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A Assembleia Plenária foi assinalada com a presença de Louis MICHEL, membro da Comissão 
Europeia, cuja intervenção teve como tema o futuro da política de desenvolvimento da UE, no quadro 
da adopção do parecer sobre o consenso europeu. 
 
 

1. DIREITO EUROPEU 
 

• Aplicar melhor a legislação 
– Relator: VAN IERSEL (Empregadores – NL) 
 
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1069/2005 
 

– Pontos principais:  
 

No presente parecer, o CESE defende que o objectivo “legislar melhor” está intimamente ligado às 
questões de execução e cumprimento da legislação: uma boa lei é uma lei exequível e cumprida. Na 
Europa, há diferenças ao nível de culturas e competências e os esforços para uma execução efectiva 
das normas variam em intensidade. 
 
O CESE distingue vários conjuntos de acções a desenvolver pelos Estados-Membros e pela 
Comissão. Para os Estados-Membros é acima de tudo uma questão de vontade política. A atitude 
das administrações nacionais tem de reflectir o facto de elas próprias serem a União Europeia e 
estarem, assim, implicadas nas decisões da União. Devem, portanto, abster-se de tomar medidas 
complementares à legislação comunitária e proceder a selecções arbitrárias. Por outro lado, importa 
melhorar a informação.  
 
O CESE advoga um papel activo da Comissão na promoção da confiança entre autoridades 
responsáveis por fazer cumprir a legislação, no apoio a redes de poderes públicos, na avaliação 
sistemática do seu desempenho e na identificação e difusão das boas práticas.  
 
Para o CESE, impõe-se uma mudança cultural, inclusivamente a mudança do aumento da nova 
legislação comunitária para pôr a tónica na efectiva aplicação, garantindo, desse modo, que a 
legislação e as políticas comunitárias adoptadas produzem plenamente os seus efeitos.  
 

–    Contacto: Jean-Pierre Faure  
                    (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
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• Legislar melhor (OMU) 
– Relator: RETUREAU (Trabalhadores – FR) 
 
– Referência: Parecer exploratório – CESE 1068/2005 
 
– Pontos principais: 
 

Legislar melhor é colocar-se ao nível do utente da norma jurídica, o que implica um método 
participativo. 
 
Legislar melhor é também legislar menos, pois demasiada legislação cria opacidade jurídica, fonte, 
nomeadamente, de obstáculos às trocas; é, igualmente, assegurar-se de que a execução da norma 
será eficaz e simples (vide parecer do CESE 606/2005 final, relator: van Iersel). Ao mesmo tempo, 
há que considerar devidamente a expectativa de segurança que emana da sociedade civil e a 
necessidade de segurança jurídica e de estabilidade expressa pelas empresas.  
 
Cada Direcção-Geral (DG) da Comissão Europeia deve propor um programa proporcionado de 
simplificação, precisando a necessidade e o impacte previsível das suas propostas para os 
destinatários da legislação candidata à simplificação e determinando as medidas propostas para cada 
grupo de textos seleccionados, bem como os recursos considerados necessários para realizar tal 
programa. 
 
Alterar profundamente ou flexibilizar legislação, cujos efeitos práticos divergem dos objectivos 
perseguidos não é um enfraquecimento da autoridade do legislador, mas, pelo contrário, uma 
demonstração de inteligência política capaz de reforçar a confiança dos destinatários e o respeito do 
direito. 
 
Acresce que a avaliação legislativa apenas é concebível como um exercício pluralista e participativo, 
para lhe conferir uma legitimidade política e prática incontestável.  
 
O CESE considera que a tarefa de tornar o corpus jurídico comunitário mais simples, coerente e 
pertinente não é uma questão profundamente política que exige uma intensa mobilização 
interinstitucional, sustentada por um apoio participativo igualmente intenso da sociedade civil 
organizada.  

