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A Plenária foi assinalada pela presença de Margot WAALSTRÖM, vice-presidente da Comissão 
Europeia. A sua intervenção e o debate que se lhe seguiu focaram as relações interinstitucionais, a 
democracia participativa e a política de comunicação. 
 
Mais em especial, Margot WALLSTRÖM propôs a instituição de uma forte cultura de cooperação na 
relação entre a Comissão e o CESE. O CESE deve ter uma influência maior nas propostas da 
Comissão, nas ideias e na legislação. Este contributo acrescido deve ser formalizado pelo novo 
protocolo de cooperação que está a ser negociado entre as duas instituições. A comissária insistiu, 
também, na importância do papel do Comité, em particular na consolidação da estratégia para o 
crescimento e o emprego. "O Comité", prosseguiu, "pode desempenhar um papel decisivo enviando 
mensagens europeias seleccionadas a públicos específicos" e é um actor importante na estratégia 
global da comunicação da União Europeia, que está a emergir. Propôs, igualmente, que se 
organizassem cimeiras da sociedade civil e apelou ao CESE para que tornasse realidade o conceito da 
democracia participativa. 
 
 

1.  FUNDOS ESTRUTURAIS E DESENVOLVIMENTO SECTORIAL 
 

• Fundos (disposições gerais) 
− Relator: H. MALOSSE (Empregadores – FR) 

 
− Referências: COM(2004) 492 final – 2004/0163 (AVC) – CESE 389/2005 
 
− Pontos-chave:  
 

Embora apreciando a proposta da Comissão que, proporcionando um oportuno quadro 
técnico-financeiro à política de coesão da Europa ampliada, se destina a sintonizar esta política com 
os grandes objectivos estratégicos da União, o Comité considera, na generalidade, que o documento 
necessita de mais referências às prioridades, correndo o risco, caso contrário, de não poder realizar 
os programas, pois os recursos poderiam revelar-se inadequados às necessidades. 
 
Preocupa o Comité, por outro lado, a proposta de remeter para o nível nacional a escolha dos 
critérios de admissibilidade e das regiões beneficiárias dos fundos estruturais e lamenta a falta de 
atenção ao envolvimento de todos os interessados no quadro das parcerias locais. 
 
Ao mesmo tempo que formula observações relativas à criação de um Fundo Único, à gestão 
descentralizada e às modalidades de anulação dos financiamentos não utilizados, o Comité apoia as 
propostas relativas à promoção de um quadro estratégico nacional, ao princípio de adicionalidade e 
modulação das taxas e ao método das subvenções globais. Parece essencial uma análise mais 
aprofundada do impacto das mudanças propostas relativamente à parceria público-privado, a fim de 
garantir que os contributos do sector privado não corram o risco de serem reduzidos ou mesmo 
anulados. 

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

 



- 2 - 

Greffe CESE 56/2005  FR/DE/EN/IT/ES-JM/gc .../... 

• Fundos de coesão 
− Relator:  F. SILVA (Interesses Diversos – PT) 

 
− Referências: COM(2004) 494 final – 2004/0166 (AVC) – CESE 390/2005 
 
− Pontos-chave:  

 
O CESE aprova a orientação que visa concentrar no Regulamento "Coesão" apenas os grandes 
objectivos e as linhas dominantes de aplicação e de acesso. 
 
Tendo em vista uma concretização mais eficaz e acelerada do objectivo "Convergência", o CESE 
recomenda que a Comissão actue em conjunto com os Estados-Membros. 
 
O CESE recomenda à Comissão que seja devidamente ponderada a utilidade da regra de 
condicionalidade relativa ao défice público excessivo face aos objectivos dos Estados-Membros 
beneficiários deste Fundo. 
 
Finalmente, o CESE defende a afectação de mais meios orçamentais ao Fundo de Coesão. 

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

 

• Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
− Relator:  V. MATOUSEK (Trabalhadores – CZ) 

 
− Referências: COM(2004) 495 final – 2004/0167 (COD) – CESE 391/2005 
 
− Pontos-chave:  

 
O Comité acolhe favoravelmente a abordagem adoptada pela Comissão. 
 
O CESE saúda, em particular, o facto de as acções a apoiar pelo Fundo se concentrarem nas 
prioridades da União Europeia definidas nas Cimeiras de Lisboa e Gotemburgo. 
 
