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  A reunião plenária de 20 e 21 de Março foi marcada pela participação de Loyola 
DE PALACIO, Vice-presidente da Comissão Europeia e de Pedro SOLBES MIRA, membro da 
Comissão Europeia. 
 
 

1. PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÓMICO 
SUSTENTÁVEL E DE UMA POLÍTICA ECONÓMICA COMUM 

 

• As grandes orientações de políticas económicas dos Estados-Membros 
e da União Europeia para 2002 

  Relatora:  U. KONITZER (Trabalhadores – D) 
 
- Referência: Parecer de iniciativa – CES 756/2002 
 
- Pontos principais:  
 
 A elaboração das orientações gerais da política económica para 2002 surge numa altura em 

que a Convenção da Comunidade se reúne e em que a passagem para o euro decorreu com 
êxito. 

 
 O êxito da União Monetária e o – até agora – fracasso da Comunidade em tirar proveito do seu 

enorme potencial de emprego e de crescimento representam um desequilíbrio que obriga a uma 
nova reflexão de base sobre os procedimentos e o conteúdo da política económica. De igual 
modo, também o iminente alargamento da Comunidade torna urgente repensar os 
procedimentos de coordenação político-económica. É com base neste diagnóstico que o parecer 
do CESE apresenta as primeiras sugestões relacionadas com os procedimentos de coordenação, 
bem como com o conteúdo da política económica. 

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

• As políticas económicas dos países da zona euro 
  Relator: L. NYBERG (Trabalhadores – S) 
 
- Referência: Suplemento de parecer de iniciativa – CES 361/2002 
 
- Pontos principais:  
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 O Comité quer assinalar alguns bons exemplos nacionais de cumprimento simultâneo dos 
requisitos de equilíbrio orçamental, redução da dívida, taxa de inflação, crescimento e emprego. 
Além disso, a política coerente que se persegue deveria aspirar também a reformar os regimes 
de pensões, a fim de ter em conta o envelhecimento da população e o financiamento dos 
investimentos públicos em domínios fundamentais, em conformidade com as conclusões da 
Cimeira de Lisboa. 

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

• Programa Estatístico Comunitário de 2003 a 2007 
  Relatora: S. FLORIO (Trabalhadores – I) 
 
- Referência: COM(2001) 683 final – 2001/0281 (COD) – CES 349/2002 
 
- Pontos principais: 
 
 O Comité apela a um reforço da cooperação entre o Eurostat e os institutos nacionais de 

estatística, incluindo os dos países candidatos, para melhorar a eficácia do sistema estatístico 
europeu. Convirá melhorar o papel de coordenação do Eurostat, assegurando, deste modo, uma 
maior harmonização e um sistema eficiente de comparabilidade dos dados. 

 
 Com vista a garantir uma maior neutralidade dos dados estatísticos, o Comité considera ainda 

fundamental que se acompanhe a actividade das agências privadas directa ou indirectamente 
ligadas ao Sistema Estatístico Europeu. 

 
 Pelo atrás exposto, entende que o esforço financeiro de apoio ao Eurostat deveria ser 

aumentado mediante um maior envolvimento dos governos dos Estados-Membros e uma atitude 
coerente por parte da Comissão. 

 
- Contacto: Roberto PIETRASANTA 
    (Tel.: 00 32 2 546 9313 – E-mail: Roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
* 
 

* * 
 

2. ESPAÇO EUROPEU DE LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA 
 

• A imigração, a integração e o papel da sociedade civil organizada  
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  Relator:  L. PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – E) 
  Co-relator:  V. MELÍCIAS (Interesses Diversos – P) 
 
- Referência: Parecer de iniciativa – CES 365/2002 
 
- Pontos principais:  
 
 O conceito de integração que o CESE propõe neste parecer define-se como "integração cívica" 

e baseia-se, fundamentalmente, na progressiva equiparação dos imigrantes ao resto da 
população, quanto a direitos (incluindo o acesso à nacionalidade, à cidadania e ao direito de 
voto) e deveres, bem como o seu acesso a bens, serviços e canais de participação cívica em 
condições de plena igualdade de oportunidades e de tratamento. 

