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  A reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 contou com a participação de 
Jean Luc Dehaene, vice-presidente da Convenção Europeia. 

 
 
1.  Estratégia de Lisboa 

 

•  A Estratégia Europeia de Emprego  
 Relator: C. KORYFIDIS (Grupo dos Trabalhadores – EL) 

 

– Referência: COM(2003) 6 final 
 

– Acções fundamentais:  
 
  O CESE concorda com os três objectivos interligados da nova EEE, a saber: pleno 
emprego; qualidade e produtividade no trabalho; coesão num mercado de trabalho inclusivo. 
 
  O CESE considera que os investimentos no potencial humano e o desenvolvimento da 
instituição da aprendizagem ao longo da vida constituem factores essenciais para alcançar os objectivos 
da nova EEE e propõe que sejam fixados, no âmbito da mesma, objectivos quantitativos mais 
ambiciosos do que os previstos até 2010. 
 
  Uma orientação deverá ser consagrada à intensificação das medidas preventivas e 
activas a favor dos desempregados de longa duração, dos inactivos, dos deficientes, das mulheres, dos 
jovens e das minorias étnicas, com o fito de remover os obstáculos que os impedem de entrar e de 
permanecer no mercado de trabalho e de aceder a postos de trabalho viáveis. 
 
  No que se refere às pessoas com deficiência, é necessária uma abordagem 
institucional integrada, que preveja designadamente um reforço da orientação 7 para o emprego, 
vigorosos dispositivos de encorajamento para todo o empregador que dê emprego àquelas pessoas e a 
criação do ambiente propício para se iniciarem nas tecnologias modernas. 
 
  Dever-se-ia também estabelecer uma orientação destinada à reconversão progressiva 
do trabalho não declarado em emprego legal e da "economia da sombra" em actividades económicas 
legítimas. De igual modo, deveria haver uma orientação dedicada à criação de condições favoráveis ao 
desenvolvimento das empresas e ao reforço do espírito de empresa. 
 
  Deveria ser criada uma outra orientação para a gestão dos fluxos migratórios e para a 
integração dos imigrantes numa sociedade em mudança, através do emprego. 
 
  O CESE solicita aos Parlamentos nacionais que se impliquem no processo da EEE. 
Debatendo e adoptando os planos nacionais de acção em matéria de emprego, no âmbito dos 
orçamentos anuais que os Estados lhes consagram, melhorariam certamente a qualidade da política do 
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emprego, sem deixar de contribuir para que esta se integre melhor nas diferentes outras acções 
nacionais e comunitárias. 
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− Contacto:  Susanne Johansson 

 (Tel.: 00 32 2 546 9619 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)  

 
 

• As Orientações Gerais para as Políticas Económicas 

Relator: B. VEVER (Grupo dos Empregadores – F) 

 

− Referência:  parecer de iniciativa – CESE  

− Acções fundamentais:  

 
  O CESE frisa que a prioridade deverá ser a concretização de uma nova dinâmica 

europeia de crescimento (do qual depende a situação do emprego), fundada em objectivos mais 
precisos, numa aplicação mais eficaz e num enquadramento mais coerente das OGPE. 

 
  Um enquadramento mais coerente das OGPE implica acelerar a conclusão do 

mercado único nos seus domínios prioritários, garantindo o aumento da confiança e do crescimento, a 
reactivação das reformas de Lisboa, incluindo a simplificação da regulamentação, e o reforço das 
disposições de governação económica comum no futuro Tratado elaborado pela Convenção. 

 

− Contacto:  Katarina Lindahl 
  (Tel.: 00 32 2 546 9254 – e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 

 
 
• Parâmetros de referência europeus para a educação e a formação 
 Relator: C. KORYFIDIS (Grupo dos Trabalhadores – EL) 
 

– Referências : COM(2002) 629 final – CESE 406/2003 
 
– Acções fundamentais: 
 

  O CESE é favorável à proposta da Comissão relativa à definição de parâmetros de 
referência europeus no domínio da educação. Considera, nomeadamente, que esta proposta representa 
mais um passo no árduo e moroso esforço de desenvolvimento de um diálogo europeu tendo em vista o 
esclarecimento dos conceitos educativos, bem como a identificação e a convergência dos objectivos 
educativos. Estes esforços terão de ser ainda intensificados, pois a consecução dos objectivos de 
Lisboa, com os quais o processo está directamente associado, requer sistemas educativos modernos e 
objectivos educacionais comuns de alto nível. 
 