Dever-se-ia atribuir um elevado grau de prioridade à investigação e desenvolvimento tecnológico, à 
inovação e ao espírito empresarial, particularmente para promover o desenvolvimento das 
Pequenas e Médias Empresas (PME). 
 
As propostas que visam promover a Cooperação Territorial Europeia merecem acolhimento 
favorável e devem ser reforçadas. 

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

• Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça (AECT) 
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− Relator:  M. NOLLET (Trabalhadores – BE) 
 

− Referências: COM(2004) 496 final – 2004/0168 (COD) – CESE 388/2005 
 
 
− Pontos-chave:  
 

O Comité considera interessante que os agentes económicos e sociais ao nível local e regional 
possam participar explicitamente na criação de um AECT. 
 
O CESE associa-se, em termos gerais, à proposta da Comissão, bem como aos objectivos 
enunciados. Lamenta, porém, a ausência de uma disposição específica sobre a participação dos 
parceiros sociais nos acordos de seguimento. 

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

 
 

• Distritos industriais europeus 
– Relator:  A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 374/2005 
 
– Pontos-chave:  

 
O Comité pretende a criação de uma plataforma europeia de distritos que deverá assegurar um 
quadro programático. 
 
O CESE entende que é necessário reflectir sobre o reconhecimento comunitário das redes 
europeias de metadistritos do saber, com o fito de se estabelecer uma tipologia de consórcios 
europeus que deveriam favorecer o espírito empresarial, a responsabilidade social, a criação de 
novas actividades e o desenvolvimento da formação contínua, e estimular as parcerias 
transfronteiriças. 
 
Em conclusão, o CESE entende que a experiência adquirida através dos distritos, agora canalizada 
para os metadistritos do conhecimento, oferece a oportunidade ideal para: 
 
− aumentar o número de empregos, 
− melhorar as relações sociais no interior do mercado do trabalho, 
− melhorar as competências profissionais dos trabalhadores, a todos os níveis, 
− garantir maior segurança e higiene nos locais de trabalho, 
− desenvolver e ampliar a certificação ética e ambiental (ISO 14000 e EMAS), 
− enfrentar melhor os problemas do crédito e o impacto do Acordo de Basileia II, 
− aumentar a qualidade e a competitividade dos produtos fabricados na Europa, 
− apoiar e ampliar as possibilidades de exportação, 
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− reforçar o poder do trabalho, do trabalhador e da empresa sobre a burocracia. 
 
Nesta óptica, o CESE reputa oportuno organizar, com base no presente parecer, uma audição 
pública em que participem as entidades dos distritos e as organizações interessadas, aos vários 
níveis territoriais. 

 
− Contacto: João Pereira dos Santos 
           (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 

 
• Política de turismo para a UE alargada 
– Relator: J. MENDOZA (Trabalhadores – ES) 
  
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 375/2005 
  
– Pontos-chave: 

 
O CESE considera que o Turismo é um sector económico e uma indústria fundamental para a 
construção efectiva da Europa alargada, que se deve desenvolver segundo critérios de 
sustentabilidade, no seu sentido mais lato, e contribuir eficazmente para a coesão social da Europa. 
 
Os novos Estados-Membros encaram o turismo como uma grande oportunidade de 
desenvolvimento económico, capaz de encurtar a distância relativamente aos antigos 
Estados-Membros da União em termos de rendimento. A grande diversidade cultural, patrimonial 
e natural com que contribuem representará um aumento tanto da oferta como da procura turística 
interna e externa. 
 
O CESE considera como muito positivo o impacto que o alargamento a outros Estados terá no 
futuro do sector turístico, especialmente se o Modelo de Turismo Europeu for aplicado segundo 
critérios de sustentabilidade. 
 
Uma das propostas do Comité para aprovação e transmissão às instituições de todos os 
Estados-Membros é a realização de uma ampla "Campanha de educação" sobre o turismo como 
indústria estratégica para a Europa. 

