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A Assembleia Plenária ficou marcada pela presença de Martin BARTENSTEIN, ministro federal da 
Economia e do Trabalho da Áustria, em nome da presidência em exercício do Conselho, que interveio 
sobre as prioridades do programa da presidência austríaca. 
 
 

1. DIREITOS DOS CIDADÃOS 
 

• Direitos fundamentais e justiça 
– Relatora: S. KING (Empregadores – UK) 

 
− Referências: COM(2005) 122 final – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 (COD) – 

CESE 32/2006 
 
− Pontos principais:  
  
 O CESE crê que o desequilíbrio entre as três dimensões de liberdade, segurança e justiça se reflecte 

igualmente nas perspectivas financeiras, já que a segurança absorve a maioria do orçamento. 
  
 O CESE não está persuadido de que a proposta da Comissão respeite o princípio da subsidiariedade 

enunciado no artigo 5º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, na medida em que não 
parece reconhecer o que pode ser suficientemente realizado pelas entidades nacionais, regionais e 
locais, em cooperação com os parceiros sociais. 
 

 A Comissão preconiza uma acção mais concertada contra o racismo, a xenofobia e o anti-semitismo, 
mediante maior apoio a formas de diálogo interconfessional e multicultural a fim de lutar contra estes 
fenómenos. O CESE recomenda, pois, que a islamofobia seja acrescentada à lista para salientar a 
necessidade de lutar contra esta forma de racismo em que cultura e religião se intersectam. 

  
 Por último, o CESE receia que o problema da violência dirigida contra crianças, adolescentes e 

mulheres, bem como o do tráfico de seres humanos para exploração sexual, passem para segundo 
plano ao combinarem-se com a luta contra a toxicodependência e o tráfico de droga, tanto mais que 
a afectação de recursos financeiros aos programas ainda não foi ratificada. O CESE recomenda a 
previsão de um objectivo separado e de uma rubrica orçamental para a luta contra a violência 

  
 
− Contacto: Susanne Johansson 
   (Tel.: : 00 32 2 546 84 77– e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
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2. PROTECÇÃO DO AMBIENTE 
 

• Desenvolvimento sustentável – alterações climáticas 
– Relator: S. KALLIO (Interesses Diversos – FI) 
  
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 33/2006 

 
– Pontos principais: 
 

O CESE considera que a UE deverá intensificar consideravelmente os esforços para combater as 
alterações climáticas e deverá iniciar a elaboração de estratégias coerentes de adaptação em 
diferentes domínios de política. A UE pode concorrer para a preparação das estratégias sectoriais de 
adaptação, assegurando a boa coordenação e o apoio de acordos internacionais, o que intensificaria 
os esforços neste sentido no plano global.  

 
As actividades económicas das zonas rurais, a agricultura, a silvicultura e as pescas, têm produzido 
muito poucas emissões de gases com efeito de estufa, razão pela qual estes sectores têm sido 
descurados na política comunitária relativa às alterações climáticas. O Comité considera, portanto, 
que será importante que a UE prepare estes sectores para as acções de adaptação.  
 
O Comité assinala o seguinte: 

 

− É importante estudar os efeitos cumulativos das alterações climáticas nas actividades económicas 
das zonas rurais.  

− Devem-se ter em conta, de modo concreto, os factores de risco das alterações climáticas na 
preparação das futuras políticas comunitárias relativas aos apoios, produção, comércio e energia 
no sector da agricultura. 

− Na política da pesca, há que avaliar os ajustamentos que o sector irá sofrer para se adaptar às 
alterações nos recursos hídricos e nas condições de pesca.  

− Convém reconhecer seriamente o papel das florestas na prevenção das alterações climáticas. É 
importante aumentar a florestação, tanto na UE como no resto do mundo.  

 
O Comité considera indispensável um aumento substancial dos recursos de investigação 
comunitários para analisar as alterações climáticas e as políticas de adaptação, e para executar os 
programas de acção. Tal aplica-se, em particular, às actividades económicas baseadas em recursos 
naturais.  

 
O Comité sugere que a Comissão proponha o lançamento de uma vasta campanha de informação e 
formação, tanto a nível comunitário como internacional, por forma a aumentar a sensibilização ao 
nível da sociedade civil e também dos decisores políticos. O Comité considera que esta medida 
poderia acelerar a elaboração e o lançamento de estratégias de adaptação.  