 
 A Comissão Europeia deverá tomar a iniciativa de elaborar um amplo programa-quadro 

Comunitário para promover a integração social dos imigrantes e refugiados no seu âmbito.  
 
 A sociedade civil pode desempenhar um papel muito importante com os seus diversos 

elementos, entre os quais o Comité Económico e Social Europeu – por excelência o órgão 
representativo da sociedade civil organizada – o qual prevê realizar em 2002, conjuntamente 
com a Comissão, uma conferência sobre a imigração e a integração social, a fim de consolidar 
esse seu papel. 

 
- Contacto: Pierluigi BROMBO 
   (Tel.: 00 32 2 546 9718 – E-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

• Critérios e mecanismos – pedidos de asilo 
  Relator: S. SHARMA (Interesses Diversos – UK) 
 
- Referência: COM(2001) 447 final – CES 352/2002 
 
- Pontos principais: 
 
 O Comité conclui que o regulamento proposto introduz no direito comunitário os principais 

traços de uma Convenção de Dublin muito imperfeita. Mesmo após os melhoramentos 
propostos pela Comissão, não disporemos de um regulamento claro, funcional, eficaz, 
equitativo e humano. 

 
 O Comité admite contudo que, neste momento, a adopção do regulamento poderá constituir um 

imperativo político. Assinala, pois, o facto de se dar maior ênfase ao princípio da 
responsabilidade de um Estado-Membro pelas pessoas que entram ilegalmente no seu território 
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ou nele residem em situação irregular por um período de tempo considerável. Apraz-lhe 
igualmente que se atribua maior importância à unidade familiar, embora se fique ainda muito 
aquém das propostas da Comissão sobre reunificação familiar. O CESE saúda o 
estabelecimento de prazos de procedimento muito mais breves, esperando que tal medida 
permita um tratamento mais célere dos pedidos de asilo. 

 
– Contacto: Susanne JOHANSSON 
   (Tel.: 00 32 2 546 9619 – E-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

• Indemnização das vítimas da criminalidade 
  Relator: V. MELÍCIAS (Interesses Diversos – P) 
 
- Referência: COM(2001) 536 final – CES 353/2002 
 
- Pontos principais:  
 
 Tendo em vista, no contexto da problemática geral analisada, sobretudo a essencialidade de 

responder de forma cabal às questões colocadas pelo tratamento da situação da vítima 
transfronteiras pensa-se que para evitar as dificuldades levantadas há que apostar no nível 
comum mais exigente de resposta, criando graus de desenvolvimento sucessivo e níveis 
diferentes de posição de partida com correcções progressivamente normalizadoras. 

 
 Há que privilegiar o princípio da solidariedade e da inexistência de diferenças de tratamento 

dos cidadãos no espaço comum. A adopção de uma norma de referência máxima deve acabar 
por ser, para os EM, o alcançar do mínimo denominador comum. Para isso, as metas de 
desenvolvimento progressivo devem ser definidas em termos de conteúdo e em termos do tempo 
necessário para serem alcançadas, como devem ser criadas formas de censura para os que não 
cumpram o compromisso assumido. 

 
 A ideia de um princípio de complementaridade como o que foi avançado poderá ter dificuldades 

de sustentação, face à dificuldade de não serem critérios legais objectivos, mas princípios de 
equidade, a base da generalidade das decisões de indemnização pelo estado, o que pode 
levantar questões de dupla apreciação. É um mero elemento de discussão, como o é a 
possibilidade de encontrar a complementaridade no uso de um fundo europeu, em que, por 
força das respectivas contribuições, os Estados convergiriam para o respeitar da norma e do 
nível de indemnização consensual. 

