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A Assembleia Plenária ficou marcada pela presença de Neelie KROES, membro da Comissão Europeia, 
que interveio sobre a reforma dos auxílios estatais na perspectiva de Lisboa: o caso da inovação. 
 
1. O PLANO D COMO DEMOCRACIA, DIÁLOGO E DEBATE 

PARA A EUROPA 
 
• Período de reflexão e fase posterior – Plano D para a Democracia, o 

Diálogo e o Debate 
− Relatora: J. van TURNHOUT (Interesses Diversos – IE) 
− Referências: COM(2005) 494 final – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 
 
− Pontos principais: 
 
O Comité optou deliberadamente por uma resposta sucinta, operacional, à comunicação da Comissão. 
Essa resposta apresenta um número reduzido de medidas concretas com as quais o Comité considera 
que poderá contribuir, sozinho e em cooperação com as demais instituições, de forma significativa para 
o amplo debate que decorrerá ao longo do período de reflexão e na fase posterior. As duas mensagens 
fundamentais são as seguintes: por um lado, antecipar as disposições do Tratado Constitucional sobre a 
vida democrática da União tornando desde já a democracia participativa uma realidade tangível, graças 
aos dois pilares complementares que são o diálogo civil e o reforço do diálogo europeu. Por outro lado, 
garantir que a sociedade civil organizada e respectivos representantes fazem ouvir a sua voz no quadro 
desse amplo debate. 
 
− Contacto: Martin WESTLAKE 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 26 – e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 
 
2. CONHECIMENTO, INOVAÇÃO, COMPETITIVIDADE, 

EMPREGO: A ESTRATÉGIA DE LISBOA E AS AJUDAS 
ESTATAIS 

 
• Rumo à sociedade europeia baseada no conhecimento – O contributo da 

sociedade civil organizada para a Estratégia de Lisboa 
− Relator: J. OLSSON (Interesses Diversos – SE) 
− Co-relatores: E. BELABED (Trabalhadores – AT) 
       J. VAN IERSEL (Empregadores – NL) 
− Referência: Parecer exploratório – CESE 1500/2005 
 
− Pontos principais: 
 
Os Estados-Membros, a Comissão Europeia, os Parlamentos Europeu e nacionais, instituições 
financeiras e industriais, bem como a sociedade civil devem empenhar-se num Espaço Europeu Comum 
do Conhecimento dirigido a todos os cidadãos, organizações e empresas e assente em objectivos, 
comparabilidade de desempenhos e calendários claramente definidos, bem como em responsabilidades 
claras.  
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A interacção entre o Espaço Europeu Comum do Conhecimento e o Mercado Interno libertará novo 
potencial de crescimento. Assim, devem ser removidos o mais rapidamente possível os obstáculos ao 
Mercado Interno, que impedem a transição para a economia do conhecimento. 
 
A livre circulação da mão-de-obra, dos investigadores e dos estudantes deve ser estimulada e 
acompanhada de salários e de condições de trabalho dignos.  
 
A UE, os Estados-Membros e as regiões devem reorientar a sua despesa pública para investimentos que 
agilizem o crescimento. Os Estados-Membros, em cooperação com as partes interessadas do sector 
privado deveriam empenhar-se em realizar um "Programa Nacional para Incentivar o Conhecimento" 
financiado por em fundos comunitários. 
 
O CESE insta para que sejam mantidas as propostas da Comissão Europeia que figuram nas 
perspectivas financeiras para o período de 2007 a 2013 relativas ao financiamento da investigação, 
inovação e formação. 
 
O CESE convida as empresas, instituições financeiras e fundações privadas a que aumentem os seus 
investimentos na economia do conhecimento e que, ao fazê-lo, sejam apoiadas por incentivos fiscais. 
 
A Comissão Europeia deveria ter mais poder para dar orientações políticas e supervisionar o progresso. 
 
O CESE sugere o lançamento de um debate público permanente e estruturado para motivar os decisores 
a todos os níveis e para promover o diálogo com os cidadãos. 
 
Os parlamentos nacionais, assim como os Conselhos Económicos e Sociais Nacionais, têm um papel 
crucial a desempenhar e devem participar no debate. Os agentes locais e regionais também deveriam ser 
envolvidos. 
 
As partes interessadas privadas deveriam agir e assumir responsabilidades mediante contributos e acções 
tangíveis. Os diálogo social e cívico são ferramentas importantes para promover as políticas de 
formação ao longo da vida, inovação e tecnologia. 
 
Uma política macro-económica sã centrada no crescimento e no emprego deveria proporcionar as 
condições para criar a sociedade do conhecimento e deveria dar prioridade às políticas de incentivos da 
procura de novas tecnologias. 
 
