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A reunião plenária ficou marcada pela presença de Michael GLOS, ministro federal alemão de 
Economia e Tecnologia, que interveio em nome da Presidência em exercício do Conselho da UE, e de 
Viviane REDING, membro da Comissão responsável pela sociedade da informação e meios de 
comunicação social, no âmbito da adopção de dois pareceres.  
 
 
1. ADOPÇÃO DA RESOLUÇÃO: A APLICAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

DE LISBOA RENOVADA" 
 
− Referência: Resolução – CESE 298/2007 
− Pontos principais: 
 

A resolução do CESE em epígrafe é um documento intercalar para o Conselho da Primavera de 
2007. A resolução é parte da iniciativa do CESE para aumentar a apropriação da Estratégia de 
Lisboa na UE, reflectindo o permanente empenho do CESE para uma melhor aplicação daquela 
estratégia. 
 
O CESE apoia com vigor os Programas Nacionais de Reforma (PNR), bem como a sua plena 
aplicação. O CESE reclama o reforço de parcerias eficientes e novas alianças com os parceiros 
sociais e a sociedade civil, em especial com os CES nacionais e órgãos consultivos similares. 
Deve ser assegurada uma governação efectiva a vários níveis, estreitamente acompanhada pela 
Comissão. 

O CESE considera a estratégia no seu todo como um processo dinâmico, que exige 
ajustamentos constantes nos Estados-Membros e no Conselho, e com a Comissão Europeia. A 
fim de promover estes objectivos, devem ser apoiadas as seguintes medidas: no plano nacional 
e regional as prioridades relacionadas com a Estratégia de Lisboa, incluindo os recursos que as 
acompanham, deverão ser identificadas mais claramente nos orçamentos nacionais; toda a 
cadeia dos sistemas de educação e de formação deverá ser atentamente analisada e deverão ser 
examinadas as problemáticas da evolução demográfica e dos seus efeitos nas finanças, bem 
como do mercado do trabalho e da saúde; no plano europeu: o Conselho e a Comissão deverão 
estabelecer um calendário e prazos para as prioridades acordadas. 

O CESE exorta o Conselho Europeu a apoiar plenamente o que se expôs e a envolver a 
sociedade civil organizada na realização da Estratégia de Lisboa renovada, conferindo-lhe um 
papel mais activo. O CESE apresentará, neste Verão, quatro relatórios de informação: 
"Investimento no conhecimento e na inovação", "Potencial empresarial, especialmente em 
relação às PME", "Emprego de categorias prioritárias" e "Uma política energética para a 
Europa", que constituirão a base do seu relatório de síntese de 2008 ao Conselho Europeu. 

 
− Contactos: Gilbert Marchlewitz 

(Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 Mr Juri Soosaar  

(Tel.: 00 32 2 546 96 28 – e-mail: juri.soosaar@eesc.europa.eu) 
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2. PROTECÇÃO DA SAÚDE E PROTECÇÃO SOCIAL 

 
• Trabalhadores/prescrições mínimas de segurança e de saúde 
− Relator: X. VERBOVEN (Trabalhadores – BE) 
 
− Referências: COM(2006) 652 final – 2006/214 (COD) – CESE 59/2007 fin – CESE 208/2007 
 
− Síntese: 
 

O Comité aprova o essencial da proposta em exame, mas apela à Comissão no sentido de ter em 
conta as duas reservas levantadas e de modificar, assim, o texto dos considerandos. O CESE 
espera que a proposta seja rapidamente aprovada pelo Parlamento e pelo Conselho.  

 
−  Contacto: Torben Bach Nielsen 

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

• Amianto 
− Relator: X. VERBOVEN (Trabalhadores – BE) 
 
− Referências: COM(2006) 664 final – 2006/222 (COD) – CESE 61/2007 fin – CESE 209/2007 
 
− Síntese: 

 
O CESE 

• aprova a proposta em análise e gostaria de a ver rapidamente aprovada pelo 
Parlamento e pelo Conselho;  

• reitera a sua vontade de que os Estados-Membros ratifiquem a Convenção nº 162 da 
OIT sobre a segurança na utilização do amianto. 