 
– Contacto: Susanne JOHANSSON 
   (Tel.: 00 32 2 546 9619 – E-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 



- 5 - 

Greffe 77/2002  FR/DE/EN/IT/ES-MB/gs …/… 

 

• Cuidados paliativos – exemplo de actividade de voluntariado na 
Europa  

  Relatora: S. ZU EULENBURG (Interesses Diversos – D) 
 
– Referência: Parecer de iniciativa – CES 350/2002 
 
– Pontos principais: 
 
 O parecer centra-se nos cuidados paliativos para ilustrar, a título de exemplo, o trabalho 

concreto dos voluntários, bem como as condições-quadro necessárias para que possa ser levado 
a cabo. O voluntariado é uma característica essencial da solidariedade social e da democracia 
participativa. Caracteriza-se pela gratuitidade e criatividade, mas também pelo carácter 
obrigatório e pessoal da actividade. Com base na análise do voluntariado e das experiências na 
área dos cuidados paliativos, é conveniente reflectir sobre a forma como a sociedade pode 
incentivar selectivamente o voluntariado.  

 
 O Comité apresenta, a este propósito, as seguintes sugestões: 1) a política a favor do 

voluntariado deve promover o empenhamento voluntário e favorecer o diálogo entre as 
associações de apoio ao voluntariado, as autoridades e as demais instituições sociais; 2) devem 
ser instituídos fóruns e/ou bolsas de intercâmbio, com informações pormenorizadas sobre as 
múltiplas possibilidades e domínios de actividade do voluntariado, ao nível regional, nacional e 
europeu; 3) devem ser facultadas as condições financeiras e humanas necessárias à 
qualificação, à formação contínua e aperfeiçoamento, bem como à supervisão dos voluntários 
durante o desempenho da actividade; 4) devem ser estudadas as condições básicas do trabalho 
de prestação de voluntariado; 5) a continuidade da organização, da administração e da 
concepção de base do empenhamento voluntário deve ser garantida através de um número 
mínimo de profissionais; 6) os riscos para a integridade física e a vida dos voluntários devem 
estar cobertos por um seguro estabelecido por lei que dê garantias de subsistência aos 
voluntários e suas famílias.  

 
– Contacto: Susanne JOHANSSON 
   (Tel.: 00 32 2 546 9619 – E-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

* 
 

* * 
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3. ESTRATÉGIA DE LISBOA 
 

• Responsabilidade social das empresas (Livro Verde) 
  Relator:  R. HORNUNG-DRAUS (Empregadores – D) 
  Co-relatora: U. ENGELEN-KEFER (Trabalhadores – D) 
  Co-relator: J. HOFFELT (Interesses Diversos – B) 

 
- Referência: COM(2001) 366 final – CES 355/2002 
 
- Pontos principais: 

 
 A responsabilidade social a par do êxito económico contribui para a sustentabilidade de uma 

empresa, pelo que é necessário ver aquela como um empreendimento a longo prazo, como 
investimento estratégico. 

 
 A responsabilidade social das empresas abrange também, além da criação e preservação de 

postos de trabalho, o desenvolvimento de melhores postos de trabalho, com suficiente 
protecção laboral e sanitária, o respeito pelas exigências específicas das pessoas com 
deficiência e a promoção de uma cultura de aprendizagem ao longo de toda a vida. Uma 
actuação socialmente responsável significa, para as empresas, a aplicação resoluta das regras 
sociais vigentes e a promoção de um espírito de parceria. E passa igualmente pelo 
desenvolvimento das relações laborais e pelo fomento da negociação e da participação dos 
trabalhadores. Os princípios da responsabilidade social a nível mundial estão muitas vezes 
consignados nas convenções da OIT. 

