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  A reunião plenária de 22 e 23 de Janeiro de 2003 contou com a presença de 
Akis TSOHATZOPOULOS, Ministro Grego do Desenvolvimento, em representação da Presidência 
em exercício do Conselho da União Europeia, e de Loyola de PALACIO, Vice-Presidente da 
Comissão Europeia. 
 
  A TSOHATZOPOULOS apresentou o programa da presidência grega e Loyola de 
PALACIO apresentou o programa de trabalho da Comissão, dando particular realce às questões dos 
transportes. Intervieram igualmente na reunião as seguintes individualidades: Jinhua Chen, Presidente 
do Conselho Económico e Social Chinês, Vice-Presidente do Comité Nacional da Conferência 
Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), e Bas Treffers , Vice-Presidente do Fórum Europeu dos 
Deficientes. 
 
 

1. CONCORRÊNCIA E TRIBUTAÇÃO 
 

 
• XXXI Relatório sobre a Política de Concorrência 

Relator : P. BARROS VALE    (Empregadores – P) 
 

– Referências  : COM (2002) 462 final –  CESE 69/2003  
 

– Pontos principais : 
 

  A reafirmação da importância da aplicação das regras da concorrência como 
elemento fundamental do funcionamento económico do Mercado Único e como uma das tarefas mais 
importantes da Comissão marca a abertura deste relatório. Acentua-se o papel essencial da política de 
concorrência na constituição de um enquadramento europeu cada vez mais equilibrado e equitativo, 
mostrando-se tanto mais decisivo quanto mais acentuada é a globalização da economia. 
 
  Face ao próximo alargamento revela -se crucial, na opinião do Comité, uma maior 
atenção da Comissão aos países candidatos no sentido de garantir que em toda a UE se apliquem as 
mesmas regras e com a mesma eficácia. 
 
  No seu parecer, o Comité pronuncia-se circunstanciadamente sobre as várias questões 
relativas à concorrência, por exemplo: 
 
• A preparação dos países candidatos em matéria de concorrência. 
 
• O reforço do Mercado Interno e a garantia da igualdade de condições para as empresas.  

 
• A não-obrigatoriedade das notificações e a presunção de legalidade dos acordos na mira de 

coerência na aplicação das regras da concorrência.  
 
• A absoluta necessidade de uma reforma dos poderes de investigação da Comissão no sentido do 

seu reforço e alargamento.  
 
• Uma competência comunitária automática.  
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• A cooperação entre as entidades responsáveis dos vários países e/ou blocos económicos.   
 
• Os acordos de pequena importância (de minimis), bem como a redução das formalidades 

administrativas.  
 

• O estabelecimento de mecanismos que aumentem a intensidade da concorrência, especialmente 
em mercados muito regulamentados.  
 

• Uma ampla publicitação das leis da concorrência e das formas de denúncia junto da população.  
 

• A concorrência das PME vs as grandes empresas; das regiões periféricas e/ou desfavorecidas vs 
outras regiões geograficamente mais favorecidas; dos países pobres vs países ricos; e do 
enquadramento jurídico e normas contabilísticas europeias vs enquadramento jurídico e normas 
contabilísticas norte-americanas. 

 
• A revisão do regulamento sobre as concentrações na Comunidade Europeia e a cooperação com 

as instâncias internacionais.  
 

• A participação das autoridades nacionais nas operações de concentração.  
 

• Um controlo eficaz dos auxílios do Estado que garanta a utilização eficiente dos fundos.  
 

• As graves carências devidas à falta de numerosas informações sobre os auxílios do Estado 
acessíveis ao público ou à estruturação das mesmas. 

 
• A falta de cooperação entre as diversas direcções-gerais da Comissão, na óptica de uma política 

concertada em prol da livre concorrência. 
 
 

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

 
 

• Fiscalidade aplicável ao gasóleo 

Relator : P. LEVAUX (Empregadores – F) 
 

– Referências : COM(2002) 410 final – 2002/0191 (CNS) – CESE 73/2003  
 
– Pontos principais :  

 
O Comité aprova as disposições da directiva na generalidade, aditando-lhe algumas propostas que 
se resumem a quatro medidas: 

 
– Diminuir 1 a 2 anos o período transitório para chegar a uma taxa central em 2008 ou 2009.  

 
– Instaurar, em benefício do orçamento comunitário, um dispositivo de direitos – semelhante ao 

sistema suíço – aplicado aos veículos pesados estrangeiros que transpõem as fronteiras da 
União. 
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– Criar um fundo europeu de infra-estruturas, alimentado por uma taxa europeia de um cêntimo 
por litro e por direitos cobrados aos veículos pesados estrangeiros.  
 

– Confiar a gestão dos fundos ao BEI, para que este subsidie e bonifique os empréstimos, 
permitindo a realização dos projectos prioritários de infra-estruturas de transporte. 

 
–  Contacto : Katarina Lindahl 
   (Tel. : 00 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 

 
2. AGRICULTURA E AMBIENTE 
 
• Utilização sustentável dos pesticidas 
 Relator : S. NILSSON (Interesses Diversos - S) 

 
– Referências : COM(2002) 349 final – CESE 68/2003  
  
– Pontos principais :  

  
  O CESE apoia os esforços da Comissão no sentido de desenvolver uma estratégia 
temática para a utilização sustentável dos pesticidas no espírito da comunicação da Comissão em 
apreço. Esta estratégia deveria combinar as medidas já existentes e as acções complementares, a 
realizar de uma forma orgânica e transparente, para evitar sobreposições que poderiam gerar confusão 
quanto à distribuição de papéis ou um agravamento excessivo dos custos para os operadores 
económicos. Deveria ser feita referência à necessidade de proteger as culturas, a qual pode ser 
mitigada através da utilização de pesticidas, sendo fundamental avaliar, numa base científica sólida, os 
riscos e os benefícios que lhe estão associados.   
 
