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A Assembleia Plenária foi marcada pela presença de Philippe MAYSTADT, presidente do Banco 
Europeu de Investimento, no quadro da estratégia do BEI para os próximos anos e da sua nova política 
de informação. 
 
 

1. EMPREGO: PROMOÇÃO DO EMPREGO, RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E GESTÃO DOS FLUXOS MIGRATÓRIOS  

 
• Orientações para o Emprego 2005-2008 
− Relator: Henri MALOSSE (Empregadores – FR) 
 
− Referência: CESE 675/2005  
 
− Pontos principais: 

 
No seu parecer adoptado em 31 de Maio de 2005 por procedimento escrito e transmitido ao 
Conselho "Emprego e Assuntos Sociais" de 2 de Junho de 2005, o CESE manifestou-se 
inquieto com a falta de coerência entre as diferentes estratégias da União Europeia. 
 
O parecer lamenta, pois, que não tenha sido proposta uma orientação específica para o emprego dos 
jovens, o que teria estado em harmonia com o pacto europeu para a juventude adoptado pelo 
Conselho Europeu da Primavera. De facto, a persistência (em alguns países, agravamento) do 
desemprego dos jovens, que afecta também os licenciados, é um desafio essencial para a Europa, 
pois que é legítimo duvidar do futuro de uma sociedade que não consegue oferecer perspectivas à 
sua juventude. 
 
O Comité propõe também uma maior consideração do emprego das mulheres e das categorias 
desfavorecidas, o que merecia uma orientação específica. 
 
O parecer sublinha que a capacidade de inovação das empresas é decisiva para o dinamismo 
económico europeu. Sem produtos e serviços inovadores e melhorados, sem acréscimo de 
produtividade, a Europa perderá terreno. O Comité defende, portanto, a integração nas orientações 
para o emprego de medidas em prol de iniciativas locais e do desenvolvimento das empresas, 
nomeadamente a eliminação dos obstáculos administrativos à criação, uma reforma da fiscalidade 
no tocante à transmissão, a luta contra os monopólios e as distorções da concorrência. 
 
O Comité solicita que as orientações para o emprego se concentrem na avaliação da qualidade dos 
empregos pela formação e mobilidade interna e externa. Aumentar as qualificações também 
significa lutar contra a precariedade dos empregos, em especial para os jovens, as mulheres e as 
categorias desfavorecidas. 
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Por último, o Comité propõe que, no futuro, as orientações para o emprego e as grandes 
orientações para a política económica (GOPE) sejam objecto de um verdadeiro debate 
democrático ao nível europeu e nacional com a participação activa da sociedade civil. 

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

 
•  Instrumentos de informação – Responsabilidade social das empresas numa 

economia mundializada 
− Relatora: Evelyn PICHENOT (Interesses Diversos – FR) 

 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 692/2005 
 
− Pontos principais: 
 

A responsabilidade das empresas é algo voluntário, além da lei, que se refere a várias convenções, 
normas, princípios internacionais, bem como a um corpus normativo europeu. 
 
Os instrumentos de avaliação da responsabilidade social das empresas (RSE) devem satisfazer os 
requisitos de legitimidade, pertinência e fiabilidade. 
 
O relatório anual tende a generalizar-se nas grandes empresas, correspondendo aos pedidos 
unânimes de transparência sobre a estratégia empresarial, incluindo nas práticas de RSE. A 
qualidade da informação continua, porém, a ser muito desigual. Deve, pois, ser melhorada. A 
informação que se pode solicitar às PME não pode ser, de início, mais profunda que a que se 
solicita às grandes empresas, em virtude da ausência de meios financeiros e humanos. No entanto, 
convém incentivar as PME a informarem as partes interessadas sobre as suas práticas responsáveis, 
com um objectivo de progresso. 
 
É necessário conciliar a unidade dos princípios com o respeito pela diversidade. Seria sensato que 
os indicadores permitissem efectuar análises comparativas. Seria conveniente que estes critérios e 
indicadores fossem conjuntamente elaborados pelos parceiros sociais sectoriais, após consulta das 
outras partes interessadas e em concertação com as autoridades públicas. 
 

