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23 FEBRUARIE – 01 MARTIE 2009

o Construirea unei pun i - conferin  interna ional  privind

dimensiunea regional  a proiectelor TEN-T – 23 februarie

2009

LOCA IE: Comitetul Regiunilor, Bruxelles

ORGANIZATORI: Biroul Regiunii Zlin în Bruxelles

Biroul de reprezentare a regiunii Zlin în Bruxelles coordoneaz  evenimentul

CzechReg Days, eveniment dedicat transportului i conectivit ii: o conferin

interna ional  care s-a concentrat asupra viitorului principalelor re ele UE pentru

mobilitate. În cadrul acestui eveniment, regiunea Zlin a organizat o conferin  având ca

tem  de dezbare Re eaua trans-European  de transport  TEN-T, pentru a atrage aten ia

ilor interesate asupra p ilor lips  ale acestei re ele, în vederea complet rii Pie ei

Interne: infrastructura de transport i mai ales leg tura dintre aceasta i re elele locale i

regionale. În cadrul acestui seminar, reprezentan ii regiunii Zlin i participan ii la



conferin  au avut ocazia s i împ rt easc  viziunile asupra re elei TEN-T i au discutat

cele trei dimensiuni startegice ale proiectelor TEN-T: dimensiunea politic , cea

financiar i cea de mediu.

Re eaua trans-European  de transport (TEN-T) joac  un rol crucial în asigurarea

libert ii de mi care a pasagerilor i bunurilor în Uniunea European . Aceasta include

toate modurile de transport i suport  aproximativ jum tate din traficul de pasageri i

marf . Unul dintre obiectivele importante în ceea ce prive te crearea unei re ele

intermodale, este asigurarea alegerii celui mai potrvit mod de transport pentru fiecare

etap  a c toriei.

Construc ia re elei trans-Europene de transport reprezint  un factor major pentru

stimularea competitivit ii economice i dezvolt rii durabile a Uniunii Europene, care

contribuie la implementarea i dezvoltarea Pie ei Interne, precum i la cre terea coeziunii

economice i sociale. Dezvoltarea TEN-T presupune interconectarea i interoperabilitatea

re elelor na ionale de transport precum i accesul la acestea. În 2020, TEN-T va include

89500 Km de drumuri i 94000 Km de cale ferat , incluzând aproximativ 20000 Km de

linii de mare vitez , pe care s  se circule cu o vitez  de cel pu in 200 Km/h. Sistemul de

i navigabile interioare se va m sura 11250 Km, care vor include 210 porturi fluviale.

Re eaua TEN-T va include, de asemenea, un num r de 294 de porturi maritime i 366 de

aeroporturi.

Finalizarea re elei TEN-T va avea un impact major în reducerea timpului

latoriei pentru pasageri i bunuri i în acela i timp va aduce importante beneficii

mediului prin diminuarea polu rii. În afara surselor de finan are provenite din

Instrumentele Structurale acordate de Comisia European  (Fondul European de

Dezvoltare Regional i Fondul de Coeziune), dezvoltarea i modernizarea infrastructurii

de transport a re elei TEN-T mai beneficiaz  de sprijinul fondurilor europene alocate în

cadrul Programului TEN-T.

Discu iile purtate în cadrul seminarului s-au concentrat asupra realiz rilor

asteptate de la axele programului TEN-T pe baza orint rilor stabilite prin noua Carte

Verde a Comisiei Europene privind viitorul politicii europene în domeniul re elelor trans-

europene de transport. În data de 4 februarie 2009, Comisia European  a prezentat Cartea

Verde privind viitorul politicii europene în domeniul re elelor trans-europene de transport



(TEN-T) [COM(2009) 44 final], lansând totodat i un amplu proces de consultare

public  pe aceast  tem . Procesul de consultare public  este deschis pân  la data de 30

aprilie 2009. Documentul - în limbile român i englez  - poate fi accesat pe site-ul

Ministerului Transporturilor i Infrastructurii (www.mt.ro). În cadrul procesului de

consultare public , orice cet ean, organiza ie sau autoritate public  interesat  în

domeniul politicii re elelor trans-europene de transport poate transmite o contribu ie

scris , pe baza celor 13 întreb ri formulate de Comisia European  în Cartea Verde TEN-

T, dar f  a se limita neap rat la acestea.

