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A Assembleia plenária foi marcada pela presença, por um lado, de François BILTGEN, ministro do 
Trabalho e do Emprego, que apresentou o programa da Presidência luxemburguesa e, por outro, de José 
Manuel Barroso, presidente da Comissão, que apresentou o programa da Comissão. 
 
 

1. FORMAÇÃO E EMPREGO 
 

• Política de emprego: papel do CESE após o alargamento 
e na perspectiva do processo de Lisboa 

 
− Relator: W. GREIF (Trabalhadores – AT) 

 
− Referência: parecer de iniciativa – CESE 135/2005 
 
− Pontos principais: 

 
A Estratégia de Lisboa não inaugurou apenas a perspectiva de "mais emprego", declarando igualmente 
que era imperativo alcançar uma maior produtividade e uma maior competitividade, sobretudo através da 
promoção da inovação e do fomento da qualidade do trabalho. O investimento no capital humano, na 
investigação, na tecnologia e na inovação foi considerado tão prioritário como as medidas em matéria de 
mercado de trabalho e de política estrutural.  
 
Apesar de alguns êxitos iniciais, a Europa está longe de alcançar estes objectivos ambiciosos. 
 
A Estratégia de Lisboa partia da premissa de um crescimento médio anual real do PIB de 3%. Em vez da 
esperada retoma, a situação económica tem-se deteriorado rapidamente desde 2000. 
 
O abrandamento económico dos últimos três anos deveu-se muito mais a factores macroeconómicos do 
que a factores estruturais. É por isso que o Comité tem reclamado repetidamente nas suas 
recomendações que as orientações da política económica europeia reflictam este facto. 

 
O CESE está convicto de que para criar mais e melhor emprego é indispensável estimular a economia e 
conceber adequadamente as reformas estruturais. Só assim se poderá multiplicar o efeito e a aceitação 
dessas reformas. A macropolítica e as reformas estruturais não são mutuamente exclusivas, e sim 
complementares. 
 
Haveria que pôr em prática as propostas da Comissão para uma reconfiguração do Pacto de Estabilidade 
e de Crescimento mais favorável ao crescimento, passando nomeadamente pela exclusão dos 
investimentos estratégicos (formação, I&D, etc.) do cálculo dos défices. 
 
Importa fomentar a procura com uma concepção adequada das reformas estruturais. 
 
A promoção da empregabilidade, o combate à falta de habilitações e a integração dos grupos menos 
favorecidos no mercado de trabalho são muito mais importantes do que o congelamento dos salários, a 
redução das normas básicas no trabalho, a generalização de relações laborais atípicas ou a restrição das 
prestações sociais. 
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O CESE está disposto a oferecer a sua experiência no âmbito da política europeia de emprego e a 
contribuir para a necessária sensibilização dos cidadãos europeus para a Estratégia de Lisboa. 

 
– Contacto: Alan Hick 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 

• Programa de acção integrado no domínio da aprendizagem ao longo da 
vida 

 
− Relator: C. KORYFIDIS (Trabalhadores – EL) 

 
− Referências: COM(2004) 474 final – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
− Pontos principais: 
 
Proceder a uma abordagem criativa da proposta da Comissão em apreço não é tarefa fácil, sobretudo 
porque ela pressupõe um conhecimento geral e detalhado dos objectivos, dos recursos e dos problemas 
inerentes à política europeia de educação. Tal exige, também, a capacidade de articular, de forma 
integrada, as opções educativas com os grandes objectivos a que a União se propõe para o século XXI, 
e, mais especificamente, para a década actual. Por último, analisar a proposta implica ter uma noção 
clara das opções feitas no presente e das suas consequências no futuro. 
 
O CESE assume uma posição clara relativamente à hierarquização dos grandes objectivos da União e 
adopta um ponto de vista bem determinado em relação à forma de os articular com a aprendizagem ao 
longo da vida. Esta posição é defendida no parecer exploratório, recentemente elaborado pelo CESE a 
pedido da Presidência neerlandesa, sobre o tema "Formação e competitividade". A análise do CESE da 
proposta da Comissão enquadra-se, em grande parte, neste contexto. 
 
O CESE sustenta a sua posição nos vastos conhecimentos que possui sobre os resultados das políticas 
comunitárias nos domínios da cultura, do ensino profissional, da juventude e do desporto, e respectivos 
programas. 
 
