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A Assembleia Plenária foi marcada por uma reunião aberta sobre "As alterações climáticas e a 
Estratégia de Lisboa", bem como pela presença de Léonard ORBAN, membro da Comissão Europeia, 
que fez uma intervenção sobre o tema "Multilinguismo – uma política para e com todos os 
interessados".  
 
 

1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 
• As alterações climáticas e a Estratégia de Lisboa 
− Relator: E. EHNMARK (Trabalhadores – SE) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1458/2007  
 
− Pontos fundamentais:  

 
As alterações climáticas não são apenas uma ameaça ao bem-estar, mas também à nossa 
sobrevivência. São uma ameaça global e crescente, à medida que as emissões de poluentes 
continuam a aumentar. O Comité Económico e Social (CESE) solicita urgentemente à Comissão 
Europeia que lance programas e medidas para aplicar os objectivos ambiciosos fixados pelo 
Conselho Europeu em Março deste ano. Os cidadãos estão à espera de sinais claros sobre 
prioridades e medidas. A Europa devia liderar a aplicação e não apenas o planeamento. 
 
O CESE recomenda vivamente que a Estratégia de Lisboa para a competitividade e o emprego 
inclua um esforço significativo contra as alterações climáticas. Usar a Estratégia de Lisboa como 
instrumento (e tornar a Estratégia "verde") significa, para a UE, utilizar uma estrutura existente, 
com uma metodologia bem estabelecida e um sistema de coordenação que funciona eficazmente. 
A UE tem de maximizar a eficiência e usar sinergias existentes sempre que possível. Combater 
as alterações climáticas pode gerar efeitos competitivos positivos. Os mercados globais estão à 
procura de novas soluções de poupança de energia, por exemplo na área dos transportes. Deviam 
ser aumentados os investimentos em investigação e desenvolvimento. 
 
Tanto em termos económicos como numa perspectiva de alterações climáticas é importante que 
se adoptem medidas que visem o objectivo do "crescimento sustentável" fixado pela Estratégia 
de Lisboa. Por conseguinte, o novo programa trienal da Estratégia de Lisboa deveria examinar 
atentamente a definição de "crescimento". Deverá promover-se o crescimento neutro, ou mesmo 
positivo, do ponto de vista do carbono. O Comité salientou, por diversas vezes, que não se pode 
continuar a medir o crescimento com critérios meramente quantitativos; devendo antes obedecer 
a critérios qualitativos de sustentabilidade. Os critérios de sustentabilidade prevêem, obviamente, 
a dissociação do aumento das emissões de gases com efeito de estufa. 

 
− Contactos: Robert KAUKEWITSCH 
 (Tel.: 00 32 2 282 23 66 – e-mail: robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu) 
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2. ENERGIA 
 
• Relatório sobre os progressos em matéria de biocombustíveis 
− Relator: E. IOZIA (Trabalhadores – IT) 
 
− Referências: COM(2006) 845 final – CESE 1449/2007 
 
− Pontos principais: 
 

Conclusões e Recomendações 
 

• O Comité em geral concorda com as conclusões do Conselho Europeu da Primavera de 8 
e 9 de Março.  

 
• A utilização de biocombustíveis de primeira geração causa muitas dificuldades, porque 

estes combustíveis não estão em total conformidade com os objectivos da UE. Os seus 
custos de produção são elevados, bem como os custos ambientais, gerando competição 
entre a produção de combustíveis e a produção de alimentação humana e animal, e são 
parcialmente responsáveis pelo aumento dos preços dos cereais nos mercados mundiais. 

 
Em relação ao biodiesel, os problemas seguintes merecem atenção especial: 

 
− Produtividade limitada.  
− Custo elevado (EUR 0.4-0.7/L). 
− Problemas de estabilidade (presença de compostos oxigenados), provocando 

problemas de armazenagem. 
 

O etanol, por sua vez, é afectado pelos problemas seguintes:  
 

− Produtividade limitada (ainda que menos do que para o biodiesel). 
− Elevado consumo de água e adubos. 
− Desadaptação ao transporte através dos oleodutos destinados aos combustíveis à 

base de petróleo (problemas de corrosão).  
 

• O Comité salienta a necessidade de realizar uma avaliação cuidadosa do impacto social, 
ambiental e económico do desenvolvimento dos biocumbustíveis, juntamente com as 
questões técnicas correspondentes. A questão específica surge com a produção de 
biodiesel a partir das matérias-primas: 1 tonelada de beterraba produz cerca de 400 litros 
de bioetanol (aproximadamente 1.500 Mcal). Dada a energia necessária para converter a 
biomassa em biocombustível, este rácio parece ser pouco económico e pouco eficiente.  
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• O Comité sublinha que, de um ponto de vista rigorosamente ambiental, convém analisar 
os riscos da desflorestação e os riscos ligados à armazenagem das matérias-primas. As 
questões biológicas e bioquímicas correspondentes devem ser analisadas com clareza e 
cuidado. 

