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A Assembleia plenária ficou marcada pela instalação dos novos membros búlgaros e romenos do 
Comité Económico e Social Europeu, bem como pela presença de Olli REHN, membro da Comissão 
Europeia, que interveio sobre o alargamento. 

 
1. INDICADORES SOCIAIS 

 

• Balanço da realidade da sociedade europeia 
− Relator: OLSSON (Interesses Diversos – SE) 
 
− Referência: Parecer exploratório – CESE 94/2007 
 
− Síntese: 

O CESE nota que o exercício de avaliação da realidade da sociedade europeia não se pode 
limitar à análise das questões sociais no sentido tradicional. Ele pode ser um instrumento 
importante de aproximação dos cidadãos ao projecto europeu e um meio de resposta às suas 
expectativas face às políticas europeias. 
 
A análise global implica, simultaneamente, considerar os diferentes métodos e instrumentos da 
política social da UE e o seu grau de eficácia na resposta aos desafios sociais. Há que encontrar o 
equilíbrio certo entre a demarcação e a complementaridade de competências entre a UE e os 
Estados Membros, e entre a esfera legislativa europeia e o Método Aberto de Coordenação. 
Paralelamente, é necessário implementar o acervo comunitário existente. A nível europeu, o 
diálogo social considerado no Tratado deveria ser plenamente explorado. Deve ainda prever se 
tempo suficiente para envolver a sociedade civil organizada a todos os níveis. 
 
Para avaliar as realidades sociais específicas e globais, e medir a eficácia das suas políticas, é 
fundamental que a UE disponha de indicadores capazes de dar uma imagem suficientemente 
detalhada e precisa. O CESE renova o seu apelo para que as partes interessadas sejam 
convidadas a participar na formulação e na avaliação de indicadores 
 
O CESE pode, através dos seus membros e das organizações que representa, ter um papel activo 
tanto ao nível nacional como ao nível europeu. Importa também mobilizar nos Estados Membros 
os Conselhos Económicos e Sociais, onde existam, ou outras organizações similares. Ao nível 
europeu, o CESE pode organizar um fórum das partes interessadas, em colaboração com a 
Comissão, no início do processo, tendo por objectivo definir as acções a executar, e antes do 
final do processo, para se fazer o acompanhamento.  
 
Resumindo o processo de análise global, o CESE sugere que a Comissão Europeia organize uma 
"cimeira dos cidadãos" sobre as realidades sociais, em que devem estar representadas todas as 
partes interessadas. Como forma de acompanhar a evolução de todo o processo, o CESE propõe 
a realização de um segundo Conselho Europeu especial consagrado ao modelo social europeu 
(Hampton Court 2). Para servir de base a um novo consenso sobre os desafios sociais com que a 
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Europa se defronta, poder se ia delinear um novo "programa de acção social" que tivesse em 
conta tanto as realidades económicas como as expectativas sociais.  
 

− Contacto: Susanne Johansson e Anna Redstedt 
          (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
          (Tel.: 00 32 2 546 31 87 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

2. COESÃO SOCIAL E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
 

• Igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência 
− Relator: JOOST (Interesses Diversos – EE) 
 
− Referência: Parecer exploratório – CESE 91/2007 
 
− Síntese: 

O Comité Económico e Social Europeu (CESE) congratula-se com o pedido de parecer sobre a 
"Igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência" que lhe foi dirigido pela Presidência 
austríaca. A promoção da igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência deve ser 
considerada um processo contínuo e ocupar um lugar de destaque no programa de trabalho de 
cada presidência do Conselho da UE. O CESE: 
 
−  propugna que este "Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos" seja 

maximamente colocado ao serviço do objectivo de assegurar a igualdade de oportunidades 
para as pessoas com deficiência; 

− exorta a Comissão a apresentar uma proposta de legislação exaustiva para a problemática da 
deficiência, que torne a protecção contra a discriminação das pessoas afectadas extensiva a 
outras áreas além da do emprego e consolide o princípio da integração transversal da política 
em matéria de deficiência; 

− incita a Comissão e os Estados Membros a ir mais longe no enfoque da questão da 
deficiência, passando do "Plano de Acção para as Pessoas com Deficiência" para uma 
estratégia comunitária de vasta escala; 

− convida os Estados Membros e a Comissão, a, no quadro das respectivas competências, 
prosseguirem esforços para assegurarem a integração e participação plenas das pessoas com 
deficiência na sociedade; 