O CESE reitera o seu pedido de criação, a todos os níveis, de uma Carta para a Formação ao Longo da 
Vida. Deveria ser apoiada por investimentos públicos e privados, bem como pelos Fundos Estruturais. 
As políticas de emprego e novas formas de protecção social necessitam de criar condições favoráveis 
para permitir que os trabalhadores participem plenamente na formação ao longo da vida.  
 
As áreas industriais, parques tecnológicos e outros ambientes inovadores deveriam ser promovidos. 
 
− Contacto: Gilbert MARCHLEWITZ 
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  (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
• Parques tecnológicos e transformação industrial 
− Relator: J. TÓTH (Interesses Diversos – HU) 
− Co-relator: J. KUBÍCEK (Gr. II – CZ) 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1494/2005 
 
− Pontos principais: 
 
O presente parecer de iniciativa tem por objectivo evidenciar, tendo em vista competências da União, as 
potencialidades dos parques industriais e os factores que os unem. De facto, estas infra-estruturas, que 
favorecem a coesão económica e social, merecem uma atenção particular no que diz respeito às 
mutações industriais. 
 
Os parques industriais, tecnológicos, científicos e outras estruturas com designações similares têm um 
papel de pólo de inovação e contribuem, desta forma, para a realização das prioridades da fase actual de 
aplicação das GOPE 2005-2008 e da Estratégia de Lisboa. Através do presente parecer de iniciativa, o 
Comité Económico e Social Europeu deseja promover a cooperação entre as estruturas do mesmo tipo 
na Europa dos 15 e nos 10 novos Estados-Membros e o seu desenvolvimento. Por outro lado, o Comité 
envida esforços para reforçar a acessibilidade das ajudas concedidas pela Comissão Europeia e das 
modalidades de financiamento propostas pelas outras instituições da União para os parques industriais, 
tecnológicos, científicos e outros de todos os Estados-Membros da UE. 
 
Os parques industriais caracterizam-se pelo papel extremamente específico que desempenham na 
promoção da inovação. Por esta razão, não basta, na formação da rede de parques industriais, dar 
atenção aos aspectos ligados à indústria stricto sensu e à agricultura: o contributo de uma vertente 
intelectual académica/universitária é, cada vez mais, indispensável para responder aos desafios 
enfrentados pela economia. 
 
Os centros de inovação e as agências de transferência criam pontes entre a sociedade e a economia 
através dos serviços (com ou sem fins lucrativos) que prestam às empresas de uma região ou país. 
Estimulam as empresas e ajudam-nas a beneficiar dos resultados da investigação, praticamente 
desempenhando, nestes processos, um papel de intermediário.  
 
Foram criados vários parques científicos e de investigação em zonas em que a sua criação fomentava a 
prosperidade e onde permitiam as mais variadas oportunidades científicas. 
 
O CESE considera necessário que a União Europeia desempenhe um papel activo na promoção da 
criação e desenvolvimento de parques industriais e tecnológicos enquanto pólos de inovação nos 
Estados-Membros e nas várias regiões destes. Trata-se de garantir a integração total dos antigos e novos 
Estados-Membos no mercado interno alargado, um dos elementos mais essenciais da nova parceria para 
o crescimento e o desenvolvimento previsto no quadro da Estratégia de Lisboa revista.  
 
O CESE considera importante criar uma política europeia a três níveis – europeu, nacional e 
regional/local – tendo em vista o desenvolvimento efectivo da rede de parques industriais e tecnológicos. 
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O CESE apela a uma cooperação ao nível dos Estados-Membros com as agências para o emprego e ao 
nível europeu com todos os actores do sistema institucional a quem a criação de emprego diga respeito, 
para que os parques proporcionem novos empregos, fazendo uso das possibilidades de um 
funcionamento em rede. 
 
O CESE sublinha a importância de criar uma plataforma europeia de parques e distritos industriais 
enquanto pólos de inovação (plataforma europeia de pólos de inovação) de forma a estabelecer posições 
estratégicas comuns e acções comuns de desenvolvimento de capacidades e a possibilitar o 
desenvolvimento cultural dos sindicatos de trabalhadores e de organizações profissionais da indústria, 
em colaboração com os actores competentes da sociedade civil organizada. 
 
− Contacto: Pol LIEMANS 
  (Tel.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 
 
• Reestruturações e emprego 
− Relator: G. ZÖHRER (Trabalhadores – AT) 
− Co-relator: D. SOURY-LAVERGNE (Gr. I – FR) 
− Referências: COM(2005) 120 final – CESE 1495/2005 
 
− Pontos principais: 
 
O CESE congratula-se com a abordagem global e transversal adoptada pela Comissão. As mutações 
industriais e a capacidade das partes envolvidas para a elas se adaptarem são factores essenciais para a 
manutenção da competitividade. O êxito depende, contudo, da forma como as consequências dessas 
mutações forem geridas no plano social.  
 