 
• O Comité considera que são essenciais os cuidados especiais e a protecção do solo.  

 
• O Comité apela à Comissão e às instituições europeias para que se concentrem 

intensamente na problemática do consumo de água na produção de biocombustíveis.  
 

• O Comité considera que deve ser dado mais apoio à investigação e ao desenvolvimento 
de biocombustíveis de segunda e até de terceira geração, nomeadamente o biobutanol.  

 
• O Comité considera igualmente que o desenvolvimento dos biocombustíveis poderá 

garantir oportunidades à economia europeia, contribuindo assim para a realização dos 
objectivos da agenda de Lisboa. 

 
• Devem ser encorajadas as oportunidades que o sector agrícola vê no desenvolvimento dos 

biocombustíveis. 
 

• O Comité propõe que a Comissão analise a possibilidade de alargar o sistema dos 
certificados de emissões aos transportes, na medida em que podem garantir mais um 
incentivo à eficiência na procura de novas soluções para reduzir as emissões nocivas.  

 
• O Comité apela à Comissão para que introduza um regime de certificação obrigatório e 

global que possibilite uma produção sustentável de biocombustíveis em todas as fases.  
 
− Contactos: Sven Dammann  
 (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: svenn.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 
• Redução das emissões de CO2 dos veículos de passageiros e dos veículos 

comerciais ligeiros (comunicação) 
− Relator: V. RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 

 
− Referências: COM(2007) 19 final – CESE 1450/2007 
 
− Pontos principais: 
 

O CESE apoia a iniciativa da Comissão e crê que melhorar o desempenho dos veículos de 
passageiros deve ser compatível com a capacidade dos construtores para absorverem os efeitos 
económicos e tecnológicos e com a capacidade financeira dos potenciais compradores.  Deve-se 
criar um dispositivo legislativo que seja mais eficaz do ponto de vista social, económico e 
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ambiental. Uma avaliação de impacto aprofundada deve estabelecer uma relação de 
custos/benefícios das várias soluções possíveis, combustíveis alternativos, incentivos fiscais, de 
pneus de baixa resistência ao rolamento, etc. O CESE pronuncia se a favor de um instrumento 
legislativo que seja neutro relativamente à concorrência entre construtores.  Enfim, o CESE não 
compreende a intenção da Comissão de legislar sobre veículos comerciais ligeiros.   

 
− Contactos: Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 
3. ESTRATÉGIA DE LISBOA 
 
 
• O espírito empresarial e a Agenda de Lisboa 
− Relatora: M. SHARMA (Empregadores – UK) 
 
− Co-relator: J. OLSSON (Interesses Diversos – SE) 
 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1460/2007  
 
− Pontos fundamentais: 
 
 

 O Comité 
 

• considera que o empreendedorismo no seu sentido mais lato deve ser sublinhado na 
Agenda de Lisboa como um dos principais instrumentos que permitem criar mais 
crescimento e melhores empregos, bem como reforçar a coesão social e combater a 
exclusão social;  

 
• considera que a educação e a formação, em todas as idades e em função das capacidades 

de cada um, devem estimular a criatividade e o potencial de todos os indivíduos;  
 

• salienta que há que mobilizar os actores públicos e privados para desenvolverem o 
espírito empresarial no seu sentido mais lato,  nas comunidades e organizações, bem 
como ao nível individual;  

 
• insta a Comissão Europeia a criar um quadro de análise dos progressos e da difusão das 

melhores práticas; é importante o intercâmbio das melhores práticas e o acompanhamento 
dos progressos poderá ser feito através de conferências de análise anuais;  

 
• desejaria que os parceiros sociais tivessem em conta os benefícios que representa o 

fomento de um espírito empresarial e se acordassem sobre uma linha de acção integrada;  
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• salienta que a economia social e o papel das organizações não governamentais no 

desenvolvimento do espírito empresarial devem ser encorajados no interesse da sociedade 
e para fins de inovação social;  

 
• apoia a iniciativa da direcção-geral de Emprego, Assuntos Sociais e Igualdade de 

Oportunidades, que consiste em lançar uma "estratégia empresarial inclusiva", na qual 
tenciona participar de maneira activa;  

 
• salienta que que os meios de comunicação social têm um papel crucial para desenvolver o 

espírito empresarial na Europa;    
 

• convida os Comissários Figel e Verheugen a lançarem uma iniciativa comum da 
direcção-geral de educação e cultura e da direcção-geral da empresa e indústria para 
promover os benefícios e o valor das competências e atitudes associadas ao espírito 
empresarial no contexto da Agenda de Lisboa, proclamando 2009 o "Ano Europeu da 
Criatividade, da Inovação e do Espírito Empresarial". 