 
– Contacto:  Yvette Azzopardi 
  (Tel: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
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3. SAÚDE PÚBLICA – PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL 
 

• Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (reformulação) 
– Relator: Staffan NILSSON (Interesses Diversos – SE) 

 
− Referências: COM(2005) 399 final – 2005/0166 COD – CESE 44/2006 
 

− Pontos principais:   
 
− O CESE sublinha que as organizações da sociedade civil envolvidas na área da droga deviam 

participar no trabalho do OEDT. 
 
− O CESE concorda com a alteração da base jurídica da proposta. Nesse caso, uma verdadeira 

cooperação com o Parlamento Europeu é claramente importante para garantir aos cidadãos 
transparência no que diz respeito ao Observatório. Segundo a nova proposta, o papel do Parlamento 
é reforçado, incluindo, por exemplo, a designação para o conselho de administração de dois 
especialistas independentes, personalidades científicas com competência específica no domínio da 
droga. O Comité recomenda vivamente que os dois peritos independentes pertençam a uma ONG 
que actue na área da droga. 

 
− A rede europeia de informação é composta por pontos focais nacionais que fazem a ligação entre os 

Estados-Membros e o Observatório. O Comité recomenda que o Observatório, nas suas directrizes e 
acordos com os Estados-Membros, preveja a colaboração dos pontos focais com as organizações 
nacionais envolvidas no domínio da droga, ONG incluídas. 

 
− Contacto:  Susanne Johansson 
  (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

4. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
 

• Conservação de dados electrónicos 
– Relator: B. HERNANDEZ BATALLER (Interesses Diversos – ES) 
  
– Referências: COM(2005) 438 final – CESE 35/2006 
  
– Pontos principais: 

 
O Comité manifesta a sua estranheza e preocupação com a apresentação de uma proposta 
regulamentar desta natureza, na medida em que o seu conteúdo é desproporcionado e afecta os 
direitos fundamentais. 
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O CESE considera que: 
 

− o tratamento dado na proposta aos direitos humanos, em especial ao direito à privacidade, não é 
adequado e determinados aspectos podem entrar em conflito; 
 

− corre-se o risco de abalar a confiança dos utilizadores das comunicações electrónicas e desencorajar 
a utilização das TIC. Esta perda de confiança por parte dos consumidores pode travar, a longo 
prazo, o desenvolvimento da sociedade da informação, ameaçando também a Estratégia de Lisboa. 
 

− A proposta devia ser revista em profundidade, pelo facto de não respeitar na íntegra os direitos 
fundamentais nem as regras de acesso, utilização ou intercâmbio de dados. 

 
– Contacto: Raffaele Del Fiore  
  (Tel: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
 
 

5. HARMONIZAÇÃO FISCAL 
 

• Taxas do imposto especial sobre o consumo de álcool e bebidas alcoólicas 
− Relator: C. WILKINSON (Empregadores – UK) 
 
− Referências: COM(2004) 223 final – CESE 34/2006 
 
− Pontos principais: 

 
O sistema em vigor levanta regularmente problemas sobre a colocação de determinados produtos nas 
estruturas existentes.  
 
Não há provas conclusivas de que taxas mais elevadas do imposto especial reduzam os problemas de 
abuso a longo prazo. Assim, seria de abordar estes problemas com outras medidas 
fundamentalmente de carácter pedagógico e preventivo destinadas a melhorar a saúde pública. 
 
Recomenda-se que a Comissão considere propor a divisão das bebidas alcoólicas em duas categorias 
principais, com a aplicação de uma base-padrão para todas as bebidas alcoólicas abrangidas por cada 
uma dessas categorias, como referido nos pontos 7.3 a 7.10 infra, em que as bebidas alcoólicas são 
tributadas de acordo com a sua tipologia (determinada pela forma de elaboração), os seus efeitos 
para a saúde e o seu teor alcoólico. O vinho e outras bebidas fermentadas (cerveja, sidra e perada) 
devem, no entanto, ser objecto de uma abordagem diferente. 
 

− Contacto: Imola BEDO 
  (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@esc.eu.int) 
 

 