 
– Contacto: Jean-Pierre Faure  

              (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int)  
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• Livro verde– lei aplicável ao divórcio 
− Relator: Daniel RETUREAU (Trabalhadores – FR) 
− Referência: COM(2005) 82 final – CESE 1064/2005 
 
− Pontos principais:  

 
Dada a grande diversidade no que respeita à legislação em matéria de divórcio e de separação judicial, 
bem como quanto às condições e consequências da nulidade do casamento, o Livro Verde propõe 
(prudentemente) que não se escolha a via da harmonização do Direito substantivo. 
 
O Comité continua aberto a uma questão tão importante para os cidadãos e respectiva mobilidade; 
acompanhará o resultado das negociações entabuladas pela Comissão, bem como as propostas mais 
precisas de regulamentação que seguidamente poderão vir a ser apresentadas; poder-se-ia 
perspectivar uma reformulação do Novo Regulamento Bruxelas II ou um regulamento específico para 
o divórcio. 

 
− Contacto: Pierluigi Brombo 
                     (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

2. DIREITOS SOCIAIS E DAS SOCIEDADES 
 

• Diálogo social e mutações industriais 
– Relator: ZÖHRER (Trabalhadores – AT) 
   
–   Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1073/2005 

 
– Pontos principais: 

 
O Comité louva os esforços desenvolvidos no sentido de reforçar o diálogo social, sobretudo nos 
novos Estados-Membros. Trata-se de um instrumento-chave para a gestão das mutações industriais 
pelo facto de estimular a inovação e a competitividade e contribuir para a realização dos objectivos de 
Lisboa. Ora, o êxito das transformações não se mede apenas em função da competitividade de uma 
empresa ou de um sector, mas também pela gestão social e seus efeitos. 
 
O Comité confere grande importância às iniciativas sectoriais e, como tal, apoia o projecto da 
Comissão que visa encorajar novos sectores a lançarem um diálogo social, recomendando que o 
mesmo não se limite aos sectores económicos em crise, uma vez que importa antecipar as mutações e 
assegurar a sua gestão atempada e positiva. Nesta óptica, os instrumentos analíticos de que dispõem 
os parceiros sociais devem ser melhorados. 
 
O Comité realça o papel que os conselhos de empresa europeus podem desempenhar e aguarda com 
interesse a comunicação anunciada sobre a responsabilidade social das empresas, acolhendo 
favoravelmente a abordagem global e transversal adoptada pela Comissão na recente comunicação 
intitulada «Reestruturações e emprego», sobre a qual está a ser preparado um parecer. 
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    –   Contacto: José Miguel Cólera 

                (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 

• Política social/Navegação interior  
– Relator: ETTY (Trabalhadores – NL) 
–   Co-relator: SIMONS (Empregadores – NL) 

 
 –    Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1071/2005 

 
–  Pontos principais: 

 
O CESE considera que é chegado o momento de formular uma política social comunitária para a 
navegação interior, de preferência num âmbito pan-europeu. Essa política deverá vigorar em todas as 
vias navegáveis europeias, dispor de uma base ampla e uniforme e ter em conta as condições 
específicas locais e regionais. O regime jurídico está enormemente fragmentado e deveria ser 
harmonizado e uniformizado, sobretudo à luz das novas complicações trazidas pelo alargamento da 
UE. De momento, as principais prioridades parecem ser as regras em matéria de tripulações e de 
períodos de trabalho e de descanso, assim como a instauração de um verdadeiro diálogo social 
activo. A Comissão Europeia é a mais indicada para promover este processo. Para elaborar um novo 
projecto de política social na navegação interior na UE, a Comissão deverá colaborar estreitamente 
com os parceiros sociais, a CCNR (Comissão Central de Navegação no Reno), a Comissão do 
Danúbio e organizações internacionais. Isso requer que os países membros da CCNR e da Comissão 
do Danúbio dêem às suas instâncias as competências necessárias no domínio da política social e 
reforcem a sua capacidade. Durante este processo de revisão e de adaptação será primordial criar 
condições equitativas e tornar o sector mais atraente tanto para as pessoas que nele estão já 
empregadas como para potenciais interessados, em razão sobretudo do esperado aumento da 
concorrência quer no interior do próprio sector da navegação interior quer entre este e os outros 
modos de transporte. O diálogo social sectorial (a nível nacional e europeu) é o melhor instrumento 
para conciliar os pontos de vista dos empregadores, dos independentes e dos trabalhadores 
assalariados, e os objectivos da política comunitária, sobretudo no que respeita à legislação e à 
regulamentação sobre a tripulação e os períodos de trabalho e de descanso dos tripulantes. Para o 
futuro da União Europeia é essencial uma maior atenção ao aspecto da educação e da formação, 
para o que é necessária a contribuição dos parceiros sociais. Tais acordos serão aplicáveis se os 
parceiros sociais concordarem em que as necessidades específicas do sector requerem disposições 
adicionais às normas mínimas definidas pelo Conselho. 
 

