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  A reunião plenária foi marcada pela presença de Ramon de MIGUEL, secretário de 
Estado dos Assuntos Europeus espanhol em nome da presidência -em-exercício do Conselho da União 
Europeia, e por Philippe MAYSTADT, presidente do Banco Europeu de Investimento. Ambos 
manifestaram o seu grande interesse numa cooperação estreita com o Comité. 
 

1. ESPAÇO EUROPEU DE LIBERDADE, SEGURANÇA 
EJUSTIÇA 

 

• Condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros 
Relator: L. M. PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores - E) 

 
- Referência: COM(2001) 386 final - 2001/0154 (CNS) - CES 28/2002 
 
- Pontos principais:  

 
  O Comité é da opinião que um regime de entrada que pretenda canalizar legalmente 
os fluxos migratórios para os Estados-Membros da União Europeia tem, forçosamente, que 
contemplar não só a via de entrada apontada na directiva, que se baseia na oferta de emprego, 
estando ainda no país de origem, mas também uma segunda via de entrada distinta. Esta será, 
segundo o Comité, a presença temporária no Estado-Membro para procurar emprego com uma 
autorização de entrada e de residência provisória para procura de trabalho, válida por seis meses. 

 
  O Comité entende que alguns dos requisitos respeitantes aos dados e documentos que 
devem acompanhar o pedido de “autorização de residência” não são adequados e que convém 
simplificar ao máximo os requisitos para a sua renovação.  

 
  O Comité considera que os direitos conferidos aos titulares da “autorização de 
residência – trabalhador assalariado” devem ser completados com determinados direitos sociais, 
sempre que concedidos aos nacionais do Estado-Membro em causa. 
 

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

• Competência, reconhecimento e execução de decisões em matéria de 
poder paternal 
Relatora: C. CARROLL (Empregadores - IRL) 

 
- Referência: COM(2001) 505 final - 2001/0204 (CNS) - CES 29/2002 
 
- Pontos principais: 
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  O Comité congratula-se com o amplo campo de aplicação do projecto de regulamento, 
pois que este se aplica não somente aos processos judiciais, mas também a todos os processos 
oficialmente reconhecidos pelos Estados-Membros como equivalentes aos processos judiciais.  

 
  O Comité aprova que o projecto de regulamento leve em conta os principais interesses 
dos menores, mas lamenta que o direito da criança a ser ouvida apenas tenha sido incluído no 
projecto de regulamento de forma indirecta, mediante referência ao Regulamento (CE) nº 
1347/2000. Atendendo a que este abrange as crianças até aos 18 anos, existe uma lacuna 
significativa que deveria ter sido preenchida de forma expressa neste projecto. O Comité aconselha 
vivamente a introdução de disposições específicas que conduzam os tribunais e as instâncias 
administrativas a respeitarem plenamente o direito de todas as crianças capazes de exprimirem 
uma opinião racional a serem ouvidas sobre as questões em causa.  

 
  A questão das custas foi parcialmente abordada. A justiça deve ser acessível para 
todos. O Comité é de opinião que os detentores do poder paternal deveriam beneficiar de 
assistência judiciária para as acções neste domínio.  
 

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

2. A ESTRATÉGIA DE LISBOA 

 

• PME – "GoDigital"  
Relator: D. DIMITRIADIS  (Empregadores - GR) 

 
- Referência: COM(2001) 136 final - CES 36/2002 
 
- Pontos principais: 
 

 O Comité Económico e Social Europeu considera a Comunicação da Comissão "GoDigital" o 
ponto de partida para medidas inéditas que tenham em conta as novas necessidades e os 
novos desenvolvimentos. Salienta a necessidade de encurtar os prazos para a concretização 
das acções e de prever medidas aplicáveis a todas as PME, dando particular atenção às das 
regiões periféricas, que operam em condições claramente menos favoráveis, bem como ao 
envolvimento dos países candidatos à adesão. 

 
 Quanto às acções propostas, o Comité recomenda, sobretudo, a criação de um mecanismo 

eficaz e pragmático de apoio às PME sob a forma de serviços de informação, consultoria e 
apoio jurídico, a criação imediata do quadro institucional legislativo e regulamentar, a criação 
de um sistema europeu de difusão da inovação dos centros de investigação para as PME, a 
concessão de incentivos específicos ao sector bancário em matéria de investimentos no 
desenvolvimento do comércio electrónico e estabelecimento de laços mais estreitos entre as 
universidades e outros estabelecimentos de ensino e o sector privado. 

