sarcina unor societăţi farmaceutice individuale.
Amendamentul 2
COM(2008) 663 fin. – articolul 1 alineatul (5)
Propunerea Comisiei

Amendamentul CoR

Articolul 100b

Articolul 100b

Următoarele tipuri de informaţii privind medicamentele
autorizate eliberate pe bază de reţetă pot fi difuzate de către
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă către publicul
larg sau către membrii acestuia:

Următoarele tipuri de informaţii privind medicamentele
autorizate eliberate pe bază de reţetă pot fi difuzate de către
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă către publicul
larg sau către membrii acestuia:

(…) (c) informaţii privind impactul avut de medicament asu
pra mediului, privind preţul, anunţuri cu caracter
faptic sau informativ şi material de referinţă privind,
de exemplu, modificările aduse ambalajului sau aver
tismente referitoare la reacţiile adverse;

(…) (c) informaţii privind riscul pentru mediu care rezultă
din abuzul de medicamente sau din utilizarea impro
prie a acestora, în afara specificaţiilor menţionate în
rezumatul caracteristicilor produsului impactul avut
de medicament asupra mediului, privind preţul,
anunţuri cu caracter faptic sau informativ şi material
de referinţă privind, de exemplu, modificările aduse
ambalajului sau avertismente referitoare la reacţiile
adverse;

(d)

informaţii privind medicamentul, care se referă la
studii ştiinţifice care nu au implicat intervenţia unui
medic sau la măsuri de prevenire şi de tratament
medical, sau informaţii care prezintă medicamentul
în contextul afecţiunii care face obiectul prevenirii
sau al tratamentului.

(d)

informaţii privind medicamentul, care se referă la
studii ştiinţifice care nu au implicat intervenţia unui
medic sau la măsuri de prevenire şi de tratament
medical, sau informaţii care prezintă medicamentul
în contextul afecţiunii care face obiectul prevenirii
sau al tratamentului.
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Expunere de motive

Formularea „impactul asupra mediului” este prea vagă. Având în vedere atenţia sporită acordată potenţialelor
efecte dăunătoare ale medicamentelor asupra mediului ar trebui să fie mai degrabă vorba despre „riscuri pen
tru mediu”. Prin „riscuri pentru mediu” sunt denumite mai precis acele efecte asupra mediului pe care Comisia
doreşte să le controleze.

Dispoziţiile ar trebuie formulate astfel încât informaţiile să cuprindă doar rezumatul caracteristicilor produ
sului, eticheta şi prospectul însoţitor al medicamentului. Aceste date ar putea însă să fie completate cu date
despre efectele medicamentului asupra mediului. Articolul 100b litera (d) este neclar şi ar trebui eliminat. Comi
sia însăşi a recunoscut într-un raport (4) că studiile care nu au implicat intervenţia unui medic sunt de multe
ori de slabă calitate şi servesc adesea publicităţii.

Amendamentul 3
COM(2008) 663 fin. – articolul 1 alineatul (5)
Propunerea Comisiei

Amendamentul CoR

Articolul 100 c

Articolul 100 c

Informaţiile privind medicamentele autorizate eliberate pe
bază de reţetă care sunt difuzate de către titularul autoriza
ţiei de introducere pe piaţă către publicul larg sau către mem
brii acestuia nu sunt difuzate prin televiziune sau radio.
Acestea sunt puse la dispoziţie numai prin intermediul
canalelor de difuzare următoare:

Informaţiile privind medicamentele autorizate eliberate pe
bază de reţetă care sunt difuzate de către titularul autoriza
ţiei de introducere pe piaţă către publicul larg sau către mem
brii acestuia nu sunt difuzate prin televiziune sau radio.
Acestea sunt puse la dispoziţie numai prin intermediul
canalelor de difuzare următoare:

(a)

(a)

publicaţiile legate de domeniul sănătăţii, astfel cum sunt
definite de statul membru unde are loc publicarea, fiind
excluse materialele nesolicitate care sunt distribuite
publicului general sau membrilor acestuia;

(b) site-urile internet privind medicamentele, fiind excluse
materialele nesolicitate care sunt distribuite publicului
general sau membrilor acestuia;

publicaţiile legate de domeniul sănătăţii, astfel cum
sunt definite de statul membru unde are loc publi
carea, fiind excluse materialele nesolicitate care sunt
distribuite publicului general sau membrilor acestuia;

(b) (a) site-urile internet privind medicamentele, în cazul
cărora informaţiile vor trebui să conţină exclusiv
datele prezente pe prospectul sau ambalajul medica
mentelor, fiind excluse materialele nesolicitate care
sunt distribuite publicului general sau membrilor
acestuia;

Expunere de motive

Conceptul de „publicaţii legate de domeniul sănătăţii” nu poate fi decât cu greu definit şi din acest motiv nu ar
trebui menţionat acest canal de informare. Propunerea actuală lasă la latitudinea fiecărui stat membru ce publi
caţii trebuie incluse, astfel încât există evident riscul unor interpretări foarte diverse. Formularea actuală ridică
întrebări în legătură cu definiţia publicităţii şi a informaţiei.
(4) Strategy to better protect public health by strengthening and rationalising EU pharmacovigilance: Public consultation on legislative
proposals (Strategie pentru o mai bună protecţie a sănătăţii publice prin consolidarea şi raţionalizarea farmcovigilenţei în
UE: consultare publică privind propunerile legislative), Bruxelles, 5 decembrie 2007 (punctul 3.2.5).
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Amendamentul 4
COM(2008) 668 fin. – articolul 1 punctul 1
Propunerea Comisiei

Amendamentul CoR

Directiva 2001/83/CE se modifică după cum urmează:

Directiva 2001/83/CE se modifică după cum urmează:

1.

1.

La articolul 1, după punctul 17, se introduce următorul
punct 17a:

La articolul 1, după punctul 17, se introduce următorul
punct 17a:
„17a. ComerţulBrokerajul de medicamente:

„17a. Comerţul cu medicamente:
Toate activităţile care constau în negocierea inde
pendentă în numele altei persoane a vânzării sau
cumpărării de medicamente sau facturarea sau
brokerajul de medicamente, cu excepţia eliberă
rii medicamentelor către populaţie, care nu se
încadrează în definiţia distribuţiei angro.”

Toate activităţile care constau în negocierea inde
pendentă în numele altei persoane a vânzării sau
cumpărării de medicamente sau facturarea sau
brokerajul de medicamente, cu excepţia celor eli
berării medicamentelor către populaţie, care nu
se încadrează în definiţia distribuţiei angro şi cu
amănuntul.”

Expunere de motive
Punctul 17a este intitulat „Comerţul de medicamente”. Această definiţie afirmă printre altele că comerţul angro
şi cu amănuntul nu se încadrează la conceptul de „comerţ de medicamente”. Având în vedere faptul că „comer
ţul de medicamente” are o semnificaţie bine încetăţenită în multe state membre, tranzacţiile la care se face refe
rire la punctul 17a ar trebui denumite într-un mod diferit. Dacă nu se procedează astfel, poate apărea confuzia
conceptuală.

Amendamentul 5
COM(2008) 665 fin. – între punctele 17 şi 18
Propunerea Comisiei

Amendamentul CoR

Directiva 2004/27/CE se modifică la articolul 1 punctul 40
litera (e) după cum urmează:
litera (j) se înlocuieşte cu următorul text:
„Informaţii despre faptul că medicamentele nefolosite sau
expirate nu trebuie aruncate în toaletă sau în alte ape rezidu
ale sau la gunoiul menajer. Trebuie să se facă trimitere la
sistemele de colectare existente.”

Expunere de motive
Comitetul Regiunilor recomandă o modificare a legislaţiei în vigoare care nu a fost luată în considerare în pro
punerea Comisiei. În legislaţia în vigoare, aşadar în Directiva 2004/27/CE a Parlamentului European şi a Con
siliului din 31 martie 2004 de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire
la medicamentele de uz uman, se afirmă cu privire la articolul 54 litera (j): „[…] măsuri speciale de precauţie
legate de eliminarea medicamentelor nefolosite sau a deşeurilor derivate din medicamente, după caz, precum
şi o trimitere la orice sistem de colectare adecvat care se aplică.”
Legislaţia în vigoare prevede sisteme de colectare pentru medicamentele nefolosite sau expirate în toate statele
membre, însă pacienţii nu sunt suficient informaţi cu privire la acestea. Absenţa unor indicaţii clare pentru paci
enţi conduce la eliminarea nedorită a medicamentelor în apele reziduale şi la o poluare crescută a staţiilor de
epurare, precum şi a apelor de suprafaţă în care acestea se deversează. Informaţii mai clare pe ambalaj ar oferi
condiţii mai bune pentru o manipulare adecvată a medicamentelor nefolosite sau expirate.
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Amendamentul 6
COM(2008) 665 fin. – între punctele 15 şi 16
Propunerea Comisiei

Amendamentul CoR

Directiva 2004/27/CE se modifică la articolul 1 punctul 1 lit
era (i) după cum urmează:
Punctul 28 se înlocuieşte cu următorul text:
„28. Riscuri legate de utilizarea medicamentului:
—

orice risc pentru sănătatea pacienţilor sau, sănă
tatea publică, legat de calitatea, siguranţa sau efi
cienţa medicamentului;

—

orice risc de efecte nedorite asupra mediului;

28a. Raport beneficii/riscuri:
O evaluare a efectelor terapeutice pozitive ale medica
mentului în raport cu riscurile în conformitate cu
definiţia de la punctul 28.”

Expunere de motive
Comitetul Regiunilor consideră că, în ceea ce priveşte medicamentele, este mai oportună diferenţierea riscu
rilor legate de mediu de cele legate de sănătate, aşa cum se regăseşte în textul propus de Directiva 2004/27/CE.
În acest fel se menţine conceptul tradiţional de beneficiu-risc în materie de medicamente.
Bruxelles, 7 octombrie 2009
Preşedintele
Comitetului Regiunilor
Luc VAN DEN BRANDE
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Avizul Comitetului Regiunilor privind viitorul sistem european comun de azil II
(2010/C 79/11)

COMITETUL REGIUNILOR

— în prezentul aviz, CoR subliniază că autorităţile locale şi regionale vor fi cele dintâi care vor aplica leg
islaţia europeană privind componentele esenţiale ale sistemului european comun de azil (SECA); cu
toate acestea, îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că documentele examinate în prezentul aviz
nu acordă importanţa cuvenită dimensiunii locale şi regionale. Integrarea dimensiunii locale şi regio
nale este totuşi necesară, atât pentru asigurarea unei puneri în aplicare eficiente a SECA II, cât şi pen
tru respectarea principiului subsidiarităţii;
— în plus, CoR consideră că o armonizare reuşită ar permite uşurarea sarcinii disproporţionate cu care se
confruntă anumite autorităţi locale şi regionale, cauzate de poziţia lor geografică şi de diferenţele din
tre abordările la nivel naţional. Prin urmare, recomandă ca statele membre să recunoască necesitatea
solidarităţii şi repartizării sarcinilor la nivel subnaţional, în special în cazul în care accesul la locuinţe,
protecţie socială, sănătate, educaţie şi la piaţa forţei de muncă sunt gestionate de autorităţile locale sau
regionale;
— consideră că, pentru ca politica de armonizare europeană să funcţioneze, autorităţile locale şi regio
nale ar putea solicita fie asistenţă directă europeană suplimentară, fie garanţii că vor beneficia propor
ţional de fondurile alocate statelor membre; subliniază necesitatea îmbunătăţirii comunicării la nivel
local şi regional privind diferenţa dintre migraţia forţată şi cea voluntară şi între beneficiarii şi solici
tanţii de protecţie internaţională, pentru a garanta o bună informare a comunităţilor şi o imagine pozi
tivă asupra persoanelor care beneficiază de protecţie internaţională.
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Raportor:

C 79/59

Doreen HUDDART (UK-ALDE), membru al Consiliului municipal al oraşului Newcastleupon-Tyne

Documente de referinţă
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi
Comitetul Regiunilor - Plan strategic în materie de azil: o abordare integrată a protecţiei în ansamblul UE
COM(2008) 360 final
Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor minime pentru
primirea solicitanţilor de azil în statele membre
COM(2008) 815 final
Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanis
melor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul
dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau un apatrid
COM(2008) 820 final
Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unui Birou European
de Sprijin pentru Azil
COM(2009) 66 final

I.