Tot în cadrul seminarului s-au luat în considerare posibile parteneriate între

sectoarele public-privat, evaluându-se noi formule care ar putea fi experimentate de c tre

actorii UE, na ionali sau regionali în vederea realiz rii infrastructurii de transport. Au fost

prezentate proiecte de succes TEN-T din Polonia, Fran a i Italia. De re inut c

rezultatele acestei conferin e vor fi folosite în consult rile privind Carte Verde a Comisiei

Europene asupra TEN-T.

În continuare voi prezenta pe scurt exemplul din Fran a, care vizeaz  realizarea

unei leg turi feroviare de mare capacitate peste Pirinei.

Proiectul TEN-T prevede realizarea unei linii de cale ferat  de mare capacitate

peste Muntii Pirinei care s  fac  leg tura între re eaua feroviar  francez i cea spaniol .

Ca urmare a implement rii proiectului, se preconizeaz  c  va cre te sensibil ponderea c ii

ferate în transportul interna ional de marf  pe aceast  foarte solicitat  rut i se vor

ameliora conexiunile între Europa meridional i cea septentrional (de nord).

Prin proiect se vizeaz  construirea, în perioada 2002-2020, a unei noi linii de cale

ferat  de mare capacitate, în lungime de 150 km, cu ecartament de standard european,

destinat  transportului de m rfuri. Dup  cum se apreciaz , pe termen mediu, realizarea

proiectului Trenul de mare vitez  Sud i îmbun irea liniilor i a terminalelor, la care se

adaug  dezvoltarea transportului maritim de scurt parcurs, vor crea condi ii mai bune

pentru utilizatorii oselelor în transportul de m rfuri, dar pe termen lung se va face tot

mai mult sim it  nevoia descongestion rii c ilor rutiere prin cre terea capacit ii

transportului feroviar.

Date de contact: www.zlinregioninbrussels.eu , info@zlinregioninbrussels.eu

http://www.zlinregioninbrussels.eu
mailto:info@zlinregioninbrussels.eu


Detalii cu privire la procesul de consultare public  privind Cartea Verde TEN-T pot fi

accesate la adresa de site:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/consultations/2009_04_30_ten_t_green

_paper_en.htm

o Conceptul de ”Social Fainess” în dezvoltarea durabil –

SPRE O EUROP  VERDE, SOCIAL – 24 februarie 2009

LOCA IE: Cl direa Charlemagne, Bruxelles

ORGANIZATORI: Comisia European

Invita i:

• Moderator : Jean Lambert MEP Greens/EFA, UK

• Vladimir pidla, Comisarul UE pentru pentru ocuparea for ei de munc ,

afaceri sociale i egalitate de anse

• Philippe Van Parijs, profesor de etic  social i economic , Universitatea

catolic  din Louvain, Belgia

• Helmut Weidner, WZB Berlin, Germania

• Jérôme Vignon, DG Employment

• Yolanda Barcina, Primar Pamplona, Spania

• Antoine Van den Bogaert, Secretar General, FEBEA

• Jos Delbeke, Director Adjunct General pentru Mediu

Conferin a Spre o Europ  Verde, Social  a avut ca scop examinarea

repercursiunilor sociale ale unei dezvolt ri nesustenabile i depre ce se poate face pentru

o economie mai ”verde” i o mai puternic  coeziune social . În epoca contemporan ,

impactul social al dezvolt rii nesustenabile, precum i politicile care sus in producerea i

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/consultations/2009_04_30_ten_t_green


consumerismul au devenit o problem  major . Cre terea contin  a pre urilor alimentelor

i energiei afecteaz  grupuri vulnerabile pe tot teritoriul Uniunii Europene, precum i alte

regiuni din întreaga lume. Mai mult, s-a subliniat în timpul conferin ei, consecin ele

acestor fapte asupra rilor aflate în curs de dezvoltare, al turate dezastrelor naturale

rezultate din schimb rile climatice, pot de asemenea afecta Europa prin migra ie i

instabilitate politic . Aceste probleme ar trebui s  de afle printre primele pe agenda

politicilor sociale. Tocmai din acest motiv, aceast  conferin  a reunit politicieni,

cercet tori, reprezentan i ai diferitelor organiza ii interna ionale, parteneri sociali i

societatea civil  pentru a discuta despre obstacolele ce trebuie dep ite i pentru a explora

dac i cum dezvoltarea durabil i coeziunea social  pot fi ob inute simultan.

