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A Plenária foi assinalada pela presença de László KOVÁCS, membro da Comissão Europeia, no 
âmbito da Política Fiscal da União. 
 
 

1. POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA DA UE 
 

• Simplificação (IVA) 
- Relator: A. BURANI (Empregadores – IT) 

 
- Referências: COM(2004) 728 final – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – CESE 

531/2005 
 
- Pontos principais: 

 
O CESE apoia a proposta da Comissão, mas chama a atenção dos decisores para uma reflexão que 
considera essencial: se o balcão único (BU) tem por vocação intervir como interlocutor único entre 
os operadores e as diferentes administrações nacionais, deverá ser realmente único nos 
procedimentos e na gestão dos montantes devidos e a cobrar. O processo não estará completo 
enquanto não for realizada a harmonização das taxas aplicáveis e das disposições nacionais, 
essencial inclusivamente para a realização de um verdadeiro mercado único. 

 
- Contacto: Borbala SZIJ 

            (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

• Sistema de recursos próprios 
- Relator: A. BURANI (Empregadores – IT) 

 
- Referências: COM(2004) 501 final – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 

 
- Pontos principais: 

 
Ao concentrar a atenção sobre os aspectos ligados à equidade dos contributos e aos mecanismos 
contributivos e distributivos das despesas e receitas entre os Estados-Membros, o Comité 
interroga-se sobre a racionalidade da manutenção do IVA como um dos recursos próprios da União 
e tem dúvidas sobre a oportunidade de manter entre estes últimos a receita, agora em constante 
declínio, proveniente dos recursos próprios tradicionais em vez de a substituir, contrariamente à 
orientação da Comissão, por uma adaptação da quota sobre o rendimento nacional bruto. O Comité 
reafirma a já manifestada oposição a um imposto sobre a energia poluente e a qualquer aumento do 
contributo fiscal, sobretudo se baseado na convicção, no seu entender errada, de que tal 
aproximaria o cidadão da Europa e de que esta ganharia em visibilidade. 
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Em matéria de compromissos, as orientações deverão ser condicionadas pela aceitação dos dois 
conceitos de solidariedade global e desenvolvimento global. No referente à revisão do mecanismo 
de correcção generalizada, este último deveria tornar-se, no ver do Comité, parte integrante dos 
critérios de distribuição graças a soluções equilibradas, transparentes e bem justificadas a formular, 
assegurando um compromisso entre o "justo retorno" e a solidariedade que tenha em consideração 
a necessidade de agir com especial sensibilidade política em relação à opinião pública europeia e, 
em especial, à dos novos Estados-Membros. 

 
- Contacto: Roberto PIETRASANTA 

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

• Branqueamento de capitais 
- Relator: J. SIMPSON (Interesses Diversos – UK) 

 
- Referências: COM(2004) 448 final – 2004/137 (COD) – CESE 529/2005 

 
- Pontos principais: 

 
À luz da experiência adquirida na aplicação das directivas relativas à prevenção do branqueamento 
de capitais e do financiamento do terrorismo, a União Europeia deveria ter em conta algumas 
ligações e sinergias políticas com outros aspectos da criminalidade e da sua prevenção.  Neste 
parecer, o Comité tomou nota de sugestões para: 
 
- comparar a proposta de directiva com o trabalho do Conselho da Europa em matéria de direito 

penal; 
– clarificar disposições sobre confiscação de fundos criminosos; 
– ajudar países terceiros com problemas de crime organizado; 
– domínios específicos vulneráveis, como a evasão fiscal transfronteira. 
- Contacto: Borbala SZIJ 

             (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
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2. FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO DE ACTIVDADES 
DURADOURAS 

 
•  Desenvolvimento sustentável – perspectivas financeiras 
–  Relatora: U. SIRKEINEN (Empregadores – FI) 
–  Co-relatores: E. EHNMARK (Trabalhadores-SE) 
       L. RIBBE (Interesses Diversos – DE) 

 
Referências: Parecer exploratório – CESE 528/2005 

 
Pontos principais: 

 
O CESE tem esperança que a importância do desenvolvimento sustentável seja reflectida na 
aplicação do orçamento em termos reais, e não apenas nas mesmas coisas e da mesma forma nas 
novas rubricas. É da maior importância que as novas perspectivas financeiras reflictam os 
objectivos de Lisboa e do desenvolvimento sustentável. Para esse efeito, cabe realizar uma 
reestruturação importante das despesas independentemente do nível de recursos próprios decididos 
em última análise. Se as perspectivas financeiras não conseguirem orientar o desenvolvimento 
comunitário para a direcção certa, há poucas esperanças de que outras políticas ou adaptações 
financeiras posteriores o consigam fazer. 
 