Não obstante algumas reservas, as experiências acumuladas contribuem, de modo geral, para uma 
imagem positiva, com destaque para os seguintes programas, entendidos: 
 
• como instrumento de alta qualidade e de grande eficácia ao serviço da comunicação dos órgãos da 

União, e nomeadamente da Comissão, com os cidadãos europeus; 
• como terreno privilegiado para promover na prática, no seio da União, não só a mobilidade das 

pessoas, como também a circulação das ideias e boas práticas; 
• como campo de acção que proporciona, e vai continuar a proporcionar, um elevado valor 

acrescentado europeu. 
Assinale-se que os programas educativos da União Europeia figuram entre as raras actividades 
comunitárias directamente orientadas para os cidadãos europeus. O novo programa deverá ter por 
objectivo, por um lado, promover o desenvolvimento democrático baseado no ideal da democracia 
participativa e de cidadania activa e, por outro, promover o emprego e um mercado de trabalho versátil. 
Este programa contribuirá também para criar condições que permitam aos cidadãos europeus realizarem-
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se, quer no plano pessoal quer no plano profissional, capacitando-os a alargar e explorar as suas 
potencialidades. O importante para a União, e para a sua relação com os cidadãos, é desenvolver um 
programa integrado orientado para todos os grupos etários, incluindo os grupos marginalizados, o mundo 
laboral, as pequenas e médias empresas e os parceiros sociais. 
 
– Contacto: Stefania Barbesta 
  (Tel.: 0032 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

2. IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES 
 

• Beijing dez anos depois: avaliação dos progressos na Europa e nos países 
em desenvolvimento em matéria de igualdade entre homens e mulheres  

 
− Relatora S. FLORIO (Empregadores – IT) 
 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 128/2005 

 
− Pontos principais: 
  
Tem sido fundamental o empenhamento das Nações Unidas no sentido de conferir ao problema da 
igualdade de direitos entre homens e mulheres uma valência internacional. A 49ª sessão da Comissão das 
Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher (CEM), que terá lugar de 28 de Fevereiro a 11 de Março de 
2005, procederá à avaliação da execução da Plataforma de Acção e da Declaração de Beijing aprovadas 
durante a 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher (Beijing, 1995). Tendo em mente 
a experiência adquirida pelo Comité graças ao acompanhamento constante dos temas que dizem respeito 
à igualdade entre homens e mulheres, seria útil que um dos seus representantes fizesse parte da 
delegação da Comissão Europeia à 49ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da 
Mulher. 
 
Não obstante o sistema das Nações Unidas ter criado um quadro legislativo fundamental para alcançar a 
igualdade, nota-se por vezes uma certa falta de coerência entre as intenções e a aplicação prática dos 
princípios nos vários países e as suas políticas de desenvolvimento e de comércio. 
 
Na União Europeia, o princípio da igualdade, já presente no Tratado, foi codificado ulteriormente pelo 
Tratado de Amsterdão ao consagrar a "dupla abordagem" que coloca em paralelo, por um lado, a 
aplicação da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em todas as políticas comunitárias e, 
por outro, a adopção de medidas específicas a favor das mulheres. Todavia, parece ainda esporádico o 
carácter das medidas destinadas a melhorar as condições de trabalho e as perspectivas de carreira, a 
estimular o espírito empresarial das mulheres, a reduzir as disparidades salariais e a aumentar a sua 
representatividade no sector das novas tecnologias. Há diversas iniciativas ao nível das estruturas de 
acolhimento de crianças com o fito de reconciliar a vida profissional e familiar, mas já são escassas as 
que se dirigem explicitamente aos idosos ou aos familiares dependentes.  

 
Com respeito às políticas de desenvolvimento e de comércio, haverá que intensificar a abordagem 
participativa da sociedade em geral e consolidar o papel das mulheres em particular, com o envolvimento 
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em pé de igualdade dos grupos de interesse das mulheres na formulação das políticas de 
desenvolvimento e na elaboração dos documentos de estratégia nacionais de cada país, aumentando 
também e sobretudo os meios de financiamento específicos para as mulheres de modo a obterem mais 
peso económico e social. Convém seguir de perto as repercussões dos acordos comerciais e das políticas 
de desenvolvimento, também ao nível microeconómico, prevendo análises específicas do seu impacto 
nas condições de vida dos grupos mais vulneráveis da sociedade e tendo em conta as diferenças de 
género. 
 
Infelizmente, não obstante o reforço das políticas comunitárias a favor das mulheres, para alcançar 
realmente os objectivos almejados são imprescindíveis a adopção de acções positivas e o máximo 
empenho dos Estados-Membros por serem os principais responsáveis pela aplicação destas políticas.  

 
− Contacto: Maarit Laurila 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 

 
 

3. MERCADO INTERNO – SERVIÇOS 
 

• Serviços no mercado interno  
 
– Relator: A. METZLER (Interesses Diversos – DE) 
– Co-relator: E. EHNMARK (Trabalhadores – SE) 
 
– Referências: COM(2004) 2 final – 2004/001 COD – CESE 137/2005 
  
– Pontos principais: 

 
O Comité acolhe favoravelmente que a Comissão Europeia, ao apresentar a sua proposta de directiva 
relativa aos serviços no mercado interno, tenha por objectivo concretizar o mercado interno e contribuir 
para a Estratégia de Lisboa. O Comité considera, pois, que a proposta de directiva deverá considerar as 
alterações e especificações propostas, para atingir efectivamente o objectivo pretendido. 
 