 
 O CESE atribui especial importância ao princípio do carácter facultativo das medidas em 

matéria de responsabilidade social. O estabelecimento de um quadro vinculativo 
circunstanciado a nível europeu não seria, por consequência, apropriado. Com normas 
uniformes e circunstanciadas em matéria de responsabilidade social, corre-se o risco de 
"espartilhar" as empresas, sobretudo as PME e as empresas da economia social. As empresas 
devem ter a possibilidade de desenvolver soluções sectoriais "por medida" e particularmente 
eficazes, orientadas em função da sua situação específica. A definição, por acordo entre os 
parceiros sociais, de princípios europeus de carácter geral poderia contribuir para que tivessem 
maior difusão as medidas em matéria de responsabilidade social que muitas empresas já 
adoptaram. O CESE aprecia, assim, expressamente que os parceiros sociais aprofundem 
determinados aspectos da responsabilidade social das empresas, como, por exemplo, no 
domínio da saúde e da protecção do trabalho ou da promoção da igualdade de oportunidades. O 
contexto específico da responsabilidade social a nível da EU poderia ser definido no âmbito de 
iniciativas comuns e acordos voluntários entre os parceiros sociais, como já ocorreu, por 
exemplo, no sector têxtil. Promovendo a parceria entre os actores centrais da responsabilidade 
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social das empresas, poderia a Comissão incentivar a transparência, a coerência e as boas 
práticas neste domínio. 

 
 A responsabilidade social das empresas comporta elementos qualitativos e quantitativos, 

dependendo de cada sector e empresa, pelo que também o acompanhamento e a avaliação têm 
de ser diferenciados. 

 
 O CESE considera particularmente importante que se invista no desenvolvimento do sentido 

cívico. As empresas podem melhorar as condições para o empenhamento dos cidadãos, atribuir 
prémios pelo empenhamento socialmente responsável e criar incentivos para permitir que os 
trabalhadores se empenhem a nível social. 

 
- Contacto:  Alan HICK  
   (Tel.: 00 32 2 546.93.02 –  E-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

* 
 

* * 

 
4. GOVERNAÇÃO EUROPEIA 
 

• A governação europeia – Livro Branco 
  Relatora: U. ENGELEN-KEFER (Trabalhadores – D) 
  Co-relatora: I. PARI (Empregadores – EL) 

 
- Referência: COM(2001) 428 final – CES 357/2002 
 
- Pontos principais:  
 
 Este parecer de iniciativa representa o contributo do Comité para a elaboração do Livro Branco 

e surge no seguimento do parecer que o Comité adoptou em 25 de Abril de 2001 sobre "A 
sociedade civil organizada e a governação europeia" que constituía o seu contributo para a 
preparação do referido Livro Branco. 

 
 As considerações e propostas do Comité inscrevem-se numa dupla perspectiva: 

 
• por um lado, estabelecer novas sinergias entre os órgãos e instituições da UE e no quadro 

da melhoria da governação e,  
• por outro, desenvolver o papel do Comité como intermediário fundamental entre as 

instituições da UE e a sociedade civil organizada. 



- 8 - 

Greffe 77/2002  FR/DE/EN/IT/ES-MB/gs …/… 

 
- Contacto: Patrick FEVE  
   (Tel.: 00 32 2 546 9616 – E-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

* * 
 
 

5. AGRICULTURA 
 

• O futuro da PAC 
 Relator:  L. RIBBE (Interesses Diversos – D) 

 
- Referência: Parecer de iniciativa que inclui também duas consultas do Parlamento 

 Europeu: 
- "Desenvolvimento rural no quadro da Agenda 2002" – refª. T07301 
- "Situação transitória da reforma da COM quanto à Agenda 2000 – 

refª. T07464 – CES 362/2002 
 
- Pontos principais:  

 
 Este parecer de iniciativa sobre o tema "O futuro da PAC" vem dar resposta às consultas 

efectuadas pelo PE a propósito da avaliação intercalar da PAC no âmbito da Agenda. Fruto 
de um intenso diálogo entre ambientalistas, agricultores e consumidores, mas também 
objecto de uma audição em Londres, este documento avança com uma série de sugestões 
inovadoras. 