–   Contacto: Siegfried Jantscher  
                      (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
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• Segurança social dos trabalhadores assalariados e não assalariados 
− Relator: RODRIGUEZ GARCIA CARO (Empregadores – ES) 

 
− Referência: COM(2004) 830 final – 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 
 
− Pontos principais:  
 

 
De modo geral, o Comité acolhe favoravelmente a proposta de regulamento, sob reserva das 
observações constantes do presente parecer. O Comité considera positivas a simplificação e melhoria 
do texto dos Regulamentos nº 1408/71 e nº 574/72, para favorecer a livre circulação dos cidadãos da 
União, mas crê que seria ainda mais positiva a entrada em vigor do Regulamento nº 883/2004, que 
representa, por si só, uma simplificação global e de grande alcance em matéria de coordenação dos 
sistemas de segurança social.  
 
Uma vez que o Comité não pôde pronunciar-se sobre o texto saído do longo trâmite legislativo 
respeitante ao Regulamento nº 883/2004, considera que deveria elaborar, sem demora, um parecer de 
iniciativa sobre o mesmo, antes do início dos trâmites legislativos do novo regulamento de aplicação 
que a Comissão está a ultimar. 
 
O Comité insta com a Comissão para se concluir quanto antes a proposta de regulamento de 
aplicação, bem como com o Conselho e o Parlamento Europeu para acelerarem o processo legislativo 
para a adopção deste regulamento, por forma que não se repita a morosa experiência da tramitação 
do Regulamento nº 883/2004, tendo especialmente em conta o ano da mobilidade dos trabalhadores, 
em 2006. 
 
No respeitante às reformas constantes dos diferentes anexos do Regulamento nº 1408/71, o Comité 
solicita a supressão quanto antes da referida no Anexo II, Parte II, sobre os subsídios de nascimento 
e adopção, por acordo dos Estados? Membros que ainda mantêm esta situação excepcional.  
 
 

 
− Contacto: Alan Hick 
                     (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
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3. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E DE TRATAMENTO  
• Pobreza entre as mulheres na Europa 
− Relatora: KING (Trabalhadores – UK) 
 
− Referência: Consulta do Parlamento Europeu – CESE 1074/2005 
 

 
Em Abril de 2005, o Parlamento Europeu decidiu, durante a reunião de 28 de Abril de 2005, pedir ao 
CESE a elaboração de um parecer sobre o tema “Pobreza entre as mulheres na Europa”. 

 
− Pontos principais: 

 
• O CESE saúda o Relatório conjunto da Comissão e do Conselho sobre a inclusão social, de 5 de 

Março de 2004, mas entende que o relatório peca por uma omissão flagrante, a saber, o facto de 
não ter sido recomendada a identificação e monitorização de indicadores relativos aos géneros.  

 
• Reconhecer a perspectiva de género na problemática da pobreza contribuirá para o objectivo de 

erradicação da pobreza adoptado na Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social, realizada 
em Copenhaga em 1995. 