− reitera as prioridades a valorizar na procura da igualdade de oportunidades para as pessoas 
com deficiência, a saber: aumentar a sensibilização para os seus direitos, garantir a sua 
acessibilidade a edifícios públicos, à sociedade da informação e aos meios de transporte, 
elaborar nova legislação a nível nacional e apoiar as suas famílias – prioridades que deviam 
existir em todas as sociedades. É particularmente importante focar a questão das crianças 
com deficiência; 

− desafia a Comissão e os Estados Membros a preparem se para prestar maior apoio ao 
movimento em favor das pessoas com deficiência; 
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− apela à Comissão e aos Estados Membros para difundirem informação sobre melhores 
práticas e abordagens eficazes; 

− aplaude a determinação da Comissão em lançar em 2008 a "Iniciativa Europeia para a  info 
inclusão" e espera que ela seja tão abrangente e ambiciosa quanto possível e que constitua 
um passo definitivo para a integração da preocupação com a info acessibilidade (e 
Accessibility) em todas as políticas comunitárias relevantes; 

− requer igualmente um reforço da Directiva 2001/85/CE, de forma a alinhá la com a nova 
legislação comunitária sobre os direitos dos passageiros do transporte aéreo afectados por 
deficiência; 

− exorta a Comissão e os Estados-Membros a empregarem todos os esforços e recursos 
necessários para garantir que a Directiva do Conselho 2000/78/CE , que estabelece um 
quadro jurídico para a igualdade de tratamento no emprego, é eficazmente aplicada; 

− solicita à Comissão e aos Estados Membros que valorizem a criação de serviços sociais e de 
assistência pessoal para as pessoas com deficiência. 

 
− Contacto : Susanne Johansson e Anna Redstedt 
          (Tel. : 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
          (Tel. : 00 32 2 546 31 87 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

• Promover um trabalho digno para todos 
− Relator: ETTY (Trabalhadores – NL) 
 
− Referências: COM(2006) 249 final – CESE 92/2007 
 
− Síntese: 

O Comité apoia a comunicação da Comissão. O Comité está confiante que, em estreita 
cooperação com os Estados Membros, a Comissão prestará um importante contributo para a 
concretização do objectivo do trabalho digno, tanto no interior como no exterior da UE. O 
Comité: 
 
− recomenda à Comissão uma apresentação de um Plano de Acção para as suas políticas em 

prol do trabalho digno a seguir quer no interior quer no exterior da UE, nele incluindo dados 
orçamentais; 

− solicita ainda à Comissão que desenvolva indicadores adequados para avaliar a realização da 
"Agenda para o Trabalho Digno" pelas instâncias da EU; 

− recomenda à Comissão uma prestação clara de informações sobre as implicações financeiras 
do seu contributo para a promoção do trabalho digno, tanto no interior como no exterior da 
EU; dessas informações devia igualmente constar como tenciona ela apoiar a OIT na 
realização da sua "Agenda para o Trabalho Digno"; 

− aconselha a Comissão a seguir a via sugerida pelo Comité Económico e Social Europeu no 
seu parecer sobre "A dimensão social da globalização", de Março de 2005, a saber: conservar 
e reforçar o impacto positivo da globalização, enquanto toma medidas adequadas para 
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combater as suas repercussões negativas; o Comité reitera por conseguinte as conclusões a 
que chegou no seu parecer; 

− reclama da Comissão que analise com os Estados Membros as questões da não ratificação por 
países receptores em relação com a Convenção Internacional da ONU para os trabalhadores 
Migrantes; 

− solicita à Comissão que promova a importância da saúde e segurança no trabalho como um 
dos factores essenciais para conseguir trabalho digno. 

 
As políticas em prol do trabalho digno, sejam elas internas ou externas à UE, só podem triunfar 
se contarem com o pleno envolvimento dos parceiros sociais e da vasta sociedade civil. Na 
perseguição de um objectivo como o "trabalho digno", a coerência e a coordenação políticas a 
todos os níveis, incluindo o nacional, revestem uma importância vital. 
 
Outro factor crucial para a promoção do trabalho digno é reforçar o sistema de supervisão da 
OIT. A ratificação, a incorporação na legislação e a aplicação prática das convenções relevantes 
da OIT na UE e em relação a países terceiros é essencial. 
 
O Comité exorta a Comissão a implicar o CESE na preparação do relatório de seguimento da 
comunicação, a apresentar no Verão de 2008. 