Impactul social al politicilor de mediu e evident. Grupurile sociale vulnerabile

sunt supuse riscurilor, ele având de suferit în mod dispropor ionat pentru daunele cauzate

mediului de c tre alte grupuri cu venituri mai mari. De aceea, s-a subliniat c  politicile

trebuie s  fie gândite i implementate în a a fel încât asemenea lucruri s  fie evitate.

Pentru a putea face acest lucru, este nevoie de mai multe date i analize, iar politicile

formulate vor trebui s in  cont atât de mediu, cât i eficien a economic . Aici s-a adus

în discu ie conceptul de environmental justice (dreptate fa  de mediul înconjur tor). Cu

alte cuvinte, oamenii mai boga i poluaz  mai mult, iar oamenii mai s raci sufer  mai mult

consecin ele acestui lucru. Conceptul de environmental justice dore te s  asigure o bun

calitate a mediului pentru to i i o echitate a costurilor în atingerea acestui nivel înalt al

calit ii mediului. Adoptarea acestui concept ca i politic  pentru stabilirea de strategii ar

oferi un cadru în care:

• toate grupurile din societate ar putea s  participe la conceperea politicii i în

procesul de implementare

•   o protec ie adecvat  ar fi oferit  celor care sunt mai mult expu i la condi ii

proaste de mediu

•  povara financiar  a unei politici de mediu nu ar avea un impact dispropor ionat

asupra grupurilor sociale cu venit mai mic.

Acest cadru ar promova o mai bun  integrare a obiectivelor politicii sociale i de

mediu i ar plasa problemele sociale în mijlocul politicii de mediu, i invers. Aceast

abordare este crucial  dac  se dore te s  se creeze politici benefice atât pentru atingerea



obiectivelor de mediu, cât i a celor sociale fiind crucial pentru acceptabilitatea politic  a

politicilor sustenabile.

În cea de-a doua parte a conferin ei, moderat  de Shada Islam, au fost prezentate

exemple de ini iative care au promovat progresul social i dezvoltatea durabil  în acela i

timp. Printre regiunile i municipalit ile care au inut aceste prezent ri se num  Spania,

Germania, Bulgaria, Marea Britanie, Belgia, Italia i nu în ultimul rând România, mai

precis ora ul Râmnicu Vâlcea, care a prezentat cum noul sistem de management al

de eurilor a îmbun it sustenabil condi iile sanitare din acest ora , în special pentru

locuitorii dezavantaja i, a ajutat la cur area mediului i a creat locuri de munc .

Exemplul de bun  practic  a fost prezentat de c tre Laura Ciurcu i Irina Sandulescu,

Râmnicu Valcea.

Date de contact: Bartek.Lessaer@ec.europa.eu

o Re eaua IMI (Internal Market Information-Sisitemul de

Informare al Pie ei Interne) i Directiva pentru Servicii –

Conectare administra iilor, construirea unui cadru de

încredere. Livrarea beneficiilor unei pie e unice , 25 februarie

2009

LOCA IE: Comitetul Regiunilor, Bruxelles

ORGANIZATORI: Comisia European , Comitetul Regiunilor, Regiuni

europene partenere

 Conferin a a fost deschis  de Jorgen Holmquist, director general al Direc iei Pie ei

Interne i Serviciilor din cadrul Comisiei Europene, care a întâmpinat to i invita ii la

aceast  întâlnire dedicat  IMI i Directiva pentru Servicii. IMI reprezint  o re ea pentru

schimbul electronic de informa ii care inte te spre îmbun irea comunica iilor între

administra iile Statelor Membre. O cooperarea administrativ  rapid i eficient  e

mailto:Bartek.Lessaer@ec.europa.eu


esen ial  pentru creearea unei Pie e Unice. Din acest motiv, Directiva pentru Servicii

necesit  ca Statele Membre s  ofere informa iile necesare altor State Membre prin

mijloace electronice i în cea mai scurt  perioad  de timp posibil . Acest lucru asigur  o

supervizare eficient  a furnizorilor de servicii i ajut  la evitarea, la întâmpinarea multor

dificult i cu care atât cet enii cât i mediul de afaceri se confrunt . Acesta reprezint  un

obiectiv important i provocator care necesit  un înalt nivel de preg tire din partea tuturor

actorilor implica i. Pentru a se asigura c  Statele Membre sunt preg tite, Comisia

coordoneaz  în prezent un Proiect Pilot al IMI – Directiva pentru Servicii, care se

concentreaz  pe anumite activit i de servicii (incluzând construc iile, turismul, catering-

ul, arhitectura i imobiliar).

inta acestui Proiect Pilot este s  paveze drumul c tre o re ea IMI perfect func ional ,

care s  se aplice tuturor activit ilor de servicii, pînâ la sfâr itul anului în curs.