 
− Contactos: Torben Bach Nielsen  
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – correio electrónico: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
4. TRANSPORTES 
 
 
• Redução das emissões de gases com efeito de estufa – Combustíveis / 

Transporte rodoviário 
− Relator: D. OSBORN (Actividades diversas – UK) 
 
− Referências: COM(2007) 18 final – 2007/0019 COD – CESE 1454/2007  
 
− Pontos principais: 
 
 

O CESE apoia fortemente os planos da União Europeia que visam combater as alterações 
climáticas através da redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE). No sector dos 
transportes, o Comité considera que qualquer intervenção deve começar ao nível fundamental da 
redução das pressões que, durante anos e anos, levaram a um aumento contínuo de todas as 
formas de tráfego. O Comité está igualmente convencido de que muito pode ainda ser feito para 
melhorar o desempenho de todos os tipos de transporte em termos de eficiência energética. O 
Comité lamenta o aparente recuo da Comissão em relação às suas intenções iniciais quanto à 
eficiência dos motores para veículos automóveis, bem como a fixação posterior de objectivos 
mais ambiciosos para os biocombustíveis no intuito de abrandar a pressão sobre a indústria 
automóvel para que assegure padrões mais elevados.  
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O Comité manifesta reservas quanto à rápida expansão dos biocombustíveis na União. Está em 
crer, todavia, que o impacto geral dos biocombustíveis na produção de CO2 deve ser objecto de 
uma avaliação muito cuidadosa, e que o ritmo e o equilíbrio da expansão precisam de ser 
ponderados. Concretamente, a Comissão Europeia deve especificar como é que tenciona atingir o 
objectivo de 10% de uso de biocombustíveis até 2020, dadas as condições a que o Conselho 
submeteu a consecução dessa objectivo, e deve estar preparada para mudar a abordagem, se ela 
mostrar ser menos eficaz na redução das emissões de CO2 do que se espera ou estiver a ter outros 
efeitos indesejáveis para a estrutura da agricultura mundial ou para a biodiversidade.  
 
O CESE aceita, contudo, que as especificações para os combustíveis deveriam ser alteradas, tal 
como proposto na directiva em análise, de modo a permitir a produção e a comercialização de 
gasolina com um teor mais elevado de biocombustíveis, desde que se tenham presentes as 
preocupações quanto ao potencial impacto em termos de poluição.  
 
O Comité apoia firmemente a proposta que impõe ao sector dos combustíveis a obrigação de 
controlar e documentar as emissões de GEE produzidos ao longo do ciclo de vida dos 
combustíveis que comercializa, as quais deverão diminuir 1% por ano entre 2010 e 2020. O 
Comité defende que estes procedimentos deveriam ser executados ao nível europeu, em vez de 
serem deixados ao livre arbítrio dos Estados-Membros. 

 
− Contactos: Yvette Azzopardi    
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 
 
• Dispositivos de iluminação da chapa de matrícula da retaguarda dos 

veículos a motor e seus reboques  
 Parecer categoria C 
 
− Referências: COM(2007) 451 final – 2007/0162 COD – CESE 1447/2007 

 
− Contactos: João Pereira dos Santos  
 (Tel.: 0032 2 546 9245 –  e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 
• Tractores agrícolas/Supressão das interferências radioeléctricas  
 Parecer categoria C 
 
− Referências: COM(2007) 462 final – 2007/0166 COD – CESE 1448/2007 
 
− Contactos: João Pereira dos Santos  
 (Tel.: 0032 2 546 9245 –  e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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• Controlo do transporte rodoviário de mercadorias perigosas - competência 

de execução 
 Parecer categoria C 
  
− Referências: COM(2007) 509 final – 2007/0184 COD – CESE 1453/2007 
 
− Contactos: Siegfried JANTSCHER  
 (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

5. POLÍTICA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO 
 
 
• Criação da Empresa Comum "Iniciativa sobre medicamentos inovadores" 
− Relator: G. DANTIN (Trabalhadores – FR) 
 
− Referências: COM(2007) 241 final – 2007/0089 CNS – CESE 1441/2007 
 
− Pontos principais:  

 
O CESE congratula-se com a vasta consulta que precedeu a elaboração do regulamento em 
exame e aprova a orientação anunciada no sentido da apresentação de um relatório anual sobre os 
resultados da EC IMI. Por outro lado, lamenta a ausência de um balanço detalhado sobre o 
funcionamento das antigas plataformas tecnológicas europeias (PTE) e os resultados obtidos. 
 
A indústria farmacêutica é considerada como um sector estratégico fundamental, e os seus 
produtos contribuem de modo crucial para a saúde e o bem-estar dos cidadãos europeus.  Neste 
contexto de declínio da Europa em matéria de investigação farmacêutica, a opção de criar a EC 
IMI (Empresa Comum "Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores") tem plena justificação. 
 