 
− Contacto: Torben Bach Nielsen 

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

3. PROTECÇÃO DO AMBIENTE 
 

• Normas de qualidade ambiental/água 
– Relator: S. BUFFETAUT (Empregadores – FR) 
 
- Referências: COM(2006) 397 final – 2006/0129 (COD) – CESE 204/2007 
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- Síntese: 

 
O CESE concorda, em linhas gerais, com o conteúdo da proposta de directiva. 

 
Concorda com a lista inicial de substâncias prioritárias proposta e respectivas normas. Mas insiste 
na necessidade de completar as normas em falta para o chumbo e o níquel, assim como de sujeitar a 
lista e as normas a um processo firme de revisão periódica.  
 
Alcançar os objectivos de qualidade ambiental até 2015 será um desafio. O CESE insiste, mesmo 
assim, em que os Estados-Membros redobrem esforços para realizarem estes objectivos. 
 
O Comité salienta a necessidade de criar um sistema para transmitir informações e controlar a 
aplicação desta directiva, pelos Estados-Membros, e a concretização dos seus objectivos. Aprova a 
iniciativa da Comissão de desenvolver um sistema partilhado de informação sobre a água para a 
Europa (Water Information System for Europe (WISE)). 
 
Recomenda também que se garanta a coerência entre a nova proposta e os textos em vigor e que se 
adopte legislação europeia adequada para certas fontes de poluição não cobertas pela legislação 
actual (por exemplo, a poluição difusa dos produtos de uso doméstico). 

 
–    Contacto: Filipa Pimentel   
                   (Tél.: 00 32 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 

 

• Travar a perda de biodiversidade 
-  Relator: L. RIBBE (Interesses Diversos – DE) 

 
-  Referências: COM(2006) 216 final – CESE 205/2007 

 
– Síntese: 

 
 O CESE e a Comissão estão de acordo quanto à situação que enfrentamos: a preservação da 
biodiversidade é uma tarefa essencial que representa não só uma obrigação ética ou moral. Há 
também bastantes motivos económicos para que se actue de forma mais rápida e eficiente.  Os 
prejuízos económicos decorrentes do desaparecimento dos serviços ecossistémicos elevam-se já a 
mais de 100 mil milhões de euros. Isto constitui um desperdício de recursos que as economias 
europeias não podem continuar a permitir-se. 
 
 A diminuição da biodiversidade na Europa deve-se a uma miríade de decisões individuais das 
últimas décadas, a maioria das quais perfeitamente legais. A percentagem de espécies perdidas 
devido a actividades ilegais é ínfima. 
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Apesar das promessas políticas, infelizmente a biodiversidade continua a desaparecer, e esse 
desaparecimento não se deve à falta de soluções. O que tem faltado até agora é a vontade política 
de pôr em prática medidas de há muito reconhecidas como necessárias. A experiência com a rede 
NATURA 2000 fala por si. 
 
Para o CESE, um dos pontos negativos da comunicação da Comissão é a falta de um debate 
estratégico sobre como explicar as enormes discrepâncias entre as medidas que deviam ser 
tomadas, as acções prometidas e os resultados concretos na preservação da biodiversidade.  O 
CESE lamenta que este problema tenha sido praticamente excluído da comunicação e do plano de 
acção. 
 
O CESE considera, pois, particularmente importante dar prioridade ao quarto domínio político 
(«Melhorar a base de conhecimentos») a fim de que tanto cidadãos como políticos possam 
conhecer as consequências das suas acções. 
 

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

 

• Prevenção e controlo integrados da poluição (IPPC) – Versão codificada 
-  Relator: D. OSBORN (Interesses Diversos – UK) 

 
-  Referências: COM(2006) 543 final – 2006/0170 (COD) – CESE 206/2007 

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

4. RELAÇÕES EXTERNAS 
 

• As relações UE-Japão – O papel da sociedade civil  
- Relatora: E. PÄÄRENDSON (Empregadores – EE) 
 
- Referência: parecer de iniciativa – CESE 214/2007 
 
- Síntese: 

 
A Comissão encorajou o Comité a analisar o desenvolvimento da sociedade civil no Japão e a 
encontrar formas de cooperação UE-Japão que permitam fortalecer as relações entre a UE e 
aquele país. 
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A sociedade civil no Japão tem vindo a assumir um papel cada vez mais importante, embora na 
maior parte dos casos ainda se concentre em assuntos regionais e locais. 
 