  O CESE concorda, ainda, com os seis parâmetros de referência europeus concretos 
que a Comissão propõe para aprovação do Conselho ao abrigo dos artigos 149º e 15º do Tratado CE. 
No entanto, chama a atenção para uma importante lacuna que advém do facto de não terem sido 
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abrangidos todos os aspectos acordados (Conselho – reunião de 14/02/2002) relativamente aos três 
objectivos estratégicos e ao programa pormenorizado de aplicação dos treze objectivos conexos. 
 

  Neste contexto, e uma vez que já foi realizado o respectivo trabalho preparatório, o 
CESE entende que é indispensável acrescentar aos parâmetros de referência europeus em análise, 
pelo menos, os objectivos conexos do objectivo estratégico 3 (ABRIR AO MUNDO EXTERIOR OS 
SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO). 
 

  O CESE considera que o parâmetro de referência europeu proposto para a 
aprendizagem ao longo da vida deverá ser alterado de modo a tornar-se mais ambicioso. Um objectivo 
que preveja que se fará chegar o país actualmente com o menor nível de desempenho, até 2010, ao 
nível correspondente ao país com o maior índice de desempenho relativo é um objectivo ambicioso mas 
também necessário. 
 
   O CESE defende igualmente a definição de um parâmetro de referência 
europeu relativo à despesa pública com a educação, em percentagem do PIB. Conseguir alcançar, 
até 2010, uma percentagem mínima equivalente à actual média da União (5%) é um objectivo 
susceptível de criar tendências de progresso correspondentes às exigências do objectivo estratégico de 
Lisboa. 
 

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

 
      ·  Programa eLearning 

Relator: J. RODRIGUEZ GARCIA CARO (Grupo dos Empregadores – E) 
 
– Referência: COM(2002) 751 final – 2003/0303 COD – CESE 404/2003 

 
– Acções fundamentais: 
 

  O Comité acolhe favoravelmente a proposta de decisão que é submetida à sua 
apreciação, mas considera que as verbas afectadas ao programa para fazer face a objectivos tão 
ambiciosos são manifestamente insuficientes, solicitando que as dotações disponíveis se concentrem 
em duas acções: o combate à fractura digital e a geminação das escolas através da Internet. 

 
  O Comité sublinha a importância continuar a recorrer a outros instrumentos 

comunitários nesta área e de evitar duplicar acções de programas existentes.  
 

  O CESE considera essencial a aplicação de acções  que visem a luta contra a 
exclusão de grupos, seja por razões geográficas, sociais, de género, de idade, ou outras. 
 

– Contacto: Pierluigi Brombo 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-Mail : Pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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2.  SAÚDE, SEGURANÇA E PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES 
 

• A educação dos consumidores 
Relator: B. HERNÁNDEZ BATALLER (Grupo dos Interesses Diversos – E) 

 
– Referência: parecer de iniciativa – CESE  

 
– Acções fundamentais: 
 

– Organizar e dinamizar um grupo estável de peritos, com perfil de educadores e dispondo de 
profundos conhecimentos pedagógicos e em matéria de consumo, que possam sistematizar de 
forma permanente o trabalho realizado em cada país e elaborar os relatórios necessários para 
aprofundar o Tratado de Amsterdão no que se refere à educação do consumidor; 

 
– Apresentar um plano para consolidar as redes europeias que promovem a educação do 

consumidor, com projectos significativos e estáveis; 
 