Harmonização faseada de determinados serviços: O Comité considera que a aplicação, 
independentemente das circunstâncias, do princípio do país de origem ao domínio da prestação de 
serviços transfronteiriços é precoce. De modo geral, o Comité recomenda que se proceda à análise da 
viabilidade da aplicação deste princípio aos diversos sectores.  
 
Problemática da dimensão social: Há que evitar que a proposta de directiva resulte em normas sociais, 
salariais e securitárias no local de trabalho menos rigorosas, sobretudo no tocante à directiva sobre o 
destacamento.  

 
Âmbito de aplicação e conflitos de leis: Impõe-se analisar melhor e distinguir o âmbito de aplicação, as 
derrogações e os conflitos de leis que possam advir da aplicação do princípio do país de origem ao 
domínio da prestação de serviços transfronteiriços. Todos os serviços de interesse geral devem ser 
excluídos do âmbito da directiva dos serviços, na pendência de um quadro comunitário. 
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Registo central das actividades transfronteiriças: Segundo o Comité, e para satisfazer os requisitos 
estabelecidos na proposta de directiva em matéria de controlo das actividades de determinados 
prestadores de serviços, por exemplo do sector das profissões liberais, convém ponderar a necessidade e 
a eficácia de um registo central comunitário, do qual constassem as infracções detectadas no âmbito das 
actividades de controlo. 
 
Melhoria da análise empírica. 
 
Garantia da qualidade e transparência de preços: A protecção do consumidor tem toda a prioridade. 
 
– Contacto: Aleksandra Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 

• Livro branco sobre os serviços de interesse geral 
 
– Relator: R. HENCKS (Trabalhadores – LU) 
– Co-relator: B. HERNÁNDEZ BATALLER (Interesses Diversos – ES) 
 
– Referências: COM(2004) 374 final – CESE 121/2005 

 
– Pontos principais: 
 
Os serviços de interesse geral são não apenas fulcrais na competitividade económica, mas constituem 
igualmente um elemento essencial nos domínios social e ambiental. Os serviços de interesse geral 
completam o tríptico (economia, sector social e ambiental) da Estratégia de Lisboa, representando um 
trunfo importante e indispensável para fazer da União Europeia a sociedade assente no conhecimento 
mais competitiva e mais dinâmica. 
 
O CESE congratula-se com a publicação do Livro Branco. Aprecia em especial o facto de o Livro 
Branco comportar uma agenda precisa das propostas e medidas que a Comissão Europeia se 
compromete a tomar no decurso dos próximos anos para colocar em prática estes princípios e 
orientações. 
 
Regista os princípios e as novas orientações nele propostas para consolidar a existência dos serviços de 
interesse geral. Não pode, todavia, deixar de lamentar que não tenham ainda sido satisfeitas as sucessivas 
solicitações por si formuladas nos últimos anos no sentido da publicação de uma directiva quadro ou de 
uma lei quadro que permitisse assegurar a existência dos serviços de interesse geral, a liberdade de 
definição e de organização dos Estados-Membros, a livre escolha das formas de gestão, o respectivo 
financiamento a longo prazo, a avaliação dos seus resultados, os direitos dos consumidores, etc., embora 
a Comissão assuma o compromisso de apresentar um relatório sobre esta questão até ao final de 2005. 
 
Os direitos dos cidadãos de beneficiarem de serviços de interesse geral acessíveis devem ser 
salvaguardados e consolidados em nome da solidariedade e da coesão económica e social, reconhecidas 
pelos princípios fundamentais do Tratado. 
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É a razão pela qual deve ser elaborado um corpo de princípios universais para serviços heterogéneos, 
cujas modalidades de prestação variam de um Estado-Membro para outro, sem prejuízo da observância 
plena do princípio da subsidiariedade 
 
– Contacto: Raffaele Del Fiore 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 

• Pacote ferroviário 
 
– Relator: E. CHAGAS (Trabalhadores – PT) 

 
 – Referências: COM(2004) 139 final – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 

   COM(2004) 142 final – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 
   COM(2004) 143 final – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 

    COM(2004) 144 final – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
– Pontos principais:  

 
O CESE entende que qualquer proposta de liberalização do transporte ferroviário internacional de 
passageiros deverá assentar num amplo e claro conhecimento dos efeitos globais sobre o transporte 
ferroviário de passageiros e do impacto das medidas tomadas ao abrigo do 1º e 2º pacote ferroviário. 
 
Motivo por que o Comité solicita à Comissão que faça uma análise ex ante das vantagens e 
inconvenientes da liberalização do transporte de passageiros. Esta análise impõe-se, nomeadamente, no 
transporte regional e no transporte ferroviário enquanto serviços de interesse geral, na qualidade dos 
serviços prestados aos clientes, no emprego e nas condições de trabalho no sector do transporte 
ferroviário de passageiros, em particular nas empresas ferroviárias dos novos Estados-Membros. 