Demorará bastante tempo a estabelecer mais contactos e a aprofundá-los. É fundamental 
identificar os parceiros ideais. Como primeiro passo essencial, podia-se realizar uma reunião para 
identificar problemas comuns e começar a procurar soluções. 
 
A longo prazo, podia ser concebido um diálogo mais estruturado, baseado no modelo da 
mesa-redonda. 

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

5. REDES DE COMUNICAÇÃO 
 

• Informações estatísticas/ Comité Consultivo 
− Relatora: S. FLORIO (Trabalhadores – IT) 
− Referências: CESE 202/2007 
 
−  Síntese: 

 
O reforço do papel estratégico do CEIES no que se refere à escolha das prioridades e à avaliação, 
bem como à possibilidade de criar grupos de trabalho eventuais, são passos importantes para dotar 
este órgão das responsabilidades e dos recursos que lhe assistem.   
 
Todavia, o CESE manifesta a sua perplexidade face à nova composição do comité, em que falta 
uma forte representação institucional, que, além do mais, não garante a expressão do verdadeiro 
ponto de vista de instituições como o Parlamento Europeu ou mesmo o próprio Comité 
Económico e Social Europeu, em que estão representadas diversas realidades políticas ou 
diferentes grupos de interesses. 
 
Por força do papel que assume e da composição que o caracteriza, o CESE deveria ter um peso 
diferente no processo de consulta, tendo em conta não só o seu papel institucional, mas também a 
sua capacidade de exprimir o ponto de vista da sociedade civil europeia.   
 
− Contacto: Roberto Pietrasanta 

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



- 6 - 

Greffe CESE 25/2007  FR/EN-AlC/gc .../... 

 

• Estratégia para uma sociedade da informação segura 
-  Relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 

 -   Referências: COM(2006) 251 final – CESE 211/2007 
 
 -   Síntese: 

 
Dada a amplitude do fenómeno e as suas consequências no plano económico e na vida privada, a 
Comissão deveria, na opinião do Comité, redobrar esforços para elaborar uma estratégia 
inovadora e articulada. O CESE sublinha que a vertente da segurança informática não deverá ser, 
de forma alguma, dissociada do reforço da protecção dos dados pessoais e da salvaguarda da 
liberdade, que são direitos consagrados pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos. O CESE 
pergunta-se qual será o valor acrescentado da proposta e recorda as conclusões da Cimeira 
Mundial sobre a sociedade da informação, realizada na Tunísia em 2005, subscritas pela 
Assembleia da ONU em Março de 2006. O Comité realça que uma estratégia comunitária deveria 
abordar também temas como as medidas de prevenção, as normas técnicas, a identificação digital, 
a avaliação dos riscos, acções-piloto nas escolas, o reforço da coordenação ao nível europeu e 
internacional, etc.  

 
– Contacto: Siegfried Jantscher  

                  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 –  e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

 

• Revisão do quadro regulamentar comunitário das redes e serviços de 
comunicações electrónicas  

- Relator: T. McDONOGH (Empregadores – IE) 
 - Referências: COM(2006) 334 final – CESE 212/2007 
 
 
 - Síntese: 