 
–  Contacto: Nemesio Martinez  
                      (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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•  MEDIA 2007 
–  Relator:  J. PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 

 
 –    Referências: COM(2004) 470 final – 2004/0151 COD – CESE 380/2005 

   
 
 
– Pontos-chave: 

 
O CESE congratula-se com a iniciativa da Comissão, a qual inclui, em larga medida, várias das 
sugestões e recomendações do CESE constantes de anteriores pareceres. 
 
O CESE considera que alguns aspectos não são suficientemente acautelados na nova proposta, a 
saber: 

 
− reforçar as iniciativas no sentido de prevenir as situações de concentração que prejudicam o 
 pluralismo e a diversidade cultural; 
− garantir a complementaridade e a coerência com as outras intervenções da Comunidade que 
 visam uma estratégia comum; 
− privilegiar, em especial, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a circulação 
 transnacional; 
− incrementar, de forma sustentada, o acesso do público ao património audiovisual europeu 
 através da criação de redes europeias;  
− garantir avaliações regulares e sistemáticas da execução do programa, a fim de optimizar os 
 recursos financeiros disponíveis; 
− e promover mais filmes europeus na Europa e no mundo por via de uma  actividade 

sistemática de informação sobre os festivais. 
  
– Contacto: Raffaele Del Fiore  

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

2. EMPREGO E ENSINO 
 

•  Papel da sociedade civil na prevenção do trabalho não declarado 
− Relator: E. HAHR (Empregadores – SE) 
 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 385/2005  
 
− Pontos-chave: 
 
O Comité saúda a resolução do Conselho sobre o trabalho não declarado e compraz-se em registar o 
facto de a Comissão ter iniciado em 2003 um inquérito em grande escala sobre o trabalho não 
declarado na UE alargada. O Comité enumera os domínios que convém reexaminar para resolver este 
problema: 
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• melhoria dos incentivos ao trabalho declarado, aplicação de sanções eficazes; 
• as mulheres têm uma posição muito mais vulnerável no trabalho não declarado com salários 

baixos. É essencial estudar a sua situação mais a fundo para adoptar medidas específicas; 
• é dever das autoridades informarem os imigrantes sem ambiguidades sobre os seus direitos e as 

suas obrigações, encaminhá-los para o mercado de trabalho regular e facilitar-lhes o pleno acesso 
à formação; a algumas pessoas são confiscados os documentos para as forçar a reembolsar os 
custos da sua viagem clandestina; 

• urge modificar a regulamentação aplicada às empresas e simplificar os trâmites burocráticos, 
sobretudo quando se trata da constituição de uma nova sociedade. Os novos empresários deverão 
ter uma noção das exigências colocadas pela colectividade à gestão de empresas, designadamente, 
das disposições de direito laboral e de protecção social aplicáveis ao pessoal ao seu serviço; 

• é fundamental que as autoridades desenvolvam campanhas de sensibilização dirigidas a 
produtores e consumidores para mostrar as consequências nefastas do trabalho não declarado para 
as receitas fiscais e para os sistemas de protecção e de segurança social; 

• importa que as autoridades competentes reforcem a vigilância, designadamente, através da 
exploração ao máximo das capacidades de aplicação de sanções e da colaboração com as 
entidades competentes; 

• seria oportuno realizar um estudo abrangente que analisasse a relação entre impostos e 
contribuições e o fenómeno do trabalho não declarado; 

• as empresas da UE devem ter em conta que alguns países terceiros não cumprem normas sociais 
geralmente aceites; 

• é fundamental concretizar a Estratégia Europeia de Emprego. O bom funcionamento do mercado 
laboral com pleno emprego e trabalho de qualidade é a melhor arma para combater o trabalho não 
declarado. 

 
− Contacto: Torben Bach Nielsen 
         (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

• Programa Comunitário para o Emprego e a Solidariedade Social – 
PROGRESS 

– Relator:  W. GREIF (Trabalhadores – AT) 
 

– Referências: (COM(2004) 488 final) – CESE 386/2005 
 
− Pontos-chave: 
 

Globalmente, o CESE acolhe favoravelmente a proposta da Comissão. Manifesta, contudo, algumas 
reservas quanto a alguns pontos concretos. 