RECOMANDĂRI POLITICE

condiţii. În special, Comitetul observă că autorităţile locale şi
regionale vor avea de suportat anumite costuri;

COMITETUL REGIUNILOR

1. subliniază că autorităţile locale şi regionale vor fi cele dintâi
care vor aplica legislaţia europeană privind componentele esenţi
ale ale sistemului european comun de azil (SECA); reiterează reco
mandările cuprinse în primul său aviz privind sistemul european
comun de azil (SECA), adoptat în cea de-a 74-a sesiune plenară
(CdR 177/2007 fin);
2. identifică, în acest al doilea aviz al său privind SECA, anumite
chestiuni specifice suplimentare legate de programul de acţiuni în
general şi de legislaţia propusă în particular, reluând totodată
ideile cuprinse în primul aviz;
3. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că documentele
examinate în prezentul aviz nu acordă importanţa cuvenită
dimensiunii locale şi regionale. Integrarea dimensiunii locale şi
regionale este totuşi necesară, atât pentru asigurarea unei puneri
în aplicare eficiente a SECA II, cât şi pentru respectarea principiu
lui subsidiarităţii;

Planul strategic în materie de azil
4. apreciază recunoaşterea faptului că, în acest domeniu, armo
nizarea trebuie asociată cu creşterea standardelor, însă în anumite

5. subliniază că, în măsura în care sistemul european comun de
azil priveşte solicitanţii de azil şi refugiaţii, acesta trebuie să se
conformeze principiilor Convenţiei Naţiunilor Unite din 1951
privind statutul refugiaţilor şi să nu implice sau să permită scăde
rea acestor standarde;

6. salută faptul că un element cheie al planului de acţiune şi al
legislaţiei asociate îl constituie unificarea abordărilor în materie de
azil şi a formelor de protecţie subsidiară. Aceasta este importantă,
întrucât recunoaşte limitele definiţiei noţiunii de refugiat şi faptul
că multe dintre persoanele care doresc protecţie internaţională nu
corespund statutului de refugiat în sensul strict al cuvântului (de
exemplu, persoanele care îşi părăsesc ţara în urma unor catastrofe
naturale). Condiţiile de primire şi procedurile aplicabile, precum
şi statutul acordat ar trebui să garanteze tratamentul egal al aces
tor persoane;

7. consideră că o armonizare reuşită ar permite uşurarea sarci
nii disproporţionate cu care se confruntă anumite autorităţi locale
şi regionale, cauzate de poziţia lor geografică şi de diferenţele din
tre abordările la nivel naţional. În cazul în care condiţiile şi pro
cedurile de primire sau aplicarea criteriilor de calificare pentru
protecţia internaţională sunt mai stricte într-un stat membru (sau
percepute ca atare), se poate ajunge la fenomenul de migraţie
secundară pe teritoriul UE. Aceasta complică punerea în aplicare
a SECA şi riscă să împovăreze anumite state membre şi autorită
ţile locale şi regionale;
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8. subliniază că principalele cauze ale migraţiei forţate ţin mai
degrabă de condiţii externe decât de condiţii interne ale UE;

9. recomandă ca statele membre să recunoască necesitatea soli
darităţii şi repartizării sarcinilor la nivel subnaţional, în special în
cazul în care accesul la locuinţe, protecţie socială, sănătate, edu
caţie şi la piaţa forţei de muncă sunt gestionate de autorităţile
locale sau regionale;

27.3.2010

16. consideră că garanţiile propuse în materie de respectarea
drepturilor omului, inclusiv măsurile specifice în favoarea persoa
nelor vulnerabile, ar trebui să se aplice tuturor procedurilor, inclu
siv oricărei forme de procedură extrateritorială, în conformitate cu
punctul 5.2.3 din planul de acţiune. Orice progres în această
direcţie ar trebui să fie însoţit de o examinare minuţioasă, în spe
cial din punctul de vedere al legalităţii, eficienţei şi oportunităţii;

Detenţia: articolele 8-11
10. consideră că, pentru ca politica de armonizare europeană să
funcţioneze, autorităţile locale şi regionale ar putea solicita fie
asistenţă directă europeană suplimentară, fie garanţii că vor bene
ficia proporţional de fondurile alocate statelor membre;

11. recunoaşte că sarcina disproporţionată care decurge din
localizarea la frontierele UE şi din anumite caracteristici demogra
fice poate împiedica realizarea unei armonizări eficace şi, prin
urmare, este de acord cu faptul că o mai bună armonizare a nor
melor naţionale prin SECA trebuie însoţită de o îmbunătăţire a
cooperării practice pentru a repartiza în mod echitabil răspunde
rea în materie de azil între diferitele state membre şi regiuni;

12. îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că planul de
acţiune nu abordează funcţionarea FRONTEX, agenţia europeană
pentru gestionarea frontierelor Uniunii Europene, nici în dome
niul armonizării, nici în cel al cooperării practice. Este necesar ca
atenţia sporită care se acordă, în propunerile privind SECA, drep
turilor omului în general şi drepturilor persoanelor vulnerabile în
particular, să se reflecte în normele pe baza cărora funcţionează
FRONTEX;

13. subliniază necesitatea îmbunătăţirii comunicării la nivel
local şi regional privind diferenţa dintre migraţia forţată şi cea
voluntară şi între beneficiarii şi solicitanţii de protecţie interna
ţională, pentru a garanta o bună informare a comunităţilor şi
o imagine pozitivă asupra persoanelor care beneficiază de protec
ţie internaţională;

Directiva privind condiţiile de primire

14. sprijină abordarea directivei, care combină măsuri ce aco
peră condiţiile de primire atât în cazul solicitanţilor de azil, cât şi
al persoanelor care solicită protecţie subsidiară;

15. subliniază că, pentru armonizarea standardelor de primire,
nivelul asistenţei sociale acordate solicitanţilor de azil în ceea ce
priveşte locuinţele, protecţia socială, sănătatea, educaţia şi accesul
la piaţa muncii nu trebuie în niciun caz să depăşească nivelul acor
dat populaţiei autohtone;

17. salută recunoaşterea, în articolul 8 alineatul (1), a faptului că
o persoană nu poate fi plasată în detenţie numai pe motivul că
solicită protecţie internaţională, astfel cum recomandă CoR la
punctul 16 al primului său aviz privind SECA. Comitetul recu
noaşte că ar putea exista motive întemeiate pentru ca autorităţile
competente să plaseze în detenţie anumiţi solicitanţi, cum ar fi cei
susceptibili să se sustragă autorităţilor;

Accesul la piaţa forţei de muncă după 6 luni: articolul 15

18. este de acord că aceste propuneri ar putea avea caracter ben
efic atât pentru solicitantul de azil, cât şi pentru statul membru
respectiv, recunoscând totodată că ar putea face obiectul unei
controverse în anumite state membre, mai ales în acelea în care
şomajul este în creştere şi în cele asupra cărora se exercită o pre
siune sporită din cauza poziţiei lor geografice. Comitetul îşi
exprimă acordul cu privire la faptul că articolul 15 alineatul (2)
din directiva privind primirea solicitanţilor de azil reformată sta
bileşte cu claritate că „Statele membre decid în ce condiţii se
acordă solicitantului accesul la piaţa muncii”;

19. îşi reafirmă punctele de vedere în legătură cu politica de
integrare exprimate la punctele 34-38 din primul aviz CoR pri
vind SECA şi atrage atenţia asupra următoarelor documente: avi
zul său din 11 octombrie 2007 privind aplicarea abordării globale
privind migraţia frontierelor maritime sudice ale Uniunii Euro
pene şi regiunilor care se învecinează cu Uniunea Europeană la est
şi sud-est (CdR 64/2007 fin); concluziile conferinţei din octom
brie 2007, din Tenerife, privind rolul regiunilor şi oraşelor în ges
tionarea fluxurilor migratorii, organizată de CoR împreună cu
Guvernul Insulelor Canare; avizul CoR din 15 iunie 2006 privind
protecţia minorităţilor şi politicile de combatere a discriminărilor
într-o Europă extinsă (CdR 53/2006), care examina politica de
integrare; avizul CoR din 12 februarie 2009 pe tema „Autorităţile
teritoriale în avanpostul politicilor de integrare” (CdR 212/2008);
concluziile seminarului din octombrie 2008, de la Atena, privind
rolul oraşelor şi al regiunilor în integrarea imigranţilor, organizat
de Comitetul Regiunilor şi Uniunea locală a primăriilor şi comu
nităţilor din Attica;

20. reafirmă recomandarea de la punctul 4 din primul său aviz
privind SECA, conform căreia statele membre ar trebui să insti
tuie o reţea a autorităţilor regionale, pentru integrarea conştientă
a refugiaţilor;
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Norme privind condiţiile materiale de primire şi îngrijirile
medicale: articolele 17-20
21. consideră problematică stabilirea valabilităţii dispoziţiilor
naţionale în materie de ajutor social pentru solicitanţii de azil şi
sugerează să se reflecteze asupra unor standarde minime comune
la nivel european privind asigurarea asistenţei primare;
22. recunoaşte că dispoziţiile privind condiţiile materiale capătă
o importanţă specială pentru autorităţile locale şi regionale, care
joacă un rol semnificativ în asigurarea locuinţelor, protecţiei
sociale, sănătăţii şi educaţiei. În măsura în care aplicarea acestor
standarde le revine statelor membre, acestea ar trebui să asigure
autorităţile locale şi regionale că vor beneficia de un sprijin finan
ciar proporţional în cazul în care sunt investite cu sarcini
suplimentare;
23. observă nevoia de formare a personalului administrativ al
autorităţilor locale şi regionale însărcinat cu controlul nivelului
resurselor propus în aceste dispoziţii, pentru a nu li se cere inutil
persoanelor care solicită protecţie internaţională să contribuie la
costurile legate de condiţiile materiale de primire şi de îngrijirile
medicale;
Dispoziţii destinate
articolele 21-24

persoanelor

cu

nevoi

speciale:

24. îşi reafirmă profunda îngrijorare cu privire la persoanele
vulnerabile (punctele 29-33 din primul aviz al CoR privind SECA)
şi salută progresele realizate în acest domeniu. Comitetul acordă
o atenţie specială nevoilor în materie de sănătate ale persoanelor
care solicită protecţie internaţională şi suferă de malnutriţie sau
sunt traumatizate fizic sau psihic. Având în vedere că îngrijirile
medicale se acordă la nivel local sau regional, este necesar să se
cerceteze, să se identifice şi să se reducă obligaţiile care împovăr
ează regiunile respective;
Tratamentul aplicat solicitanţilor de azil cărora li se refuză
protecţia internaţională
25. armonizarea dispoziţiilor privind tratamentul aplicat solici
tanţilor de azil cărora li se refuză protecţia internaţională ar putea
contribui la reducerea migraţiei secundare. Cu toate acestea, ar
trebui autorizate acţiuni care să îi încurajeze pe solicitanţii în
cauză să plece de bună voie, veghind ca aceste acţiuni să nu afec
teze acordarea ajutorului medical necesar şi măsurile menite să
garanteze subzistenţa acestui grup;
26. subliniază că nu trebuie să se recurgă niciodată la privarea
de mijloace de subzistenţă sau la refuzul de a se acorda asistenţă
medicală în cadrul punerii în aplicare a politicii în domeniul imi
graţiei şi al azilului în cazul expulzării solicitanţilor de azil cărora
li se refuză protecţia internaţională;
Minorii
27. salută faptul că Directiva privind condiţiile de primire şi
celelalte instrumente SECA II revizuite oferă o definiţie clară
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a minorului, şi anume „un resortisant al unei ţări terţe sau un
apatrid care nu a împlinit încă vârsta de 18 ani”. Totodată, se
cuvine salutat faptul că fiecare instrument introduce garanţii
suplimentare pentru minori. Cu toate acestea, deşi o persoană
identificată ca fiind minoră beneficiază de toate aceste standarde,
nu se acordă suficientă protecţie acelor persoane care solicită pro
tecţie internaţională a căror vârstă este contestată de statul mem
bru care le primeşte şi care prelucrează şi decide asupra solicitării,
sau care aplică criteriile de la Dublin;

28. observă că primul element al SECA cu care se vor confrunta
persoanele care solicită protecţie internaţională sunt condiţiile
materiale de primire. Prin urmare, în cazul în care vârsta solici
tanţilor este contestată, este vital ca aceştia: să fie trataţi ca minori,
până la proba contrarie (respectându-se drepturile şi condiţiile de
siguranţă aplicate persoanelor care solicită protecţie interna
ţională); să fie trataţi întotdeauna uman şi cu demnitate; să bene
ficieze de garanţiile legale în procedura de determinare a vârstei,
în special când se recurge la examinare medicală. Dacă vârsta soli
citantului este greşit determinată în acest stadiu, copilului care
solicită protecţie internaţională i s-ar putea refuza pe nedrept
nivelul ridicat de protecţie pe care legislaţia privind SECA doreşte
să îl garanteze minorilor;

29. recunoaşte presiunea excepţională la care sunt supuse anu
mite autorităţi locale şi regionale cu privire la asigurarea de ser
vicii destinate minorilor neînsoţiţi sau unui mare număr de minori
şi recomandă ca aceste autorităţi să beneficieze de resurse
corespunzătoare;

Reformarea Regulamentului Dublin

30. observă că aceasta este de o importanţă deosebită pentru
regiuni, având în vedere că, în conformitate cu sistemul de la
Dublin, solicitanţii de azil pot fi transferaţi în primul stat mem
bru în care au intrat, ceea ce exercită presiuni asupra statelor
membre şi regiunilor situate la frontierele externe ale UE şi asu
pra principalelor puncte de intrare;

31. sprijină pe deplin obiectivul privind îmbunătăţirea eficien
ţei sistemului, dar numai în măsura în care acesta aplică stan
dardele şi procedurile armonizate în materie de condiţii de primire
şi de calificare. Această condiţie garantează că statele membre care
transferă într-un alt stat membru resortisanţi ai ţărilor terţe nu
încalcă obligaţiile care le revin în conformitate cu dreptul inter
naţional în materie de drepturile omului, inclusiv dreptul la
respectarea vieţii de familie, interesul superior al copilului, dreptul
privind nereturnarea, inclusiv nereturnarea indirectă, în confor
mitate cu articolul 19 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uni
unii Europene, articolul 33 din Convenţia ONU privind statutul
refugiaţilor din 1951 şi articolul 3 din Convenţia ONU împotriva
torturii din 1984. Dispoziţiile regulamentului propus nu ar tre
bui să intre în vigoare decât după punerea integrală în aplicare a
directivelor revizuite privind primirea, procedurile şi standardele
minime;
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32. salută articolul 6 privind protecţia minorilor neînsoţiţi, care,
într-o anumită măsură, constituie un răspuns la îngrijorările
exprimate de CoR în primul său aviz privind SECA (punctele
29-33). Ar trebui introduse garanţii eficiente şi pentru alte gru
puri de persoane vulnerabile, precum femeile însărcinate şi per
soanele cu handicap. Regulamentul ar trebui, de asemenea, să
răspundă lacunelor existente privind menţinerea unităţii familiale;

33. salută recunoaşterea, la articolul 27, a faptului că o persoană
nu poate fi plasată în detenţie numai pe motivul că solicită pro
tecţie internaţională, astfel cum recomandă CoR la punctul 16 al
primului său aviz privind SECA;

34. sprijină procedurile propuse la articolul 31 privind suspen
darea dispoziţiilor cuprinse în acest regulament în cazul în care un
stat membru se confruntă cu o situaţie extrem de urgentă, care îl
împovărează peste măsura capacităţilor sale de primire;

35. sugerează să se stabilească un mijloc formal de comunicare
între regiuni şi Comisie, care să ajute Comisia să evalueze situaţi
ile în care ar putea să se recurgă la libertatea de aplicare a artico
lului 31 alineatul (2), în cazul în care condiţiile oferite de statul
membru în ansamblu nu sunt în măsură să satisfacă standardele
impuse prin articolul 31 alineatul (1). Cu toate acestea, pentru a
preveni utilizarea excesivă a acestor dispoziţii, Comisia ar trebui
să monitorizeze situaţia cu atenţie şi să stabilească dacă este real
mente vorba de o situaţie urgentă sau dacă nerespectarea Direc
tivei de stabilire a normelor minime privind primirea solicitanţilor
de azil şi a Directivei 2005/85/CE ar necesita aplicarea procedu
rilor de sancţionare prevăzute la articolul 226 din Tratatul CE;

Reformarea Directivei privind procedurile

36. salută recunoaşterea faptului că armonizarea standardelor
procedurale trebuie asociată cu îmbunătăţirea standardelor apli
cate în prelucrarea cererilor de protecţie internaţională. Unul din
tre avantajele acesteia este reducerea timpului necesar luării unei
decizii. Perioadele prea lungi de evaluare pot avea un impact nega
tiv asupra sănătăţii fizice şi psihice, ceea ce s-ar putea traduce în
cheltuieli importante din bugetele locale şi regionale. Chiar în
cazul în care procesul decizional se desfăşoară mai degrabă la
nivel naţional decât regional, întârzierile pot genera constrângeri
asupra autorităţilor locale şi regionale din zonele în care sunt
situate centrele de audiere sau tribunalele;
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cauzate de diferenţele existente la nivelul dispoziţiilor privind pro
tecţia socială şi accesul la piaţa muncii. Consecinţele refuzării
nedrepte a protecţiei internaţionale pot fi extrem de grave;

38. salută acordarea unei importanţe sporite protecţiei subsid
iare. Comitetul salută atenţia acordată, la punctul 3.3 din Planul
de acţiune, îmbunătăţirilor privind în special aplicarea aşa-numitei
„alternative prin refugiere internă”. Această „alternativă” nu tre
buie niciodată utilizată pentru a camufla o returnare;

39. recunoaşte că îmbunătăţirile aduse calităţii procesului deciz
ional în materie de azil şi de protecţie subsidiară, care presupun
schimbul de bune practici în interpretarea legislaţiei actuale şi a
celei propuse, vor reduce numărul acţiunilor de recurs (care este
ridicat în unele state membre). Acestea ar putea contribui şi la
creşterea numărului de returnări voluntare de persoane ale căror
cereri de protecţie internaţională au fost respinse. Reuşita în aceste
două domenii va reduce constrângerile disproporţionate cu care
se confruntă anumite regiuni pentru a acorda asistenţă persoane
lor care nu beneficiază de sprijin din partea statului;

40. reafirmă că, în conformitate cu dreptul internaţional, per
soanele strămutate au dreptul la protecţie internaţională, chiar
dacă au pătruns ilegal pe teritoriul UE; prin urmare, insistă ca
modalitatea de intrare pe teritoriul UE să nu fie invocată împo
triva persoanelor care solicită protecţie internaţională, în special
în cazul victimelor traficului de persoane;

41. observă că „credibilitatea” nu intră în definiţia refugiaţilor
internaţionali sau europeni, dar că multe solicitări de protecţie
internaţională sunt totuşi respinse din motive de credibilitate.
Solicitanţii de azil cărora li se refuză protecţia internaţională pot
avea nevoie de sprijinul autorităţilor locale şi regionale înainte de
a părăsi UE, de aceea este esenţial ca cererile acestora să nu fie res
pinse abuziv pe motive de credibilitate;

42. recomandă ca versiunea reformată a Directivei privind stan
dardele minime să precizeze mai clar că dispoziţiile privind credi
bilitatea, prevăzute în prezent în articolul 4 alineatul (5),
completează definiţia refugiatului: acestea definesc condiţiile în
care declaraţiile nejustificate ale unei persoane sunt admisibile ca
dovadă, contribuind astfel la atingerea nivelului cerut în materie
de dovezi pentru atestarea faptelor care justifică necesitatea pro
tecţiei internaţionale;

Reformarea Directivei privind standardele minime
Cooperarea practică
37. salută recunoaşterea faptului că armonizarea condiţiilor de
primire trebuie însoţită de o îmbunătăţire a standardelor. Având
în vedere contextul umanitar în care se înscrie orice legislaţie pri
vind problema refugiaţilor, soluţionarea lipsei de coerenţă în
recunoaşterea statutului de refugiat trebuie să aibă prioritate faţă
de găsirea de soluţii la problema migraţiei secundare

43. subliniază necesitatea reţelelor de schimb de informaţii şi de
bune practici pe probleme de azil, la nivel local şi regional, şi a asi
gurării suportului financiar corespunzător pentru activităţile
reţelelor;
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44. salută decizia de instituire a Biroului European de Sprijin
pentru Azil (BESA), considerând că acesta va contribui activ la
îmbunătăţirea standardelor internaţionale şi la o coerenţă sporită
a abordării;

45. consideră că CoR ar trebui să fie inclus la punctul 17 din
regulamentul propus, la categoria „alte organisme comunitare”
(articolul 49);