 
− Contacto: Anna Redstedt 
          (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

• Políticas estruturais e de coesão 
− Relator: MDERRUINE (Trabalhadores – BE) 
 
− Referências: Consulta do Parlamento Europeu – CESE 84/2007 
 
− Síntese:  

O CESE reconheceu que os Fundos estruturais e de coesão tiveram um impacto indiscutível que 
permitiu o início da recuperação dos países/regiões menos favorecidos em termos de emprego, 
crescimento e infra estruturas, e geraram um efeito de alavanca, ancoraram no terreno o princípio 
(susceptível de aperfeiçoamento) da parceria, contribuíram para disciplinar as administrações 
locais e para a visibilidade da UE.  
 
A política estrutural apoia, ao mesmo tempo, o mercado interno graças ao fluxo comercial e ao 
emprego gerados pela concepção e colocação em prática de projectos elegíveis para os fundos 
estruturais, que, para mais, em muitos casos nunca teriam chegado a existir se não fosse o papel de 
catalisador desempenhado pela intervenção europeia.  
 
Apesar disso, o CESE notou que o consenso histórico que prevalecia quanto ao desenvolvimento 
da política estrutural (instrumentos e dotações) em concomitância com o mercado interno e a 
UEM se desfez nos últimos anos.  



- 5 - 

Greffe CESE 2/2007  EN-IL/gc .../... 

 
Na sequência dos alargamentos recentes e futuros, convém pensar na promoção de outros 
conjuntos regionais dinâmicos, por forma a cobrir todo o espaço europeu.  
 
Isto requer infra estruturas para interligar as zonas entre si, mas também para ligar os centros 
urbanos e as periferias rurais que as compõem. Ora, as restrições orçamentais estabelecidas no 
quadro das Perspectivas Financeiras e do Pacto de Estabilidade e Crescimento contrariam a sua 
modernização.  
 
O CESE julga conveniente realizar uma reflexão sobre as balizas orçamentais definidas pelo Pacto 
de Estabilidade e Crescimento, bem como sobre as suas consequências para o financiamento das 
redes transeuropeias.  
 
O CESE reitera a ideia de melhorar a engenharia financeira dos fundos estruturais e julga 
necessário abandonar a prática de devolver as dotações não utilizadas do orçamento europeu aos 
Estados Membros a fim de reduzir a sua contribuição.  

. 
− Contacto: Roberto Pietrasanta 
                     (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 
 

3. PROTECÇÃO DA SAÚDE 
 

• Simplificação e racionalização dos relatórios sobre segurança e saúde no 
trabalho  

− Relator: JANSON (Trabalhadores – SE) 
 
− Referências: COM(2006) 390 final – 2006/0127 (COD) – CESE 93/2007 
 
− Síntese: 

O Comité  
− congratula-se com a proposta da Comissão que visa a racionalização do exercício 

com a apresentação de um relatório quinquenal sobre a aplicação prática das 
directivas no domínio da protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores. as 
autoridades nacionais despendem muito tempo com a redacção dos relatórios e graças 
a esta proposta, poderão realizar notáveis economias de tempo e de dinheiro; 

− mercê da elaboração de um relatório único, as autoridades nacionais ficam com uma 
ideia mais clara da situação e, além disso, é lhes mais fácil analisar as relações entre 
os vários riscos para a saúde que a directiva pretende prevenir; 

− é de opinião que a Comissão deveria prever, para os Estados-Membros, a 
obrigatoriedade de consultarem os parceiros sociais sobre todos os capítulos do 
relatório único, para incluírem nele os seus pontos de vista.  
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−   Contacto: Torben Bach Nielsen 

                 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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4. CONCORRÊNCIA E MERCADO ÚNICO 
 

• Análise do Mercado Único (OMU) 
– Relator-geral : CASSIDY (Empregadores – UK) 
   
– Referência: Parecer exploratório – CESE 89/2007 
 

Este parecer dá seguimento ao pedido de um parecer exploratório, de 5 de Outubro de 2006, de 
Margot Wallström, vice-presidente da Comissão Europeia, dirigido ao Comité Económico e 
Social Europeu. 
 