 
 Após uma prolongada incursão histórica e uma ampla análise das alternâncias da PAC, o 

CESE aprofunda o conceito de "agricultura multifuncional" e salienta que, neste contexto, os 
agricultores europeus devem prestar serviços suplementares (qualidade dos alimentos, 
protecção do ambiente, bem-estar dos animais). A compensação, sob a forma de ajudas 
directas, para estes serviços suplementares poderá constituir a base socialmente aceite para 
medidas compensatórias destinadas à agricultura europeia.  

 
 O CESE solicita à Comissão que considere, no futuro: a) a possibilidade de um sistema a 

vários níveis, que, entre outros aspectos, preste ajudas directas aos agricultores que produzam 
em conformidade com normas ambientais harmonizadas, estabelecidas a nível europeu; b) a 
possibilidade de enriquecer o 1º pilar da PAC com novas formas de ajudas que permitam a 
cada Estado-Membro reforçar as ajudas atribuídas às explorações agrícolas que aceitem 
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empreender esforços suplementares em matéria de qualidade, protecção do ambiente e 
postos de trabalho. 

 
 O Comité solicita à Comissão que investigue a possibilidade de atribuir ajudas directas sob a 

forma de um prémio único por hectare a todos os agricultores que pratiquem uma 
agricultura multifuncional. O CESE salienta que, para um desenvolvimento rural global 
positivo, também importará aplicar adequadamente as medidas dos fundos estruturais. 

 
 O Comité considera essencial que sejam realizados estudos sobre o impacto da abolição das 

quotas do leite e de outros sistemas de quotas nas economias regionais. 
 

- Contacto:  Eleonora DI NICOLANTONIO  
 (Tel.: 00 32 2 546 9454 – E-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int) 

 
* 
 

* * 
 

6. PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES / AMBIENTE 
 

• OGM/Rastreabilidade dos alimentos para consumo humano e animal 
  Relator-geral: J. ESPUNY MOYANO (Empregadores – E) 
 
- Referência:  COM(2001) 182 final – 2001/0180 (COD) – CES 358/2002 
 
- Pontos principais: 
 
 A utilização dos OGM suscitou um grande debate na sociedade, no qual foram frequentemente 

adoptadas posições extremistas e amiúde desprovidas de fundamentos científicos sérios. Por 
isso, o CESE recomenda à Comissão que realize uma campanha de informação pública para 
tornar conhecidas as vantagens e os riscos que a utilização dos OGM acarreta quer para a 
alimentação humana e animal quer para o ambiente. É essencial que sejam organismos 
independentes a produzirem informação que permita aos consumidores decidirem com 
conhecimento de causa sobre os alimentos que consomem, inclusivamente do ponto de vista 
ambiental e ético, e sobre as tecnologias usadas na produção desses alimentos. 

 
 O regulamento proposto com vista à rotulagem e rastreabilidade, em todas as fases da cadeia 

alimentar, dos produtos que contêm ou são constituídos por OGM tem em conta o princípio da 
precaução e aumenta a transparência enquanto pré-requisito para a liberdade de escolha do 
consumidor.  
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 No entanto, no caso dos alimentos para consumo humano e animal nos quais já não se encontre 
presente material geneticamente modificado, muito embora tenha sido utilizado, as obrigações 
de rastreabilidade e de rotulagem são dificilmente comprováveis, o que pode dar azo a práticas 
desleais e a fraude. Devem ser previstos recursos financeiros adequados, tanto comunitários 
como nacionais, para garantir os efectivos controlo e aplicação da legislação proposta, de 
modo a evitar desviar recursos da sua função fundamental de controlar a segurança dos 
alimentos destinados ao consumo humano e ao consumo animal. O Comité salienta que os 
custos da nova tecnologia devem ser suportados pelos produtores de produtos obtidos de 
OGM, em vez de serem suportados pelos produtos tradicionais através da rotulagem "sem 
OGM". Os governos nacionais europeus e os órgãos políticos da União Europeia deverão velar 
pela aplicação, também a nível internacional, de exigências mais severas em matéria de 
protecção das pessoas e do ambiente. 