 As directrizes do GRI (Global Reporting Iniciative) são uma referência privada reconhecida, sendo 
conveniente que os actores europeus participem vigorosamente nos trabalhos deste organismo, a 
fim de tornar os seus métodos e critérios mais apropriados ao contexto europeu. 

 
A Organização Internacional de Normalização – ISO – decidiu elaborar orientações para a 
responsabilidade social. No entanto, estas orientações, não serão uma norma genérica do sistema de 
gestão nem serão certificáveis. 
 
O CESE propõe a criação de um portal de informação sobre as práticas RSE das grandes empresas. 
Seria bom que um observador institucional efectuasse um trabalho de aproximação entre as 
declarações da empresa e as avaliações das partes interessadas. Tal tarefa de análise qualitativa 
poderia ser confiada a um organismo como a Fundação de Dublin. 
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Os compromissos voluntários da empresa devem ser publicamente divulgados e a sua efectividade 
permanentemente verificável. O compromisso voluntário e um diálogo com as partes interessadas 
são indissociáveis. A estratégia da empresa voluntária assenta no diálogo social sobre a RSE. A 
implicação dos representantes dos trabalhadores da empresa tem três fases: formular a estratégia 
específica da empresa, de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável, aplicar os 
meios necessários para respeitar esta estratégia e controlar de maneira independente a eficácia das 
medidas a todos os níveis da empresa. 
 
À escala europeia, a abordagem voluntária e/ou negociada aos desafios da RSE, em todas as 
multinacionais com conselhos de empresa europeus, constitui uma etapa decisiva, além de permitir 
associar os novos Estados-Membros a esta dinâmica. Os conselhos de empresa europeus têm um 
papel a desempenhar na integração da RSE na política de gestão da empresa. Eles são o local 
privilegiado das partes interessadas internas, sem esquecer que uma política de RSE coerente 
também deve ter em conta as partes interessadas externas, nomeadamente a totalidade dos recursos 
humanos envolvidos e o maior número possível de elementos da cadeia de valor (subcontratantes, 
fornecedores). 

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

 
 

• Livro Verde sobre uma abordagem da União Europeia em matéria de 
gestão da migração económica 

– Relator: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – ES) 
 

– Referências: (COM(2004) 811 final) – CESE 694/2005 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE pensa que é necessário regular a admissão dos migrantes económicos no âmbito da UE, 
mas para tal é imprescindível um elevado grau de harmonização legislativa e uma legislação 
aberta envolvendo tanto trabalhadores de formação superior como actividades que exigem poucas 
qualificações. 

 
O princípio de "preferência comunitária" deve incluir todos aqueles que fazem parte do mercado 
laboral da União Europeia e não apenas os trabalhadores nacionais ou comunitários. 

 
O CESE já tinha assinalado que convinha prever dois sistemas para a admissão legal dos 
imigrantes: havendo uma oferta de emprego e estando o migrante ainda no país de origem e uma 
autorização de residência provisória para procura de trabalho. 
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No tocante aos direitos, este debate deverá ter como ponto de partida o princípio da não 
discriminação. 

 
− Contacto: Pierluigi Brombo 

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

2.     COMÉRCIO MUNDIAL: FACTOR DE DESENVOLVIMENTO 
COM UM ROSTO HUMANO 

 

• O Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS) –  
  Negociações sobre o modo 4 (circulação de pessoas singulares) 

− Relatora: Susanna FLORIO (Trabalhadores – IT) 
 
− Referência: Parecer exploratório – CESE 695/2005 
 
− Pontos principais: 
  

O GATS – modo 4 é considerado correctamente um dos elementos fundamentais das negociações 
em curso na OMC para a abertura do comércio internacional aos serviços. A presença de pessoas 
singulares é o quarto modo de prestação de serviços e refere-se à entrada temporária de pessoas 
de um Estado-Membro no território de outro Estado-Membro, a fim de prestar um serviço (por 
exemplo, contabilistas, médicos ou pessoal docente). Não se refere às pessoas que solicitam 
cidadania ou que procuram emprego ou residência num país com carácter permanente. 