 
 O Comité convida também a Comissão a coordenar a introdução análoga, imediata e 

obrigatória da utilização das novas tecnologias nas administrações públicas na União Europeia, 
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com a finalidade de travar a burocracia, melhor servir as PME, aumentar o rendimento da 
máquina administrativa do Estado.  

 
 
- Contacto: Birgit FULAR  
  (Tel.: 00 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 

 
• Prospecto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários  

Relator:  M. LEVITT  (Empregadores -UK) 
 
- Referência: COM(2001) 280 final - CES 34/2002 

 
-  Pontos principais:   

 
 Na opinião do Comité, é decepcionante constatar que a Comissão não haja consultado os 

especialistas de mercado antes de adoptar a proposta de directiva. Considera que, em vários 
aspectos, a directiva não revela suficiente conhecimento das práticas legais e de mercado 
satisfatórias actualmente existentes.  

 
 Existem ambiguidades no que respeita ao poder das autoridades competentes para exigir o 

cumprimento das suas obrigações fora do seu território, às competências jurisdicionais no 
domínio da publicidade e à relação com a directiva sobre o comércio electrónico. 

 
 Consequentemente, o CES recomenda a revisão do articulado da directiva por forma a que 

essas ambiguidades sejam eliminadas e que este espelhe um maior reconhecimento das 
necessidades dos mercados de dívida profissionais, protegendo, simultaneamente, os legítimos 
interesses dos pequenos investidores, introduzindo excepções ao regime prescriptivo e 
bastante oneroso que se mostra demasiadamente pesado para os mercados grossistas 
interprofissionais. Sem estas alterações, a directiva comprometerá a integração do mercado.  

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

• Operações de iniciados e manipulação de mercado 
Relator: M. LEVITT  (Empregadores - UK) 

 
- Referência: COM(2001) 281 final - CES 35/2002 
 
- Pontos principais:   
 

 O CES salienta que os objectivos da directiva, no que se refere ao aprofundamento da 
integração dos mercados financeiros europeus e a redução da complexidade e confusão que 
rodeiam as normas sobre manipulação do mercado são de louvar. Contudo, em determinados 
aspectos, considera que seria útil aperfeiçoar a redacção do texto, a fim de reduzir os 
problemas de interpretação e o consequente risco de interpretações divergentes na adopção e 
aplicação efectiva da legislação na União. Além disso, o CES recomenda que se pondere 
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atentamente a introdução na directiva do elemento "intenção" e a possibilidade de invocar, em 
defesa, a não intenção de manipular o mercado.  

 
- Contacto: Katarina LINDAHL 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
• Cooperação administrativa - IVA 

Relator: K. WALKER  (Empregadores - UK) 
 
- Referência: COM(2001) 294 final - CES 37/2002 
 
- Pontos principais:  
 

 O Comité considera que as propostas da Comissão constituem um passo na direcção certa, 
mas afigura-se-lhe que estas não possuem alcance suficiente para corrigir as manifestas 
deficiências e lacunas da actual situação; contudo, concorda que estas sejam provavelmente o 
máximo que se pode obter politicamente. Assim sendo, aprova as propostas, mas manifesta 
sérias reservas quanto à sua capacidade para terem um impacto significativo na luta contra a 
fraude se não forem acompanhadas de uma profunda alteração de comportamentos das 
administrações dos Estados-Membros e das autoridades fiscais nacionais. Exorta os Estados-
Membros a contribuírem para a luta contra o fluxo de perda de receitas, mediante a aceitação 
destas propostas e a adopção das medidas necessárias para assegurar a sua efectiva 
aplicação.  