O CESE partilha a opinião da Comissão em dar prioridade ao crescimento e ao emprego, na 
perspectiva de Lisboa até 2010. Todavia, a competitividade e o crescimento económico não são 
objectivos finais em si, mas ferramentas para a promoção dos objectivos sociais e ambientais. Os 
domínios prioritários da estratégia de desenvolvimento sustentável e outros domínios com 
tendências insustentáveis reconhecidas –alterações climáticas, saúde pública, recursos naturais, 
erradicação da pobreza, envelhecimento populacional e dependência dos combustíveis fósseis – 
também devem ser tratados como prioritários nas políticas orçamentais. 
 
Uma rubrica orçamental em si não é maioritariamente "sustentável" ou "não sustentável". O 
impacto no desenvolvimento sustentável depende da concepção específica de programas, 
objectivos e critérios para os projectos a financiar. O instrumento essencial para garantir a 
coerência das políticas com os objectivos de desenvolvimento sustentável é a avaliação de 
impacto. As avaliações de impacto devem ser efectuadas em todos os programas, ao orçamento e 
aos seus objectivos, incluindo critérios como o impacto do projecto no ambiente, saúde, criação ou 
perda de emprego e competitividade da UE. Neste contexto há que, em especial, impedir subsídios 
a actividades não sustentáveis. 
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O CESE pretende em especial salientar o papel fundamental do conhecimento, da I&D e das novas 
tecnologias. Colocando nisto uma verdadeira ênfase e fornecendo os recursos adequados, a Europa 
tem uma oportunidade única de reforçar a produtividade, a competitividade, o crescimento e o 
emprego face à concorrência feroz de outras zonas do globo, bem como de aliviar a tensão 
exercida no ambiente e nos recursos naturais mediante soluções tecnológicas ecológicas e 
eficientes para as necessidades das pessoas, salvaguardando a saúde e a segurança. 

 
– Contacto: Johannes Kind               (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail : 

jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

• IFOP/FEP (Fundo Europeu para a Pesca) 
- Relator: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses Diversos – ES) 

 
− Referências: COM(2004) 497 final – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 
 
− Pontos principais : 

 
O Comité apoia a proposta de regulamento sobre o FEP, o instrumento que acompanhará as medidas 
de gestão dos recursos e contribuirá para adaptar as estruturas de produção do sector em conformidade 
com a PCP. 

 
A proposta de regulamento apresenta cinco eixos prioritários sobre os quais o Comité tece os 
seguintes comentários: 
1. Medidas destinadas a ajustar a frota de pesca comunitária. 
 Manutenção constante de uma frota de pesca operacional e competitiva, tanto dentro como 

fora da sua Zona Económica Exclusiva (Z.E.E.).  
 Utilização de critérios mais equitativos para calcular o nível de auxílio público 

correspondente às demolições. 
 Por questões de segurança, incluir a mudança do motor principal como um investimento a 

bordo dos navios de pesca elegível para financiamento.  
 
2. Aquicultura, transformação e comercialização de produtos da pesca e da aquicultura; 
 Permitir a cada Estado-Membro decidir sobre a aplicação mais correcta do esforço 

económico do Fundo. 
 Dar prioridade aos investimentos apresentados pelas micro e pequenas empresas e usando 

como único limite o de que os projectos apresentados sejam viáveis económica e 
comercialmente, com o fim de melhorar a competitividade das empresas.  