 
O CESE convida a Comissão a, logo que possível, apresentar o relatório exigido na Directiva 
91/440/CEE (alterada pela Directiva 2004/51/CE) sobre a abertura do mercado do transporte ferroviário 
de mercadorias. 
 
Quanto à proposta de directiva relativa à certificação do pessoal de bordo que assegura a condução 
de locomotivas e comboios na rede ferroviária, o CESE lamenta que estas medidas sociais sejam 
apresentadas como o último elo de uma cadeia da legislação europeia sobre a liberalização dos serviços 
de transporte ferroviário de mercadorias e constata, com preocupação, que entre a abertura plena do 
mercado de transporte ferroviário de mercadorias e a entrada em vigor da certificação medeia um grande 
intervalo de tempo, solicitando à Comissão que aja no sentido de reduzir esse tempo.  

 
Além disso, o CESE congratula-se com o acordo dos parceiros sociais europeus sobre "determinados 
aspectos das condições de utilização do pessoal móvel empregado nos serviços de transporte ferroviário 
transfronteiras" e insta a Comissão a apresentá-lo ao Conselho para adopção. 
 
Em matéria de direitos e obrigações dos passageiros ferroviários, o CESE considera que as 
disposições aplicáveis ao sector ferroviário não podem ser mais rigorosas do que as disposições vigentes 
para o sector da aviação e que há necessidade de aperfeiçoar o regulamento, nomeadamente no 
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respeitante às disposições individuais em matéria de responsabilidade por danos indirectos, à definição 
dos limites máximos de responsabilidade e às causas de exclusão em caso de supressão de um comboio. 
 
Por fim, o CESE acolhe favoravelmente as medidas destinadas a melhorar a qualidade do transporte 
ferroviário, mas sublinhando que: 

 
– Incentivos positivos deveriam ser preferidos a normas rígidas sobre indemnizações, que levam a uma 

série de manobras de tergiversação e a um complexo sistema de reembolso.  
– As medidas para melhorar a qualidade do transporte ferroviário de mercadorias não deverão 

provocar discriminações em relação a outros modos de transporte. 
 
Por outro lado, o CESE apela à Comissão para que examine as repercussões dessas medidas nas 
empresas e nos gestores de infra-estrutura nos novos Estados-Membros. 
 
– Contacto: Luís Lobo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

• Implantação e exploração/Galileo 
 
– Relator: V. RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
 
– Referências: COM(2004) 477 final – 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
  
– Contacto: Raffaele Del Fiore  
  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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4. POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA E PROTECÇÃO DOS 
CONSUMIDORES 

 

• XXXIII Relatório sobre a Política de Concorrência 
 
– Relator: F. CHIRIACO (Trabalhadores – IT) 
 
– Referências: COM(2004) 658 final – CESE 118/2005 
 
– Pontos principais: 

 
O CESE reitera a necessidade de aumentar a competitividade industrial e encorajar a investigação, o 
desenvolvimento e a inovação em todos os sectores. 
 
O CESE defende uma relação mais funcional entre a política de concorrência e a política de defesa do 
consumidor. 
 
O processo de reforma, que pretende racionalizar e simplificar os procedimentos relativos ao controlo 
dos auxílios estatais, avançou significativamente rumo aos objectivos fixados pelo Conselho Europeu de 
Estocolmo de reduzir o nível dos auxílios estatais e de os reorientar para objectivos horizontais de 
interesse comunitário, entre outros os objectivos de coesão.  
 
O CESE frisa a necessidade de adoptar um instrumento claro em matéria de serviços de interesse geral.  

 
Guia-se, pois, pelo senso comum afirmar que a oferta de serviços profissionais deve respeitar as regras 
da concorrência. 
 
O CESE solicita à Comissão que honre o compromisso de publicação em 2005 de um relatório sobre os 
progressos realizados na eliminação das regras restritivas e injustificadas. 
 
A convergência progressiva entre telecomunicações, informática, radiotelevisão e edição dificulta a 
identificação das estruturas dos diferentes mercados. Sem uma correcta compreensão da mesma, 
corre-se o risco de, ao mesmo tempo, reduzir a eficácia das regras de concorrência e atenuar o princípio 
do pluralismo. 
 
– Contacto:  Aleksandra Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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•  A política dos consumidores após o alargamento da União Europeia  
 
– Relator: J. PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 
 
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 141/2005 
 
–  Pontos principais: 

  
Com o alargamento a mais de dez Estados-Membros, onde, na sua maioria, a protecção dos 
consumidores é uma questão relativamente nova, haverá que repensar toda a política dos consumidores 
em termos da sua adequação à nova realidade de um mercado com cerca de 500 milhões de 
consumidores. 
 
O CESE define no parecer as prioridades imediatas em termos de política de consumidores. 
 