 
Segundo o CESE, para que haja uma maior liberalização do comércio de serviços, é necessário 
que, previamente, a UE adopte medidas para clarificar que a directiva relativa ao destacamento de 
trabalhadores constitui também a base para a circulação temporária dos trabalhadores. Precisa 
igualmente de clarificar o quadro legislativo de referência, na UE, em matéria de liberalização dos 
serviços no mercado interno (ver proposta de directiva relativa aos serviços no mercado interno) e 
fazer uma distinção clara entre os serviços de interesse geral (nomeadamente a saúde, a educação, 
a água, a energia, o gás, etc.), os serviços económicos e não económicos, os serviços para fins 
comerciais ou não comerciais e os serviços de outra natureza. 
 
O CESE exorta a UE e os Estados-Membros a não aceitarem, por enquanto, a extensão do modo 4 
aos trabalhadores semi-qualificados ou não qualificados, que conduziria efectivamente a uma 
situação em que o princípio básico da Organização Internacional do Trabalho (OIT) segundo o 
qual “o trabalho não é uma mercadoria” poderia ser posto em causa. O CESE não pode aceitar 
que a circulação temporária de trabalhadores, que constitui, de facto, uma migração temporária, 
possa ser regulamentada, em primeiro lugar, através da OMC e do GATS, sem quaisquer 
garantias em matéria de direitos humanos e de respeito das normas fundamentais do trabalho 
como, por exemplo, a não discriminação. A existência de uma cooperação satisfatória no plano 
funcional entre a OMC e, pelo menos, a OIT, a Organização Internacional das Migrações (OIM) e 
as Nações Unidas, para a protecção dos direitos dos migrantes temporários, deve ser uma 
condição prévia. 
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O CESE considera que os governos europeus deveriam reconsiderar a ratificação da Convenção 
Internacional das Nações Unidas sobre a Protecção dos Direitos de todos os Trabalhadores 
Migrantes e Membros das suas Famílias, que entrou em vigor em Julho de 2003. 
 

− Contacto: Beatriz PORRES 
                       (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 

3.  COMÉRCIO: ABORDAGENS CIRCUNSTACIADAS DOS DIREITOS 
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

• Desenhos e modelos 
– Relator-geral: Virgilio RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
 O Comité adoptou o contraparecer apresentado por PEGADO LIZ e STEFFENS 
 
– Referências: COM(2004) 582 final – 2004/0203 (COD) – CESE 691/2005 
 
– Pontos principais: 
 
O Comité confirma o seu entendimento já expresso em anteriores pareceres, que, no que se refere às 
peças sobresselentes abrangidas pela cláusula de reparação, sujeitá-las ao regime de protecção dos 
desenhos ou modelos significaria estabelecer um monopólio de produto no mercado secundário, 
contraditório com a natureza mesma da protecção jurídica de desenhos os modelos. 
 
Acresce que o regime criado pela Directiva 98/71/CE permitiu a manutenção e, com o recente 
alargamento da UE, contribui para o aumento de regimes nacionais diferentes e mesmo antagónicos 
em domínio extremamente importante para um sector de enorme relevância económica no mercado 
europeu. 
 
A Proposta da Comissão visa, assim, a realização do mercado interno neste domínio pela aproximação 
dos sistemas nacionais, com base na liberalização da utilização de desenhos ou modelos protegidos 
para efeitos da reparação de produtos complexos de modo a restituir-lhes a aparência original 
(mercado secundário). 
 
O Comité apoia a Proposta da Comissão, que vem na sequência de outras iniciativas legislativas que já 
mereceram a sua concordância e que pode contribuir para o aumento da concorrência, o abaixamento 
dos preços e a criação de novos empregos especialmente nas PME. 
 