 
3. Medidas de interesse colectivo. 
 financiar acções colectivas de duração limitada solicitadas pelas empresas privadas e os 

investimentos necessários para melhorar os pareceres científicos e técnicos para a gestão da 
pesca comunitária .  
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4. Desenvolvimento sustentável de zonas de pesca costeira. 
 suprimir a limitação de zonas elegíveis às que são compostas por municípios de menos de 

100 000 habitantes.  
 Conceder aos Estados-Membros o direito a estabelecer a lista das suas zonas costeiras 

elegíveis com base em critérios próprios a cada um deles. 
 
5. Assistência Técnica. 
 Incluir auxílios ao financiamento das actividades haliêuticas em águas interiores ou 

continentais. 
 
- Contacto : Aleksandra Klenke 

                   (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

 

3. POLÍTICA DE EMPREGO 
 

• Organização do tempo de trabalho 
− Relatora: S. ENGELEN (Trabalhadores – DE) 
 
− Referências: COM(2004) 607 final – 2004/0202 (COD) – CESE 527/2005 
 
− Pontos principais : 

• O CESE gostaria de assinalar que a tarefa prioritária das convenções colectivas a nível 
nacional é encontrar modelos de trabalho flexíveis que tenham em consideração as 
necessidades específicas de um determinado sector, no respeito dos direitos fundamentais. 

 
• Na opinião do CESE, poderão surgir dúvidas justificadas sobre a adequação da proposta 

de alteração da Comissão à concretização efectiva dos objectivos almejados, 
nomeadamente um nível elevado de protecção do trabalho e da saúde do trabalhador no 
atinente ao tempo de trabalho; 

 
• Por conseguinte, o CESE insta com a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o 

Conselho a reverem a directiva com base nos seguintes pontos de vista: 
 

•  o papel prioritário das convenções colectivas no exame do período de referência para 
cálculo e observação da duração máxima de trabalho semanal dentro dos limites da 
directiva; 

 
• garantia de uma abordagem do tempo de permanência em conformidade com a 

jurisprudência do TJCE, que atribua prioridade às soluções por convenção colectiva; 
 

• medidas adequadas da organização do trabalho com vista a uma maior compatibilidade 
entre vida profissional e familiar; 
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• revisão do opt-out individual visando a sua manutenção, no caso de não ir contra o 
espírito e os objectivos da própria directiva. 

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

4.  RELAÇÕES EXTERNAS 
 

• Relações UE-Índia 
– Relator: M. SHARMA (Interesses Diversos – UK) 
 
– Referência : Parecer de iniciativa – CESE 530/2005 
 
– Pontos principais: 
• A UE e a Índia estão mais determinadas do que nunca a alargar e aprofundar a sua cooperação. 
• O presente parecer de iniciativa não se limita, por isso, a actualizar o relatório de informação sobre 

as relações Índia-UE, de 2000. Salienta, também, a necessidade de o CESE tirar todo o partido do 
forte apoio político, quer das instituições da UE quer do governo indiano, para uma cooperação 
mais estreita entre as sociedades civis europeia e indiana.  

• Para tanto, o presente parecer de iniciativa regista o contributo já dado pelo CESE no sentido de 
reunir as sociedades civis indiana e europeia num diálogo pleno de sentido. Expõe o contributo 
suplementar que pode dar, em especial para a elaboração do plano de acção conjunto para uma 
parceria estratégica EU-Índia e para a sua execução, designadamente através da Mesa-Redonda. 

 
Contacto: Susanna BAIZOU 
                 (Tel.: 00 32 2 546 98 52 – e-mail : susanna.baizou@ esc.eu.int) 
 
 

5. POLÍTICAS PRODUTIVAS INDUSTRIAIS E 
    SECTORIAIS 

 
• As mutações industriais no sector da engenharia mecânica 
– Relator: J. VAN IERSEL (Empregadores – NL) 
– Co-relator: R. CASTAÑEDA (Interesses Diversos – ES) 
  
Referência: Parecer de iniciativa – CESE 526/2005 

 
Pontos principais: 

 
A indústria mecânica representa um sector à parte, mas, enquanto fornecedora de bens de 
equipamento e tecnologias comuns utilizadas por diversas indústrias, também actua 
transversalmente e tem impacto num número considerável de sectores europeus. É uma indústria 
inovadora de grande importância e, portanto, qualquer política industrial europeia não pode deixar 
de reconhecer que a indústria mecânica é um sector estratégico. Este sector adequa-se 
perfeitamente a um programa concreto de objectivos definidos aos níveis regional, nacional e 
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comunitário para a realização da Agenda de Lisboa. Para tal, são necessárias políticas, tanto ao 
nível horizontal como sectorial, que se complementem e relacionem. Qualquer uma delas deve 
contribuir para que o sector se desenvolva não só na Europa, mas também no resto do mundo. 
 