 
Trata-se, nomeadamente: a) de uma maior coerência com outras áreas de intervenção 
comunitária, b) da dotação financeira, que deveria ser aumentada, e da sua repartição, 
recentemente definida, c) da facilidade de acesso ao programa e das vantagens para os 
utilizadores finais apesar do processo de racionalização ao nível da Comissão, d) da transparência 
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e participação no comité de acompanhamento e e) do envolvimento da sociedade civil, ao nível 
nacional e europeu. 

 
−   Contacto:  Pierluigi Brombo 
                      (Tel.: 00 32 2 546 97 18– e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

• Garantia de qualidade do ensino superior 
− Relator:  M. SOARES (Trabalhadores – PT) 

 
− Referências: COM(2004) 642 final – 2004/0239 COD – CESE 387/2005 
 
− Pontos-chave:  

 
A exigência de uma elevada qualidade na educação e na formação é um elemento central se se 
pretende alcançar os objectivos consagrados na Estratégia de Lisboa. Neste quadro, o CESE 
reafirma a importância para o desenvolvimento da sociedade do conhecimento no espaço europeu 
de uma maior mobilidade de estudantes e de trabalhadores. Tal mobilidade pode constituir um 
elemento fundamental para a realização de um mercado de trabalho europeu e para a construção de 
uma sociedade mais competitiva baseada no conhecimento.  
 
A proposta de recomendação vai neste sentido, uma vez que, para conseguir com pleno sucesso 
essa mobilidade, é necessário o reconhecimento mútuo das qualificações e dos diplomas, o que 
exige o estabelecimento de mecanismos eficazes e coerentes a nível europeu que impliquem todas 
as partes. De entre esses mecanismos assume particular importância o estabelecimento de 
metodologias adequadas para avaliar a qualidade do ensino superior no espaço europeu. 

 
No entanto, o CESE entende que estes mecanismos de avaliação, naturalmente importantes para o 
reforço da qualidade e da credibilização do ensino superior, não podem estar excessivamente 
dependentes das necessidades imediatas do mercado uma vez que aquele tem objectivos de longo 
prazo e de prospectiva, a começar pela investigação fundamental. 

 
 Por outro lado, o CESE sublinha que o financiamento do ensino superior continua a ser um 

elemento-chave para a concretização dos objectivos essenciais. Não seria legítimo que as 
Instituições de Ensino Superior fossem impedidas de aceder às Agências de Avaliação de maior 
qualidade por constrangimentos de natureza financeira. 

 
 O CESE reafirma dois princípios essenciais para atingir os objectivos ambicionados no âmbito do 

reconhecimento mútuo, e que por isso deveriam constar expressamente no texto da Recomendação 
aos Estados-Membros: 

 
− os sistemas de garantia da qualidade não podem ser impostos, mas têm de ser aceites pelos 

seus protagonistas, em particular os docentes e as autoridades académicas, e devem ter como 
finalidade última a ajuda à melhoria do nível de ensino superior ministrado nos 
Estados-Membros; 
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− os estabelecimentos de ensino superior devem dispor dos meios necessários para o 
financiamento das estruturas de promoção, apoio e implementação dos métodos e técnicas da 
qualidade, designadamente para a indispensável participação daqueles que ministram o ensino.  

 
− Contacto:  Stefania Barbesta 

                (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

3.  MERCADO ÚNICO 
  

• Prioridades do Mercado Único para 2005-2010 
– Relator:  B. CASSIDY (Empregadores – UK) 
 
– Referência: Aditamento a parecer – CESE 376/2005 
  
– Pontos-chave: 

 
A Comissão devia concentrar os seus trabalhos em simplificar, consolidar e melhorar a coerência 
da legislação europeia e explorar plenamente o potencial do mercado único. 
 
Na óptica do Comité, os Estados-Membros são o principal obstáculo à realização do mercado 
único. Alguns diferem a aplicação, outros aplicam as regras de forma muito rigorosa, criando 
antagonismo entre o mercado único e a UE. Outros fazem obstrução, por exemplo, promulgando 
leis nacionais que proíbem as aquisições transfronteiriças de instituições financeiras como bancos. 
Outros permitem que as empresas nacionalizadas façam aquisições transfronteiriças, sem admitir a 
reciprocidade. A disponibilidade de fundos quase ilimitados para as empresas nacionalizadas de 
certos países representa uma distorção de concorrência que a Comissão até à data tem tido 
relutância em combater. 