O CESE entende que, de forma gradual e sem se perder de vista a necessidade de manter o equilíbrio 
dos interesses em causa, se deverá prosseguir ou dar início a novas iniciativas legislativas, nos 
domínios identificados. 
 
De resto, o CESE é de entendimento que deveria ser revista e compatibilizada entre si vária 
legislação comunitária já existente, em ordem a adequá-la ao novo mercado único alargado, 
destacando, em especial, os domínios indicados. 

 
O CESE lembra a sua proposta de criar um Instituto Europeu de Investigação para a Protecção do 
Consumidor para proporcionar a base de conhecimento necessária à política dos consumidores. 
 
O CESE recomenda à Comissão que tenha presente as propostas e sugestões constantes do presente 
parecer na definição das novas orientações em matéria de política dos consumidores e que proceda à 
divulgação periódica de relatórios sobre a situação do consumo e dos consumidores na Europa. 
 
– Contacto: João Pereira dos Santos  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 

• Serviços audiovisuais/Protecção de menores e da dignidade humana 
 
− Relator: J. PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 
  
− Referências: COM(2004) 341 final – 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
− Contacto:  Raffaele Del Fiore  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5. MERCADO ÚNICO – HARMONIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

 



- 10 - 

Greffe CESE 22/2005  FR/EN/IT/DE/EL–TA/gc …/… 

• O estado actual da co-regulação e da auto-regulação no mercado único  
 
– Relator: B. VEVER (Empregadores – FR) 
 
– Referência: Relatório de Informação – CESE 1182/2004 fin 
 
– Pontos principais: 
 

O Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia acordaram em 
reconhecer e enquadrar as abordagens de co-regulação e auto-regulação que podem utilmente completar 
a legislação. O acordo interinstitucional, adoptado em 16 de Dezembro de 20031, organiza esta 
complementaridade com disposições de enquadramento e de vigilância.  

Potencialidades e limites 

A co-regulação e a auto-regulação apresentam, com efeito, várias vantagens potenciais, simplificando as 
regras do mercado único, facilitando os circuitos jurídicos, contribuindo para a aceleração das adaptações 
às mutações, desenvolvendo a co-responsabilidade dos actores económicos e da sociedade civil e 
reforçando assim os alicerces da construção europeia. 

Existem, porém, algumas limitações, sobretudo no que respeita às condições de aplicação das regras e 
das sanções aplicadas em caso de infracção. Podem-se colocar também outras questões e ser necessários 
controlos, como a compatibilidade com a regulamentação existente ou os efeitos da concorrência. 

A situação real da co-regulação e da auto-regulação no mercado único continua ainda ignorada. O 
relatório de informação do Comité e as audições recentemente organizadas pelo Observatório do 
Mercado Único do CESE têm essencialmente em vista conhecer melhor e dar a conhecer o estado actual 
da co-regulação e da auto-regulação e facilitar a difusão das melhores práticas. 

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

• Compensação e liquidação 
 
– Relator: U. BURANI (Empregadores – IT) 
 
– Referências: COM(2004) 312 final – CESE 138/2005 
  
– Pontos principais: 

 
A criação de um mercado de capitais integrado e eficiente a nível europeu representa um dos projectos 
económicos mais importantes e ambiciosos a serem actualmente empreendidos na União Europeia.  
 

                                                 
1  JO C 321 de 31/12/03. 
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Na UE, as actividades de compensação e liquidação, desenvolvidas a nível estritamente nacional, são 
relativamente eficientes e seguras. Em contrapartida, as modalidades transfronteiras são complexas e 
fragmentadas, o que acarreta maior risco e ineficiência. 
 
O Comité examinou o documento da Comissão com subido interesse, analisando-o sobretudo na 
perspectiva dos actores sociais por si representados, e está de acordo com as suas principais linhas de 
força.  
 
O Comité está, porém, consciente de que os mercados deram já provas de poder superar momentos de 
emergência com as regras existentes, e as autoridades foram capazes de controlar as situações mais 
difíceis. 
 
O Comité mantém que as decisões não podem ser tomadas exclusivamente pelas autoridades de 
concorrência: embora não seja uma prática seguida regularmente, deveria tornar-se obrigatória a consulta 
das autoridades de controlo. O desejo de abrir os mercados respeitando as regras de concorrência não 
pode comprometer a segurança dos próprios mercados, um aspecto que só poderá ser tido na devida 
conta pelas instâncias que são responsáveis por essa segurança. 
 
− Contacto: João Pereira dos Santos  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
• Injunção de pagamento 
 
– Relator: J. PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 
 
– Referências: COM(2004) 173 final – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
 
– Pontos principais: 
 
O CESE saúda a apresentação da presente proposta de regulamento, a qual deu acolhimento à 
generalidade das observações feitas por este Comité quando da apreciação do Livro Verde. 
  