O Comité está basicamente de acordo com a análise que a Comissão faz deste fenómeno, mas gostaria 
que a mesma fosse aprofundada. O Comité partilha a convicção da Comissão de que as reestruturações 
não devem ser sinónimo de recuos sociais e de perda de substância económica, mas que devem, pelo 
contrário inserir-se no âmbito mais vasto da estratégia de crescimento e emprego. 
 
No que concerne à revisão dos instrumentos financeiros, o Comité concorda que estes devem ser mais 
orientados para a antecipação e gestão das reestruturações. 
 
Em matéria de política industrial, o Comité considera que, doravante, importa sobretudo aprofundar a 
abordagem sectorial, que permite encontrar soluções adaptadas aos diversos sectores. A melhoria da 
legislação aplicável às empresas é um aspecto essencial que deve, todavia, ser objecto de análise mais 
concreta e de clarificação. Por outro lado, as iniciativas tecnológicas, especialmente as plataformas 
tecnológicas, são uma das principais formas de melhorar a situação. É igualmente necessário criar um 
ambiente propício à inovação. 
 
No que respeita à política de concorrência, coloca-se a questão de saber se os instrumentos existentes 
são suficientes. No âmbito dos auxílios estatais, importa dar mais atenção à relação entre estes auxílios, 
as reestruturações e as deslocalizações da produção. 
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Importa dedicar especial atenção à intensificação do diálogo social sectorial. O Comité partilha o ponto 
de vista da Comissão de que os parceiros sociais podem desempenhar um papel específico de alerta, 
dado o conhecimento que têm dos sectores. Todavia, este instrumento não deve ser utilizado apenas em 
situações de crise. Os comités de empresa europeus desempenham um papel importante nas 
reestruturações. O processo de consulta sobre a revisão da directiva relativa aos comités de empresa 
europeus deve, pois, contemplar esta questão, mas é necessário que se insira num contexto mais vasto. 
 
O Comité congratula-se, em princípio, com a criação de um "Fórum Reestruturações", que deve ter por 
objectivo a apresentação das melhores práticas e a análise dos obstáculos locais (regulamentação) à sua 
aplicação. 
 
A Comissão anuncia um Livro Verde sobre a evolução do direito do trabalho. É precisamente no âmbito 
das reestruturações que a evolução do direito do trabalho deve visar o equilíbrio entre flexibilidade e 
segurança. 
 
No que concerne à promoção da mobilidade na União, a única proposta apresentada pela Comissão, ou 
seja, a proposta relativa à melhoria da exportabilidade dos direitos de reforma complementar, parece 
insuficiente. 
 
− Contacto: José Miguel CÓLERA RODRÍGUEZ 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
• Plano de acção de auxílios estatais 
− Relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
− Referências: COM(2005) 107 final – CESE 1483/2005 
 
− Pontos principais: 
 
O Comité expressa o seu apoio à modernização da política europeia dos auxílios estatais, com base 
numa nova abordagem activa e num novo enquadramento comunitário geral. Nesse contexto, apresenta 
recomendações pormenorizadas no seu parecer.  
 
− Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
  (Tel.: 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Competitividade e inovação 
− Relator: B. WELSCHKE (Empregadores – DE) 
− Co-relatora: L. FUSCO (Interesses Diversos – IT) 
− Referências: COM(2005) 121 final – 2005/0050 (COD) – CESE 1485/2005 
 
− Pontos principais: 
 
O Comité convida a Comissão a apresentar com maior exactidão os objectivos e a estrutura do 
programa-quadro. 
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Espera que através da integração de uma série de programas e medidas individuais se consiga alcançar 
uma mais-valia. 
 
Apela à Comissão que clarifique as ligações entre o programa-quadro e outras iniciativas afins, presentes 
e futuras.  
 
O Comité acompanhará de perto a execução do programa-quadro. Reserva-se o direito de apresentar 
novas recomendações à luz da experiência adquirida ou do contexto da avaliação intercalar. 
 
− Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Auxílios estatais à inovação 
− Relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
− Referências: COM(2005) 436 final – CESE 1498/2005 
 
− Pontos principais: 
 
O Comité acolhe favoravelmente o documento da Comissão que define os critérios mais específicos de 
atribuição dos auxílios e que pretende simplificar o quadro regulamentar. 
 
A competitividade incipiente da Europa deve-se em grande parte a um baixo grau de inovação, que 
decorre frequentemente de deficiências do mercado. Sem inovação, a União está votada ao declínio, 
tanto cultural como económico. 
 
O CESE já se manifestou em pareceres anteriores sobre muitas das questões colocadas pela Comissão. 
 
− Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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3. INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, NOMEADAMENTE 
AO NÍVEL ENERGÉTICO 

 

• Sétimo Programa-quadro de IDT 
− Relator: G. WOLF (Interesses Diversos – DE) 
− Co-relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
− Referências: COM(2005) 119 final – 2005/0043 (COD) – 2005/0044 (CNS) – CESE 1484/2005 
 
− Pontos principais: 
 
Face ao desafio global e à corrida mundial aos investimentos na I&D, a dotação financeira proposta pela 
Comissão – pouco menos de 8% do orçamento geral comunitário – representa um apoio essencial.  
 
O Comité apela aos Chefes de Estado e de Governo dos Estados-Membros e à indústria europeia que 
envidem esforços para alcançarem o mais rapidamente possível o objectivo de 3%. 
 
O Comité louva o propósito da Comissão de simplificar os procedimentos administrativos, reduzir os 
encargos que representam e, assim, aumentar a eficácia dos programas europeus de investigação. 
 
Aplaude a intenção da Comissão de envolver mais sistematicamente as PME no processo de 
investigação, desenvolvimento e inovação.  
 
Para observações e recomendações mais detalhadas o Comité remete para o parecer. 
 
− Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Energias renováveis 
− Relatora: U. SIRKEINEN (Empregadores – FI) 
− Co-relator: G. WOLF (Interesses Diversos – DE) 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1502/2005 
 
− Pontos principais: 
 
As FER desempenham um papel importante no cabaz energético europeu e possuem um potencial 
considerável para aumentarem a sua percentagem tanto no consumo como na produção total de energia 
na Europa. A UE necessita de um cabaz energético equilibrado, que inclua combustíveis sólidos, gás, 
energia nuclear e renováveis. As energias renováveis têm potencial para se tornarem um elemento 
significativo deste futuro cabaz energético, mas ainda durante muito tempo não se prevê que substituam 
os combustíveis fósseis e a energia nuclear. A maioria das fontes de energia intermitentes levanta 
questões sobre a construção de redes de distribuição e a garantia da segurança do aprovisionamento de 
electricidade (refere-se frequentemente o limite de 15% a 20% do contributo total de energia eléctrica).  
 
Reconhece-se que as ER devem ser desenvolvidas até estarem prontas para entrar no mercado. Porém, 
há que considerar aspectos como as alterações nos mercados energéticos mundiais (alterações dos 
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preços), a competitividade, os efeitos no emprego ou o crescimento económico. Os actuais sistemas de 
apoio são responsáveis por preços consideráveis que frequentemente não têm em conta a situação 
alcançada no mercado em termos de concorrência. Há que analisar a rentabilidade e eficiência dos 
actuais mecanismos de apoio e as alterações nos mercados relevantes devem conduzir à reavaliação das 
necessidades e níveis de apoio. Particularmente importantes são os efeitos do sistema de comércio de 
emissões da UE. O Comité apela a uma abordagem europeia comum para a promoção das ER, com 
vista a evitar perda de sinergias e custos elevados desnecessários, bem como uma falta de incentivos e 
dinamizadores do mercado. 
 
− Contacto: Siegfried JANTSCHER 
  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

4. LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA 
 
• Programa de Haia – Liberdade, Segurança e Justiça 
− Relator: L. M. PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – ES) 
− Referências: COM(2005) 184 final – CESE 1504/2005 
 
− Pontos principais: 
 
Cinco anos depois de Tampere, os objectivos previstos ainda não foram alcançados. A UE continua sem 
ser um espaço comum de liberdade, segurança e justiça. Apesar de o Programa de Haia ser menos 
ambicioso, os seus objectivos são muito importantes. 
 
A criação de um verdadeiro espaço de liberdade, segurança e justiça requer um bom equilíbrio entre as 
três dimensões. No entanto, o Programa de Haia não preserva bem esse equilíbrio. As políticas que 
serão adoptadas em matéria de segurança devem proteger os valores da liberdade e da justiça. O CESE 
considera que a protecção dos direitos fundamentais garantidos pela Convenção Europeia dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais e pela Carta Europeia dos Direitos Fundamentais da UE deve 
constituir a base dessas políticas. 
 
O CESE deseja que a política de segurança seja eficaz e defenda os cidadãos numa sociedade livre e 
aberta, regida pela lei e pela justiça, no quadro do Estado de Direito. No dia em que, em nome da luta 
contra o terrorismo, se adoptarem legislações desproporcionadas que sacrifiquem, a pretexto da 
segurança, os direitos humanos, concederemos aos terroristas a sua primeira vitória. A sociedade civil 
europeia deve assumir um papel activo e crítico quanto a este assunto. 
 
O CESE aspira a que se desenvolva uma cidadania da União Europeia, que deverá ser uma cidadania 
activa. 
 