Com vista a ultrapassar os obstáculos que persistem, a realização do Mercado Único implica um 
equilíbrio entre a situação económica, a dimensão social e o desenvolvimento sustentável. O 
Mercado Único deveria ter tantos beneficiários quanto possível, com medidas compensatórias 
para os que não participam. Por conseguinte, medidas para promover a liberalização e a 
competitividade devem ser acompanhadas por políticas macro-económicas orientadas para o 
emprego e o crescimento, bem como de medidas com vista à construção de uma sociedade 
baseada no conhecimento. Este será um importante contributo para a conclusão do Mercado 
Único. 
 
A Europa tem necessidade de investir mais na educação, formação e investigação ao nível 
nacional e comunitário. Além da importante questão das patentes. Além da importante questão das 
patentes e da questão relacionada da propriedade intelectual, o CESE considera que o tema da 
inteligência económica deveria ser debatido a nível da UE. 
 
Uma abordagem de melhor regulamentação pode simplificar as condições para as empresas, bem 
como proporcionar maior transparência para os cidadãos e consumidores.O CESE apoia o recurso 
a instrumentos jurídicos em domínios importantes como os abrangidos por uma legislação mínima 
relativa à saúde e à segurança. 
 
Os acordos colectivos entre parceiros sociais, cruciais nos processos de decisão em vários 
Estados-Membros, também podem ajudar a elaborar políticas e garantir a aceitação de medidas a 
nível europeu. Os parceiros sociais deveriam ser consultados em todas as etapas, a fim de garantir 
um grau adequado de simplificação administrativa e a elaboração de melhores regulamentos num 
prazo razoável. 
 
A rede de resolução de litígios SOLVIT funciona de modo satisfatório e poderia contribuir para 
ultrapassar obstáculos jurídicos, mas tem absoluta necessidade de mais recursos e de mais pessoal 
nas capitais nacionais. Deve se montar uma campanha de publicidade estruturada para sensibilizar 
as PME para a existência e para os benefícios deste mecanismo. 
 



- 8 - 

Greffe CESE 2/2007  EN-IL/gc .../... 

Considerando o conhecimento especializado que possui e a sua natureza representativa, o CESE é 
da opinião de que poderia desempenhar um papel na elaboração de avaliações de impacto que a 
Comissão pretende introduzir numa base sistemática. É crucial que o projecto de legislação 
reflicta uma pluralidade de pontos de vista e que tenha uma base mais escrupulosa e objectiva. 
 
O CESE desejaria um progresso mais rápido para melhorar os serviços no Mercado Único. O 
Comité saúda as alterações do parlamento Europeu à Directiva Serviços, que estão em harmonia 
com as suas propostas. No domínio dos serviços financeiros o CESE apelou à consolidação 
dinâmica evitando o goldplating no espírito da Estratégia de Lisboa, considerando as 
especificidades do modelo social europeu.  
 
Parece necessário harmonizar a base de tributação para as empresas e evitar a dupla tributação. A 
dupla tributação não pode acontecer num Mercado Único. 
 
Um dos obstáculos à conclusão do Mercado Único é a subsistência de restrições consideráveis à 
livre circulação de trabalhadores. O CESE urge os Estados Membros que não permitem a livre 
circulação no sentido de removerem os obstáculos à mobilidade de trabalhadores. 
 
Enfim, promover os benefícios do Mercado Único para os consumidores e encorajá los a tirarem 
partido desse mercado devem ser considerados como uma prioridade para prosseguir a conclusão 
do Mercado Único.  

 
− Contacto : Jean-Pierre Faure 

          (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

 

• Procedimentos de recurso em matéria de celebração dos contratos de 
direito público 

– Relator: van IERSEL (Empregadores – NL) 
 
– Referências: COM(2006) 195 final/2 – 2006/0066 COD – CESE 87/2007 

 
Na ausência de acção legislativa a nível comunitário, serão mantidas, ou mesmo agravadas, 
situações muito diferentes entre Estados Membros, em termos de eficácia dos recursos à 
disposição das empresas, perpetuando se situações de insegurança jurídica e de violações graves 
ou repetidas das directivas relativas aos contratos públicos. 
 
O Tribunal de Justiça já tinha especificado em 1999 que as disposições das duas directivas 
(89/665 CEE, 92/13 CEE) sobre procedimentos de recurso deviam procurar reforçar as 
disposições existentes que garantem a aplicação eficaz das directivas sobre a adjudicação de 
contratos públicos, em particular "numa fase em que as violações ainda podem ser corrigidas. 
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Para pressionar o sector público e aumentar o profissionalismo de ambos os lados, o CESE 
concorda com a proposta da Comissão sobre a introdução de um prazo suspensivo. Esta 
disposição comunitária promoverá, por um lado, a eficácia, clareza e certeza jurídica e, por outro 
lado, um regime de adjudicação de contratos públicos mais aberto e transparente e favorável ao 
reforço da concorrência.   
 