– Estabelecer uma base de dados que inclua todas as experiências financiadas pela Comissão 
nos últimos anos e, eventualmente, as experiências mais significativas desenvolvidas nos 
Estados-Membros, podendo a mesma ser consultada por outros países (incluindo os países 
candidatos), tendo em vista reforçar a cooperação, a divulgação e a dinamização no domínio 
da educação do consumidor; 

 
– Estudar a possibilidade de criar uma escola virtual de educação dos consumidores, 

aproveitando as potencialidades das novas tecnologias e as experiências de diversos países 
nesta matéria. Seria  desejável ter igualmente em consideração as experiências educativas a 
nível europeu nos diversos graus de ensino, como o programa Erasmus; 

 
– Apresentar propostas que: 

 
– possibilitem a generalização da educação para o consumo, de forma que todos os 

cidadãos europeus possam exercer o direito e o dever de se educarem e formarem 
enquanto consumidores; 

 
– permitam uma melhor coordenação das acções educativas e a edição de materiais 

didácticos adequados, incluindo a utilização da Internet, para ter em conta as diferentes 
características de origem dos consumidores europeus; 

 
– possibilitem a formação de formadores, de consumidores adultos e de grupos 

vulneráveis da população; 
 

– garantam uma formação permanente e de qualidade dos membros das organizações de 
consumidores e de outros organismos e instituições ligados ao consumo. 



- 6 - 

Greffe CESE 58/2003  FR/DE/EN/IT-JM/gc .../... 

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

• Segurança nuclear 
 
 Relator: G. WOLF (Grupo dos Interesses Diversos – D) 

 
– Referência: COM(2003) 32 final – 2003/0021-0022 CNS –  CESE 411/2003 
  
– Acções fundamentais: 

 
  O CESE reconhece a competência da UE no domínio da segurança das instalações 

nucleares e da gestão dos resíduos radioactivos e apoia esta iniciativa, especialmente no que se refere 
à  integração dos países em fase de adesão. Recomenda que o actual âmbito de competências dos 
Estados-Membros e das autoridades nacionais responsáveis pela segurança nuclear não seja alterado. 

 
  A UE deverá seguir as definições e normas da OIEA, assegurando-se que as mesmas 

são totalmente aplicadas. A aplicação dos procedimentos previstos na directiva e o calendário para a 
sua realização estão sujeitos aos princípios dos direitos adquiridos, da segurança de planeamento e da 
segurança jurídica, bem como à garantia de uma alto nível de segurança da população. O CESE 
aplaude o objectivo da Comissão de assegurar que os Estados-Membros disponibilizam meios 
financeiros adequados para a desactivação das instalações nucleares, mas recomenda que a 
competência nesta matéria seja deixada exclusivamente aos Estados-Membros. 

 
  O CESE partilha da opinião da Comissão de que cada Estado-Membro deve prover ao 

armazenamento dos resíduos radioactivos por si produzidos em formações geológicas adequadas, sem 
porém excluir a possibilidade de projectos comuns voluntários entre Estados-Membros vizinhos. 
Recomenda igualmente que o calendário previsto para a concessão das autorizações de 
armazenamento seja mais flexível e adequado às condições específicas de cada Estado-Membro. 

 
– Contacto: Siegfried Jantscher  
   (Tel.: 32 2 546 8287 – e-mail: Siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

• Introdução acelerada / casco duplo 
 Relatora: A. BREDIMA-SAVOPOULOU (Grupo dos Empregadores – EL) 

 
– Referência: COM(2002) 780 final – 2002/0310 COD –  CESE 415/2003 
  
– Acções fundamentais:  

 
  O CESE lamenta que tenha sido possível a ocorrência de um novo desastre ecológico 

em consequência do naufrágio do petroleiro "Prestige" e  deplora o facto de, apesar dos seus instantes 
apelos (nos pareceres sobre os pacotes Erika I e II),  muitas das medidas concretas não se terem 
concretizado. Sente-se, pois, compelido a reiterá-los na esperança de serem finalmente escutados.  
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  O Comité acolhe favoravelmente a proposta de regulamento apresentada pela 