Deve-se garantir aos imigrantes e aos requerentes de asilo um tratamento justo e conforme ao direito 
humanitário, à Carta dos Direitos Fundamentais e à legislação de combate à discriminação. Importa 
desenvolver políticas de acolhimento e de integração. 
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Os objectivos definidos no Programa de Haia e no Plano de Acção só poderão ser alcançados 
com recursos financeiros adequados. A Comissão Europeia apresentou três programas-quadro (Abril 
de 2005) que são analisados, respectivamente, por três pareceres do CESE. 
 
− Contacto: Pierluigi BROMBO 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Segurança e garantia das liberdades 
− Relator: M. A. CABRA DE LUNA (Interesses Diversos – ES) 
− Referências: COM(2005) 124 final – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
 
− Pontos principais: 
 
O Comité apoia resolutamente a luta contra a criminalidade e o terrorismo e frisa que importa prosseguir 
o processo de consolidação da luta contra o terrorismo e contra a criminalidade na UE.  
 
Há que alcançar um nível de cooperação e coordenação verdadeiramente eficaz entre os 
Estados-Membros em matéria policial, securitária e judicial.  
 
A luta contra o terrorismo e a criminalidade organizada não deve pôr em causa as liberdades individuais 
e o Estado de direito. 
 
Os programas-quadro propostos dão resposta à intenção da Comissão de apoiar o estabelecimento do 
espaço de liberdade, segurança e justiça no âmbito das perspectivas financeiras de 2007 a 2013. 
Mediante o alargamento da definição de cidadania, apresenta um conceito mais amplo de segurança. O 
valor acrescentado por este programa-quadro reside na sua dimensão europeia, que gera sinergias entre 
o âmbito de acção europeu e o nacional.  
 
O programa-quadro pretende simplificar os instrumentos, em termos jurídicos e de gestão, racionalizar a 
estrutura orçamental, dispor de maior flexibilidade na definição de prioridades e reforçar a transparência 
em geral.  
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A intervenção deverá entrar numa fase em que a vertente operacional se tornará predominante, 
nomeadamente face às ameaças terroristas como fenómeno criminoso especialmente insidioso que 
releva imperativos de urgência. 
 
− Contacto: Ewa KANIEWSKA 
  (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

5. SOLIDARIEDADE SOCIAL 
 

• Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos (2007) 
− Relatora: M. HERCZOG (Interesses Diversos – HU) 
− Referências: COM(2005) 225 final – 2005/0107 (CNS) – CESE 1507/2005 
 
− Pontos principais: 
 
• O CESE subscreve totalmente os objectivos do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para 

Todos (2007). Atendendo a considerações sociais e económicas, dever-se-á assegurar a igualdade 
de oportunidades para todos. 

 
• O CESE já havia salientado que é necessário fazer progressos mais efectivos para eliminar todas as 

formas de discriminação, nos termos do artigo 13º do Tratado que institui a Comunidade Europeia. 
De forma a alcançar mudanças reais, é essencial uma avaliação adequada do progresso alcançado e 
um acompanhamento dos Anos Europeus. 

 
• O CESE crê que todos os cidadãos residentes na UE deverão ser protegidos contra a discriminação 

e deverão ter as mesmas oportunidades no usufruto de todos os direitos humanos. A discriminação 
a que se refere o artigo 13º do Tratado CE deve ser proibida nas áreas do emprego, formação, 
educação, protecção social, benefícios sociais e acesso a bens e serviços, para evitar que se 
estabeleça uma hierarquia entre os diferentes motivos de discriminação. 

 
• O CESE salienta a necessidade de envolver as ONG e os representantes das minorias em causa, dos 

empregadores privados e públicos, dos actores da economia social, das assalariados e das regiões 
em todas as fases de actuação. 

 
• O CESE considera que o orçamento previsto é muito limitado em relação às ambições e às 

necessidades. Salienta, portanto, que é indispensável atribuir dotações que garantam às pessoas em 
causa beneficiar do programa. 

 
− -Contacto: Torben BACH NIELSEN 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Como integrar a dimensão social nas negociações sobre os acordos de 
parceria económica (APE) 

− Relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
− Co-relator: G. DANTIN (Trabalhadores – FR) 
− Referência: Parecer exploratório – CESE 1497/2005 
 
− Pontos principais: 
 
O projecto de parecer apresenta as seguintes conclusões e recomendações: 
 
• Os acordos de parceria económica serão plenamente eficazes e positivos com a condição de ficar 

assegurada a participação dos actores socioeconómicos na concepção, elaboração e aplicação 
(incluindo estudos de impacto), bem assim na negociação e na definição dos aspectos sociais 
subjacentes aos APE.  