46. subliniază importanţa cercetării şi a studiilor comparative
privind îmbunătăţirea elementelor pe care se bazează deciziile
politice şi măsurile practice, autorităţile locale şi regionale având
de jucat un rol cheie sub acest aspect. Autorităţile locale şi regio
nale ar trebui menţionate în legătură cu „schimburile de informaţii
şi de bune practici” (articolul 3) şi „colectarea şi schimburile de
informaţii” (articolul 11);

47. solicită claritate în ceea ce priveşte cadrul de reglementare
propus şi indicatorii de măsurare a eficienţei evoluţiei politice şi a
prestării serviciilor;
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faptul că, dacă există o nevoie de repartizare a sarcinilor şi de soli
daritate între statele membre, această nevoie există şi în interiorul
fiecăruia dintre ele;

53. îşi reafirmă satisfacţia cu privire la sprijinul practic oferit
statelor membre prin Fondul european pentru refugiaţi şi prin
Fondul european de returnare, după cum se menţiona la punctul
46 din primul raport privind SECA. Aceste fonduri vor avea o
importanţă majoră în punerea în aplicare cu succes a directivelor
privind condiţiile de primire şi procedurile. Comitetul ar dori să
obţină garanţii cu privire la faptul că regiunile vor avea acces
direct la aceste fonduri şi vor avea un rol de jucat în monitoriza
rea asistenţei financiare acordate;

54. salută, în principiu, posibilitatea examinării în comun a anu
mitor dosare la nivel european, cu condiţia respectării stricte a
drepturilor omului şi a principiului conform căruia fiecare caz
este tratat în mod separat;

Solidaritatea externă
48. recomandă dezvoltarea programelor de finanţare la care pot
avea acces autorităţile locale şi regionale pentru o sensibilizare
sporită a cetăţenilor cu privire la chestiunile privind azilul, în
domenii în care aceasta ar putea îmbunătăţi schimbul de infor
maţii integrarea la nivelul comunităţii. Forumul Consultativ ar tre
bui să includă autorităţile locale şi regionale şi Comitetul
Regiunilor;

49. recomandă, de asemenea, ca BESA să joace un rol cheie în
stabilirea de relaţii cu ţările terţe, ONG-uri şi organisme
internaţionale;

50. subliniază cu fermitate contribuţia autorităţilor locale şi
regionale la atingerea unor standarde înalte în gestionarea prac
tică a solicitanţilor de azil şi refugiaţilor. În plus, pentru promo
varea programelor de protecţie internaţională, este crucială
dezvoltarea acţiunilor de formare a personalului care funcţionează
la frontiere, în centrele de primire şi structurile de reinstalare;

51. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la absenţa reprezentanţi
lor autorităţilor locale şi regionale din consiliul de administraţie şi
recomandă consolidarea măsurilor administrative pentru BESA
prin includerea reprezentanţilor CoR, precum şi realizarea de con
sultări regulate;

55. observă importanţa reinstalării voluntare şi salută propune
rile de îmbunătăţire. Comitetul solicită confirmarea faptului că vor
fi instituite mecanisme de consultare a autorităţilor locale şi regio
nale pe această temă, dat fiind rolul important al acestora în
reuşita integrării refugiaţilor şi a altor beneficiari ai protecţiei
internaţionale. Comitetul observă că, dacă este bine gestionată,
reinstalarea voluntară le va permite regiunilor să beneficieze de
avantajele migraţiei gestionate în mod constructiv;

Cu privire la crearea unui program comun de reinstalare
al UE

56. salută comunicările Comisiei pe această temă şi consideră că
această iniţiativă va consolida solidaritatea în ceea ce priveşte
practicile în materie de reinstalare şi va îmbunătăţi standardele
aplicate în statele membre, în special cu privire la rolul autorită
ţilor locale în primirea, reinstalarea şi integrarea persoanelor
reinstalate;

Distribuirea echitabilă a responsabilităţii şi solidaritatea în
cadrul UE

57. salută în special dezvoltarea Grupului de experţi în materie
de reinstalare şi subliniază rolul important al autorităţilor locale
şi regionale în cadrul proceselor de primire şi reinstalare, precum
şi necesitatea recunoaşterii contribuţiei acestora la identificarea
nevoilor, a priorităţilor anuale şi la schimbul de bune practici ca
aport specific al părţilor interesate în cadrul acestui grup;

52. observă că, deşi solidaritatea între statele membre este recu
noscută ca un element cheie al propunerilor, în special în ceea ce
priveşte modificările Regulamentului Dublin II, propunerile lasă
încă o libertate considerabilă statelor membre în ceea ce priveşte
punerea în aplicare a politicilor. Este important să se recunoască

58. solicită ca autorităţile locale şi regionale cărora le revine un
rol cheie în punerea în aplicare eficace a programului comunitar
de reinstalare să li se aloce resurse suficiente din fondurile pro
puse de Comisia Europeană pentru sprijinirea persoanelor
reinstalate.
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II. RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1
Propunere de directivă privind condiţiile de primire [COM(2008) 815] – articolul 2 litera (c)
Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

„membrii familiei” înseamnă în măsura în care familia era
deja constituită în ţara de origine, următorii membri ai
familiei solicitantului, care sunt prezenţi în acelaşi stat
membru, în legătură cu cererea de protecţie internaţională:

„membrii familiei” înseamnă în măsura în care familia era
deja constituită în ţara de origine, următorii membri ai
familiei solicitantului, care sunt prezenţi în acelaşi stat
membru, în legătură cu cererea de protecţie internaţională:

(i)

soţul solicitantului de azil sau partenerul său necăsătorit
cu care se află într-o relaţie stabilă, atunci când legisla
ţia sau practica statului membru în cauză tratează
cuplurile necăsătorite într-un mod comparabil cu cel al
cuplurilor căsătorite, în temeiul legislaţiei sale privind
străinii;

(i)

soţul solicitantului de azil sau partenerul său necăsă
torit cu care se află într-o relaţie stabilă, atunci când
legislaţia sau practica statului membru în cauză tra
tează cuplurile necăsătorite într-un mod comparabil
cu cel al cuplurilor căsătorite, în temeiul legislaţiei sale
privind străinii;

(ii) copiii minori ai cuplurilor menţionate la punctul (i) sau
ai solicitantului, cu condiţia să fie necăsătoriţi, indife
rent dacă sunt născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei
sau dacă au fost adoptaţi, în conformitate cu legislaţia
internă;

(ii)

copiii minori ai cuplurilor menţionate la punctul (i)
sau ai solicitantului, cu condiţia să fie necăsătoriţi şi
să se afle în întreţinere, indiferent dacă sunt născuţi
din căsătorie, din afara căsătoriei sau dacă au fost
adoptaţi, în conformitate cu legislaţia internă;

(iii) copiii minori căsătoriţi ai cuplului menţionat la punctul
(i) sau ai solicitantului, indiferent dacă sunt născuţi din
căsătorie, în afara căsătoriei sau dacă au fost adoptaţi, în
conformitate cu legislaţia internă, în cazul în care este
în interesul superior al acestora să locuiască împreună
cu solicitantul;

(iii)

copiii minori căsătoriţi ai cuplului menţionat la
punctul (i) sau ai solicitantului, indiferent dacă sunt
născuţi din căsătorie, în afara căsătoriei sau dacă au
fost adoptaţi, în conformitate cu legislaţia internă, în
cazul în care este în interesul superior al acestora să
locuiască împreună cu solicitantul;

(iv) tatăl, mama sau tutorele solicitantului, în cazul în care
acesta din urmă este minor şi necăsătorit sau în cazul în
care acesta este minor şi căsătorit, dar este în interesul
său superior să locuiască împreună cu tatăl, mama sau
tutorele;

(iv) (iii) tatăl, mama sau tutorele solicitantului, în cazul în
care acesta din urmă este minor şi necăsătorit sau în
cazul în care acesta este minor şi căsătorit, dar este
în interesul său superior să locuiască împreună cu
tatăl, mama sau tutorele;

(v)

(v) (iv) fraţii sau surorile solicitantului, care sunt minori şi
necăsătoriţi, în cazul în care acesta din urmă este
minor şi necăsătorit sau în cazul în care solicitantul
sau fraţii sau surorile acestuia sunt minori şi căsă
toriţi, dar este în interesul superior al unuia dintre ei
sau al mai multora să locuiască împreună;

fraţii sau surorile solicitantului, care sunt minori şi necă
sătoriţi, în cazul în care acesta din urmă este minor şi
necăsătorit sau în cazul în care solicitantul sau fraţii sau
surorile acestuia sunt minori şi căsătoriţi, dar este în
interesul superior al unuia dintre ei sau al mai multora
să locuiască împreună;

Expunere de motive
Propunerea Comisiei Europene prevede o extindere a conceptului de familie. Prin aceasta, ar creşte puternic
cercul persoanelor care au dreptul la servicii de asistenţă socială. De aceea, ar trebui menţinut cercul iniţial al
persoanelor având un astfel de drept.
Amendamentul 2
Propunere de directivă privind condiţiile de primire [COM(2008) 815] - articolul 6 – se introduce
un nou alineat 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1. Statele membre asigură securitatea juridică a persoane
lor individuale astfel încât să se poată garanta că şi solicitan
ţii de azil fără documente de identitate beneficiază de un
tratament uman, caracterizat de securitate juridică, din toate
punctele de vedere. Dacă se va dovedi mai târziu că permisul
de şedere sau viza au fost eliberate pe baza unei identităţi
false sau aparţinând unei alte persoane sau în urma prezen
tării unor documente falsificate, contrafăcute sau care nu
sunt valabile, acest lucru va fi luat în considerare în exam
inarea ulterioară a dreptului de a beneficia de protecţie inter
naţională.
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Expunere de motive
Fiecare solicitant de azil trebuie să primească un tratament conform principiului securităţii juridice, atât timp
cât identitatea sa nu a fost încă stabilită cu siguranţă absolută. Este important să se introducă, la începutul aces
tui articol, un alineat cu privire la această poziţie de principiu, care respectă demnitatea umană şi se bazează
pe principiul egalităţii.

Amendamentul 3
Propunere de directivă privind condiţiile de primire [COM(2008) 815] - articolul 15 alineatul (4)
Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Din motive legate de politica pieţei forţei de muncă, statele
membre pot acorda prioritate cetăţenilor Uniunii şi
resortisanţilor statelor părţi la Acordul privind Spaţiul
Economic European, precum şi resortisanţilor legali din ţările
terţe.

Din motive legate de politica pieţei forţei de muncă, statele
membre pot acorda prioritate cetăţenilor Uniunii şi
resortisanţilor statelor părţi la Acordul privind Spaţiul
Economic European, precum şi resortisanţilor legali din ţările
terţe.

Expunere de motive
În ceea ce priveşte accesul nelimitat pe piaţa forţei de muncă propus de Comisia Europeană, se impune ca în
orice caz să existe posibilitatea de a acorda prioritate propriilor cetăţeni, cetăţenilor UE şi ai statelor din SEE.
De aceea trebuie menţinut articolul 15 alineatul (4) conţinut în versiunea actuală a directivei.