Comissão relativa à introdução acelerada dos requisitos de construção em casco duplo. 
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  O CESE considera que: 
 
– é da máxima prioridade investigar a fundo as causas do naufrágio para ser possível adoptar 

medidas razoáveis, exequíveis e apropriadas que ataquem as verdadeiras causas deste tipo de 
incidente;  

 
– as acções actuais devem ser objecto de uma avaliação de impacto, ao nível do desenvolvimento 

sustentável, incidindo nas suas possíveis consequências económicas, sociais e ambientais;  
 
– é essencial aplicar rigorosamente e o mais depressa possível os pacotes Erika I e II e introduzir 

com a máxima urgência um regime de zonas de refúgio e de planos de emergência atribuindo 
claramente a responsabilidade de assistência aos navios em apuros, ao nível comunitário, de 
preferência à Agência Europeia da Segurança Marítima (AESM);  

 
– deve-se adoptar rapidamente um pacote de medidas Erika III sobre o papel do factor humano 

na segurança marítima. 
 
  No que respeita à proibição do transporte de fracções petrolíferas pesados por 
petroleiros de casco simples, o Comité defende que se possam considerar determinadas 
derrogações. 
 
  Finalmente, face às graves implicações socio-económicas e ao carácter internacional 
do transporte marítimo, os Estados-Membros deveriam esforçar-se por estabelecer, através da 
OMI e por um procedimento rápido (e tendo em conta uma aplicação global), um calendário eficaz 
de retirada de serviço acelerada para navios de casco simples. A UE levaria a cabo esta iniciativa 
sem prejuízo dos seus direitos e obrigações no que respeita a garantir, em tempo útil, uma protecção 
ambiental adequada ao nível comunitário.  

 
– Contacto: Luís Lobo  
   (Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail: Luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Substâncias perigosas / nonilfenol e cimento 
Relator: M. NOLLET  (Grupo dos Trabalhadores – B) 

 
– Referência: COM(2002) 459 final – 2002/0206 COD – CESE 399/2003 

 
– Contacto: Nemesio Martinez 

  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Programa de investigação/doenças 
Relator: A. BEDOSSA (Grupo dos Interesses Diversos – F) 

 
– Referência: COM(2002) 474 final – 2002/0211 COD –  CESE 414/2003 
 

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

 

3.  MERCADO INTERNO 
 

• Simplificação (OMU) 
Relator: J. SIMPSON (Grupo dos Interesses Diversos – UK) 

 
– Referência: aditamento a parecer de iniciativa – CESE 398/2003 
 

– Acções fundamentais: 
 

  O parecer frisa a gravidade das questões relacionadas com a simplificação, a 
melhoria da regulamentação e da governação, bem como a necessidade de encontrar num futuro 
próximo uma solução eficaz para os problemas diagnosticados neste domínio. Reafirma a convicção de 
que não se trata fundamentalmente de uma questão de desregulamentação. A escolha não é apenas 
entre regulação e auto-regulação, mas entre uma boa regulação harmonizada e uma regulação 
fragmentada e de baixa qualidade, tanto ao nível da União Europeia como dos Estados-Membros. 
 

  O parecer apoia em larga medida as propostas contidas nos documentos da Comissão 
e congratula-se, em particular, com o facto de as avaliações de impacto regulares passarem a abranger 
também o programa de trabalho anual da Comissão. O parecer apoia as propostas da Comissão de 
alargar as consultas, incluindo as consultas ex post e a disposição para, a partir daqui, melhorar o 
processo de preparação dos subsequentes relatórios periódicos de avaliação de impacto. 

 
  A codificação do acervo comunitário, susceptível de reduzir drasticamente o seu 

volume e de produzir uma correspondente melhoria em termos de clareza, coerência, acessibilidade e 
eficácia, deverá ser prosseguido com determinação e perseverança. 

 
  O parecer advoga também que as avaliações de impacto se alicercem num sistema de 

análise do impacto regulamentar. Caso as alterações ao projecto de legislação invalidem a avaliação de 
impacto original, haveria que acompanhar aquelas de uma alteração desta. 