 
• Embora muitos Estados-Membros tenham tomado disposições para incluir as questões da 

pobreza e da integração social na formulação das respectivas políticas nacionais, mais poderia 
ser feito através do envolvimento dos parceiros sociais e das ONG na formulação e aplicação 
das políticas. 

 
• Os objectivos da Estratégia de Lisboa no sentido de aumentar a taxa de emprego feminino 

devem ser acompanhados de estratégias de desenvolvimento da empregabilidade das mulheres 
em risco de pobreza. Por outro lado, são necessárias mais iniciativas e mais medidas que 
garantam a subsistência das mulheres em todas as fases da sua vida.  

 
• O intercâmbio de experiências entre os Estados-Membros nos domínios que se prendem com as 

mulheres e a pobreza – regimes de pensões, protecção social, gravidez entre adolescentes, 
tráfico de mulheres, etc. – pode ser particularmente útil.  

 
• O Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres, que será inaugurado em 2007, só 

poderá avançar com as alterações necessárias se dispuser dos meios orçamentais necessários. 
 

–     Contacto: Torben Bach Nielsen 
                     (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Criação do Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres 
–   Relatora: Štechová (Trabalhadores – CZ) 

 
− Referência: COM(2005) 81 final – 2005/0017 COD – CESE 1066/2005 
 
− Pontos principais:   
 
− Patrocina a proposta de criar um Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres, pois 

entende que ele se poderá tornar nesse instrumento eficaz – dotado de grandes potencialidades – 
que apoiará os esforços da UE e dos Estados-Membros, tendo em vista incrementar a promoção da 
igualdade entre os sexos, tanto no plano jurídico como na prática. 

 
− O Instituto não deverá substituir nem enfraquecer as agências especializadas com provas dadas nem 

aquelas cuja instalação está a ser preparada a nível comunitário. Além disso, a criação do Instituto 
não deve afectar a aplicação do princípio de mainstreaming (integração da perspectiva da igualdade 
entre os sexos) nos órgãos e em todas as políticas e programas comunitários.  

 
− O CESE insiste em que os representantes dos parceiros económicos e sociais europeus e da 

organização não governamental representativa pertinente gozem do mesmo estatuto no Conselho de 
Administração que os restantes membros, ou seja, disporem do direito de voto. 

 
− O CESE considera essencial que os recursos financeiros destinados ao Instituto lhe permitam levar 

a cabo as suas missões, a par de outras agências ou programas comunitários que tratam também 
dos problemas de igualdade entre homens e mulheres. 

 
− Contacto: Ewa Kaniewska 
                   (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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4. COESÃO TERRITORIAL 
 

• Contributo do turismo para a recuperação socioeconómica das zonas em 
declínio 

– Relator: MENDOZA CASTRO (Trabalhadores – ES) 
 
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1057/2005 
 
– Pontos principais: 

 
No seu parecer, o CESE recomenda: 
 
§ a realização de um projecto-piloto, baseado em experiências bem sucedidas, que estude na 

prática o melhor método para a aplicação dos fundos estruturais na promoção do turismo 
nas zonas em declínio socioeconómico; 

 
§ promover a coordenação de acções dos diferentes níveis de administração: estatal, regional e 

local; 
 

§ a criação de observatórios de turismo que analisem as potencialidades do sector e que 
planeiem as diferentes estratégias e políticas integradas de desenvolvimento turístico; 

 
§ a elaboração de políticas europeias em torno da configuração de um modelo turístico 

europeu, baseado não necessariamente em disposições normativas mas sim em princípios de 
sustentabilidade, de protecção do ambiente, de qualidade de serviços, de produtos e 
emprego, segurança dos consumidores, cooperação público-privado, acessível a todas as 
pessoas, fomento dos valores patrimoniais e culturais locais e outros valores que devem 
garantir que o turismo na Europa e em todos os países respeita e se funda em princípios de 
solidez a curto, médio e longo prazos. 