O Comité entende, no entanto, que a Proposta da Comissão ganharia em ser melhor fundamentada ao 
nível da clara demonstração da sua compatibilidade com o Acordo TRIPS, da maior evidenciação dos 
seus efeitos ao nível do emprego e, em particular, na garantia de que os consumidores, para além do 
direito à informação, que aparece consagrado, não serão afectados na sua escolha, quer directamente, 
nos aspectos da segurança e fiabilidade dos produtos utilizados com origem nos fabricantes 
independentes, quer indirectamente, pelas consequências da aplicação de tais peças na reparação dos 
produtos complexos a que se destinam (fundamentalmente veículos automóveis), seja no seu valor 
venal residual, seja nos encargos indirectos (p. ex., seguros). 
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− Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
               (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

 

•  Patentes de produtos farmacêuticos 
–  Relator: Paolo BRAGHIN (Empregadores – IT) 
 
–  Referências: COM(2004) 737 final – 2004/0258 (COD) – CESE 689/2005 
 
–  Pontos principais: 

 
O CESE aprova a proposta de regulamento da Comissão que tem por objectivo aplicar, ao nível 
comunitário, a Decisão do Conselho Geral da OMC de 30 de Agosto de 2003. 
 
Aprova o procedimento de concessão de licenças obrigatórias para produtos farmacêuticos 
cobertos por patentes ou certificados complementares de protecção, bem como os mecanismos de 
controlo individuais. 
 
O CESE recomenda, porém, a revisão da formulação do texto, a fim de garantir: 
 

• o pleno respeito da legislação em vigor, em especial no que se refere aos controlos de qualidade ao 
nível da produção; 

• o reforço das condições de concessão da licença obrigatória, a fim de evitar a reimportação ilegal 
para a Comunidade ou para países terceiros;  

• um esforço coordenada com as autoridades dos países importadores, a fim de evitar fraudes, 
falsificações e utilizações contrárias às previstas de início; 

• um controlo rigoroso da aplicação do regulamento aduaneiro e dos mecanismos de sanção dos 
Estados-Membros, de forma a dissuadir qualquer operação ilegal; 

• uma maior publicidade da concessão de licenças obrigatórias, contribuindo para a eficácia da 
protecção dos direitos de propriedade intelectual. 

O CESE gostaria que o âmbito de aplicação fosse alargado aos medicamentos para uso veterinário, 
prevendo situações de emergência sanitária que poderão surgir devido a doenças transmitidas por 
via anormal ou por contaminação de alimentos de origem animal. 

Por último, o CESE convida a Comissão a prosseguir os seus esforços ao nível internacional, para 
permitir que os países em vias de desenvolvimento não membros da OMC tenham acesso a 
medicamentos de primeira necessidade e a estruturas sanitárias apropriadas. 

 
− Contacto: Nemesio MARTINEZ 

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

4. SERVIÇOS: SUBSIDIARIEDADE E FLEXIBILIDADE DOS 
PROCEDIMENTOS 
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• Mediação em matéria civil e comercial 
– Relatora: M. C. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – ES) 
 
– Referências: COM(2004) 718 final – 2004/0251 (COD) – CESE 688/2005 
 
– Pontos principais: 

 
 Seria de considerar a possibilidade de mediação em acções cíveis no contexto de acções penais ou 

fiscais que, embora ficassem excluídas originalmente, poderiam facilitar a resolução das referidas 
acções cíveis. 
 
O CESE gostaria de insistir na importância do mediador em todo o processo, a fim de assegurar a 
sua aplicação e eficácia. A Comissão devia garantir o profissionalismo, a independência e a 
responsabilidade das pessoas, singulares e colectivas, que exerçam a função de mediador. 
 
O problema dos custos da mediação não pode limitar-se à sua inclusão nas custas do processo, 
segundo as características de cada Estado. 

 
− Contacto: Nemesio MARTINEZ 

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

5.  AMBIENTE – GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RESÍDUOS 
PERIGOSOS 

 
 

• Transferências de resíduos radioactivos/Combustível irradiado 
– Relator: Stéphane BUFFETAUT (Empregadores – FR) 
 
– Referências: COM(2004) 716 final – 2004/0249 COD – CESE 696/2005 

 
- Contacto: Siegfried JANTSCHER 
               (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: Siegfried.jantscher@esc.eu.int 

 
 

  