Amendamentul 4
Propunere de directivă privind condiţiile de primire [COM(2008) 815] - articolul 20 – se introduc
alineatele 6, 7 şi 8
Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

6. Statele membre nu vor retrage sau reduce condiţiile
materiale de primire de care beneficiază solicitanţii de azil
cărora li se refuză protecţia internaţională până în momen
tul stabilirii măsurilor de expulzare sau de returnare volun
tară a acestora.
7. Nu se va recurge niciodată la privarea de mijloace de
subzistenţă sau la ameninţarea cu această măsură pentru a-i
obliga pe solicitanţii de azil cărora li se refuză protecţia inter
naţională să se întoarcă în ţara de origine.
8. Nu se vor utiliza niciodată refuzul acordării asistenţei
medicale primare sau ameninţarea cu această măsură pentru
a-i obliga pe solicitanţii de azil cărora li se refuză protecţia
internaţională să se întoarcă în ţara de origine.

Expunere de motive:
Aceste dispoziţii sunt necesare pentru a garanta respectarea standardelor în materie de drepturile omului, în
special articolul 3 din Convenţia europeană a drepturilor omului. Retragerea sau reducerea condiţiilor mate
riale de primire îi încurajează pe solicitanţii de azil cărora li se refuză protecţia internaţională să rupă contactul
cu statele membre gazdă; aceasta ar putea împiedica eventuala expulzare a acestora şi ar încuraja munca ilegală.
Implicaţiile financiare ale menţinerii condiţiilor materiale de primire pentru solicitanţii de azil cărora li se refuză
protecţia internaţională constituie un stimulent pentru statele membre să-şi îmbunătăţească procedurile de
expulzare şi să-şi îmbunătăţească programele de returnare voluntară (privarea de mijloace de subzistenţă şi
refuzul acordării asistenţei medicale nu pot fi considerate ca stimulente pentru returnările care sunt efectiv
voluntare; acestea constituie forme ilegale de expulzare forţată). Acordarea dreptului de muncă persoanelor
care solicită protecţie internaţională după cel mult şase luni de la sosirea pe teritoriul UE poate contribui la
creşterea veniturilor din impozite, acoperindu-se astfel costurile corespunzătoare punerii în aplicare a prezen
tului amendament.
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Acordarea asistenţei medicale primare solicitanţilor de azil cărora li se refuză protecţia internaţională este de
asemenea necesară pentru protejarea sănătăţii publice. În plus, când solicitanţilor de azil cărora li se refuză pro
tecţia internaţională li se refuză asistenţa medicală primară, aceştia se vor prezenta inevitabil la spital când
starea lor se agravează. Acest lucru sporeşte presiunea asupra bugetelor pentru sănătate, care, în multe state
membre, sunt gestionate la nivel regional.

Amendamentul 5
Propunere de directivă privind condiţiile de primire [COM(2008) 815] - articolul 20 alineatul (1)
Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Statele membre pot limita beneficiul condiţiilor materiale de
primire atunci când un solicitant de azil:

Statele membre pot limita sau retrage beneficiul condiţiilor
materiale de primire atunci când un solicitant de azil:

(a) părăseşte locul de reşedinţă stabilit de autoritatea com
petentă, fără să o fi informat pe aceasta sau, în cazul în
care este necesar, fără să fi obţinut permisiunea acesteia
sau

(a) părăseşte locul de reşedinţă stabilit de autoritatea com
petentă, fără să o fi informat pe aceasta sau, în cazul în
care este necesar, fără să fi obţinut permisiunea acesteia
sau

(b) nu-şi respectă obligaţia de a se prezenta autorităţilor, nu
răspunde solicitărilor de a furniza informaţii sau nu par
ticipă la întâlnirile personale în legătură cu procedura de
azil, într-un termen rezonabil stabilit de dreptul intern
sau

(b) nu-şi respectă obligaţia de a se prezenta autorităţilor, nu
răspunde solicitărilor de a furniza informaţii sau nu par
ticipă la întâlnirile personale în legătură cu procedura de
azil, într-un termen rezonabil stabilit de dreptul intern
sau

(c) a făcut deja o altă cerere în acelaşi stat membru.

(c) a făcut deja o altă cerere în acelaşi stat membru.

Expunere de motive

Propunerea Comisiei restrânge foarte serios posibilităţile de retragere a beneficiilor materiale. Prin aceasta,
solicitantul de azil nu ar mai fi stimulat în mod eficient să colaboreze activ la procedura de azil. De aceea, dis
poziţia existentă ar trebui menţinută.

Amendamentul 6
Propunere de directivă privind condiţiile de primire [COM(2008) 815] - articolul 21 alineatul (2) se
adaugă textul:
Textul propus de Comisie

2. Statele membre instituie proceduri în cadrul legislaţiei
naţionale pentru a identifica, imediat după depunerea
unei solicitări de protecţie internaţională, solicitanţii cu
nevoi speciale şi natura acestor nevoi. Statele membre
asigură sprijinul persoanelor cu nevoi speciale pe parcur
sul procedurii de azil, precum şi monitorizarea corespun
zătoare a situaţiei acestora.

Amendamentul CoR

2. (a)

Statele membre instituie proceduri în cadrul legis
laţiei naţionale pentru a identifica, imediat după
depunerea unei solicitări de protecţie internaţională,
solicitanţii cu nevoi speciale şi natura acestor nevoi.
Statele membre asigură sprijinul persoanelor cu
nevoi speciale pe parcursul procedurii de azil, pre
cum şi monitorizarea corespunzătoare a situaţiei
acestora;

(b) Când vârsta persoanei care solicită protecţie inter
naţională este contestată, statele membre trebuie să
o trateze pe aceasta ca pe un copil până la proba
contrarie (respectându-se drepturile şi condiţiile de
siguranţă aplicate persoanelor care solicită protec
ţie internaţională);
(c)

statele membre trebuie să asigure punerea în apli
carea a garanţiilor legale adecvate în procedura de
determinare a vârstei, în special atunci când se
recurge la examinare medicală;

(d) orice examinare a unui minor neînsoţit trebuie efec
tuată respectându-se în totalitate articolul 17 din
Directiva 2005/85/CE.
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Expunere de motive:

Prezentul amendament urmăreşte să garanteze copiilor că nu li se refuză protecţia consolidată pentru minori
prevăzută în propunerile SECA II. Este important ca identificarea vârstei să presupună garanţii adecvate în acest
stadiu, dat fiind că dispoziţiile Directivei privind condiţiile de primire se aplică în mod direct şi Regulamentu
lui reformat al Consiliului 343/2003/CE („Regulamentul Dublin”) (Preambul, clauza 9). Aceste dispoziţii ar tre
bui să facă referiri şi la dispoziţiile detaliate privind minorii neînsoţiţi din actualul articol 17 din Directiva
2005/85/CE (Directiva privind procedurile) sau articolul care îl înlocuieşte.

Amendamentul 7
Noua versiune a Regulamentului Dublin [COM(2008) 820 final] - articolul 31
Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1. În cazul în care un stat membru se confruntă cu o situa
ţie deosebit de urgentă care pune o presiune excepţională
asupra capacităţilor de primire ale acestuia, asupra sistemu
lui de azil sau infrastructură, şi când transferul solicitanţilor
de protecţie internaţională în sensul prezentului regulament
riscă să se adauge acestei sarcini, statul membru poate cere
ca asemenea transferuri să fie suspendate.

1. În cazul în care un stat membru se confruntă cu o situa
ţie deosebit de urgentă care pune o presiune excepţională
asupra capacităţilor de primire ale acestuia, asupra sistemu
lui de azil sau infrastructură, şi când transferul solicitanţilor
de protecţie internaţională în sensul prezentului regulament
riscă să se adauge acestei sarcini, statul membru poate cere
ca asemenea transferuri să fie suspendate.

Cererea se adresează Comisiei, care indică motivele pe care
se bazează şi include în special:

Cererea se adresează Comisiei. care indică motivele pe care
se bazează şi include în special:

(a)

(a)

o descriere detaliată a situaţiei deosebit de urgente care
implică o sarcină excepţională asupra capacităţilor, sis
temului de azil sau infrastructurii statului membru soli
citant, inclusiv statistici relevante şi probe justificative;

o descriere detaliată a situaţiei deosebit de urgente care
implică o sarcină excepţională asupra capacităţilor, sis
temului de azil sau infrastructurii statului membru soli
citant, inclusiv statistici relevante şi probe justificative;

(b) o previziune concretă privind evoluţia posibilă a situa
ţiei pe termen scurt;

(b) o previziune concretă privind evoluţia posibilă a situa
ţiei pe termen scurt;

(c)

(c)

o explicaţie motivată a sarcinii suplimentare pe care
transferul solicitanţilor de protecţie internaţională, în
conformitate cu prezentul regulament o poate adăuga
asupra capacităţilor, sistemului de azil sau infrastructu
rii statului membru solicitant, inclusiv statistici rele
vante şi alte probe pertinente.

o explicaţie motivată a sarcinii suplimentare pe care
transferul solicitanţilor de protecţie internaţională, în
conformitate cu prezentul regulament o poate adăuga
asupra capacităţilor, sistemului de azil sau infrastructu
rii statului membru solicitant, inclusiv statistici rele
vante şi alte probe pertinente.

2. Atunci când Comisia consideră că circumstanţele exis
tente într-un stat membru pot conduce la aplicarea unui nivel
de protecţie al solicitanţilor de protecţie internaţională care
nu este conform cu legislaţia comunitară, în special cu
Directiva […/…/CE] privind standardele minime pentru pri
mirea solicitanţilor de azil în statele membre şi cu
Directiva 2005/85/CE, poate decide, în conformitate cu pro
cedura prevăzută la alineatul (4), ca toate transferurile solici
tanţilor către statul membru vizat să fie suspendate, în
conformitate cu prezentul regulament.

2. Atunci când Comisia consideră că circumstanţele exis
tente într-un stat membru pot conduce la aplicarea unui nivel
de protecţie al solicitanţilor de protecţie internaţională care
nu este conform cu legislaţia comunitară, în special cu
Directiva […/…/CE] privind standardele minime pentru pri
mirea solicitanţilor de azil în statele membre şi cu
Directiva 2005/85/CE, poate decide, în conformitate cu pro
cedura prevăzută la alineatul (4), ca toate transferurile solici
tanţilor către statul membru vizat să fie suspendate, în
conformitate cu prezentul regulament.

3. În cazul în care un stat membru se preocupă de faptul
că circumstanţele proprii unui alt stat membru pot avea ca
rezultat un nivel inadecvat de protecţie a solicitanţilor de
protecţie internaţională, care nu este conform cu legislaţia
comunitară, în special cu Directiva […/…/CE] privind stan
dardele minime pentru primirea solicitanţilor de azil şi cu
Directiva 2005/85/CE, poate cere ca toate transferurile soli
citanţilor către statul membru vizat în temeiul prezentului
regulament să fie suspendate.

3. În cazul în care un stat membru se preocupă de faptul
că circumstanţele proprii unui alt stat membru pot avea ca
rezultat un nivel inadecvat de protecţie a solicitanţilor de
protecţie internaţională, care nu este conform cu legislaţia
comunitară, în special cu Directiva […/…/CE] privind stan
dardele minime pentru primirea solicitanţilor de azil şi cu
Directiva 2005/85/CE, poate cere ca toate transferurile soli
citanţilor către statul membru vizat în temeiul prezentului
regulament să fie suspendate.
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Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Cererea se adresează Comisiei, care indică motivele pe care se
bazează şi, în special, informaţii detaliate privind situaţia din
statul membru în cauză, care reflectă o posibilă lipsă de
conformitate cu legislaţia comunitară, în special cu
Directiva […/…/CE] privind standardele minime pentru
primirea solicitanţilor de azil şi cu Directiva 2005/85/CE.