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

• PRISM 2001 (Observatório do Mercado Único) 
Relator:  U. SIRKEINEN (Empregadores - FIN) 

 
- Referência: Aditamento a parecer de iniciativa - CES 21/2002 
 
- Contacto:  Jakob ANDERSEN  

    (Tel.: 00 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

• Alteração/intercâmbio electrónico de dados entre administrações (IDA) 
Relator: G. BERNABEI  (Empregadores - I) 

 
- Referência: COM(2001) 507 final - 2001/0210-0211 COD - CES 25/2002 
 
- Pontos principais: 

 
 O Comité sublinha a importância do reforço do programa IDA em benefício não apenas das 

administrações e das instituições, mas também dos cidadãos, das empresas e, em geral, da 
sociedade civil organizada, em conformidade com as conclusões dos Conselhos Europeus de 
Lisboa e Estocolmo. 
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 O Comité sublinha, em especial:  
 

- a importância da existência de uma autoridade de certificação eficaz a nível europeu, 
para garantir adequados níveis de segurança no acesso e intercâmbio de informação; 

- a importância de assegurar que as redes criadas através do programa IDA tenham a 
máxima visibilidade, acessibilidade e interoperabilidade em benefício dos utilizadores, 
bem como a ligação do programa IDA à iniciativa eEurope e a outras iniciativas 
comunitárias conexas e a participação dos países candidatos à adesão; 

- a promoção de iniciativas aos diversos níveis, para garantir a formação permanente 
dos utilizadores através do uso de infra-estruturas de rede, recorrendo também à 
construção de "redes virtuais". 

 
- Contacto:  Raffaele DEL FIORE 
 (Tel.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
3. TRANSPORTES 
 

• Futuro da rede transeuropeia/Vias navegáveis 
Relator: P. LEVAUX  (Empregadores - F) 

 
- Referência: Parecer de iniciativa - CES 24/2002 

 
- Pontos principais: 

 
 O Comité considera que facilitar a partir de hoje a circulação das mercadorias na Europa dos 

Quinze e, futuramente, na Europa alargada a 26 países, requer que se adoptem, antes de 2010, 
várias medidas de incentivo que permitam dispor em 2020 de uma rede de vias navegáveis. 
Recomenda além do mais:  

- a realização pela Comissão de um estudo pormenorizado sobre estrangulamentos; 
- o aumento do volume dos auxílios financeiros europeus ou nacionais a iniciativas ou projectos 

que favoreçam o transporte intermodal, de que uma das componentes é a via fluvial; 
- a adopção, num prazo de 4 anos, de uma série de medidas concretas para facilitar o 

desenvolvimento do transporte fluvial, nomeadamente: 
 

(a)  a supressão dos direitos injustificados  cobrados pelos portos marítimos por um eventual 
 auxílio prestado,   

(b)  a supressão das contribuições especiais impostas às  embarcações novas  no quadro da 
 regra "velho por novo" que permite financiar o fundo de desmantelamento  

(c)  a criação, para facilitar o transporte flúvio-marítimo, de um sistema de controlos 
 aduaneiros unicamente à partida e à chegada das embarcações e, por último,  

(d)  a criação de um Certificado Comunitário Único que permita aos marítimos circularem na 
 rede das vias fluviais europeias, à semelhança do que existe para os motoristas dos veículos 
 pesados no transporte rodoviário. 

 
 
- Contacto:  Luis LOBO  
  (Tel.: 00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Formação/Recrutamento dos marítimos 
 Relator: E. CHAGAS  (Trabalhadores - P) 
 
- Referência: COM(2001) 188 final - CES 23/2002 
 
Pontos principais:  

 
 O Comité Económico e Social considera importante tomar na devida nota as 
 recomendações apresentadas na comunicação da Comissão, nomeadamente: 

 
- Os Estados-Membros deverão produzir melhorias concretas nas condições de vida e de 

trabalho mediante a ratificação e aplicação das normas internacionais relevantes, tais como as 
adoptadas em sede da OIT.  

- Os parceiros sociais (ECSA e FST) deverão procurar chegar a um acordo voluntário que 
promova a formação e o recrutamento das tripulações dos navios e adoptar medidas urgentes 
que garantam o reforço do prestígio social e da satisfação laboral das profissões marítimas. 

- Os Estados-Membros e os parceiros sociais deverão organizar e coordenar campanhas de 
sensibilização aos níveis nacional e comunitário para “relançar a imagem do sector dos 
transportes marítimos”. 

 
 Por último, os parceiros sociais (ECSA e FST) deverão acelerar a adopção das medidas 

consensuais, insistindo, nomeadamente, nas medidas destinadas a escorar o emprego dos 
marítimos da Comunidade.  