 
Por outro lado, o CESE considera que o turismo é possivelmente e para muitas situações diversas de 
zonas em declínio uma boa alternativa para conseguir uma fonte de actividade económica com 
grande potencial de desenvolvimento social, empresarial e laboral. É importante criar produtos e 
ofertas capazes de criar procura turística nessas zonas. 
 
O CESE assinala diversos obstáculos que se apresentam para a alternativa turística das zonas em 
declínio, bem como condições para que a alternativa turística para as zonas em declínio seja viável, 
dependendo de vários factores em cada zona. 
 
Por último, o CESE sublinha que para garantir a visibilidade das empresas turísticas criadas como 
alternativa nas zonas em declínio, é essencial que, na região, se criem diversas actividades 
complementares capazes de colaborar num objectivo comum, desenvolvendo uma autêntica "aliança 
turística" em que cada empresa deve encarar-se como parte de toda uma oferta turística. 

 
– Contacto: Nemesio Martinez  
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               (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

5. COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
 

• Política de desenvolvimento da União Europeia – 'O consenso europeu' 
− Relator: ZUFIAUR (Trabalhadores – ES) 

 
−  Referência: COM(2005) 311 final – CESE 1072/2005 

 
− Pontos principais:  

 
• O CESE propõe que a política europeia de desenvolvimento seja posta ao mesmo nível que a 

política de segurança.  
• A promoção do modelo social europeu deverá ser, no novo contexto da mundialização 

económica, um eixo central da política de desenvolvimento europeia. 
• Propõe-se que a redução dos subsídios (incluindo os subsídios agrícolas) esteja ligada aos preços 

de exportação, porque isso contribuiria para a redução da pobreza. 
• O CESE propõe a inclusão nos acordos de associação da UE com os vários países e regiões do 

mundo de uma dimensão social, pelo que o CESE propõe que a garantia do trabalho digno seja 
proclamada o 9º Objectivo de Desenvolvimento do Milénio. 

• Recomenda-se que a defesa dos direitos humanos seja uma das vertentes da política de 
desenvolvimento da UE. O CESE propõe que esta política preveja medidas para a protecção 
efectiva dos activistas dos direitos humanos, incluindo os direitos humanos no trabalho, nas 
regiões onde há cooperação. 

• Defende-se a inclusão da dimensão ambiental nos indicadores de eficácia na aplicação da 
estratégia de desenvolvimento. 

• A política de desenvolvimento da UE deve contribuir para a integração legal dos imigrantes e 
para os direitos dos mesmos. 

• O CESE defende a coerência entre o conjunto de políticas da UE e a estratégia de 
desenvolvimento, bem como a necessária autonomia e especificidade da política de 
desenvolvimento em relação a outras políticas. 

• O Comité insta ainda a Comissão Europeia, o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu a 
apoiarem o reforço do papel do CESE no que respeita à relação com os actores económicos e 
sociais de outras regiões, como a América Latina e os países euromediterrânicos. 

• Salienta-se que a promoção de quadros estáveis e democráticos de relações laborais e de diálogo 
social e o incentivo à responsabilidade social das empresas são objectivos centrais da política 
europeia de desenvolvimento. 

• Recomenda-se que a política europeia de desenvolvimento dê mais atenção aos países de 
rendimento médio em que existem consideráveis problemas internos de pobreza e desigualdade. 

• O CESE propõe que as medidas de anulação da dívida aprovadas pelo G8 sejam estendidas a 
todos os países pobres e financiadas com recursos efectivamente adicionais. 

• O Comité defende a necessidade de fontes adicionais de financiamento para cumprir os 
objectivos de desenvolvimento e preservar os bens públicos mundiais. 