 
–  Contacto:  Jean-Pierre Faure  
                      (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
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•  Grande distribuição – tendências e repercussões para os agricultores e 
consumidores 

− Relator:  F. ALLEN (Interesses Diversos – IE) 
 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 381/2005 
 
− Pontos-chave: 
 

O parecer de iniciativa examina o aumento de concentração na venda a retalho de alimentos e 
analisa as possíveis consequências para os diferentes actores, por exemplo, consumidores, 
trabalhadores de supermercados, agricultores e fornecedores. Realça as seguintes tendências e 
problemas:  
 
• no que respeita aos consumidores, a política de preços nas grandes superfícies e a constante 

tentativa destas últimas de baixar os preços pode ser benéfica a curto prazo; a longo prazo, 
contudo, poderá ter consequências adversas no que toca à qualidade dos alimentos, à 
possibilidade de escolha dos consumidores e às condições ambientais;  

 
•  a mão-de-obra das grandes superfícies caracteriza-se geralmente por ser pouco qualificada, 

feminina e trabalhar a tempo parcial. Embora as condições específicas de trabalho nos 
supermercados possa criar boas oportunidades para pessoas com responsabilidades familiares, 
estudantes, etc., para trabalharem num horário flexível, poderão surgir situações de exploração 
e de salários mínimos. É fundamental não haver discriminação dos trabalhadores a tempo 
parcial; 

 
• o parecer analisa as diferenças entre os preços pagos aos agricultores, aos fornecedores e os 

preços pagos pelo consumidor final. Conclui que há uma tendência para pagar preços mais 
baixos aos produtores, enquanto que isso não se reflecte nos preços pagos pelos consumidores 
no supermercado, o que significa que aumentam as margens de lucro dos supermercados. Tal 
conduz a condições de trabalho e de vida mais árduas para os agricultores e outros 
fornecedores. Uma política de preços agressiva e a venda abaixo do preço de custo aumentam 
a pressão nos produtores e fornecedores. 

 
O parecer afirma que, não obstante as vantagens consideráveis das grandes superfícies para a 
economia e para os consumidores, é fundamental os Estados-Membros e a Comissão Europeia 
estarem conscientes dos potenciais problemas e responderem de forma adequada. O parecer 
conclui que: 

 
• é necessária mais informação e mais transparência em relação à estrutura de preços e às 

margens de lucro entre distribuidores, fornecedores (transformadores de produtos alimentares) 
e produtores primários;  

• importa que os Estados-Membros garantam uma concorrência adequada nas suas regiões; 
• no âmbito da lei da concorrência, seria oportuno procurar encontrar uma definição de 

“interesse público” que não se deveria cingir unicamente aos preços e às forças do mercado. 
 
− Contacto: Annika Korzinek 

              (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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Mercados electrónicos empresa-a-empresa 
– Relator: G. LAGERHOLM (Empregadores – SE) 
 
– Referências: COM(2004) 479 final – CESE 377/2005 
  
– Pontos-chave: 

  
O Comité considera que: 

 
− na globalidade, a Comunicação da Comissão abrange questões importantes no tocante à 

aceitação dos mercados electrónicos, fazendo-o de forma justa; 
 

− todavia, o Comité gostaria de sublinhar que esta não é a única acção necessária. Em certa 
medida, também é compreensível que o mercado tenha uma atitude um pouco reticente. 
Especificamente, as formas mais avançadas dos mercados electrónicos são diferentes dos 
modelos comerciais tradicionais das PME; 

 
− no que diz respeito ao comércio transfronteiriço, existem outros obstáculos de muito maior 

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

 

•  PRISM 2004 (OMU) 
–  Relatora:  M. SHARMA (Empregadores – UK) 
 
–  Referência: Relatório de informação – CESE 835/2004 fin 
 
–  Pontos-chave: 

 
O Comité defende melhorar a eficácia da base de dados PRISM e garantir que o seu conteúdo 
reflicta as aspirações dos seus potenciais utilizadores e esteja de acordo com as tendências e as 
prioridades do Mercado Único. 
 
Foi concebido um plano de acção para actualizar este instrumento e reforçar o papel e a 
visibilidade do Comité. Este “plano de desenvolvimento ou de acção” inclui objectivos a curto, 
médio e longo prazo, bem como datas-limite para a aplicação do controlo dos avanços futuros. 
 