 
 É inaceitável, segundo o Comité, que não seja clarificada a questão da responsabilidade dos 

OGM nem nesta proposta, nem na proposta de directiva sobre responsabilidade ambiental. 
 
- Contacto: Johannes KIND  
   (Tel.: 00 32 2 546 9111 – E-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Defesa do consumidor 
  Relatora: A. DAVISON (Interesses Diversos – UK) 
 

- Referência: COM(2001) 531 final – CES 344/2002 
 

- Pontos principais: 
 
 O Comité congratula-se com a iniciativa da Comissão que responde, em parte, às propostas do 

CESE de simplificação da legislação e de maior empenho na defesa do consumidor1. 
 

 O Comité tem analisado as opções de auto-regulação e co-regulação e considera que uma 
exigência geral de práticas comerciais leais proporcionaria uma base para uma abordagem 
mais flexível dos pormenores da defesa do consumidor neste domínio, embora não para o 
direito dos contratos. 

 
 Contudo, o Comité gostaria de salientar que não é possível avaliar plenamente a proposta de 

directiva-quadro e de uma cláusula geral com base no Livro Verde. Em particular, são 
necessários mais pormenores sobre os mecanismos a criar para garantir a aplicação unificada e 
condições equitativas em toda a UE. O Comité propõe que se recorra ao artigo 153º. Refere 

                                                   
1
  Parecer do CES sobre a Simplificação, JO C 48, de 21.2.2002. 
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igualmente uma falta de investigação comunitária coordenada dos assuntos dos consumidores e 
solicita que o novo programa-quadro de investigação resolva esta situação. 

 
 A cláusula geral deve ser completada com um conjunto de definições e práticas consideradas 

desleais. 
 

 Deve ser também incluída uma lista "cinzenta" de práticas que exigem vigilância, na medida 
em que podem envolver práticas desleais em determinadas circunstâncias bem definidas e 
precisas. Devem ser elaboradas orientações. 

 
 A Comissão deve considerar a possibilidade do estabelecimento de normas comunitárias 

mínimas de execução, baseadas em princípios fundamentais, como a eficácia e a 
independência, e por ela verificadas. A Comissão deve estabelecer também uma avaliação 
periódica dos sistemas de co-regulação e auto-regulação, de dois em dois ou três em três anos, 
seguida de elaboração de um relatório sobre as experiências de auto-regulação dos 
Estados-Membros, sugerindo melhorias. 

 
 A Comissão deve considerar a possibilidade de estabelecer uma tabela de classificação para a 

aplicação da legislação de consumo, semelhante à da D-G Market para o mercado único. 
 
 É também necessário desenvolver a educação dos consumidores europeus, por forma a que os 

próprios consumidores actuem no sentido de garantir os seus direitos. O Comité lamenta que a 
Comissão tenda a limitar o conceito de "defesa do consumidor" apenas aos "interesses 
económicos". 

 
- Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS  
   (Tel.: 00 32 2 546 9254 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

* * 
 

7. MERCADO INTERNO 
 

• O acesso das PME a um estatuto de direito europeu 
  Relator: H. MALOSSE (Empregadores – F) 

 
- Referência: Parecer de iniciativa – CES 363/2002 
 
- Pontos principais:  
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 Com este seu parecer de iniciativa, o Comité apela para a introdução de um estatuto europeu 

simplificado para as PME, complementar da Sociedade Europeia (SE). 
 

 A análise das necessidades confirma a pertinência de um projecto de sociedade europeia para 
as PME. Objectivo prioritário terá de ser garantir um estatuto europeu às PME, a fim de 
assegurar a igualdade de tratamento entre elas e empresas de maiores dimensões – em 
princípio, mais conformes com o estatuto de SE –, e de lhes propor um "rótulo europeu", de 
forma a facilitar o exercício da sua actividade no mercado interno. 