 
  O CESE felicita a resolução da Comissão de se basear nos princípios de 

responsabilidade, proporcionalidade, transparência e segurança jurídica para melhorar o ambiente 
regulador. Uma governação que não atenda a estes princípios não pode ser verdadeiramente 



- 10 - 

Greffe CESE 58/2003  FR/DE/EN/IT-JM/gc .../... 

democrática. O CESE apela ao Parlamento Europeu e ao Conselho para que assumam o mesmo 
compromisso. 

 
– Contacto:  Jakob Andersen  
  (Tel.: 0032 2 546 9258 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)  

 
4.  POLÍTICA DA ENERGIA 
 

• Segurança / aprovisionamentos energéticos 
 Relator: C. CAMBUS (Grupo dos Trabalhadores – F) 

 
– Referência: COM(2002) 488 final – 2002/0219-0220 COD-0221 CNS–  CESE 400/2003 
  
– Acções fundamentais: 

 
  O Comité apoia o objectivo da Comissão de definir orientações comuns de segurança 
de aprovisionamento da União em petróleo e em gás. 
 
  No que respeita ao petróleo, o Comité está de acordo com a proposta de obrigar os 
Estados-Membros a criarem um organismo que assegure uma armazenagem de segurança 
centralizada. No entanto, o Comité: 
 

• mostra-se reservado à proposta de aumentar do correspondente a 90 para o correspondente a 
120 dias o volume obrigatório de armazenagem de segurança de todos os Estados-Membros; 
além disso, considera que o custo adicional de tal decisão não tem contrapartida positiva que a 
justifique; 

 

• mostra-se igualmente reservado relativamente à ideia de utilizar estas existências estratégicas 
para intervenções nos preços do petróleo, quando se tema uma possível escassez física que 
conduza os operadores a compras por precaução que criem um efeito de pânico e uma 
consequente subida dos preços; 

 

• considera que a acção da União deve ser desenvolvida no sentido da gestão das crises de 
aprovisionamento em petróleo no quadro da AIE para ter peso suficiente e perspectivas de 
resultados. 

 
  No domínio do gás, o Comité partilha da vontade da comissão de confiar aos 
Estados-Membros a responsabilidade de fixar as regras a impor aos operadores para assegurar a 
segurança de aprovisionamento. 
 
  O Comité interroga-se sobre o efeito de uma possível exoneração das obrigações de 
segurança de abastecimento quanto aos novos operadores, propondo que esta questão incumba aos 
Estados-Membros. 
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– Contacto: Raffaele Del Fiore  
   (Tel.: 32 2 546 9794 – e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
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5.  POLÍTICA INDUSTRIAL 
 

• Estatísticas anuais do aço 
 Relator-geral: A. PEZZINI (Grupo dos Empregadores – I) 

 
– Referência: COM(2002) 584 final – 2002/0251 COD –CESE 413/2003 

  

– Acções fundamentais: 
 

1.  Neste primeiro parecer, preparado pela Comissão Consultiva das Mutações Industriais, 
recentemente criada, o Comité subscreve a abordagem geral da proposta da Comissão e o seu 
objectivo de assegurar a disponibilidade de estatísticas-chave no sector siderúrgico que satisfaçam 
plenamente as necessidades das instâncias de decisão institucionais, da indústria, da rede mundial de 
produção, do diálogo social e dos processos de modernização e racionalização, especialmente nos 
países candidatos. 

 
2.  Os dados obtidos através dos questionários propostos poderão, contudo, não responder 
aos objectivos de avaliação da eficácia, poupança e sustentabilidade ambiental. Nesse caso, a 
Agência Europeia do Ambiente poderia fornecer informação estatística complementar no âmbito da 
sua actividade de recolha de dados. Essa informação deveria integrar-se num quadro orgânico que 
poderá ser útil para a definição de futuras estratégias neste sector. 
 