 
- Contacto: Luis LOBO  
   (Tel.:00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
4. AGRICULTURA 
 

• Relançamento de um plano de acção para as proteínas vegetais a nível 
comunitário 
Relator: J.-C. SABIN (Interesses diversos - F) 

 
- Referência: Aditamento a parecer - CES 26/2002 
 
-  Pontos principais:  
 

 O Comité recomenda à Comissão Europeia que instaure um plano "proteínas vegetais" 
a nível comunitário no quadro da revisão intercalar da Política Agrícola Comum, que preveja 
o seguinte:  
- medidas de apoio às proteaginosas tendo em vista a obtenção de um rendimento justo 

para estas culturas por forma a travar o seu declínio e a incrementá-las ;  
- desenvolvimento das fileiras não alimentares; 
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- uma rede de segurança em favor dos produtores de oleoproteaginosas: a falta de um 
dispositivo que dê aos produtores um mínimo de segurança contribui fortemente para 
o desinteresse em relação a estas produções. O mercado além de ser volátil é também 
falseado pelo principal país produtor mundial ao proteger os seus agricultores contra 
flutuações importantes dos preços. As soluções propostas têm de ser aprofundadas  de 
modo a torná-las compatíveis com os acordos internacionais; 

- recurso ao segundo pilar da PAC: 
 a Agenda 2000 acentua os desequilíbrios entre produções vegetais (ausência de rede de 

segurança para as oleoproteaginosas) que conduzem a práticas de monocultura de cereais 
ou de milho. Propõe-se a correcção desta tendência através de medidas que fomentem 
boas rotações. Propõe-se igualmente considerar o lupinus uma planta proteaginosa mercê 
da sua resistência à seca nas zonas mediterrâneas e alargar a medida de autorização de 
cultura de leguminosas a pequenas sementes em terras retiradas da produção sem 
restrições quanto ao modo de produção.  

 
 Deve estabelecer-se um programa de investigação específico; estas produções são 

ainda "jovens" e carecem de particular atenção. 
 
 Em relação ao alargamento da União Europeia, o Comité salienta que os países candidatos 

apresentam também um défice em proteínas vegetais. Por isso, o Comité recomenda à 
Comissão que dê especial atenção ao desenvolvimento da produção de 
proteaginosas naqueles países, o que seria vantajoso sobretudo para os respectivos 
mercados nacionais, mas também para o mercado europeu, que oferece possibilidades de 
escoamento ilimitadas. Estes elementos poderiam funcionar como um dos primeiros alicerces 
de uma política comum aplicada nestes países.  

 
- Contacto:   Nikolaos PIPILIAGKAS   
   (Tel.:00 32 2 546 9109 - e-mail :nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 

• Adubos 
Relator: J. BENTO GONÇALVES (Interesses diversos - P) 

 
- Referência: COM(2001) 508 final Volume I - 2001/0212 COD - CES 22/2002 

 
- Contacto:   João PEREIRA DOS SANTOS 

    (Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Ingredientes dos produtos alimentares 
Relatora: A. DAVISON  (Interesses diversos - UK) 

 
- Referência: COM(2001) 433 final - 2001/0199 COD - CES 27/2002 
 
- Contacto:   Johannes KIND  
  (Tel.:00 32 2 546 9111 - e-mail :johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Protecção das florestas (poluição/incêndios) 
Relator-geral: S. KALLIO  (Interesses diversos - FIN) 
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- Referência: COM(2001) 634 final - 2001/0267-0268 COD - CES 31/2002 
 
- Contacto:   Johannes KIND  
  (Tel.:00 32 2 546 9111 - e-mail :johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Medidas agrícolas/Ilhas do Mar Egeu 
Relator-geral: Y. PAPAMICHAÏL  (Trabalhadores - GR) 

 
- Referência: COM(2001) 638 final - 2001/0260 CNS - CES 33/2002 
 
- Contacto:   Nikolaos PIPILIAGKAS   
  (Tel.: 00 32 2 546 9109 - e-mail :nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 

• Fécula de batata 
Relator-geral: J. DONNELLY  (Interesses diversos - IRL) 

 
- Referência: COM(2001) 677 final - 2001/0273 CNS - CES 32/2002 
 
- Contacto:   Nikolaos PIPILIAGKAS   
  (Tel.: 00 32 2 546 9109 - e-mail :nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 

 