Importa envidar esforços conjuntos para que PRISM possa chamar a si os recursos e os meios 
financeiros que permitam assegurar uma posição de primeiro plano graças à qual possa ser 
utilizado para alcançar o objectivo original. Com a chegada dos novos Estados-Membros, o 
momento é perfeito para estender e reforçar o site. 

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



- 11 - 

Greffe CESE 56/2005  FR/DE/EN/IT/ES-JM/gc .../... 

 

4.   PROTECÇÃO DO AMBIENTE E DOS CONSUMIDORES 
 

•   LIFE+ 
− Relator:  L. RIBBE (Interesses Diversos – DE) 

 
− Referências: COM(2004) 621 final – 2004/0218 COD – CESE 382/2005 

 
− Pontos-chave: 

 
 O CESE congratula-se com a integração da política ambiental em todos os outros domínios 

políticos, dado que as dotações modestas do programa LIFE não bastariam para promover a 
protecção do ambiente na UE. 
 

 Todavia, o CESE considera que a proposta em apreço, como também o debate geral sobre as 
Perspectivas Financeiras para 2007-2013, à luz das quais a proposta terá de ser encarada, encerra 
riscos potenciais para o êxito futuro do programa LIFE. Por um lado, não existe qualquer tipo de 
garantia de que por exemplo as medidas que até agora eram financiadas pelo LIFE-Ambiente 
venham efectivamente a obter financiamento; por outro lado, a projectada descentralização da 
decisão para os Estados-Membros retira à UE justamente um instrumento de orientação decerto 
modesto, mas nem por isso menos eficaz. O Comité apela pois a que os elementos inovadores do 
LIFE-Ambiente e do LIFE-Natureza sejam preservados num fundo de apoio gerido pela própria 
Comissão. 

 
– Contacto:  Johannes Kind 

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

 

•  Registo Europeu de Poluentes 
− Relator:  M. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – ES) 

 
− Referências: COM(2004) 634 final – 2004/0231 COD – CESE 383/2005 
 
– Contacto: Annika Korzinek  
                       (Tel.: 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 

• Produtos pré-embalados 
– Relatora:  M. SHARMA (Empregadores – UK) 
 
– Referências: COM(2004) 708 final – 2004/0248 COD – CESE 379/2005 
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– Pontos-chave: 
 

O Comité considera que a nova directiva oferece maiores potencialidades em termos de inovação, 
prospecção de mercado e oportunidades de desenvolvimento, facultando desta forma ao 
consumidor maior escolha e variedade de produtos. 
 
O Comité acolhe igualmente com agrado o exame iminente da quantidade metrológica, que 
constitui uma prioridade importante para o consumidor e a indústria europeia. 
 
No entanto, alguns consumidores podem ser confundidos por excessivas variações nos tamanhos 
das embalagens ou por embalagens que podem não ser enganadoras, mas que ainda dão a ideia de 
maior conteúdo. 
 
É imperioso realizar os objectivos da directiva relativa a resíduos de embalagens 
independentemente da existência ou não de regulamentação sobre a dimensão das embalagens. 
 

− Contacto: Aleksandra Klenke 
          (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
 

•  Aditivos alimentares e edulcorantes 
− Relatora:  A. DAVISON (Interesses Diversos – UK) 

 
− Referências: COM(2004) 650 final – 2004/0237 COD – CESE 384/2005 

 
– Contacto: Annika Korzinek  
                     (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
• Substâncias perigosas – CMR 
– Relator:  D. SEARS (Empregadores – UK) 
 
– Referências: COM(2004) 638 final – 2004/0225 COD – CESE 378/2005 
  
– Pontos-chave: 

 
O CESE concorda com as limitações de colocação no mercado e de utilização previstas na 
proposta. 
 
Todavia, e a exemplo de anteriores alterações à Directiva do Conselho 76/769/CEE, o CESE 
lamenta que produtos não relacionados entre si sejam objecto do mesmo documento. Se as 
circunstâncias mudarem, poderão ser necessárias alterações específicas e continuadas para 
adaptação às condições externas. 

 
–    Contacto:  João Pereira dos Santos 
         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 