O CESE recomenda: 
 

• melhorar a previsibilidade da segurança e da eficácia dos novos fármacos;  
 
• evitar o desperdício dos recursos que se verifica actualmente em virtude da duplicação 

das actividades de investigação, tanto no sector público como no privado; 
 
• colmatar as lacunas em matéria de qualificações;  e   
 
• criar um instrumento que garanta as sinergias necessárias.  
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− Contactos: Claudia Drewes-Wran  
 (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
 
• Iniciativa tecnológica conjunta no domínio dos sistemas informáticos 

incorporados/Constituição da empresa comum (ARTEMIS) 
− Relator: G. DANTIN (Trabalhadores – FR) 
 
− Referências: COM(2007) 243 final – 2007/0088 CNS – CESE 1442/2007 
 
− Pontos principais:  

  
O CESE pretende salientar quão importante é a estratégia inovadora proposta em matéria de 
investimentos, que integra os recursos da Comunidade, das empresas, dos diversos 
Estados-Membros e das estruturas de I&D participantes. 
 
Para o Comité, a empresa comum ARTEMIS, que se baseia numa parceria público-privada, 
representa um factor de força para a criação do Espaço Europeu da Investigação (EEI) e um 
importante contributo para a competitividade das empresas europeias. 
 
O CESE recomenda: 
 

• uma verdadeira simplificação dos processos;  
 
• um programa de informação susceptível de contribuir para a mobilização dos recursos 

económicos necessários; 
 
• programas de formação profissional que possibilitem uma adequação entre as 

qualificações dos trabalhadores e os postos de trabalho criados pela ARTEMIS.  
 
− Contactos: Claudia Drewes-Wran  
 (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
 
• Constituição da Empresa Comum "Clean Sky"  
− Relator-geral: G. DANTIN (Trabalhadores – FR) 
 
− Referências: COM(2007) 315 final – 2007/0118 CNS – CESE 1443/2007 
 
− Contactos: Filipa PIMENTEL  
 (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
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• Constituição da Empresa Comum ENIAC  
− Relator-geral: G. DANTIN (Trabalhadores – FR) 
 
− Referências: COM(2007) 356 final – 2007/0122 CNS – CESE 1444/2007 
 
− Contactos: Filipa PIMENTEL  
 (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

6. POLÍTICA AGRÍCOLA 
 
 
• Estado da saúde e o futuro da PAC após 2013 
− – Relator: A. KIENLE (Empregadores – DE) 
 
− Referência: Parecer exploratório – CESE 1457/2007  
 
− Pontos principais: 
 

Na opinião do CESE, o "health check" deveria incidir prioritariamente nas disposições 
administrativas associadas aos prémios por exploração bem assim na realização do objectivo da 
ecocondicionalidade.  Na opinião do CESE, a adesão à multifuncionalidade e às obrigações 
estabelecidas pelo artigo 33.º do Tratado CE (objectivos da PAC) exigirão, também no futuro, 
medidas que:  
 

• permitam fazer face aos riscos da instabilidade crescente dos mercados agrícolas;  
 
• assegurem que uma produção respeitadora das normas severas que lhe são impostas não 

deixe de ter sentido face a importações que não obedecem às exigências comunitárias; 
 
• contribuam para garantir, também futuramente, uma oferta variada de géneros 

alimentícios. 
 

 
 
− Contactos:  Arturo Iñiguez Yuste  
 (Tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
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7. POLÍTICA REGIONAL 
 
 
• Evolução da indemnização compensatória das zonas desfavorecidas a 

partir de 2010 
− Relator: A. KIENLE (Empregadores – DE) 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1456/2007 
 
 
− Pontos principais: 
 

O CESE considera que as zonas que sofrem de desvantagens de carácter natural necessitam e 
merecem uma atenção especial, tanto ao nível político como da opinião pública.  O mesmo se 
aplica às "outras zonas desfavorecidas" (zonas intermédias).  O CESE tem para si que as 
indemnizações compensatórias, co-financiadas pela UE e pelos Estados-Membros, são um 
instrumento indispensável para a manutenção da cultura e da paisagem nestas regiões e chama a 
atenção para a necessidade de uma maior fiabilidade na concessão de indemnizações ao longo 
dos tempos.   

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

8. AUXÍLIOS AO DESENVOLVIMENTO 
 
 

• Política comunitária de imigração e cooperação com os países de origem 
a fim de favorecer o desenvolvimento 

− Relator: PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – ES) 
 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1461/2007 
 
− Pontos principais: 
 

 
Desde 2006, a análise das relações entre as migrações e o desenvolvimento gerou uma nova 
forma de observar as migrações, tendo se em consideração os interesses dos países de origem, 
superando a visão dominante na Europa, segundo a qual as políticas migratórias se definiam 
atendendo exclusivamente às necessidades e aos interesses das sociedades receptoras.  
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Até ao presente, as políticas de cooperação para o desenvolvimento da União Europeia prestaram 
pouca atenção ao papel das migrações enquanto factor de luta contra a pobreza.  
 