O CESE exorta a Comissão a ponderar a possibilidade desta proposta de regulamento ser alargada ao 
Espaço Económico Europeu. 

 
A Comissão é de entendimento que o processo europeu de injunção poderá coexistir com outros 
processos de idêntica natureza e objectivo, constantes dos direitos nacionais dos Estados-Membros. Ora, 
na opinião do CESE, só deverá existir um processo de injunção de pagamento – o previsto e regulado 
pela proposta de regulamento em análise 
 
O parecer do Comité contém, também, uma análise pormenorizada dos artigos da proposta de 
regulamento. 
 
– Contacto: Aleksandra Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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6. POLÍTICA DE COESÃO 
 

• Regiões em situação de desvantagem natural e estrutural permanente 
 
– Relator: P. BARROS VALE (Empregadores – PT) 

 
− Referência: parecer de iniciativa – CESE 140/2005 
 
− Pontos principais:  

 
Tendo em consideração as problemáticas ligadas aos transportes, às telecomunicações, às 
infra-estruturas e ao acesso aos serviços públicos, ao ambiente e à situação do emprego, às 
oportunidades oferecidas sobretudo pelo turismo, o Comité salienta que uma política eficaz destinada às 
regiões com desvantagens permanentes deveria ser caracterizada pelos três princípios de "permanência", 
"discriminação" e "proporcionalidade" e por uma série de objectivos de ordem social, económica e 
ambiental.  
  
Esta política deve, pois, consistir num corpo de medidas que reduza, tanto quanto possível, a sua 
vulnerabilidade e que contribua para criar uma verdadeira "igualdade de oportunidades" entre estes 
territórios e o resto da União. Sendo esta política uma resposta a condicionalismos naturais objectivos, é 
legítimo que seja modulada em função da intensidade destes últimos. Pelo mesmo motivo, não deve 
significar uma substituição mas um complemento às medidas aplicadas tradicionalmente no âmbito da 
política de coesão económica e social 
 
− Contacto:  Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

7. PROTECÇÃO DO AMBIENTE 
 

• Financiamento da rede NATURA 2000 
 
– Relator: L. RIBBE (Interesses Diversos – DE) 

 
− Referências: COM(2004) 431 final – CESE 136/2005 

 
− Pontos principais: 
 
O CESE chamou a atenção para o facto de a Europa não só possuir valores culturais extraordinários mas 
também diversas paisagens culturais e naturais. Mas a protecção da natureza não é apenas um fim em si, 
a natureza é um fundamento indispensável para a vida e a economia e representa um recurso 
fundamental para as actividades económicas.  
 
A justificação dada para a opção de financiamento escolhida, ou seja, desenvolver os instrumentos de 
apoio existentes, é secundada inteiramente pelo Comité. Ao estruturar e ao utilizar de uma forma mais 
favorável para a protecção da natureza os fundos de financiamento existentes está-se a oferecer aos 



- 13 - 

Greffe CESE 22/2005  FR/EN/IT/DE/EL–TA/gc …/… 

serviços competentes dos Estados Membros maior flexibilidade e maior liberdade de acção. Ter-se-á, 
contudo, de garantir que, futuramente, a UE não co-financiará mais qualquer projecto nocivo para o 
ambiente e que os danos causados à natureza e ao ambiente não serão mais tarde cobertos de novo por 
fundos comunitários.  
 
O debate em torno do financiamento da rede NATURA 2000 terá por pano de fundo as esperadas 
dissensões quanto ao montante do orçamento geral da UE e à repartição dos meios disponíveis entre 
regiões e as várias áreas políticas de intervenção. A protecção da natureza não deve ser subordinada 
pelos Estados-Membros a outras prioridades. A protecção da natureza é – como têm salientado 
repetidamente os chefes de Estado – uma missão de toda a sociedade, um dever político cujo 
financiamento é indispensável.  

 
Para as áreas de intervenção da rede NATURA 2000 consideradas imprescindíveis (p. ex. pagamentos 
de compensação ou incentivos para os proprietários e utilizadores das terras) haverá que impor 
obrigações específicas bem claras. Se assim não for, o CESE ver-se-á impossibilitado de aprovar o 
princípio da integração do financiamento da rede NATURA 2000 nos fundos existentes e terá de 
pronunciar-se – como muitas das partes envolvidas já fizeram – a favor de um instrumento financeiro 
próprio. 

 
– Contacto: Johannes Kind 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

• Medidas excepcionais de apoio ao mercado 
 
– Relator: L. NIELSEN (Interesses Diversos – DK) 

 
– Referências: COM(2004) 712 final – 2004/0254 CNS – CESE 127/2005 

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

 

• REACH – Legislação dos produtos químicos  
 
– Relator: D. SEARS (Empregadores – UK) 
– Co-relator: J. HOSMAN (Delegado – NL) 
  
− Referências: Relatório de informação – COM(2003) 644 final – 2003/0256-0257 COD – 

CESE 242/2004 fin rev. 
− Pontos principais: 

 
Este relatório de informação tem em consideração as implicações para a competitividade e a mutação 
industrial dos sectores que fornecem e concorrem com a indústria química.  
 