Há que ser encontrada uma solução de compromisso entre dar aos operadores económicos um 
prazo razoável para introduzirem uma contestação e não impor uma delonga desnecessária em 
todos os contratos que não são problemáticos. O prazo suspensivo deveria ser um prazo de dias 
úteis, mas esta situação levanta o problema dos dias feriados que variam consoante os Estados 
Membros. 
 
O CESE compartilha que uma forma de mecanismo alternativo de resolução seria desejável. Uma 
análise mais apurada dos mecanismos alternativos de resolução de desavenças utilizados noutros 
países ou noutros contextos poderá constituir um instrumento útil. 
 
Um instrumento automático de procura em linha para alertar os proponentes para notificações 
publicadas susceptíveis de os interessar aumentaria sensivelmente a eficácia das notificações. 
 
O CESE opõe-se vigorosamente à prática de exigir o pagamento de uma taxa aos proponentes que 
tencionavam apresentar uma proposta. Esta medida é não só prejudicial para as PME, como 
também é demasiado fácil de utilizar como meio de discriminação velada contrária ao espírito, e 
possivelmente à letra, das directivas. 

 
– Contacto: Jean-Pierre Faure 
         (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

5. FINANÇAS E FISCALIDADE 
 

• Avaliação prudencial das aquisições 
– Relator: RETUREAU (Trabalhadores – FR) 
  
– Referências: COM(2006) 507 final – 2006/0166 COD – CESE 88/2007 
 
− Síntese:  

 
O princípio de uma lista restritiva dos critérios e da transparência das informações solicitadas 
merece ser apoiado. Deveria ser criado em todos os Estados Membros um regime harmonizado, 
ou mesmo uniforme, mas apenas para as operações transfronteiriças referentes às aquisições ou 
aumentos de participações em entidades do sector financeiro (bancos, companhias de seguros e 
valores mobiliários). 
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Os investidores interessados deveriam poder solicitar um prazo suplementar para fornecer 
informações complementares. 
 
O método escolhido pela Comissão pode, na verdade, revelar se pouco flexível na prática. 
 
O exame rápido arrisca se a ser superficial. O controlo pela Comissão não se deveria limitar a 
casos de rejeição, mas deveria antes ser feito de tempos a tempos através de sondagens, a fim de 
avaliar a boa aplicação da directiva nos Estados Membros. 

 
– Contacto: João Pereira dos Santos 
                       (Tél.: 00 32 2 546 92 02 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

 
• FISCALIS 2013 
− Relator: BURANI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: COM(2006) 202 final – CESE 83/2007 
 
− Síntese:  

 
O CESE exprime o seu acordo de princípio sobre o documento apresentado pela Comissão Europeia. 
Em matéria de formação, as reflexões aplicam se à eficácia das acções realizadas até hoje. A 
formação dos formadores deveria passar a ser a pedra angular do programa comunitário. 
 
As reservas aplicam se aos aspectos pouco claros da prestação de informações às entidades públicas 
que não são a administração fiscal: as condições e as modalidades de acesso por parte destas últimas 
não estão esclarecidas e suscitam perplexidades diversas, no que respeita particularmente a protecção 
da vida privada. Deveria ser igualmente esclarecido o aspecto da propriedade e disponibilidade das 
informações, do mesmo modo que também não há qualquer referência aos critérios de definição dos 
custos a levar à conta dos terceiros requerentes de informações. 
 

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

 
 

• Cobrança das dívidas 
− Relator: BURANI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: COM(2006) 605 final – 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
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− Síntese:  

 
Sublinhando, embora, as dificuldades, para o Comité, de proceder a uma verificação precisa do 
trabalho de codificação realizado pelos serviços da Comissão Europeia, o CESE aprova o texto da 
proposta. 

 
− Contacto: Roberto Pietrasanta 
                    (Tel : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 
 

6. PESCA 
 

• Pesca/Compensação para as regiões ultraperiféricas  
− Relator-geral: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses Diversos – ES) 
 
− Referências: COM(2006) 740 final – 2006/0247 CNS – CESE 90/2007 

 
− Contacto: Yvette Azzopardi  
                    (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 
 