No âmbito do actual processo de consulta e definição de políticas ao nível da UE (no respeitante à 
indústria mecânica) há vários assuntos a abordar, que contribuirão para impulsionar processos 
semelhantes aos níveis nacional e regional em toda a Europa. Entre as condições específicas a 
observar a nível da UE contam-se: legislar melhor, incluindo uma avaliação prévia do impacto da 
regulamentação e o controlo da aplicação e do cumprimento da legislação em vigor na UE; 
fiscalizar eficazmente o mercado; estabelecer uma plataforma tecnológica para aproximar os 
centros de investigação e as universidades da indústria; reduzir o crescente desajustamento entre os 
projectos de I&D financiados pela UE e as necessidades da indústria; criar uma política da 
concorrência propícia ao desenvolvimento e à inovação nas PME; melhorar o acesso aos mercados 
financeiros e seguir uma política comercial que permita a liberdade de acesso a mercados de países 
terceiros para fins de investimento. É também de grande importância a adaptação das competências 
às normas em vigor. 
 
Um diálogo ao nível da UE entre a Comissão e todas as partes interessadas sobre as implicações 
para a indústria poderá revelar-se positivo para a indústria mecânica na UE, e contribuir para 
promover a formação e o desenvolvimento de pólos regionais fortes. Isto exige muito empenho das 
instituições europeias e, particularmente, da Comissão. 

 
–   Contacto: Miguel Colera 
                      (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

 
• Medicamentos para uso pediátrico 
– Relator: A. BRAGHIN (Empregadores – IT) 
 
– Referências: COM(2004) 599 final – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 
– Pontos principais: 

  
O Comité considera prioritária a protecção da população em idade pediátrica que constitui um 
grupo vulnerável devido às suas características específicas quer de desenvolvimento, quer de 
natureza fisiológica e psicológica. Assim, considera que a decisão de solicitar ou de efectuar 
estudos com crianças deve assentar em necessidades claramente identificadas e motivadas em 
matéria de investigação e, ainda, que deve ser garantido o respeito das condições éticas dos 
próprios ensaios. 
 
O CESE concorda com a constituição, no âmbito da AEAM, de um Comité Pediátrico, que julga 
ser um instrumento idóneo para garantir uma investigação de qualidade assente em princípios 
científicos e éticos. 
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O CESE apoia os procedimentos de autorização propostos e apoia particularmente o novo 
procedimento AIMUP (isto é, a autorização de introdução no mercado para uso pediátrico) 
previsto para os medicamentos já comercializados. 
 
O CESE está de acordo com o objectivo de fornecer aos médicos e operadores sanitários uma 
maior e mais ampla informação sobre os medicamentos e sobre os ensaios em pediatria, incluindo 
a utilização da base de dados comunitária EudraCT1. 
 
O CESE considera necessária uma análise articulada da situação epidemiológica infantil, das 
abordagens terapêuticas e das actuais carências em matéria de disponibilidade dos medicamentos 
pediátricos, bem como do fenómeno das prescrições de medicamentos para uso pediátrico à 
margem das indicações autorizadas. 
 
Assim, o CESE recomenda que a Comissão participe activamente na formação de uma rede entre 
as autoridades responsáveis e centros especializados de investigação, para aprofundar os 
conhecimentos sobre os mecanismos que condicionam a procura de medicamentos e sobre as 
melhores práticas terapêuticas. 
 
Por fim, o CESE deseja que se reforcem a colaboração com a OMS e o diálogo com as autoridades 
internacionais competentes para acelerar a aprovação dos medicamentos pediátricos. 
 

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

 

                                                 
1 Base de dados europeia de ensaios clínicos 