3.  A informação sobre o consumo de aço por parte dos sectores utilizadores é essencial, 
tanto para os consumidores como para os produtores. Importaria dispor igualmente de alguns 
indicadores de actividade, subdivididos por país e por tipo de produto, bem como de indicadores 
relativos aos sectores que absorvem a produção vendida e aos dados previsionais referentes às 
encomendas. 

 
4.   A recolha destes dados deveria ser efectuada não pelo Eurostat, mas pelos serviços de 
estatística e de análise das direcções-gerais da Comissão relevantes, nomeadamente os da 
DG Empresa, a qual, na opinião do Comité, deveria levar a cabo uma análise coordenada e 
periódica da competitividade da indústria europeia do aço, em particular nos países em vias de 
adesão. Esta análise deveria cobrir igualmente as necessidades de emprego e as tendências do 
sector. 
 
5.  Na proposta não se alude aos países candidatos nem às estatísticas relativas às futuras 
políticas comunitárias que lhes dizem respeito. Neste contexto, parece, pois, necessária uma acção 
mais selectiva, tendo em conta que o "corpus" estatístico dos países da Europa Central e Oriental 
deve ser reorganizado e actualizado. 
 

− Contacto: José Miguel Colera Rodriguez 
 (Tel.: 00 32 2 546 9629 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 



- 13 - 

Greffe CESE 58/2003  FR/DE/EN/IT-JM/gc .../... 

 
6.  RELAÇÕES EXTERNAS 

 
• Um rosto humano para a OMC: as propostas do CESE 

Relator: D. DIMITRIADIS (Grupo dos Empregadores – EL) 
 

– Referência: parecer de iniciativa – CESE 412/2003 
 
– Acções fundamentais:  
 

  A OMC deve adoptar decisões que considerem não só as condições prevalecentes na 
economia mundial (problemas decorrentes da liberalização do comércio, problemas ambientais, 
reformas agrícolas, etc.), mas também as reacções da comunidade mundial aos graves problemas 
humanitários e sociais (desigualdades sociais, agravamento da pobreza, epidemias, etc). 

 
  O objectivo do presente parecer do CESE é dar uma contribuição construtiva para o 
diálogo mundial e para os esforços da Comissão para que a OMC assuma um rosto mais humano e 
satisfaça assim as reivindicações legítimas dos países em desenvolvimento e dos representantes da 
sociedade civil, que a acusam de falta de sensibilidade, transparência, adaptabilidade e flexibilidade. 

 
  O CESE propõe: 

 
• a criação de uma dimensão parlamentar da OMC, no intuito de alargar o diálogo democrático e 

assegurar uma intervenção eficaz dos representantes eleitos nos seus trabalhos; 
 

• o estabelecimento de um diálogo formal entre a OMC e os actores da sociedade civil 
organizada, uma vez que estes tenham sido acreditados e reconhecidos e que se tenha 
estabelecido um código de conduta para um diálogo estruturado e concreto; 

 

• o estabelecimento de um diálogo formal entre a OMC e os demais organismos internacionais 
(ONU, BM, FMI, OCDE, OIT, etc) e com as organizações regionais interestatais; 

 

• a prestação de assistência contínua aos países menos desenvolvidos mediante a transferência 
de recursos e conhecimento, para que a sua participação nos trabalhos da OMC seja efectiva 
e frutuosa. 

 
  O CESE propõe-se coordenar os trabalhos dos Conselhos Económicos e Sociais, onde 
tais instâncias existam (países africanos, China, etc), sobre assuntos relacionados com a OMC, 
mediante a elaboração conjunta de pareceres a apresentar às conferências ministeriais como 
contribuição da sociedade civil. 
 