Embora não pretenda directamente promover ou diminuir os movimentos migratórios, ao lutar 
contra a pobreza e as desigualdades pode contribuir para reduzir as causas que promovem a 
imigração não desejada.  
 
O CESE propõe à Comissão, ao Parlamento Europeu e ao Conselho da UE que, no âmbito da 
política externa, instituam um quadro normativo internacional para as migrações, com base na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, no Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos e no 
Pacto sobre os Direitos Económicos Sociais e Culturais. 
 
O CESE apoia uma nova abordagem para as políticas europeias – que a política de imigração 
seja gerida em colaboração com os países de origem, para que as migrações sejam um factor de 
desenvolvimento para esses países. Isso supõe retraçar muitos aspectos dessas políticas, 
inclusivamente os que se referem aos critérios de admissão ou às possibilidades de mobilidade 
dos imigrantes.  
 
O CESE considera que para optimizar o benefício para os países de origem é necessário diminuir 
o custo da intermediação financeira das remessas.  
 
A UE deve apoiar as redes transnacionais das diásporas porque é uma forma de favorecer o 
desenvolvimento dos países de origem.  
 
O CESE preconiza o retorno e o aumento das possibilidades de circulação, como forma de 
recuperação de capital humano e de evitar a fuga dos cérebros. O CESE preconiza uma política 
de admissão de imigrantes coerente com os objectivos do desenvolvimento: Acolher é contribuir 
para o desenvolvimento.  
 
 

 
− Contactos: Pierluigi BROMBO 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
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9. PROTECÇÃO SOCIAL E PROTECÇÃO DOS TRABALHADORES 
 
 
• Crédito e exclusão social na sociedade da abundância  
− Relator: J. PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 
 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1459/2007  
 
− Pontos fundamentais: 
 
 

Na falta de uma orientação comunitária, os diversos Estados-Membros têm vindo a desenvolver 
os seus próprios sistemas jurídicos nacionais de prevenção, tratamento, recuperação e 
acompanhamento dos cidadãos e das famílias em situação de endividamento excessivo. 
 
O parecer sugere mesmo a criação de um Observatório Europeu do Endividamento que 
acompanhe a evolução do fenómeno a nível europeu, possa funcionar como fórum de diálogo de 
todos os interessados e proponha, coordene e avalie o impacto de medidas da sua prevenção e 
contenção. 
 
Tem-se, no entanto, a consciência de que uma aproximação com esta natureza e este âmbito só 
poderá ser levada a cabo se a Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho, em estreito diálogo 
com a sociedade civil organizada, onde se acham representados os principais interessados na 
matéria (famílias, trabalhadores, consumidores, instituições financeiras, etc.) resolverem integrar 
o tema nas suas prioridades de acção. 
 
Nessa medida, saúdam-se os indícios de que a Comissão terá recentemente despertado para o 
assunto e recomenda-se vivamente que lhe dê o indispensável seguimento em termos de estudos 
de base, de consultas e de propostas legislativas e outras, pertinentes e adequadas, a iniciar com a 
publicação de um Livro Verde que defina e identifique os termos da questão e onde se dê voz a 
todos os interessados, mediante alargada consulta pública. 
 
Mais se apela ao Parlamento Europeu e ao Conselho para que façam suas as grandes 
preocupações de que este Parecer procura dar conta por parte da sociedade civil e as incluam 
como prioridade nas respectivas agendas políticas. 

 
− Contactos: Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
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• Maus tratos a pessoas idosas 
− Relatora: Renate HEINISCH (Interesses Diversos – DE) 
 
− Referências: Parecer exploratório – CESE 1465/2007  
 
− Pontos fundamentais: 
 
 

 O Comité 
 

• salienta que o artigo 25.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
reconhece e respeita o direito das pessoas idosas a uma existência condigna e 
independente;  no futuro, o desafio será encarar positivamente esta evolução demográfica;   

 
• salienta que o problema da violência contra as pessoas idosas é um tema bastante 

negligenciado; quem corre mais riscos são os idosos dependentes de assistência que 
vivem isolados no seu domicílio ou os que residem em lares;  

 
• por este motivo, o CESE pede instantemente à Presidência da UE que se ocupe do tema 

"Maus tratos a pessoas idosas", sobretudo aquelas que se encontram numa situação de 
dependência;  

 
• o CESE considera imprescindível uma estratégia europeia comum;  a estratégia europeia 

comum deverá ter por base um estudo à escala comunitária sobre "Maus tratos a pessoas 
idosas", sobretudo as dependentes de assistência;   

 
• o CESE considera imprescindível e urgente o intercâmbio, à escala nacional e 

comunitária, de métodos e modelos de "boas práticas", com o objectivo de garantir a 
qualidade e de estabelecer normas no sector da assistência a idosos;  