Em termos gerais, um dos ponto fracos da proposta REACH reside na sua falta de clareza e má 
definição. A proposta baseia-se fortemente nas definições de "substância" e de "preparação" elaboradas 
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em meados da década de 60; a palavra "químico", embora amplamente utilizada no documento, não se 
encontra definida.  
 
O documento é complexo na sua ordenação e construção e aos problemas de âmbito e definição acresce 
o facto de a proposta, apesar de baseada na indústria química, não representar as realidades físicas das 
práticas de fabrico actuais ou futuras em todos os sectores afectados. 
 
O impacto da proposta será sentido mais seriamente pelas PME, tal como é analisado em pormenor no 
relatório. Em particular, os custos desproporcionais e a compensação previsível mínima para 
trabalhadores ou consumidores assegurarão que as PME europeias irão perder vantagens competitivas 
críticas para as suas homólogas transformadoras fora da UE.  

 
A proposta afirma que o seu objectivo é garantir a protecção dos trabalhadores, dos consumidores e do 
ambiente. Os impactos ambientais da eliminação de resíduos e das emissões, devidamente abrangidos 
por uma vasta gama de legislação comunitária, tanto geral como específica de determinados sectores, 
são, em grande parte, excluídos da proposta e, por isso, não podem contar para os benefícios 
pretendidos.  
 
Como ponto geral que afecta todos os sectores, é preciso ter atenção para que a análise da proposta 
REACH em curso não conduza a uma perda inaceitável de dinâmica nos ensaios das verdadeiras 
substâncias prioritárias. A aplicação da legislação existente é tão importante como a criação de novas 
iniciativas que concorram pelos mesmos recursos. 

 
Afigura-se essencial que os estudos sobre o impacto actualmente considerados necessários não só 
reconheçam as realidades dos sectores económicos analisados, como também sigam, de forma 
transparente e aceitável, as metodologias adequadas definidas, por exemplo, por organizações como a 
OCDE. 
 
A obter-se acordo quanto aos objectivos, ao âmbito do REACH e às metodologias a seguir na avaliação 
de custos e benefícios, poder-se-á acreditar que foi adoptada a melhor abordagem, com as maiores 
vantagens para os interessados. Tal não acontece actualmente. Na melhor das hipóteses, os custos 
directos e indirectos são correspondidos por potenciais, mas escassamente definidas, vantagens noutros 
pontos. 

 
− Contacto: Jakob Andersen  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 

 

• Riscos de inundação 
 
− Relatora: M. C. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – ES) 

 
− Referências: COM(2004) 472 final – CESE 125/2005 

 
– Contacto: Annika Korzinek  
   (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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• Energia geotérmica 

 
– Relator: G. WOLF (Interesses Diversos – DE) 
  
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 122/2005 
  
– Contacto: Siegfried Jantscher  
  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
• INSPIRE 
 
− Relator: D. RETUREAU (Trabalhadores – FR) 

 
− Referências: COM(2004) 516 final – 2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 
− Contacto: Johannes Kind 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

 
8. POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM 

 

• Financiamento da PAC 
 
− Relator: A. KIENLE (Empregadores – DE) 
 
− Referências: COM(2004) 489 final – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 
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− Pontos principais: 
 
O CESE considera que a presente proposta de regulamento contém diferentes abordagens inovadoras 
para uma melhor gestão e simplificação orçamental. O CESE crê que a criação de dois fundos de teor 
claramente diferente é uma abordagem correcta e judiciosa. Contudo, na opinião do CESE: 

 
• uma simplificação deve ser sentida impreterivelmente em todos os níveis, devendo não só a UE, 

mas também os Estados-Membros e os beneficiários tirar proveito dela; 
• é extremamente urgente que o apoio aos beneficiários passe a ser mais rápido e o menos 

complicado possível; 
• o objectivo visado de uma simplificação administrativa é conseguido para a Comissão, mas não de 

forma satisfatória para os Estados-Membros. 
 
O CESE lamenta que os organismos pagadores tenham de continuar a gerir dois sistemas de gestão 
financeira diferentes devido aos diversos modos de pagamento e autorizações orçamentais. É por esta 
razão que se deve procurar que estes dois sistemas sejam racionalizados para que o peso administrativo 
se mantenha num nível o mais reduzido possível. Assim, são necessárias outras adaptações, em especial 
no regulamento sobre o apoio ao desenvolvimento rural.  
 