  As novas disposições propostas no contexto da futura estratégia deverão comportar:  
 

• Critérios e orientações comunitários comuns, embora os pormenores técnicos dos programas de 
acção devam ser determinados ao nível nacional, por forma a permitir adaptá-los às circunstâncias 
locais.  

• Formação e aconselhamento de agricultores, trabalhadores agrícolas e sazonais e outros 
utilizadores para minimizar os riscos para o ambiente e a saúde, co-financiando estas medidas 
através de um imposto justo sobre os pesticidas. Para evitar distorções na concorrência, a 
Comissão deveria empenhar-se pela introdução de um imposto análogo também noutros países. 

• Dedicar sobretudo atenção à minimização dos riscos inerentes ao uso de pesticidas, a qual poderá 
subentender igualmente a redução da quantidade dos produtos agro-químicos utilizados, 
especialmente se adaptada às exigências nacionais, regionais e locais.   

 
  O CESE saúda a revisão da Directiva 91/414/CEE relativa à comercialização dos 
produtos fitossanitários, sendo considerados positivos alguns aspectos, designadamente, o princípio da 
substituição e os testes regionais.  
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– Contacto:  Johannes Kind   
   (Tel.: 32 2 546 9111 – e-mail: Johannes.kind@esc.eu.int) 
 

3. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 
 

• Estratégia de informação e comunicação para a União Europeia 

Relator-Geral : E. EHNMARK (Trabalhadores – S) 
 

− Referências : COM(2002) 350 final - CESE 72/2003 
 

– Pontos principais :    
 
  A União Europeia está a entrar num período crucia l de mudança. Os seus cidadãos 
não se sentem bem informados sobre as actividades da UE, nem sobre as transformações em curso ou 
em debate. Para melhorar a situação, a Comissão Europeia apresentou uma proposta sobre uma nova 
política reforçada de informação e comunicação que coloca em destaque quatro temas de informação 
prioritários no intuito de melhorar a coordenação ao nível das actividades de informação entre o plano 
da UE e o plano nacional.  
 
  O Comité Económico e Social Europeu (CESE) congratula -se com a proposta, que 
constitui uma plataforma adequada para o desenvolvimento futuro das actividades de informação e 
comunicação. Todavia, o CESE refere os três pontos principais que merecem consideração: 
 

• A estratégia não tem em conta o papel que pode desempenhar a sociedade civil organizada ao 
nível do esforço total de informação e comunicação sobre as actividades da UE.  
 

• Os quatro temas de informação foram bem escolhidos, mas o ambiente e o desenvolvimento 
sustentável estão ausentes da lista.  
 

• A estratégia deveria ter em conta mais claramente o sector educativo e as camadas jovens da 
população. 

 
  Por fim, o CESE salienta que deve ser dar mais atenção aos problemas do quotidiano, 
na medida em que estes concretizam, ao nível individual, as acções da UE. O CESE tenciona continuar 
a desenvolver individualmente as suas actividades de informação e comunicação.  

 

− Contacto : Vasco de Oliveira 
 (Tel. : 00 32 2 546 9396 - e-mail : Vasco Oliveira@esc.eu.int) 

 
4. LÍNGUA E CULTURA  
 
• Aprendizagem das línguas e diversidade linguística 
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 Relatora-Geral : R. HEINISCH (Interesses Diversos – D) 
 
– Referências  : SEC(2004) 1234 final – CESE 71/2003  
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– Pontos principais : 
 
  O CESE considera positivo e prometedor que a Comissão Europeia não 
considere os "Anos Europeus" (Ano Europeu da Aprendizagem ao Longo da Vida e Ano Europeu das 
Línguas) como acções isoladas, antes coligindo os seus resultados e integrando-os no programa de 
formação. O CESE aprova esta abordagem.    
 
 
  O CESE congratula -se, pois, com o facto de a UE promover a aprendizagem das 
línguas. As línguas não devem ser barreiras nem obstar à  integração e à comunicação global.   
 
  A UE tem de enfrentar os desafios futuros numa óptica multilingue. Só assim 
será possível preservar a identidade cultural dos povos, as diversidades regionais e, portanto, a riqueza 
cultural da Europa; desta forma, tem-se simultaneamente em conta o princípio da subsidiariedade.  
 
  Cabe ao CESE promover e possibilitar a mobilidade dos trabalhadores e fazer com que 
a compreensão mútua e a solidariedade deixem de ser dificultadas por barreiras linguísticas, 
preservando a diversidade linguística e cultural na Europa. Todas as línguas europeias têm o mesmo 
valor cultural.  
 
 
– Contacto : Stefania Barbesta      

   (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - E-Mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
5. SEGUROS 
 
• Contas companhias de seguros 

Relator-Geral : G. RAVOET (Empregadores - B) 
 

– Referências  : COM(2002) 259 final – CESE 91/2003  
 

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

 
 
6. INVESTIGAÇÃO 
 
• Substâncias químicas 

Relator-Geral : A BEDOSSA (Interesses Diversos – F)  
 

– Referências : COM(2002) 530 final – 2002/0231 COD – CESE 75/2003  
 

– Contacto :  João Pereira dos Santos 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Boas práticas de laboratório 
 Relator-Geral:  A BEDOSSA   (Interesses Diversos - F)  
 
– Referências  : COM(2002) 529 final – 2002/0233 COD – CESE 74/2003 

 
– Contacto :  João Pereira dos Santos 

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

_______________________ 