Cererea se adresează Comisiei, care indică motivele pe care se
bazează şi, în special, informaţii detaliate privind situaţia din
statul membru în cauză, care reflectă o posibilă lipsă de
conformitate cu legislaţia comunitară, în special cu
Directiva […/…/CE] privind standardele minime pentru
primirea solicitanţilor de azil şi cu Directiva 2005/85/CE.

4.În cazul în care o autoritate locală sau regională riscă să
se confrunte cu o situaţie extrem de urgentă şi de împovără
toare, care depăşeşte capacităţile de primire, sistemul de azil
sau infrastructura de care aceasta dispune, în comparaţie cu
sarcina pa care o asumă statul membru căruia îi aparţine în
ansamblu şi când pragul prevăzut la punctul 1 nu este atins,
această autoritate poate adresa o cerere formală Comisiei,
solicitându-i să-şi exercite atribuţiile, în conformitate cu ali
neatul (2).

4. În urma primirii unei cereri în conformitate cu alinea
tul (1) sau (3) sau în urma unei iniţiative proprii în confor
mitate cu alineatul (2), Comisia poate decide suspendarea
tuturor transferurilor solicitanţilor către un stat membru
vizat, în conformitate cu prezentul regulament. O asemenea
decizie se ia cât mai rapid posibil şi cel târziu la o lună după
primirea cererii. Decizia de suspendare a transferurilor enu
meră motivele pe baza căreia s-a efectuat şi include, în spe
cial:

4 5. În urma primirii unei cereri în conformitate cu aline
atul (1) sau (3) sau în urma unei iniţiative proprii în confor
mitate cu alineatul (2), luat separat sau asociat cu alineatul (4),
Comisia poate decide suspendarea tuturor transferurilor soli
citanţilor către un stat membru vizat, în conformitate cu
prezentul regulament. O asemenea decizie se ia cât mai rapid
posibil şi cel târziu la o lună după primirea cererii. Decizia de
suspendare a transferurilor enumeră motivele pe baza căreia
s-a efectuat şi include, în special:

(a) examinarea circumstanţelor proprii fiecărui stat membru
către care pot fi suspendate transferurile;

(a) examinarea circumstanţelor proprii fiecărui stat mem
bru către care pot fi suspendate transferurile;

(b) examinarea impactului posibil al suspendării transferuri
lor asupra celorlalte state membre;

(b) examinarea impactului posibil al suspendării transferu
rilor asupra celorlalte state membre;

(c) data propusă de la care ar trebui să intre în vigoare sus
pendarea transferurilor;

(c) data propusă de la care ar trebui să intre în vigoare sus
pendarea transferurilor;

(d) orice condiţii specifice impuse fiecărei suspendări.

(d) orice condiţii specifice impuse fiecărei suspendări.

5. Comisia notifică atât Consiliul cât şi statele membre cu
privire la decizia de suspendare a tuturor transferurilor soli
citanţilor către un stat membru, în conformitate cu prezen
tul regulament. Orice stat membru poate supune Consiliului
decizia Comisiei în termen de o lună de la primirea notifică
rii. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o
altă decizie în termen de o lună de la data sesizării statului
membru.

5 6. Comisia notifică atât Consiliul cât şi statele membre cu
privire la decizia de suspendare a tuturor transferurilor soli
citanţilor către un stat membru, în conformitate cu prezen
tul regulament. Orice stat membru poate supune Consiliului
decizia Comisiei în termen de o lună de la primirea notifică
rii. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o
altă decizie în termen de o lună de la data sesizării statului
membru.

6. În urma deciziei Comisiei de suspendare a transferurilor
către un stat membru, celelalte state membre, în care se află
solicitanţii ale căror transferuri au fost suspendate, sunt res
ponsabile de examinarea cererilor de protecţie internaţională
a acestor persoane.

6 7. În urma deciziei Comisiei de suspendare a transferu
rilor către un stat membru, celelalte state membre, în care se
află solicitanţii ale căror transferuri au fost suspendate, sunt
responsabile de examinarea cererilor de protecţie interna
ţională a acestor persoane.

Decizia de suspendare a transferurilor către un stat membru
ia în considerare, în mod corespunzător, nevoia de a asigura
protecţia minorilor şi a unităţii familiei.

Decizia de suspendare a transferurilor către un stat membru
ia în considerare, în mod corespunzător, nevoia de a asigura
protecţia minorilor şi a unităţii familiei.

7. O decizie de suspendare a transferurilor către un stat
membru, în conformitate cu alineatul (1) justifică furnizarea
de asistenţă pentru măsurile de urgenţă prevăzute la artico
lul 5 din Decizia nr. 573/2007/CE Parlamentului European
şi a Consiliului, în urma unei cereri de asistenţă de la statul
membru respectiv.

7 8. O decizie de suspendare a transferurilor către un stat
membru, în conformitate cu alineatul (1) justifică furnizarea
de asistenţă pentru măsurile de urgenţă prevăzute la artico
lul 5 din Decizia nr. 573/2007/CE Parlamentului European
şi a Consiliului, în urma unei cereri de asistenţă de la statul
membru respectiv.
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Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

8. Transferurile pot fi suspendate pe o perioada maximă de
şase luni. În cazul în care motivele măsurii persistă după cele
şase luni, Comisia poate decide extinderea aplicării măsuri
lor pentru încă alte şase luni, la cererea statului membru în
cauză, menţionat la alineatul (1) sau din proprie iniţiativă.
Se aplică alineatul (5).

8 9. Transferurile pot fi suspendate pe o perioada maximă
de şase luni. În cazul în care motivele măsurii persistă după
cele şase luni, Comisia poate decide extinderea aplicării
măsurilor pentru încă alte şase luni, la cererea statului mem
bru în cauză, menţionat la alineatul (1) sau din proprie ini
ţiativă. Se aplică alineatul (5).

9. Nicio prevedere din prezentul articol nu se interpretează
ca permiţând statelor membre derogarea de la obligaţiile gen
erale ale acestora de a lua toate măsurile corespunzătoare,
generale sau specifice, pentru a asigura îndeplinirea obligaţi
ilor ce rezultă din legislaţia comunitară privind azilul, în spe
cial prezentul regulament, Directiva […/…/CE] privind
standardele minime pentru primirea solicitanţilor de azil şi
Directiva 2005/85/CE.

9 10. Nicio prevedere din prezentul articol nu se interpre
tează ca permiţând statelor membre derogarea de la obligaţi
ile generale ale acestora de a lua toate măsurile
corespunzătoare, generale sau specifice, pentru a asigura
îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din legislaţia comunitară
privind azilul, în special prezentul regulament, Directiva
[…/…/CE] privind standardele minime pentru primirea soli
citanţilor de azil şi Directiva 2005/85/CE.

Expunere de motive
Amendamentul propus se referă la situaţia în care anumite regiuni se pot confrunta cu o sarcină dispropor
ţionată în comparaţie cu cea asumată de statul membru din care fac parte şi când, prin urmare, statul membru
nu se poate prevala de articolul 31 alineatul (1), pentru că situaţia de pe teritoriul său nu este suficient de gravă.
Spre deosebire de articolul 31 alineatul (1) existent, aceasta nu este o solicitare directă de suspendare a trans
ferurilor, ci o solicitare ca Comisia să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu articolul 31 alineatul (2). Prin
urmare, amendamentul recunoaşte importanţa autorităţilor locale şi regionale, fără a încerca să le plaseze pe
picior de egalitate cu statele membre.

Amendamentul 8
Regulamentul privind Biroul European de Sprijin pentru Azil [COM(2009) 66] articolul 11 alineatul (1)
Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1. Biroul organizează, coordonează şi promovează schim
burile de informaţii între autorităţile naţionale în domeniul
azilului, precum şi între acestea şi Comisie, cu privire la
punerea în aplicare a ansamblului instrumentelor acquis-ului
comunitar în materie de azil. În acest scop, biroul poate crea
baze de date concrete, legislative şi jurisprudenţiale, cu pri
vire la instrumentele în domeniul azilului la nivel naţional,
european şi internaţional.

1. Biroul organizează, coordonează şi promovează schim
burile de informaţii între autorităţile naţionale în domeniul
azilului, precum şi între acestea şi Comisie, cu privire la
punerea în aplicare, inclusiv la nivel regional şi local, a
ansamblului instrumentelor acquis-ului comunitar în materie
de azil. În acest scop, biroul poate crea baze de date concrete,
legislative şi jurisprudenţiale, cu privire la instrumentele în
domeniul azilului la nivel naţional, european şi internaţional.

Expunere de motive
O bună parte a politicii în materie de azil este pusă în aplicare la nivel regional. În ceea ce priveşte colectarea
şi schimbul de informaţii, este important să fie consultate direct regiunile.

Amendamentul 9
Regulamentul privind Biroul European de Sprijin pentru Azil [COM(2009) 66] articolul 25 alineatul (3)
Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

3. Consiliul de administraţie poate invita orice persoană a
cărei opinie prezintă interes să participe la reuniunile sale în
calitate de observator.

3. Consiliul de administraţie poate invita orice persoană a
cărei opinie prezintă interes să participe la reuniunile sale în
calitate de observator. Un reprezentant al Comitetului Regi
unilor este invitat când sunt în joc interesele locale şi regio
nale.
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Expunere de motive
Acest amendament recunoaşte importanţa şi experienţa autorităţilor locale şi regionale în ceea ce priveşte
politica în materie de azil.

Amendamentul 10
Regulamentul privind Biroul European de Sprijin pentru Azil [COM(2009) 66] articolul 30 alineatul (9)
Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

9. Comitetul executiv poate invita orice persoană a cărei
opinie prezintă interes să participe la reuniunile sale în cali
tate de observator.

9. Comitetul executiv poate invita orice persoană a cărei
opinie prezintă interes să participe la reuniunile sale în cali
tate de observator. Un reprezentant al Comitetului Regiuni
lor este invitat când sunt în joc interesele locale şi regionale.

Expunere de motive
Acest amendament se asociază cu amendamentul propus la articolul 25 alineatul (3) pentru a garanta că exper
tiza şi experienţa regiunilor sunt recunoscute şi utilizate în întregime.

Amendamentul 11
Regulamentul privind Biroul European de Sprijin pentru Azil [COM(2009) 66] articolul 32 alineatul (1)
Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1. Biroul cooperează strâns cu organizaţiile neguverna
mentale şi instituţiile societăţii civile care sunt active în
domeniul politicii în materie de azil la nivel naţional, euro
pean şi internaţional şi instituie în acest sens un forum con
sultativ.

1. Biroul cooperează strâns cu organizaţiile neguverna
mentale şi instituţiile societăţii civile care sunt active în
domeniul politicii în materie de azil la nivel regional,
naţional, european şi internaţional şi instituie în acest sens un
forum consultativ.