• Os APE representam um desafio muito ambicioso para a UE e para a economia mundial e 
provavelmente ficarão concluídos mais tarde do estava previsto. 

• O primeiro objectivo fundamental dos acordos de parceria deve ser, por um lado, reforçar, nas 
diferentes regiões, as associações de trabalhadores, de empregadores, de consumidores, de luta pela 
igualdade de oportunidades e as inúmeras associações que contribuem para produzir cultura e, por 
outro, procurar obter consensos sobre medidas para acelerar o progresso humano, social e 
económico. 

• Os principais aspectos sociais e ligados à dimensão de género, o desenvolvimento das oportunidades 
ligadas ao emprego e as garantias da protecção social devem constar das negociações e ser 
traduzidas em factos concretos. 

• As disparidades entre as práticas das sociedades civis entre países deveriam levar a que se criem 
regiões diferenciadas com acordos de parceria de conteúdo diferente. 

• O CESE propõe a criação de comités regionais de diálogo social que reunam os actores 
socioprofissionais, com vista a contribuir para elaborar, propor e assegurar o acompanhamento e a 
execução de programas de desenvolvimento social. Os mandatos destes comités poderiam incluir o 
impacto económico, social e regional dos APE. 

• Importa sublinhar, no entanto, que os níveis de desenvolvimento dos países ACP são muito 
heterogéneos. Isto pressupõe um esforço notável da Comissão para identificar características 
específicas a cada um deles, sobre as quais centrar as atenções e os interesses da sociedade civil.  

• Por último, mesmo que o comércio livre não seja em si nem uma panaceia contra a fome a pobreza 
nem o melhor instrumento do desenvolvimento sustentável, ele é, no quadro de um projecto de 
parceria, um dos instrumentos para promover a competitividade. 

 
− Contacto: Susanna BAIZOU 

(Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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• Melhorar o mecanismo comunitário de protecção civil 
− Relatora: M. C. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – ES) 
− Referências: COM(2005) 137 final – CESE 1491/2005 
 
− Contacto: Annika KORZINEK 

  (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

6. SERVIÇOS FINANCEIROS, FISCALIDADE E COMÉRCIO 
 

• Serviços financeiros 
− Relator: G. RAVOET (Empregadores – BE) 
− Referências: COM(2005) 177 final – CESE 1508/2005 
 
− Pontos principais: 
 
O CESE entende que este balanço das realizações passadas e do que resta por fazer no domínio dos 
serviços financeiros constitui uma oportunidade para registar progressos sensíveis na revitalização da 
economia da Europa. 
 
No domínio dos serviços financeiros, a UE pode avançar de modo significativo na senda dos objectivos 
de Lisboa, concentrando-se num certo número de questões fundamentais que o parecer analisa em 
pormenor. 
 
O CESE apoia vigorosamente os esforços para reforçar e aprofundar o diálogo regulamentar com os 
concorrentes mundiais da UE como os Estados Unidos, o Japão, a China e a Índia. 
 
− Contacto: Aleksandra KLENKE 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Crédito hipotecário 
− Relator: U. BURANI (Empregadores – IT) 
− Referências: COM(2005) 327 final – CESE 1503/2005 
 
− Pontos principais: 
 
O Comité, embora concordando com os objectivos que a Comissão de propõe atingir, considera que a 
integração plena dificilmente poderá ser uma realidade a curto prazo. Um conjunto de questões foi 
analisado e tratado no parecer, nomeadamente no tocante à protecção dos consumidores, aos aspectos 
jurídicos, às garantias e ao financiamento do crédito hipotecário. 
 
− Contacto: Aleksandra KLENKE 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Racionalização das derrogações e das medidas antifraude da Sexta 
Directiva IVA 
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− Relator: V. PÁLENÍK (Interesses Diversos – SK) 
− Referências: COM(2005) 89 final – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
− Pontos principais: 
 
O CESE apoia a vontade de simplificar o sistema do IVA no mercado interno de acordo com as 
disposições da Comunicação da Comissão COM(2000) 348 final.  
 
Nos seus comentários, o CESE refere as seguintes questões: racionalização das medidas especiais de 
derrogação, luta contra a fraude e a evasão fiscais, agrupamentos de empresas, transferências de 
empresas em funcionamento e tributação do ouro para investimento, determinação do montante 
tributável com base no valor no mercado livre (especificando a necessidade de definições mais precisas 
do valor no mercado livre e de um limiar a partir do qual uma diferença é considerada significativa), 
aplicação aos serviços a regularização das deduções do IVA suportado sobre bens de investimento, o 
mecanismo da autoliquidação como um instrumento necessário para lutar contra a fraude e a evasão 
fiscais.  
 