• O CESE considera a desvinculação da ajuda um dos objectivos centrais da estratégia europeia 
de desenvolvimento. 
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−   Contacto: Susanna Baizou  
                    (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

 

• O papel dos órgãos consultivos e das organizações socioprofissionais na 
aplicação dos acordos de associação e no âmbito da política europeia de 
vizinhança  

–    Relatora: CASSINA (Trabalhadores – IT) 
 

− Referência: Relatório de informação – CESE 520/2005 fin  
 
− Pontos principais:  

 
O relatório de informação da Secção de Relações Externas pretende indicar os campos de aplicação, 
as condições e as modalidades de realização da política europeia de vizinhança (PEV). Propõe um 
papel específico para os órgãos consultivos e identifica o lugar da função consultiva. Sublinha as 
responsabilidades dos países terceiros em questão bem como das instituições europeias. Por fim, o 
relatório de informação dá indicações aos governos dos países parceiros mediterrânicos (PPM) e às 
instituições da UE, a fim de suscitar a implicação dos órgãos consultivos, dos actores da sociedade 
civil na aplicação das políticas de parceria e na PEV. O relatório recomenda, designadamente, que se: 
 
- Apoie o desenvolvimento da representatividade dos parceiros sociais nos PPM; 
- Avalie, juntamente com os órgãos consultivos, os pontos dos PAN que poderão/deverão ser 

aplicados com a ajuda das organizações da sociedade civil e favorecer a mobilização destas 
organizações em todos os níveis em que isso se afigure útil; 

- Considere a função consultiva como um pilar da democracia participativa; 
- Informe, consulte e faça participar os parceiros sociais, as ONG e os demais actores 

socioeconómicos na concepção das várias medidas a adoptar. 
 

− Contacto: Jacques Kemp 
                   (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int) 
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•  Dimensão setentrional e seu plano de acção 
–    Relator: HAMRO-DROTZ (Empregadores – FI) 

 
−  Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1067/2005 
 
−  Pontos principais:  

 
A UE conta com um contributo do CESE para a execução do Plano de Acção da Dimensão 
Setentrional. O CESE será convidado para a 4ª Conferência Ministerial, organizada pela Presidência 
britânica, em Novembro de 2005. 
 
É ainda muito escasso o conhecimento geral sobre a dimensão setentrional e são muito poucas as 
iniciativas de governos, entidades ou associações para informar e envolver as organizações da 
sociedade civil no segundo plano de acção. 
 
O Comité apoia a proposta de associar a dimensão setentrional à cooperação entre a UE, a Rússia e 
os quatro espaços comuns. Deveriam ser previstos mecanismos de cooperação neste contexto, por 
exemplo, um conselho director misto. 
 
Deve ser dado destaque ao papel da sociedade civil no contexto dos roteiros para a cooperação 
UE-Rússia, por forma a estabelecer uma consulta estruturada das organizações da sociedade civil nos 
futuros mecanismos da dimensão setentrional.  
 
Os actuais organismos regionais na zona do Báltico, sobretudo o Conselho dos Estados do Mar 
Báltico, devem desempenhar um papel central no futuro da dimensão setentrional.  
 
Maior divulgação ao público da informação sobre a dimensão setentrional. Para o efeito, é necessário 
aperfeiçoar o Sistema de Informação sobre a Dimensão Setentrional.  
 
O financiamento das parcerias da dimensão setentrional deve ser decidido caso a caso, cabendo aos 
governos e às instituições financeiras internacionais (IFI) o papel central.  
 

− Contacto: Gatis Eglitis 
                   (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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6. SAÚDE 
• A obesidade na Europa – papel e responsabilidades dos parceiros da 

sociedade civil 
–   Relatora: SHARMA (Empregadores – UK) 

 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1070/2005 
 
− Pontos principais:  

 
− A prevalência de pessoas obesas tem aumentado de forma muito acentuada nos últimos 30 anos. 
Em 2000, a OMS considerou este facto como a maior ameaça que o Ocidente enfrentava. 