Expunere de motive
Acest amendament recunoaşte importanţa şi experienţa autorităţilor locale şi regionale în ceea ce priveşte
politica în materie de azil.
Bruxelles, 7 octombrie 2009
Preşedintele
Comitetului Regiunilor
Luc VAN DEN BRANDE
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Avizul Comitetului Regiunilor privind instrumentul de microfinanţare Progress
(2010/C 79/12)

COMITETUL REGIUNILOR

— susţine acţiunile imediate ale Comisiei şi ale BEI, menite să garanteze că resursele UE sunt utilizate efi
cient pentru a sprijini întreprinderile în această perioadă de lipsă de lichidităţi, şi subliniază că recenta
criză financiară a condus la o criză a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) şi pen
tru microîntreprinderi, fapt care agravează recesiunea economică şi compromite orice redresare ulte
rioară;
— îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că realocarea a 100 de milioane EUR din programul
PROGRESS pentru noul instrument de microfinanţare Progress ar putea compromite obiectivele,
impactul şi eficienţa celui dintâi şi solicită Comisiei să ia în considerare alte opţiuni de finanţare adec
vate pentru punerea în aplicare a instrumentului menţionat;
— solicită Comisiei să raţionalizeze iniţiativele UE existente şi să sporească coerenţa dintre noul instru
ment de microfinanţare Progress şi alte instrumente financiare ale UE, în special PROGRESS, FSE, JAS
MINE, JEREMIE şi PCI;
— recomandă Comisiei să diferenţieze cu mai multă precizie grupurile-ţintă specifice şi să ia în conside
rare ca grupuri-ţintă şomerii şi persoanele dezavantajate, inclusiv tinerii, femeile, persoanele în vârstă
şi comunităţile minorităţilor etnice, acordându-le o poziţie specifică şi adecvată în cadrul programelor
şi iniţiativelor legate de microcredite;
— aminteşte Comisiei şi Grupului BEI că instrumentul de microfinanţare va fi mai eficient dacă va fi coor
donat cu instrumentele financiare europene existente şi cu programele locale şi regionale din statele
membre şi pus în aplicare alături de acestea.
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Documente de referinţă
Propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui instrument european
de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială (instrumentul de microfinanţare
Progress)
COM(2009) 333 final
şi
Propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1672/2006/CE
a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forţei de
muncă şi solidaritate socială – Progress
COM(2009) 340 final

I.

RECOMANDĂRI POLITICE

6. subliniază faptul că peste 90 % dintre întreprinderile UE sunt
microîntreprinderi şi că, pentru acestea, cel mai mare obstacol în
calea inovării este reprezentat de accesul limitat la microcredite;

COMITETUL REGIUNILOR

Necesitatea de a acţiona

7. este de acord cu faptul că majoritatea microcreditelor pentru
persoanele dezavantajate din UE sunt acordate de instituţii de
microfinanţare fără caracter comercial şi că aceste instituţii nece
sită sprijin suplimentar pentru a face faţă cererii actuale;

1. susţine acţiunile imediate ale Comisiei şi ale BEI, menite să
garanteze că resursele UE sunt utilizate eficient pentru a sprijini
întreprinderile în această perioadă de lipsă de lichidităţi, şi subli
niază că recenta criză financiară a condus la o criză a creditelor
pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) şi pentru microîn
treprinderi, fapt care agravează recesiunea economică şi compro
mite orice redresare ulterioară;

8. consideră că eforturile depuse de Comisie pentru dezvoltarea
microcreditelor în UE se vor dovedi un instrument util,
permiţându-le celor excluşi de pe piaţa de credit convenţional să
înfiinţeze noi întreprinderi şi contribuind la crearea de locuri de
muncă;

2. recunoaşte că perspectivele financiare 2007-2013 limitează
posibilităţile Comisiei de a aloca noi fonduri pentru noul instru
ment de microfinanţare Progress propus;

9. regretă că evaluarea ex-ante efectuată de Comisie nu ia pe
deplin în considerare rolul autorităţilor locale şi regionale şi
impactul asupra acestora.

3. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că realocarea a
100 de milioane EUR din programul PROGRESS pentru noul
instrument de microfinanţare Progress ar putea compromite
obiectivele, impactul şi eficienţa celui dintâi şi solicită Comisiei să
ia în considerare alte opţiuni de finanţare adecvate pentru punerea
în aplicare a instrumentului menţionat;

Centrarea pe rezultate

4. atrage atenţia Comisiei că este puţin probabil ca instrumen
tul de microfinanţare Progress propus, dispunând de 100 de mil
ioane EUR, să fie suficient pentru obţinerea fondurilor
suplimentare de 500 de milioane EUR necesare pentru a atenua
constrângerile actuale în materie de împrumuturi, pentru
a stimula ofertele de microfinanţare şi pentru a răspunde nivelu
lui actual al cererii;
5. salută faptul că instrumentul de microfinanţare Progress res
pectă principiul subsidiarităţii, venind astfel în completarea facili
tăţilor de microcreditare acordate de statele membre sau de
autorităţile locale şi regionale;

10. solicită Comisiei să vizeze microîntreprinderile inovatoare,
în special cele bazate într-o mare măsură pe cunoaştere, pentru a
stimula inovarea şi productivitatea în UE;
11. solicită Comisiei să raţionalizeze iniţiativele UE existente şi
să sporească coerenţa dintre noul instrument de microfinanţare
Progress şi alte instrumente financiare ale UE, în special
PROGRESS, FSE, JASMINE, JEREMIE şi PCI (1);
(1) Programul comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate
socială (European Community Programme for Employment and Social Soli
darity – PROGRESS), Fondul social european (FSE), Acţiunea comună
de sprijinire a instituţiilor de microfinanţare din Europa (Joint Action to
Support Micro-Finance Institutions in Europe – JASMINE), Resurse euro
pene comune pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii
(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – JEREMIE),
Programul-cadru pentru competitivitate şi inovare (PCI).
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12. recomandă Comisiei să diferenţieze cu mai multă precizie
grupurile-ţintă specifice şi să ia în considerare ca grupuri-ţintă
şomerii şi persoanele dezavantajate, inclusiv tinerii, femeile, per
soanele în vârstă şi comunităţile minorităţilor etnice, acordându-le
o poziţie specifică şi adecvată în cadrul programelor şi iniţiative
lor legate de microcredite;

13. solicită Comisiei să sublinieze importanţa unor măsuri mai
ample de sprijin pentru întreprinderi, pe lângă acordarea de finan
ţare pentru întreprinderile nou înfiinţate şi pentru cele existente.
Acordarea de finanţare pentru întreprinderile noi şi pentru cele
existente ar trebui să fie completată prin mecanisme active de spr
ijinire a întreprinderilor, precum consilierea, formarea profesio
nală, formarea personalizată şi consolidarea capacităţii, în afară de
sprijinul pentru plata dobânzilor, acordat prin FSE, pentru a încu
raja creşterea durabilă a întreprinderilor şi a asigura scăderea ratei
de eşec în afaceri;

14. observă că condiţiile pentru solicitarea şi acordarea micro
creditelor diferă considerabil pe teritoriul UE şi solicită Comisiei
să garanteze că microcreditul este disponibil în aceeaşi măsură şi
în zonele care nu beneficiază de fondurile structurale, dat fiind că
pot exista „insule” dezavantajate şi afectate de sărăcie chiar şi în
zonele prospere;

15. aminteşte Comisiei, statelor membre şi partenerilor de la
nivel local şi regional că instrumentul de microfinanţare de 100
de milioane EUR trebuie privit în contextul altor programe şi ini
ţiative. Concret, resursele limitate ale instrumentului vor fi acce
sibile tuturor celor 27 de state membre în cursul următorilor 4
ani. În consecinţă, fondurile ar trebui alocate în funcţie de criterii
specifice, care să garanteze un impact maxim;

16. evocă Avizul Comitetului Regiunilor privind pachetul de
redresare economică şi rolul autorităţilor locale şi regionale (CdR
12/2009), în care se solicita Comisiei „să prezinte o propunere de
reglementare a acordării microcreditelor în cadrul UE […] [şi] să sta
bilească parametrii de bază pentru acordarea microcreditelor”.

Comunicarea

C 79/73

20. aminteşte că Comitetul a solicitat în trecut Comisiei şi Gru
pului BEI să fie mai active în comunicarea cu privire la rolul,
valoarea adăugată şi posibilităţile oferite de alte programe de spri
jin pentru întreprinderi, cum ar fi JEREMIE sau PCI (a se vedea
Avizul pe tema „Un Small Business Act pentru Europa”,
CdR 246/2008).

Coordonarea rezultatelor

21. aminteşte Comisiei şi Grupului BEI că instrumentul de
microfinanţare va fi mai eficient dacă va fi coordonat cu instru
mentele financiare europene existente şi cu programele locale şi
regionale din statele membre şi pus în aplicare alături de acestea;

22. evocă Avizul Comitetului Regiunilor privind Strategia de la
Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă
(CdR 245/2008), în care se reafirma nevoia de „coordonare dintre
programele pentru fonduri structurale şi alte programe europene relevante
[…], în scopul maximizării valorii adăugate europene şi al implicării
autorităţilor locale şi regionale”;

23. propune Comisiei să sporească flexibilitatea acestui instru
ment pus în aplicare prin intermediul instituţiilor nefinanciare,
colaborând, dacă este cazul, cu autorităţile locale şi regionale în
calitate de surse de microfinanţare;

24. solicită Comisiei, statelor membre, autorităţilor locale şi
regionale şi organismelor însărcinate cu punerea în aplicare a
instrumentului să sprijine potenţialii beneficiari în demersurile de
solicitare a fondurilor de împrumut, să reducă la minimum for
malităţile administrative legate de solicitarea de fonduri, de exam
inarea solicitărilor şi de tragerea fondurilor, precum şi să ofere
asistenţă suplimentară în vederea reducerii birocraţiei rezultate în
urma obţinerii acestor fonduri.

Evaluarea şi monitorizarea

18. insistă ca Comisia şi Grupul BEI să adopte o atitudine activă,
comunicându-şi rolul şi metodele de accesare a fondurilor prin
diferite programe, în parteneriat cu autorităţile locale şi regionale;

25. propune ca Comisia să efectueze evaluări intermediare şi
finale din proprie iniţiativă, în strânsă cooperare cu instituţiile
financiare internaţionale şi cu consultarea autorităţilor locale şi
regionale şi a beneficiarilor finali. Evaluarea finală ar trebui să exa
mineze, în special, măsura în care instrumentul, în întregul său,
şi-a îndeplinit obiectivele şi a venit în completarea altor instru
mente financiare existente ale UE, cum ar fi PROGRESS, FSE, JAS
MINE, JEREMIE şi PCI. De asemenea, evaluarea finală ar trebui să
includă o analiză a repartizării fondurilor pe teritoriul UE-27;

19. solicită Comisiei şi Grupului BEI să clarifice valoarea adău
gată a instrumentului de microfinanţare Progress şi complemen
taritatea acestuia cu iniţiativele existente de sprijinire a
întreprinderilor de la nivel european, naţional, regional şi local;

26. deşi instrumentul de microfinanţare constituie o măsură
temporară în cadrul bugetar actual, Comitetul propune ca, dacă
acesta se dovedeşte o reuşită, Comisia şi BEI să ia în considerare
posibilitatea continuării programului şi după anul 2013.