− Contacto: Jean-François BENCE 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 99 – e-mail : Jean-Francois.Bence@esc.eu.int). 
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7.  ESPAÇO EUROPEU DE LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA 

 
• Pessoas com deficiência – Para um instrumento juridicamente 

vinculativo das Nações Unidas 
 
Relator: M. CABRA DE LUNA (Grupo dos Interesses Diversos – E) 

 

− Referência: COM(2003) 16 final – CESE 407/2003 
 
– Acções fundamentais:  
 

  O Comité Económico e Social Europeu acolhe positivamente a Comunicação da 
Comissão Europeia e considera que a protecção  proporcionada pelos actuais instrumentos 
internacionais em matéria de direitos humanos não é adequada às pessoas com deficiência, 
apoiando o abandono da velha abordagem médica e a sua substituição por uma abordagem social 
baseada nos direitos humanos. 
 
  O CESE considera que o instrumento juridicamente vincula tivo deveria ser uma 
Convenção que inclua um artigo declarando especificamente que os direitos humanos são 
universais e abrangem por isso todos os seres humanos, incluindo as pessoas com deficiência ou 
com doenças crónicas. A Convenção deveria tornar claro que os Estados devem tomar medidas 
para garantir que as pessoas com deficiência estejam em condições de exercer realmente os seus 
direitos. 
 
  O CESE considera da máxima importância que a UE assuma um papel de destaque na 
próxima reunião da comissão ad hoc e apela a que a presidência da UE promova uma posição 
comum entre todos os Estados-Membros e os países em vias de adesão. Enquanto representante 
da sociedade civil organizada, o CESE entende que deve ser activamente envolvido em toda a 
actividade da UE neste domínio. 

 
Contacto: Susanne Johansson 

 (Tel.: 00 32 2 546 9619 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 

 
• Condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros 

para efeitos de estudos, de formação profissional ou de voluntariado 
 
 Relator: L. PARIZA CASTAÑOS (Grupo dos Empregadores – E) 
 

– Referências : COM(2002) 548 final – 2002/0242 CNS – CESE 403/2003 
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– Acções fundamentais:  
 

  O CESE aprecia a iniciativa da Comissão de propor legislação sobre as vias legais de 
imigração e acolhe positivamente a proposta de directiva. 
 
  A possibilidade de mobilidade dos estudantes para que possam completar os seus 
estudos num Estado-Membro diferente do que concedeu a autorização inicial é, no entender do 
CESE, um passo positivo. 
 
  O CESE insiste numa ideia fundamental: a formação na Europa de jovens de países 
terceiros deve ser um factor de desenvolvimento para esses países e não constituir um novo 
problema. Assim, o Comité partilha da visão da Comissão quando esta afirma ser necessário 
evitar multiplicar o fenómeno da fuga de cérebros. 
 
  O CESE avalia igualmente de forma positiva o direito ao trabalho concedido a 
estudantes e estagiários, defendendo a extensão desse direito aos estagiários não remunerados. 

 

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

 
8.  FISCALIDADE 
 

• Lugar de entrega do gás e da electricidade – Regras IVA 
Relator: A. PEZZINI (Grupo dos Empregadores – I) 

 

− Referência: COM(2002) 688 final – 2002/0286 (CNS) – CESE 409/2003 

 
– Acções fundamentais: 
 

  O Comité é favorável aos objectivos da proposta da Comissão, aduzindo, no entanto, 
algumas reservas. 
 
  O Comité propõe que o fornecimento de electricidade ou de gás a uma pessoa 
estabelecida num Estado-Membro diferente do Estado-Membro do vendedor, caso os bens não 
sejam adquiridos tendo em vista a sua revenda, deverá ser tributado no Estado-Membro de 
consumo da energia. O devedor do imposto deverá ser o adquirente, caso esteja registado nesse 
Estado-Membro para efeitos de IVA. Se o adquirente não estiver registado nesse país, o devedor 
do imposto deverá ser o vendedor, que deverá registar-se nesse Estado para o efeito. 

 
  O Comité insiste na necessidade de clarificar e precisar certos termos utilizados na 
proposta da Comissão. 

 
− Contacto: Pawel Olechnowicz 



- 16 - 

Greffe CESE 58/2003  FR/DE/EN/IT-JM/gc .../... 