Conferin a de azi marcheaz  lansarea Proiectului Pilot.

PRINCIPII CHEIE

Dezvoltarea sistemului IMI se bazeaz  pe trei principii cheie:

• Sistemul IMI nu impune statelor membre obliga ii suplimentare de cooperare

administrativ  pe lâng  cele prev zute deja de legisla ia corespunz toare pie ei interne;

• Acesta ofer  flexibilitatea necesar  respect rii diverselor structuri administrative i

culturi din Europa;

• El este un sistem unic bazat pe elemente constitutive reutilizabile. IMI este conceput ca

un sprijin pentru numeroase acte legislative privind pia a intern , permi ând astfel

evitarea prolifer rii sistemelor de informare.

AVANTAJE

IMI contribuie la exploatarea beneficiilor pie ei unice prin cooperare administrativ

sporit  în felul urm tor:

• Statele membre între in o singur  rela ie cu o re ea în loc de 29 de rela ii bilaterale;

• Statele membre comunic  printr-o metod  de lucru clar , transparent i adoptat

de comun acord;

• Statele membre pot localiza interlocutorul potrivit dintr-un alt stat membru;



• Problemele lingvistice sunt reduse datorit  ecranelor de informa ii structurate i

traduse în prealabil, precum i sprijinului informal acordat sub form  de traducere

automat  de text liber;

• Domenii de cooperare administrativ  care pân  acum erau inaccesibile devin

fezabile;

• Se economisesc resurse i timp în schimbul de informa ii cu alte state membre;

• Calitatea serviciilor este îmbun it printr-un grad mai mare de transparen i de

predictibilitate;

URM TOARELE ETAPE

Comisia consider  c  rezultatele proiectului pilot referitor la directiva privind

recunoa terea calific rilor profesionale indic  faptul c IMI ofer  sprijinul necesar

pentru a înt ri cooperarea administrativ i ar trebui s  fie considerat drept un

sistem opera ional pentru respectiva directiv . În vederea asigur rii tranzi iei dinspre un

sistem pilot înspre un sistem opera ional eficient, într-o prim  faz , el ar trebui s  se

extind  la celelalte cinci profesii (infirmiere, tehnicieni dentari, chirurgi veterinari, moa e

i arhitecte) c rora li se aplic  principiul recunoa terii automate. În plus, vor fi

selec ionate alte dou  profesii aflate sub inciden a sistemului de recunoa tere general .

Odat  ce sistemul va func iona în mod corespunz tor pentru toate aceste profesii, el va fi

deschis progresiv altor profesii pe baza unei cereri.

Capitolul privind cooperarea administrativ  din directiva privind serviciile cuprinde

dispozi ii detaliate cu privire la acordarea de asisten  reciproc  între statele membre i la

modul în care aceast  asisten  reciproc  va fi organizat .

IMI a fost constituit de c tre Comisie i statele membre pentru a sprijini schimbul de

informa ii necesar. O serie de autorit i competente la nivel local, regional i na ional vor

trebui s  schimbe informa ii în leg tur  cu directiva privind serviciile. Din acest motiv,

Comisia i statele membre preg tesc un proiect pilot pentru directiva privind serviciile.

Proiectul pilot al directivei privind serviciile va demara în ianuarie 2009 i va

continua pân  la 28 decembrie 2009, dat  la care IMI trebuie s  fie pe

deplin opera ional pentru directiva privind serviciile.



Pe baza recomand rii Comisiei, aprobat  de concluziile Consiliului, în prezent se

are în vedere examinarea posibilit ii de a utiliza un sistem de schimb de informa ii

pentru a sprijini cooperarea administrativ  sporit .

o Dinamica Bruxelles-ului european - 26 februarie 2009

LOCA IE: International Press Center, Bruxelles

ORGANIZATORI: Euractiv

edin a a fost deschis  de Dan LUCA, Director Rela ii cu Publicul al Euractiv.
Prezentarea in format Power Point este anexat  raportului.

Cosma Ramona-Sef Birou Directia de Dezvoltare Regionala
Consiliul Judetean Maramures
Biroul de reprezentare in cadrul Biroului UNCJR-Bruxelles