 
 Para que o novo estatuto se torne atractivo para as empresas, há que excluir o perigo de 

múltipla tributação e proporcionar grande flexibilidade jurídica, bem como ainda conceder 
facilidades em matéria de formalidades de constituição, de aconselhamento e de apoio às 
parcerias entre empresas. 

 
 O Comité salienta que este projecto deve ser visto na perspectiva das conclusões do Conselho 

Europeu de Lisboa, que insistiam no aumento da competitividade europeia, no incentivo à 
iniciativa empresarial e na criação de novas actividades e de novos postos de trabalho. 
Simultaneamente, aponta também para a necessidade de promover o envolvimento dos 
trabalhadores à escala europeia, factor de êxito da integração.  

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

• Simplificação 
  Relator: K. WALKER (Empregadores – UK) 

 
- Referência: Parecer exploratório: COM(2001) 726 final – CES 364/2002 
 
- Pontos principais: 
 
 O Comité aprova a maioria das iniciativas previstas na Comunicação da Comissão, concorda 

com a necessidade de inculcar novos hábitos e métodos de trabalho e desenvolver uma nova 
cultura administrativa e política e é favorável à intenção da Comissão de reduzir 25% do 
volume dos textos em vigor no termo do seu actual mandato, prevendo que essa medida se 
traduza num aumento proporcional da respectiva qualidade. 

 
 O Comité aplaude o compromisso da Comissão de reforçar e intensificar o processo de 

consulta, reitera a sua aprovação prévia do plano da Comissão de promover o recurso à 
co-regulação e concorda com a Comissão quanto à necessidade de os Estados-Membros se 
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comprometerem a transpor os actos comunitários para a sua própria legislação fielmente e 
dentro dos prazos previstos. 

 
 O Comité vinca a importância da introdução de uma análise do impacto regulamentar como 

parte de um processo integrado de apoio à decisão, a nível europeu e dos Estados-Membros, 
considerando ainda que o Conselho deveria criar um serviço europeu de avaliação 
regulamentar e que os Estados-Membros deveriam fazer o mesmo na sua ordem interna.  

 
 Como contributo para a conclusão, em Junho de 2002, de um plano de acção para melhorar e 

simplificar o ambiente regulamentar, o parecer apresenta o seu próprio plano, composto de 59 
pontos específicos, que dirige não só ao CES, mas também à Comissão, ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu, ao Comité das Regiões e aos Estados-Membros.  

 
- Contacto: Jakob ANDERSEN 
   (Tel.: 00 32 2 546 9258– E-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

• Emissões dos veículos a motor 
  Relator: S. COLOMBO (Trabalhadores – I) 
 

- Referência: COM(2001) 543 final – 2001/0255 COD –CES 345/2002 
 

- Contacto:  João PEREIRA DOS SANTOS 
   (Tel.: 00 32 2 546 9254 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int 
 
 

* 
 

* * 

 
8. TRANSPORTES 

 

• Revisão-reorientação/Redes Transeuropeias 
• Apoio financeiro/Redes Transeuropeias 

  Relator: J. KLEEMANN (Empregadores – A) 
 

- Referências: COM(2001) 544 final – 2001/0229 (COD) – CES 360/2002 
   COM(2001) 545 final – 2001/0226 (COD) – CES 347/2002 
 

- Pontos principais: 
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 O Comité apoia e subscreve a opinião da Comissão de que as orientações para as redes 

transeuropeias devem ser mais fortemente concentradas e racionalizadas para permitir 
investimentos nas zonas mais problemáticas. Saúda a opção da Comissão de concentrar os 
trabalhos na eliminação dos pontos de estrangulamento existentes nos grandes eixos de tráfego 
e de apenas executar um número reduzido de novos projectos. Ainda segundo ele, há que contar 
com a continuação do forte crescimento do tráfego de passageiros e mercadorias, o qual terá 
especialmente de ser amparado por maiores investimentos específicos no transporte ferroviário 
e marítimo.  