 
• apenas será possível prevenir com eficácia os maus tratos a pessoas idosas, sobretudo as 

que dependem da assistência de outrem, ao nível nacional;  assim, nos Planos de Acção 
Nacionais haverá que considerar o seguinte:   

 
• romper com o tabu em relação aos maus tratos a pessoas idosas dependentes através da 

sensibilização adequada da opinião pública;    
 

• adopção de directivas quadro e a definição de bases jurídicas em sintonia com a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia;   

 
• elaboração de relatórios nacionais sobre a prevenção dos maus tratos a pessoas idosas em 

situação de assistência domiciliária ou institucionalizada;   
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• melhoria da informação ao dispor das pessoas e das instituições deste sector e a 

cooperação entre elas;  
 

• criação de um serviço de aconselhamento cobrindo todo o território, de acesso fácil e 
(também) anónimo;   

 
• criação de possibilidades de assistência que aliviem as tarefas dos familiares e de 

possibilidades de aconselhamento e de apoio a cuidadores profissionais;  
 

• criação de redes abrangendo todas as pessoas e instituições envolvidas directamente na 
assistência a idosos.   

 
− Contactos: Torben Bach Nielsen  
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 
• Estatísticas comunitárias sobre saúde pública e segurança no trabalho 
− Relator: D. RETUREAU (Trabalhadores – FR) 
 
− Referências: COM(2007) 46 final – 2007/0020 (COD) – CESE 1463/2007 
 
− Pontos principais: 
 
 

O Comité aprova o regulamento proposto, assim como a sua base jurídica; a proposta responde ao 
princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, permitindo a recolha de dados estatísticos 
úteis para a realização da estratégia comunitária em matéria de saúde e segurança no trabalho, 
para a qual se tornou necessário um quadro jurídico. 
 
Sublinha a importância de definições e de sistemas de reconhecimento comuns, nomeadamente 
devido à mobilidade dos trabalhadores no que se refere a: 

 
• Acidentes de trabalho e acidentes de percurso;  
 
• Doenças profissionais resultantes das condições de trabalho e/ou produtos; 
 
• incapacidade ou invalidez parcial ou permanente provocada por acidentes e doenças 

relacionadas com o trabalho e os dias de trabalho perdidos. 
 

No cálculo de pessoas implicadas por categoria de sinistro, o Comité considera útil considerar o 
sexo e a idade das vítimas, assim como, na medida do possível, a natureza do seu vínculo laboral. 
Deve prestar-se uma atenção particular à confidencialidade dos dados pessoais recolhidos. 
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O CESE considera que a cooperação com a OIT e a OMS deve ser desenvolvida. O regulamento 
proposto constitui, aos olhos do Comité, um dos meios mais úteis para fazer convergir a natureza 
e as definições dos dados a registar e os métodos de recolha e análise dos referidos dados. 

 
− Contactos: Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 
 

• Segurança social aplicável aos trabalhadores e aos membros da sua 
família 

− Relator: José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Empregadores – ES) 
 
− Referências: COM(2007) 159 final – 2007/0054 (COD) – CESE 1464/2007  
 
− Síntese: 
 
 

O Comité Económico e Social Europeu dá o seu aval às alterações aos anexos do Regulamento 
(CEE) n.º 1408/71, convicto de que irão melhorar o seu conteúdo e beneficiar os cidadãos da 
União a que é aplicável.  Este apoio diz mais concretamente respeito às mudanças que permitem 
incluir na coordenação determinadas prestações, que deixarão deste modo de ser excepcionais e 
impossíveis de exportar.  
 
Enquanto representante dos parceiros sociais e da sociedade civil organizada, o CESE não 
queria, deixar, contudo, de atentar para a lentidão do processo legislativo por que está a passar a 
proposta de regulamento de aplicação do Regulamento nº 883/2004.  Não emitiríamos o presente 
parecer se o referido Regulamento já tivesse entrado em vigor. Instamos, por isso, o Parlamento 
Europeu e o Conselho a acelerarem ao máximo o processo de decisão, para que a nova 
coordenação dos sistemas de segurança social entre em vigor o mais brevemente possível. 

 
− Contactos: Maria Judite Berkemeier 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 97 – e-mail: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu) 
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10. ALARGAMENTO 
 

• A Croácia na via da adesão 
− Relatora: A.-M. SIGMUND (Actividades diversas - AT) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1468/2007 
 
− Pontos principais: 

 
 
O Comité congratula-se com o avanço rápido das negociações e com a ampla participação da 
sociedade civil organizada da Croácia neste processo, mas salienta que é indispensável o 
contributo de todas as organizações representativas da sociedade civil e implicadas no processo e 
que é particularmente necessário envolver os parceiros sociais na negociação de todos os 
capítulos que lhes dizem respeito.  
 
