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  A reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 contou com a participação de  
representantes da sociedade civil organizada dos países em fase de adesão à União Europeia, bem 
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como de várias personalidades dos Conselhos Económicos e Sociais dos Estados-Membros e dos 
países em fase de adesão. 

 
 

1.   REVISÃO DA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM 
 

• Revisão da PAC – 2003 
 Relator: R. STRASSER (Interesses Diversos – A) 

Co-relator: A. KIENLE (Empregadores – D) 
 

–  Referência: COM(2003) 23 final – 2003/0006-0007 CNS – CESE 591/2003 
  
–  Acções fundamentais: 

 
O CESE é favorável a uma adaptação da política agrícola comum a diferentes exigências. Nos seus 
pareceres de iniciativa, o CESE cuidou do aperfeiçoamento dos pagamentos directos agrícolas. O 
Comité rejeita uma mudança de sistema abrupta,  através da conversão dos actuais prémios por 
superfície e por animal no prémio por exploração proposto pela Comissão. Qualquer esbatimento da 
relação entre regulação dos mercados e produção conduziria a perturbações significativas na 
actividade agrícola, nomeadamente nas regiões mais desfavorecidas. O CESE lamenta que a 
Comissão não tenha perseguido a ideia de aplicar, por exemplo, um apoio de base incluindo 
suplementos por produto, em vez do prémio por exploração. 
 
O CESE entende que, infelizmente, as propostas apresentadas a respeito dos prémios de produção e 
da ecocondicionalidade ainda não respondem satisfatoriamente à questão de saber como serão 
cumpridas as elevadas exigências sociais impostas à agricultura (com elevados níveis europeus) 
liberalizando-se, em simultâneo, os mercados agrícolas (objectivo da ronda de negociações OMC). 
Permanece o receio de que, em muitas regiões europeias, os jovens se mantenham afastados da 
agricultura. O CESE mostra-se igualmente céptico no que respeita à aceitação pública sustentável e 
duradoura das propostas apresentadas. 
 
O CESE opina que o instrumento da ecocondicionalidade proposto recentemente pode contribuir 
para que as directivas nas áreas da segurança alimentar, protecção no local de trabalho, bem como 
protecção ambiental e protecção animal sejam aplicadas uniformemente em toda a UE. Importa 
ainda que as normas da ecocondicionalidade sejam exequíveis e que a burocracia se mantenha 
controlada. 
 
O CESE considera que, nas propostas de reforma, as medidas ou incentivos voluntários deveriam 
sobressair mais. Assim, a adesão ao sistema de aconselhamento às explorações deveria surgir 
numa base voluntária. Do mesmo modo, também a obrigatoriedade de não utilização durante 10 
anos não deveria ser objecto da reforma, mas, sim, a manutenção do princípio da rotatividade numa 
base voluntária, sendo esta última bem aceite tanto pelos agricultores como pela sociedade em 
geral. 
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O CESE defende a criação de um 2º pilar da Política Agrícola Comum para o desenvolvimento do 
espaço rural. Quando comparadas com a Comunicação de Julho de 2002 sobre a Revisão 
Intercalar, as propostas legislativas para a reforma da Política Agrícola Comum regridem 
claramente neste ponto. Além disso, a maior abrangência do segundo pilar mediante a modulação 
faz com que a complementaridade dos dois pilares da PAC careça de sentido. As medidas 
propostas estão decididamente no rumo certo para melhorar a qualidade dos produtos, bem como a 
segurança alimentar e ambiental. O CESE lamenta, contudo, a falta de meios adequados, embora 
não perdendo a esperança de que serão aumentados futuramente, no âmbito da próxima reforma 
dos fundos estruturais. 

 
–  Contacto:  Silvia CALAMANDREI  
    (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
 

• Revisão da PAC 2003 – OCM cereais 
 Relator: S. MASCIA (Empregadores – I) 

 
-   Referência: COM(2003) 23 final – 2003/0008 CNS – CESE 584/2003 
  
-   Contacto:  Eleonora DI NICOLANTONIO  
    (Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Revisão da PAC 2003 – OCM arroz 
 Relatora: M. L. SANTIAGO  (Empregadores – P) 

 
-   Referência: COM(2003) 23 final – 2003/0009 CNS – CESE 592/2003 
  
-   Contacto:  Eleonora DI  NICOLANTONIO  
    (Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Revisão da PAC 2003 – OCM forragens secas 
 Relator: H-J. WILMS  (Trabalhadores – D) 

 
-   Referência: COM(2003) 23 final – 2003/0010 CNS – CESE 585/2003 
  
-   Contacto:  Eleonora DI NICOLANTONIO  
    (Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Revisão da PAC 2003 – OCM leite 
 Relator: B. VOSS  (Interesses Diversos – D) 