A proposta de Directiva do Conselho é realista em termos de viabilidade e cumpre o objectivo da 
Comissão, estabelecido na sua Comunicação ao Conselho e ao Parlamento Europeu de 7 de Junho 
de 2000, de racionalizar algumas das muitas derrogações à Sexta Directiva IVA actualmente em vigor. O 
CESE recorda, todavia, que seria bem mais benéfico para a eficácia e a simplicidade do sistema comum 
de IVA que se procedesse a uma reformulação mais aprofundada da legislação sobre o IVA e a uma 
harmonização mais completa das regras fiscais. 
 
O CESE considera que a proposta constitui um passo na direcção certa da simplificação, embora sob 
reserva de uma aplicação correcta e suficientemente rápida. O CESE considera que o texto em apreço 
deverá ser seguido por outras medidas destinadas a simplificar o sistema comum do IVA. 
 
− Contacto: Imola BEDÖ 
  (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 

• Importações de cerveja na Finlândia 
− Relator: H. BYRNE (Empregadores – IE) 
− Referências: COM(2005) 427 final – 2005/0175 (CNS) – CESE 1487/2005 
 
− Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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7. TRANSPORTES 
 
• Segurança dos meios de transporte 
− Relator: J. SIMONS (Empregadores – NL) 
− Referência: Parecer exploratório – CESE 1488/2005 
 
− Pontos principais: 
 
No seu parecer exploratório, o CESE sublinha que: 
 
• Quanto à segurança dos demais modos de transporte terrestres, o Comité entende que é ainda 

necessário tomar algumas providências, especialmente face ao seu elevado grau de 
interdependência e à vulnerabilidade dos locais de armazenamento e de transbordo intermodais. 

• A responsabilidade pela adopção de medidas de segurança deve caber aos Estados-Membros. 
Os poderes públicos deveriam instituir uma instância especial para assegurar a uniformidade destas 
medidas e providenciar pela sua aplicação. 

• O papel da União deverá consistir sobretudo na coordenação das medidas ao nível comunitário e 
internacional, enquanto o papel das autoridades nacionais e locais se concentraria mais em 
campanhas de informação e sensibilização perante o terrorismo e a criminalidade a todos os níveis. 

• Os utentes dos modos de transporte desempenham igualmente um papel essencial na segurança. 
Os passageiros e os clientes deverão, por isso, ser encorajados pelas campanhas de informação a 
adoptar uma atitude mais vigilante e activa. O pessoal dos transportes terrestres deverão, por seu 
turno, receber uma formação específica talhada à medida das suas funções na segurança. 

• Os gestores das empresas deverão procurar integrar a ideia de segurança na filosofia e na cultura 
da empresa, oferecer ao seu pessoal a possibilidade de seguir cursos especializados e fazer o 
possível para incluir na formação de gestores a componente "gestão de crises". 

 
No atinente ao financiamento, o Comité defende 
 
− que os custos da segurança se devem repercutir no preço do produto final, isto é, sejam arcados 

pelos consumidores ou então pelos contribuintes, em forma de tributação fiscal, no caso de serem 
as autoridades públicas a adoptar as medidas necessárias; 

− que as seguradoras desempenham aqui um papel secundário e o seu montante deve ser sempre 
determinado pelos riscos do mercado; 

− que o papel da União Europeia enquanto financiador deverá concretizar-se principalmente no 
financiamento da investigação e de programas de informação e sensibilização no sector em causa. 

 
− Contacto: Luís LOBO 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Registo de veículos – SIS II 
− Relator: V. RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
− Referências: COM(2005) 237 final – 2005/0104 (COD) – CESE 1486/2005 
 
− Pontos principais: 
 
O CESE reitera a sua concordância com a Comissão quanto a que o acesso ao SIS II deve ser alargado 
aos serviços dos Estados-Membros competentes para a matrícula dos veículos. Os serviços privados 
competentes para a matrícula de veículos devem ter acesso à informação, garantida a protecção dos 
dados.  
 
É igualmente importante dar acesso aos Estados-Membros não signatários da Convenção de Schengen e 
reforçar a cooperação com a Interpol e a Europol.  
 
− Contacto: Aleksandra KLENKE 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

8. SECTOR DAS PESCAS 
 
• Aplicação da política comum das pescas – Medidas financeiras 
− Relator: G. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses Diversos – ES) 
− Referências: COM(2005) 117 final – 2005/0045 (COD) – CESE 1490/2005 
 
− Contacto: Yvette AZZOPARDI 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 

• Empresas mistas do sector das pescas 
− Relator: G. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses Diversos – ES) 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1492/2005 

 
− Contacto: Yvette AZZOPARDI 
  (Tel.: 00 2 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
9. SEGURANÇA ALIMENTAR 
 

• Regras de higiene e empresas artesanais 
− Relator: L. RIBBE (Interesses Diversos – DE) 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1489/2005 
 