 
− O CESE propõe reduzir a obesidade através da promoção, em toda a Europa, de uma campanha 
de combate à obesidade – Obesity Check –, sensibilizando as pessoas para os benefícios de um estilo 
de vida saudável e para a responsabilidade de todos na prevenção da obesidade.. 
 
− O CESE considera necessária uma estratégia "inclusiva", para que o problema seja enfrentado em 
conjunto, em que todos se comprometam a participar com recursos financeiros ou prestações em 
tempo ou em espécie. 
 
− Todos os actores pertinentes, da Comissão Europeia às famílias, podem ser convidados a aderir à 
campanha, analisando os seus hábitos e verificando de que forma poderão alterá-los para evitar o 
risco de obesidade. 
 
− O objectivo é criar condições que favoreçam uma alimentação saudável, com uma dieta 
equilibrada, e a actividade física em toda a Europa, sem sentimento de culpa. 

 
−  Contacto: Ewa Kaniewska 
                    (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

• Gripe aviária 
–  Relator: DONNELLY (Interesses diversos – IE) 

 
–    Referência: COM(2005) 171 final – 2005/0062-63 CNS – CESE  

 
–    Pontos principais: 

O CESE aprova a proposta da Comissão sobre medidas comunitárias para controlar a gripe aviária 
como resposta importante ao aumentos dos focos desta doença. O Comité considera que a nova 
definição de gripe aviária e a exigência de vigilância constituem passos importantes na luta contra o 
vírus e suas consequências negativas. O Comité realça o conhecimento acumulado em matéria de 
vacinação e aplaude a introdução de uma política de vacinação de emergência e de protecção 
enquanto instrumento adicional na luta contra a gripe aviária. Por outro lado, subscreve a proposta 
de notificação obrigatória da gripe aviária às entidades de saúde pública. O CESE reconhece os riscos 
potenciais no domínio da saúde dos animais, especialmente em consequência das novas fronteiras da 
UE em consequência do alargamento, pelo que recomenda a disponibilização pela Comissão de 
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recursos suficientes para a inspecção e a auditoria da execução e transposição das directivas 
pertinentes. O Comité tem presente a dimensão internacional da gripe aviária e solicita à Comissão 
que procure assegurar um controlo equivalente à escala mundial na luta contra a gripe aviária. 

 
– Contacto: Yvette Azzopardi   

              (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

7. TRANSPORTES E DIREITOS DOS PASSAGEIROS 
 

• Informação dos passageiros do transporte aéreo sobre a identidade da 
transportadora operadora 

– Relator: McDONOGH (Empregadores – IE) 
 
 –   Referência: COM(2005) 48 final – 2005/08 COD – CESE 1060/2005 

 
– Contacto: Luis Lobo 

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

• Direitos das pessoas com mobilidade reduzida nos transportes aéreos 
– Relator: CABRA DE LUNA (Interesses diversos – ES) 

 
 –   Referência: COM(2005) 47 final – 2005/07 COD – CESE 1059/2005 

  
– Contacto: Luis Lobo 

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

8. AGRICULTURA E PESCAS 
• OCM – Tabaco em rama 

–   Relator: FAKAS (Activités diverses – EL) 
 

–   Referência: COM(2005) 235 final – 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 
 
– Contacto: Eleonora Di Nicolantonio  

               (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Licenças de pesca / países terceiros 
–   Relator:  SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses diversos – ES) 

 
–   Referência: COM(2005) 238 final – 2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 

 
– Contacto: Yvette Azzopardi  

              (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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9. CONTRATOS 
 

• Contratos de empreitada de obras públicas, contratos públicos de 
fornecimento e contratos públicos de serviços 

– Relator: PETRINGA (Interesses diversos – IT) 
 
– Referência: COM(2005) 214 final – 2005/0100 COD – CESE 1058/2005 
 
–    Contacto: Aleksandra Klenke 
          (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
  

 
 