A situação económica na Croácia é estável, mas com grandes diferenças regionais. No domínio 
social, apesar de progressos louváveis nos últimos anos, há ainda muito trabalho a fazer, 
nomeadamente para resolver os problemas do mercado de trabalho.  O Comité considera 
importante criar um ambiente favorável para as empresas, especialmente as PME que são forças 
motrizes do crescimento e da criação de emprego, nomeadamente nas regiões desfavorecidas.  
 
Nota-se também uma evolução na sociedade civil croata graças às actividades das organizações 
não governamentais.  Se até aqui o trabalho da sociedade civil se dirigia para a protecção e 
promoção dos direitos humanos e para acções humanitárias, presentemente, no entanto, centra-se 
cada vez mais na política social e nos direitos sociais.  
 
 
No âmbito das actividades da sociedade civil na Croácia, merece especial atenção o diálogo 
social que se realiza a diferentes níveis entre os parceiros sociais.  O quadro institucional para um 
diálogo tripartido (empregadores e sindicatos como parceiros do governo) está formalmente bem 
desenvolvido no Conselho Económico e Social croata.  No entanto, até agora trouxe poucos 
resultados concretos. 
 
O Comité propõe a sua assistência e cooperação que poderiam tomar as seguintes formas: 
 

• Reuniões sectoriais com representantes da sociedade civil organizada croata para partilhar 
informações, opiniões e experiências;  

 
• Participação de membros do CESE em seminários ou outras iniciativas no âmbito do IPA 

(instrumento de pré-adesão); 
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• Cooperação com os organizadores de uma campanha de informação e comunicação 
croata sobre a adesão, procurando em conjunto casos concretos que mostrem as 
consequências da adesão para determinados grupos de forma compreensível e 
transparente.  

 
− Contactos:  Loïc DEFAYE 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 57 –  e-mail: loic.defaye@eesc.europa.eu) 
 
 

11. FISCALIDADE 
 
 
• Tributação especial do gasóleo 
− Relator: U. BURANI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: COM(2007) 52 final – 2007/0023 CNS – CESE 1466/2007 
 
− Pontos principais:  

 
 
A proposta de directiva justifica-se – com algumas reservas expressas pelo CESE.   
 
Mais concretamente, seria de considerar com atenção: o aumento generalizado dos custos; as 
consequências para as políticas industriais; a situação das regiões periféricas; a competitividade 
externa da UE; o emprego; a produtividade global e eficiência do sector do transporte rodoviário; 
a coerência do sistema de reembolso não discriminatório.  

 
− Contactos: Imola BEDÖ 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 
• Disposições transitórias IVA 
− Relator: U. BURANI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: COM(2007) 381 final/2 – 2007/0136 CNS – CESE 1467/2007 
 
− Pontos principais:  

 
 

O Comité congratula-se com o trabalho realizado pela Comissão.  Do ponto de vista da exactidão 
técnica, a proposta é irrepreensível: apenas os aspectos políticos terão um papel a desempenhar 
na sequência das decisões. O CESE chama a atenção dos decisores para as necessidades do 
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mercado e dos cidadãos, que necessitam de leis transparentes, equitativas e aprovadas em prazos 
curtos.  

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

12. PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES 
 
 
• Protecção do consumidor / Utilização a tempo parcial de bens 
− Relator: Jorge PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 
 
− Referências: COM(2007) 303 final – 2007/0113 (COD) – CESE 1445/2007 
 
– Pontos principais: 
 

 
O CESE, embora concordando no essencial, com a proposta da Comissão; considera que este é 
um dos casos em que, pela natureza "sui generis" do direito em causa e pelas divergências na 
caracterização da sua natureza jurídica, se justificaria, na linha do que consta do Livro Verde 
relativo ao Acervo Comunitário, uma harmonização máxima. 
 
O CESE entende que o nível das medidas protectoras dos direitos dos consumidores foi colocado 
demasiado baixo pelo que insta a Comissão, no respeito pelo principio da subsidiariedade, a 
regular outros aspectos, igualmente importantes, tendo em vista um nível mais elevado de 
protecção dos consumidores. 
 
O CESE, consequentemente:  
 

• sugere que sejam melhoradas algumas disposições relativas ao regime jurídico dos 
direitos em causa, da estipulação contratual principal e do seu relacionamento com os 
contratos complementares; 

 
• salienta a necessidade de garantir a efectiva informação das partes contratantes, com 

especial incidência nos contratantes menos esclarecidos, não devendo por isso ser 
excluída liminarmente a possibilidade de os Estados-Membros adoptarem sanções penais; 

 
• propõe, na especialidade, uma série de modificações e de recomendações tendentes a 

melhorar aspectos de técnica jurídica da proposta e a consolidar e compatibilizar noções, 
conceitos ou práticas já adquiridos noutras directivas. 

 



- 19 - 

Greffe CESE 167/2007 FR/EN-JB/if 
 .../... 