 
 O Comité salienta também a importância da combinação e articulação dos modos de transporte 

e aponta para a crescente importância dos sistemas inteligentes de gestão do tráfego. A seu ver, 
as ligações com os países candidatos não têm, de forma geral, recebido a atenção que merecem. 
Em qualquer projecto há que considerar uma série de aspectos, como, por exemplo, 
económicos, de legislação ambiental, de legislação em matéria de ordenamento do território e 
afectação de terrenos e de sustentabilidade. Por último, o Comité apoia o aumento da taxa 
mínima de financiamento comunitário de 10 para 20% no caso de projectos que contribuam 
significativamente para alcançar os objectivos das redes transeuropeias.  

 
- Contacto: Siegfried JANTSCHER 
   (Tel.: 00 32 2 546 8287 – E-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

• Faixas horárias/Atribuição 2002-2003 
  Relator: B. TOSH (Empregadores – UK) 
 
- Referência: COM(2002) 7 final – 2002/0013 (COD) – CES 359/2002 
 
- Contacto: Luís LOBO 
   (Tel.: 00 32 2 546 9717 – E-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Faixas horárias 
  Relator: B. TOSH (Empregadores – UK) 

 
- Referências: COM(2001) 335 final – 2001/0140 (COD) – CES 346/2002 
 
- Contacto: Luís LOBO 
   (Tel.: 00 32 2 546 9717 – E-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 



- 15 - 

Greffe 77/2002  FR/DE/EN/IT/ES-MB/gs …/… 

• Regras/Ruído aeroportos 
  Relator: B. GREEN (Empregadores – DK) 
 

- Referência: COM(2001) 695 final – 2001/0282 (COD) – CES 348/2002 
 

- Contacto: Luís LOBO  
   (Tel.: 00 32 2 546 9717 – E-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
* 
 

* * 
 

9. RELAÇÕES EXTERNAS 
 

• Parceria estratégica UE-Rússia: Próximas etapas 
  Relator: F. HAMRO-DROTZ (Empregadores – FI) 
 
- Referência: Parecer de iniciativa – CES 354/2002 
 
- Pontos principais: 
 
 Neste parecer, o CESE insiste nas seguintes recomendações com vista a uma parceria viável: 

haverá que tirar partido da experiência dos actores organizados da sociedade civil, 
envolvendo-os na cooperação UE-Rússia; haverá que alicerçar a parceria na sociedade, 
promovendo a informação e o debate públicos; haverá que apoiar os esforços da Rússia para 
continuar a melhorar o quadro e o diálogo institucionais, bem como os esforços das 
organizações da sociedade civil russa para reforçar o seu contributo. Assim:  
 
O Conselho de Cooperação deveria criar um fórum consultivo permanente, formado pelas 
principais forças da sociedade civil organizada. A tarefa deste fórum seria aconselhar os 
organismos de cooperação a diferentes níveis;  

 
A UE deveria lançar acções para fazer cumprir a obrigação de informação do público sobre a 
parceria UE-Rússia e dar visibilidade a essa mesma parceria. Nesses esforços deveriam 
empenhar-se os Estados-Membros, o Parlamento Europeu, as delegações da UE, os meios de 
comunicação social e as organizações da sociedade civil; 

 
A dimensão setentrional da UE devia ser resolutamente concretizada e desenvolvida ao longo 
dos próximos anos, já que é um instrumento útil para melhorar as relações UE-Rússia; 
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O CESE declara a sua prontidão para participar e prestar assistência nas futuras acções da UE 
destinadas a lograr uma dinâmica parceria UE-Rússia. Há que melhorar as relações entre as 
sociedades civis russa e europeia. O CESE tenciona, pois, explorar vias adequadas de 
estabelecer e incentivar contactos e formas de diálogo regulares com os principais actores da 
sociedade civil russa.  

 
- Contacto: Ellen DURST 
   (Tel.: 00 32 2 546 9845 – E-mail: ellen.durst@esc.eu.int) 

 
 