O CESE saúda, em princípio, que, com a disposição regulamentar sobre a recuperação das ajudas, a 
responsabilidade pelo apoio financeiro atribuído passe a ser igualmente dos Estados-Membros, para além 
da UE. Tendo conhecimento das críticas de muitos Estados-Membros devido a esta responsabilidade 
acrescida, o CESE vai velar atentamente por que estes Estados Membros não percam o interesse nestes 
programas, o que prejudicaria os potenciais beneficiários. 
 
O CESE estima que a extensão da assistência técnica leva a uma redução dos recursos disponíveis para o 
verdadeiro objectivo dos fundos, isto é, o apoio à agricultura e ao desenvolvimento rural, propondo que 
este género de extensão da assistência técnica se restrinja a poucos casos excepcionais e tenha duração 
limitada. Neste contexto, o CESE deplora as ajudas comunitárias à construção ou ao reforço das 
estruturas administrativas e de controlo dos Estados-Membros, já que estas são, indubitavelmente, da 
competência dos Estados-Membros. O CESE insta a que a Comissão elabore, neste caso, um relatório 
para poder acompanhar de perto este tipo de apoio. 

 
− Contacto: Eleonora di Nicolantonio 
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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9. COMÉRCIO EXTERNO 
 

• Proposta de regulamento do Conselho relativo à aplicação de um 
sistema de preferências tarifárias generalizadas 

 
− Relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: COM(2004) 699 final – 2004/0242 CNS – CESE 132/2005 

 
− Pontos principais:  
 
Em 20 de Outubro de 2004, a Comissão Europeia adoptou uma proposta que apresentava em detalhe o 
sistema de preferências comerciais (Sistema de Preferências Generalizadas – SPG) para 2006/2008. A 
presente proposta assenta nas orientações apresentadas pela Comissão em Julho de 2004. A Comissão 
propõe melhorar o sistema actual em várias áreas: simplificação (diminuindo os regimes de cinco para 
três), aumentando a lista de produtos, concentrando os benefícios nos países em desenvolvimento mais 
carenciados e estabelecendo mais um sistema de benefícios SPG ("SPG+") para incentivar o 
desenvolvimento sustentável.  
 
O CESE preconiza a simplificação e transparência do sistema em vigor, e insta a aproveitar a 
oportunidade para harmonizar, unificar e racionalizar todas as regras e procedimentos do SPG. 
Considera que o sistema proposto representa uma melhoria concreta a este respeito e apoia as propostas 
da Comissão. 
 
O CESE aprova a redução do número de países beneficiários, mas receia que a redução não atinja as 
proporções suficientes. 

 
O CESE considera que o novo incentivo do SPG ao desenvolvimento sustentável terá pouco mais 
impacto no comportamento dos países beneficiários do que os regulamentos que vem substituir. 

 
O CESE está preocupado com a falta de tratamento efectivo da questão da fraude, e considera que se 
poderia fazer mais nesta matéria. 

 
O CESE lamenta que não tenham sido publicadas avaliações de impacto pormenorizadas e que, 
aparentemente, em certos casos, nem sequer tenham sido efectuadas. 
 
− Contacto: Susanna Baizou  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 



- 18 - 

Greffe CESE 22/2005  FR/EN/IT/DE/EL–TA/gc   

 

10. DEFESA 
 

•  Mercado público de defesa 
 

− Relator: C. WILKINSON (Empregadores – UK) 
 
− Referências: COM(2004) 608 final – CESE 129/2005 
  
− Pontos principais: 

 
Em síntese, as conclusões do Comité são as seguintes: 
 
− Os equipamentos de defesa apenas constituem uma das condições necessárias para um "desempenho 

de defesa" viável. Para que a indústria possa desempenhar plenamente a sua missão, precisa de 
orientações muito claras, de requisitos harmonizados e de continuidade. É igualmente necessário 
que a indústria evite o peso do excesso de procedimentos regulamentares. 

 
−  Convém especificar exactamente que partes dos processos de adjudicação de contratos públicos de 

equipamentos de defesa serão abrangidas pelas normas adoptadas. 
 

−  Continuará a ser necessário o artigo 296º do Tratado. Para evitar uma utilização demasiado 
frequente, a Comissão deverá estabelecer um critério de referência baseado no desempenho actual. 
Não é possível manter uma dada lista de equipamentos e de procedimentos aos quais pode ser 
aplicado o artigo 296º. 

 
−  Numa primeira fase, a Comissão deverá estabelecer, o mais rapidamente possível, uma 

"comunicação interpretativa" com base no artigo 296º. Só depois de ter sido adquirida experiência 
com esta comunicação será possível decidir se um instrumento jurídico será igualmente necessário. 

 
−  Os equipamentos de "utilização dual" são cada vez mais comuns e esta tendência é positiva, em 

particular em virtude do potencial de utilização civil da IDT que se aplica ao equipamento militar. 
 

−  O Comité felicita-se pelo papel importante previsto para a Agência Europeia de Defesa (AED); 
importa especificar qual o papel que deverá ser desempenhado por todas as agências envolvidas.  

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

 