− Pontos principais: 
 
O presente parecer de iniciativa analisa os efeitos para as pequenas empresas artesanais de 
transformação alimentar da nova legislação sobre as regras de higiene para os produtos alimentares de 
origem animal que entrará em vigor na UE a partir de 1 de Janeiro de 2006 (Regulamentos 
CE 852/2004, CE 853/2004 e CE 854/2004). Esta regulamentação é menos particularizada do que antes 
e concede mais poderes discricionários às autoridades locais responsáveis pela emissão de licenças, o 
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que provou ser problemático em muitos sectores por as autoridades aplicarem a regulamentação de 
maneira diferente. Muitas vezes a regulamentação é aplicada de forma mais rigorosa do que pretendido 
pelos legisladores.  
 
O CESE louva a flexibilidade dos novos regulamentos. Previne, contudo, que esta grande margem de 
manobra pode acarretar riscos para as empresas artesanais do sector alimentar. A experiência com a 
aplicação das directivas comunitárias aponta no sentido de, em alguns países, haver distorções do 
mercado a favor dos grandes operadores industriais. O CESE recomenda às autoridades competentes 
que dêem mais importância aos resultados finais (ou seja, boas normas de higiene) do que aos meios 
para os conseguir.  
 
O CESE considera que alguns pontos dos regulamentos deveriam ser reformulados: 
 
• O abate manual de animais isolados deveria ser reconhecido como um "processo tradicional".  

• As instalações do comércio retalhista utilizadas para a preparação e/ou desmancha de grandes 
quantidades de alimentos de origem animal e respectiva entrega a outros retalhistas devem ser 
incluídas, sem excepção, no âmbito de aplicação do Regulamento. 

• No que se refere aos requisitos em matéria de construção, os estabelecimentos artesanais onde são 
abatidos animais não devem necessariamente possuir locais adequados para estabulação e os seus 
equipamentos para alimentar e dessedentar os animais podem ser bastante simples. 

• Caso esteja assegurada a separação no tempo das operações de abate e desmancha, esses 
estabelecimentos não devem estar obrigados a possuir um segundo espaço de trabalho. 

• Os estabelecimentos artesanais deverão poder ser exceptuados da obrigação de manter os espaços 
de desmancha a uma temperatura constante se a carne for retirada gradualmente do espaço de 
congelação, como é muitas vezes o caso nesse tipo de estabelecimentos. 

 
O CESE recomenda ainda a realização de um estudo comparativo para analisar a aplicação dos 
regulamentos nos diferentes Estados-Membros e seu impacto nas empresas artesanais do sector 
alimentar e apresentar propostas no sentido de melhorar a competitividade dessas empresas. Deveria ser 
analisada em particular a disponibilidade de medidas de formação e de formação contínua para as 
pequenas empresas do sector alimentar. Os mecanismos de difusão das orientações da Comissão 
também devem ser revistos, por forma a que as pequenas empresas possuam informação suficiente 
sobre as derrogações de que podem beneficiar. 
 
− Contacto: Annika KORZINEK 
  (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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10. CODIFICAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

 
• Criação das agências europeias – Mandatos presidentes e directores 
− Relatora-geral: A. CSER (Trabalhadores – HU) 
− Referências: COM(2005) 190 final – 2005/0077 (CNS) – 2005/0078 (CNS) – 2005/0089 (CNS) – 

2005/0085 (COD) – 2005/0086 (COD) – 2005/0087 (COD) – 2005/0088 (COD) – 
2005/0080 (CNS) – 2005/0072 (COD) – 2005/0073 (COD) – 2005/0074 (COD) – 2005/0075 
(COD) – 2005/0076 (COD) – 2005/0081 (COD) – 2005/0082 (COD) – 2005/0083 (COD) – CESE 
1506/2005 

 
− Pontos principais: 
 
O CESE saúda a elaboração pela Comissão de uma proposta de alteração dos regulamentos do 
Conselho relativos à harmonização das regras actualmente díspares que regem os procedimentos de 
nomeação e de prorrogação dos mandatos dos directores executivos nas 18 Agências Europeias. 
 
O Comité manifesta, porém, reservas, nomeadamente no tocante à dispensa geral de concursos 
públicos, à impossibilidade provável dos cidadãos dos dez novos Estados-Membros de serem nomeados 
para um lugar de director, director executivo, director adjunto ou director executivo adjunto e ao curto 
mandato previsto para a Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação.  
 
− Contacto: Alan HICK 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Carcaças de bovinos adultos (codificação) 
− Relator: F. ALLEN (Interesses Diversos – DE) 
− Referências: COM(2005) 402 final – 2005/0171 (CNS) – CESE 1493/2005 
 
− Contacto: Filipa PIMENTEL 
  (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 

______________ 