 
De uma forma geral, o Comité apoia as propostas da Comissão e considera que o quadro 
regulamentar deve ser coadunado com a estratégia de desenvolvimento do sector das TIC. Mais 
especificamente, o CESE reconhece a importância do quadro regulamentar para a criação de um 
espaço único europeu da informação que permita comunicações de banda larga seguras e 
acessíveis, com um conteúdo rico e variado e com serviços digitais,  bem como prestações de 
nível mundial na investigação e inovação em matéria de TIC, ao colmatar o fosso que separa a UE 
dos seus principais concorrentes. Deveria ser criada uma Agência Europeia do Espectro a fim de 
promover um regime coerente e integrado de gestão pan-europeia do espectro. A Comissão 
deveria igualmente redobrar a sua vigilância sobre as medidas regulamentares aplicadas pelas 
autoridades reguladoras nacionais (ARN), agindo no sentido da diversidade da oferta.  O Comité, 
além disso, entende que, devido à crescente importância do serviço de banda larga para o 
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desenvolvimento socioeconómico, a conectividade em banda larga devia ser incluída no âmbito da 
definição de serviço universal. 

 
–   Contacto:   Agota Bazsik 

                 (Tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail : agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 

6. TRANSPORTES E LOGÍSTICA 
 

• Política europeia em matéria de logística 
- Relator: V. RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
   

 -  Referências: parecer exploratório – CESE 210/2007 
 
 -  Síntese: 

 
O CESE entende que a logística em matéria de transportes e a aplicação de soluções intermodais 
são, sobretudo, actividades ligadas ao sector empresarial e, como tal, cabe ao próprio sector 
desenvolvê-las. Todavia, é evidente que as autoridades têm um papel a desempenhar na criação de 
condições de enquadramento apropriadas e na garantia de uma boa posição permanente na ordem 
do dia das prioridades políticas para a logística em matéria de transportes e a intermodalidade. 
Importa que esta abordagem se concentre principalmente em melhorar o enquadramento 
institucional da inovação em logística, garantindo um equilíbrio sólido entre as necessidades 
económicas, sociais e ambientais e deixando às próprias empresas a tarefa de gerir internamente a 
sua logística. O CESE congratula-se, assim, com a nova orientação adoptada pela Comissão, 
expressa na sua comunicação de Junho de 2006, que avança de diferentes formas, mas sempre no 
quadro de uma mobilidade sustentável. A tarefa principal a levar a cabo é estabelecer uma 
coordenação entre os modos de transporte, onde isso seja viável e onde se possa tirar o máximo 
partido da eficácia e adequação de cada um deles. Isso conseguir-se-á quando existirem condições 
técnicas, práticas e económicas. Para a UE, o desafio consiste em acordar numa política comum 
que crie ou desenvolva essas condições. 

 
–   Contacto :  Maria José Lopez Grancha  

                 (Tel. : 00 32 2 546 87 13 – e-mail : mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

 

• Reforço das normas do trabalho marítimo 
–    Relator: T. ETTY (Trabalhadores – NL) 
  

 - Referências: COM(2006) 287 final – CESE 213/2007 
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 - Síntese: 

 
O CESE felicita a Comissão pelo apoio dado ao trabalho na OIT que se traduziu nesta nova 
convenção. O CESE observa que a convenção é fruto de um equilíbrio delicado conseguido no 
processo de decisão a nível internacional e numa instância tripartida.  
 
A ratificação diz respeito exclusivamente aos Estados-Membros, visto que a UE não é membro da 
OIT. O CESE espera que os Estados-Membros procedam à ratificação tão em breve quanto 
possível, de preferência em 2008, através do apoio da Comissão para a conclusão de um acordo 
com os Estados-Membros.  
 
O CESE assinala que, seja qual for a solução prevista pela Comissão para garantir a coordenação a 
nível comunitário num processo de decisão tripartido, tal nunca deverá enfraquecer as disposições 
tripartidas da OIT a nível nacional. 
 
O CESE recomenda que a Comissão dê o seu apoio às reuniões de peritos da OIT, tendo em vista 
desenvolver linhas de acção em matéria de controlo pelo Estado da bandeira e do porto. 

 
– –   Contacto:  Maria José Lopez Grancha  
                     (Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 

7. AGRICULTURA E PECUÁRIA 
 

• Bovinos reprodutores de raça pura  
- Relator: G. BROS (Interesses Diversos – FR) 

 
- Referências: COM(2006) 749 final – 2006/0250 CNS – CESE 207/2007 

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

_____________ 