 (Tel.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail : pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
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9.  PESCA 
 

• Recursos haliêuticos / Mediterrâneo 
 Relator: E. CHAGAS (Grupo dos Trabalhadores – P) 

 
– Referência: COM(2002) 535 final – CESE 

 

– Acções fundamentais: 
 

  O Comité vê com muito interesse esta Comunicação da Comissão e o caminho que se 
perspectiva para atingir o objectivo de, em três anos, reequacionar a Política Comum de Pescas no 
Mediterrâneo, traduzida, entre outros aspectos, na aplicação da panóplia de ferramentas de gestão 
existentes na PCP. 
 
  O Comité sublinha o propósito expresso na Comunicação, segundo o qual as acções a 
empreender a nível comunitário para atingir tal desiderato  serão fruto de um amplo debate e 
participação dos actores e parceiros sociais no âmbito de organismos próprios já existentes ou a 
criar para o efeito. A criação de um Conselho Consultivo Regional para o Mediterrâneo, tal como 
previsto no documento guia, poderá ser um passo importante na direcção certa. O CESE nota 
também com interesse o trabalho que está a ser desenvolvido com vista à criação de uma 
associação de pescadores do mediterrâneo, salientando a importância de que nesse processo sejam 
envolvidos os principais agentes e, em particular, os armadores e os representantes dos 
trabalhadores. 
 
  A salvaguarda de condições ambientais adequadas para a protecção dos recursos 
biológicos da pesca apela de uma maneira geral a uma grande vigilância em matéria de medidas 
ambientais e acções de luta contra a poluição e protecção do biótopo. Esta realidade num mar com 
as características do Mediterrâneo é particularmente premente. 
 
  De facto, a aplicação plena no Mediterrâneo das vertentes Conservação, Estruturas e 
Mercados, embora com as adaptações que a situação e a realidade necessariamente determinarão, 
vai induzir consequências sociais para aqueles que nela desenvolvem a sua actividade e dela fazem 
o seu sustento. 
 
  O CESE preconiza a integração plena da dimensão social na reforma da Política 
Comum de Pescas nesta região como um elemento decisivo e credibilizador. 

 

– Contacto:   Silvia Calamandrei  
   (Tel.: 32 2 546 9657 – e-mail : Silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
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• Alteração/Formação e recrutamento dos marítimos 
  
 Relator: E. CHAGAS (Grupo dos Trabalhadores – P) 

 
– Referência: COM(2003) 1 final – 2003/0001 COD – CESE 401/2003 
  
– Contacto:    Luís Lobo  
   (Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail: Luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 10.  FUNDOS ESTRUTURAIS 
 

• Programação dos fundos estruturais / URBAN 2000/2006 

Relator: B. DI ODOARDO (Grupo dos Trabalhadores – I) 
 

− Referência: COM(2002) 308 final – CESE 408/2003 

 
− Acções fundamentais: 

 
  O Comité considera de louvar a decisão da Comissão de dar continuidade à iniciativa 
URBAN, aumentando o número de programas admitidos no URBAN II e simplificando os 
procedimentos administrativos.  
 
  Igualmente positivas são a promoção do intercâmbio de experiências entre as cidades 
beneficiárias e a decisão de consagrar 40% das dotações previstas a acções de recuperação física 
e ambiental. 
 
  O Comité destaca a grande importância de envolver as autarquias locais na 
programação, na gestão e no acompanhamento dos programas para favorecer a mobilização tanto 
de recursos públicos como privados. 
 
  No entender do CESE, a iniciativa URBAN deverá no futuro orientar-se para o 
fomento de uma política de habitação adequada, para a melhoria da qualidade e da quantidade dos 
serviços nos bairros envolvidos e para os problemas associados ao envelhecimento da população 
nas cidades. 
 
  Finalmente, o Comité acentua mais uma vez a importância de assegurar que as novas 
formas da questão urbana serão encaradas de modo experimental e inovador pelo programa 
URBAN, com intervenções orientadas para a gestão dos fenómenos de dispersão urbana e para a 
introdução de políticas de recuperação das zonas afectadas. 

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

_____________ 