17. aminteşte Comisiei şi Grupului BEI că reuşita acestui instru
ment depinde de sensibilizarea deplină a partenerilor, a instituţi
ilor financiare şi a potenţialilor beneficiari cu privire la acesta;

C 79/74

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

27.3.2010

II. RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1
Articolul 2 din COM(2009) 333

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1. Instrumentul va asigura resurse comunitare pentru extin
derea accesului la microcredite pentru:

1. Instrumentul va asigura resurse comunitare pentru extin
derea facilitarea accesului la microcredite pentru:

(a)

persoanele care şi-au pierdut sau riscă să îşi piardă
locul de muncă şi doresc să iniţieze propria microîn
treprindere, inclusiv activitate independentă;

(a)

persoanele şomere sau care riscă să îşi piardă locul
de muncă, aşa cum sunt definite la articolul 2 din
Regulamentul CE nr. 1927/2006 privind crearea
Fondului european de ajustare la globalizare, modi
ficat prin Regulamentul CE nr. 546/2009, care
doresc să iniţieze sau să continue dezvoltarea pro
priei microîntreprinderi, inclusiv activitate indepen
dentă;

(a)

persoanele care şi-au pierdut sau riscă să îşi piardă
locul de muncă şi doresc să iniţieze propria microîn
treprindere, inclusiv activitate independentă;

(b) persoanele dezavantajate, inclusiv tinerii, care
doresc să iniţieze sau să continue dezvoltarea pro
priei microîntreprinderi, inclusiv activitate indepen
dentă;
(c)

microîntreprinderile din economia socială care
angajează persoane care şi-au pierdut locul de
muncă sau care angajează persoane dezavantajate,
inclusiv tineri.

(b) persoanele dezavantajate, inclusiv tinerii, femeile,
persoanele în vârstă şi comunităţile minorităţilor
etnice care doresc să iniţieze sau să continue dez
voltarea propriei microîntreprinderi, inclusiv activi
tate independentă;
(c)

microîntreprinderile din economia socială care
angajează persoane care şi-au pierdut locul de
muncă sau care angajează persoane dezavantajate,
aşa cum sunt definite la litera (b) inclusiv tineri.

Expunere de motive
(i)

Nu există o definiţie şi o interpretare comună a expresiei „care riscă să îşi piardă locul de muncă”. De aceea,
este necesar să se facă trimitere la definiţia oferită în Regulamentul CE nr. 1927/2006 privind crearea Fon
dului european de ajustare la globalizare, astfel cum a fost modificat recent.

(ii) Există şi alte grupuri dezavantajate, în afară de tineri, care ar trebui menţionate explicit.
(iii) Referirea la „tineri” este eliminată de la litera (c), dat fiind că grupurile dezavantajate sunt deja definite la
litera (b).
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Amendamentul 2
Articolul 4 din COM(2009) 333

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1. Instrumentul se pune în aplicare prin intermediul urmă
toarelor tipuri de acţiuni, după caz:

1. Instrumentul se pune în aplicare prin intermediul urmă
toarelor tipuri de acţiuni, după caz:

(a)

garanţii şi instrumente de preluare a riscului;

(a)

garanţii şi instrumente de preluare a riscului;

(b) instrumente de capitaluri proprii;

(b) instrumente de capitaluri proprii;

(c)

(c)

instrumente de debit;

instrumente de debit;

(d) măsuri de sprijin, de exemplu activităţi de comuni
care, monitorizare, control, auditare şi evaluare,
direct necesare pentru punerea în aplicare eficace şi
eficientă a prezentei decizii şi pentru atingerea
obiectivelor acesteia.

(d) măsuri de sprijin, de exemplu activităţi de comuni
care, monitorizare, control, auditare şi evaluare,
direct necesare pentru punerea în aplicare eficace şi
eficientă a prezentei decizii şi pentru atingerea
obiectivelor acesteia.

2. Instrumentul este deschis organismelor publice şi private
instituite în statele membre care furnizează microfinan
ţare persoanelor şi microîntreprinderilor din statele
membre.

2. Instrumentul este deschis organismelor publice şi private
instituite în statele membre care furnizează microfinan
ţare persoanelor şi microîntreprinderilor din statele
membre.
3. Organismele publice şi private instituite în statele mem
bre care oferă acces la instrumentul de microfinanţare
elaborează orientări suplimentare cu privire la eligibilita
tea beneficiarilor finali.

Expunere de motive
(i)

Dat fiind că fondurile disponibile sunt limitate şi pentru a garanta maximizarea beneficiilor oferite de acest
instrument, este important să se stabilească criterii clare de eligibilitate, care să fie aplicate uniform în toate
cele 27 de state membre.

(ii) Criteriile clare de eligibilitate vor sprijini comunicarea eficientă şi diferenţierea acestui instrument de alte
programe, precum şi coordonarea cu acestea.
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Amendamentul 3
Articolul 5 din COM(2009) 333

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1. Comisia gestionează instrumentul în conformitate cu
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliu
lui.

1. Comisia gestionează instrumentul în conformitate cu
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliu
lui.

2. Pentru a pune în aplicare acţiunile menţionate la artico
lul 4 alineatul (1), cu excepţia măsurilor de susţinere
menţionate la litera (d) a articolului 4 alineatul (1), Comi
sia încheie acorduri cu instituţiile financiare internaţion
ale, mai ales cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi
Fondul European de Investiţii (FEI), în conformitate cu
articolul 53d din Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 1605/2002 al Consiliului şi articolul 43 din Regula
mentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei. Aceste
acorduri conţin prevederi detaliate pentru punerea în
aplicare a sarcinilor încredinţate, inclusiv necesitatea de
asigurare a adiţionalităţii cu sistemele naţionale.

2. Pentru a pune în aplicare acţiunile menţionate la artico
lul 4 alineatul (1), cu excepţia măsurilor de susţinere
menţionate la litera (d) a articolului 4 alineatul (1), Comi
sia încheie acorduri cu instituţiile financiare internaţion
ale, mai ales cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi
Fondul European de Investiţii (FEI), în conformitate cu
articolul 53d din Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 1605/2002 al Consiliului şi articolul 43 din Regula
mentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei. Aceste
acorduri conţin prevederi detaliate pentru punerea în
aplicare a sarcinilor încredinţate, inclusiv necesitatea de
asigurare a adiţionalităţii şi coordonării cu sistemele
naţionale, regionale şi locale.

3. Încasările instituţiilor financiare internaţionale, inclusiv
dividendele şi rambursările, menţionate la alineatul (2),
pot fi reinvestite de către acestea în acţiuni menţionate la
articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) pentru o peri
oadă de şase ani de la data de intrare în funcţiune a
instrumentului. La încetarea activităţii instrumentului,
suma restantă datorată Comunităţilor Europene se resti
tuie la bugetul general al Comunităţilor Europene.
4. Instituţiile financiare internaţionale menţionate la aline
atul (2) al prezentului articol încheie acorduri scrise cu
furnizorii publici şi privaţi de microfinanţare menţionaţi
la articolul 4 alineatul (2) în care stipulează obligaţiile
acestora de a folosi resursele disponibilizate prin instru
ment în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 2
şi de a furniza informaţii pentru elaborarea rapoartelor
anuale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
5. Bugetul pentru măsurile de susţinere menţionate la arti
colul 4 alineatul (1) litera (d) se gestionează de către
Comisie.

3. Încasările instituţiilor financiare internaţionale, inclusiv
dividendele şi rambursările, menţionate la alineatul (2),
pot fi reinvestite de către acestea în acţiuni menţionate la
articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) pentru o peri
oadă de şase ani de la data de intrare în funcţiune a
instrumentului. La încetarea activităţii instrumentului,
suma restantă datorată Comunităţilor Europene se resti
tuie la bugetul general al Comunităţilor Europene.
4. Instituţiile financiare internaţionale menţionate la aline
atul (2) al prezentului articol încheie acorduri scrise cu
furnizorii publici şi privaţi de microfinanţare menţionaţi
la articolul 4 alineatul (2) în care stipulează obligaţiile
acestora de a folosi resursele disponibilizate prin instru
ment în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 2
şi de a furniza informaţii pentru elaborarea rapoartelor
anuale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
5. Bugetul pentru măsurile de susţinere menţionate la arti
colul 4 alineatul (1) litera (d) se gestionează de către
Comisie.

Expunere de motive
Este important să se sublinieze că instrumentul de microfinanţare Progress va fi mai eficient dacă este coor
donat cu sistemele naţionale, regionale şi locale.
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Amendamentul 4
Articolul 9 din COM(2009) 333

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1. Comisia realizează evaluări interimare şi finale la propria
iniţiativă şi în strânsă cooperare cu instituţiile financiare
internaţionale menţionate la articolul 5 alineatul (2). Eva
luarea interimară se încheie la patru ani după intrarea în
funcţiune a instrumentului, iar evaluarea finală se încheie
cel târziu la un an după sfârşitul mandatului (mandate
lor) încredinţate instituţiilor financiare internaţionale
menţionate la articolul 5 alineatul (2). Evaluarea finală
examinează, în mod special, măsura în care instrumen
tul, în întregul său, şi-a îndeplinit obiectivele.

1. Comisia realizează evaluări interimare şi finale la propria
iniţiativă şi în strânsă cooperare cu instituţiile financiare
internaţionale menţionate la articolul 5 alineatul (2), cu
consultarea autorităţilor locale şi regionale şi a benefici
arilor finali. Evaluarea interimară se încheie la patru ani
după intrarea în funcţiune a instrumentului, iar evaluarea
finală se încheie cel târziu la un an după sfârşitul man
datului (mandatelor) încredinţate instituţiilor financiare
internaţionale menţionate la articolul 5 alineatul (2). Eva
luarea finală examinează, în mod special, măsura în care
instrumentul, în întregul său, şi-a îndeplinit obiectivele şi
a venit în completarea altor instrumente financiare exis
tente ale UE, cum ar fi FSE, JASMINE, JEREMIE şi PCI,
fără a compromite obiectivele, impactul şi eficacitatea
programului PROGRESS.

2. Rezultatele evaluării se transmit, spre informare, Parla
mentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi
Social European şi Comitetului Regiunilor.

2. Rezultatele evaluării se transmit, spre informare, Parla
mentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi
Social European şi Comitetului Regiunilor.

Expunere de motive
(i)

Punerea în aplicare a instrumentului de microfinanţare Progress se va realiza în parteneriat cu autorităţile
locale şi regionale. În consecinţă, orice evaluare ar trebui efectuată cu consultarea autorităţilor locale şi
regionale şi a beneficiarilor finali, deoarece aceştia sunt cel mai bine plasaţi pentru a oferi informaţii cu
privire la impactul global şi la eficienţa instrumentului de microfinanţare Progress.

(ii) Instrumentul va fi eficace numai dacă vine în completarea altor instrumente financiare existente ale UE,
fapt pentru care acest aspect ar trebui inclus în cadrul de evaluare.
Bruxelles, 7 octombrie 2009
Preşedintele
Comitetului Regiunilor
Luc VAN DEN BRANDE
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