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

13. INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  
 
 

• Espaço Europeu da Investigação (Livro Verde) 
− Relator: G. WOLF (Interesses Diversos – DE) 
 
− Referências: COM(2007) 161 final – CESE 1440/2007 
 
− Pontos principais: 

 
O Comité saúda, portanto, a intenção manifestada no Livro Verde da Comissão de aprofundar e 
alargar o Espaço Europeu da Investigação. Os objectivos estabelecidos são correctos e as 
propostas apresentadas para a sua realização são, na generalidade, consideradas adequadas e 
merecedoras de apoio, embora careçam de ser completadas e, em alguns casos, clarificadas ou 
corrigidas. 
 
No seu parecer, p Comité analisa vários pontos relacionados com o tema e apresenta uma série 
de sugestões: criar um mercado de trabalho atractivo para investigadores, devolver à investigação 
e desenvolvimento na Europa um papel de liderança mundial, e tomar as medidas necessárias 
para esse efeito, aplicar recursos dos Fundos Estruturais na realização de infra estruturas no 
domínio da I&D, objectivo da criação de infra estruturas de investigação de craveira mundial, 
atractividade do Espaço Europeu de Investigação e pôr termo à situação actual de "fuga de 
cérebros", entre outros.  

 
− Contactos: Filipa Pimentel  
 (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
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14. TELECOMUNICAÇÕES 
 

• Serviços móveis via satélite 
− Relator-geral: E. OPRAN (Empregadores - RO) 
 
− Referências: COM(2007) 480 final – 2007/0174 COD – CESE 1452/2007 
 
− Pontos principais: 
 
 

O CESE aprova a proposta em epígrafe e recomenda que a mesma seja adoptada e entre em vigor 
imediatamente.  
 
O Comité apoia firmemente o objectivo prioritário da proposta em apreço tal como está 
formulado no Título 1, n.º 1 do artigo 1.º, ou seja criar um procedimento comunitário único, 
coordenado a nível comunitário para a selecção dos operadores de sistemas móveis via satélite, e 
estabelecer disposições para a autorização coordenada pelos Estados-Membros dos operadores 
seleccionados. 
 
O CESE considera que a adopção imediata desta decisão se impõe pelas seguintes razões: 

 
• a capacidade natural dos sistemas de comunicação por satélite para cobrir vastas regiões 

da Europa e de vários Estados-Membros simultaneamente;  
 
• o número relativamente reduzido de frequências rádio para  este tipo de comunicações; 
 
• as soluções divergentes que os Estados-Membros praticam actualmente em matéria de 

selecção e autorização; 
• a quantidade relativamente limitada de espectro de radiofrequências disponível. 

 
O CESE sublinha que a realização e utilização dos sistemas de comunicação via satélite são, pela 
própria extensão do território abrangido, uma iniciativa essencial para a expansão da indústria 
espacial europeia e o desenvolvimento de aplicações específicas das comunicações, bem como 
para a consecução da estratégia de Lisboa, que visa promover o desenvolvimento sustentável, 
contribuindo directamente para a criação de emprego no contexto de competitividade crescente. 
 
O Comité regista com agrado a existência de equipamentos técnicos muito consideráveis neste 
domínio, o que vem reforçar a proposta em apreço. Três dos maiores operadores mundiais de 
sistemas móveis por via satélite são, na verdade, europeus, e estas comunicações representam 
40% das receitas correntes do sector espacial europeu.  
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O CESE congratula-se com o consenso obtido pela Comissão na promoção desta proposta que, 
ainda em fase de projecto, já concitou o apoio de todos os actores consultados - sector dos 
satélites, operadores de redes de telecomunicações, Agência Espacial Europeia e as autoridades 
nacionais de regulação dos Estados-Membros.  

 
Ao mesmo tempo, o Comité considera que a decisão na sua actual versão final concilia com 
equidade pontos de vista divergentes expressos durante as consultas e respeitantes, por exemplo, 
aos métodos e critérios de selecção, à necessidade de maior flexibilidade ao nível nacional 
quanto a prazos para obtenção da autorização e respectivo período de validade, bem como à 
necessidade de maior coordenação dos procedimentos nacionais de autorização. 

 
− Contactos: Agota Bazsik  
 (Tel.: 0032 2 546 8658 – e-mail: Agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 

15. NORMAS COMUNITÁRIAS 
 
 

• Instrumentos de pesagem 
 Parecer categoria C 
 
− Referências: COM(2007) 446 final – 2007/0164 COD – CESE 1446/2007 
  
− Contactos: João Pereira dos Santos  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 
• Alteração das disposições do mercado interno da electricidade 

Parecer categoria C 
 
− Referências: COM(2007) 411 final – 2007/0141 COD – CESE 1451/2007 
 
− Contactos: Siegfried JANTSCHER  
 (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