 
-   Referência: COM(2003) 23 final – 2003/0011 – 0012 CNS – CESE 586/2003 
  
-   Contacto:  Eleonora DI  NICOLANTONIO  
    (Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

2.  EMPREGO 
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• Orientações para o emprego 
 

Relator-Geral: C. KORYFIDIS  (Trabalhadores – EL) 
 

− Referência: COM(2003) 176 final – 2003/0068 (CNS) – CESE 590/2003 
 
− Acções fundamentais:  

 
O CESE subscreve a argumentação da Comissão e sublinha a coerência e a complementaridade 
que devem reger a relação entre as orientações para o emprego e as orientações para as políticas 
económicas. O CESE pensa ainda que a sincronização das orientações para as políticas 
económicas com as orientações para o emprego, bem como a perspectiva trianual dada a estas 
últimas constituem uma evolução importante do ponto de vista da estratégia europeia de emprego 
(EEE). 
 
Por outro lado, as novas orientações para o emprego constituem um grande desafio para os novos 
Estados-Membros da UE. Tal confere à Comissão uma responsabilidade muito especial de apoiar 
os esforços dos novos Estados aderentes para responderem às expectativas de toda a União. 
 
O CESE nota que a imigração não é objecto de uma prioridade específica e distinta e que lhe é 
feita referência no âmbito de outras prioridades. 
 
O CESE pergunta-se se não seria preferível integrar numa única orientação todas as medidas 
destinadas a remover os obstáculos ao acesso ao mercado de trabalho, como sejam as 
discriminações de trabalhadores de países terceiros ou ainda as desigualdades regionais. 
 
Ao conferir particular prioridade à instauração do princípio da educação e da formação ao longo da 
vida, o CESE considera que o objectivo de elevar a taxa média de participação da população adulta 
no sistema de educação e formação não corresponde como deveria às grandes exigências da 
sociedade do conhecimento. 
 
O CESE aprova a procura de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar através da 
prestação de assistência às crianças e às pessoas dependentes e reitera o papel fundamental que 
os Parlamentos nacionais deverão desempenhar no que toca aos planos de acção nacionais. O 
CESE insiste igualmente na necessidade de os Estados-Membros, ao definirem as orientações, 
deverem complementar as mesmas com objectivos quantitativos, não apenas a nível nacional, mas 
também a nível regional e local. 
 

− Contacto: Susanne JOHANSSON 
 (Tel.: 00 32 2 546 9619 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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3.   CIDADANIA EUROPEIA 
 
• Acesso à cidadania europeia 
 Relator: L. M. PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – E) 
 
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 593/2003 
 
– Acções fundamentais: 

 
Em 6 de Fevereiro, o Praesidium da Convenção publicou o seu projecto para os artigos 1º a 
16º do Tratado Constitucional. O artigo 5º faz da Carta dos Direitos Fundamentais um elemento 
da Constituição. O art. 7º define o conceito de cidadania da União, a saber: "Possui a cidadania 
da União toda a pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-Membro. A cidadania da 
União acresce à cidadania nacional, não a substitui".  
 
Esta proposta exclui da cidadania da União os residentes nacionais de países terceiros, mesmo 
com residência permanente na UE. 
 
O CESE propôs em vários pareceres que a Constituição conceda a cidadania da União aos 
nacionais de países terceiros que residam de forma estável na União Europeia. 
 
A cidadania europeia deve estar no centro do projecto europeu. A Convenção está a 
desenvolver um grande projecto político, para que todos os cidadãos sintam que participam 
numa comunidade política democrática de carácter supranacional. É chegado o momento de 
enriquecer o conceito de cidadania com um novo critério de atribuição: uma cidadania da União 
ligada não só à nacionalidade, mas também à residência estável na União Europeia.  
 
O CESE congratula -se com a inclusão da Carta dos Direitos Fundamentais na Constituição e 
com a adesão da UE à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, que passa pelo reconhecimento de uma cidadania cívica como 
primeiro passo para uma cidadania participativa para todas as pessoas com residência 
permanente no território da União. 
 
O CESE concorda com a natureza da cidadania da União, que acresce à cidadania nacional, 
mas não a substitui. O novo critério de atribuição da cidadania da União que o Comité propõe 
pode abrir novas perspectivas para os residentes não nacionais dos Estados-Membros. 
 
Reconhecer a cidadania da União aos nacionais de países terceiros que residem estavelmente 
na UE constitui um passo em frente na confirmação da vontade da União Europeia de integrar 
todas as pessoas, qualquer que seja a sua nacionalidade. 
 
A Convenção deve examinar se as actuais bases políticas e jurídicas são suficientes (ou não) 
para fomentar a integração. 
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O CESE solicita à Convenção que, no texto da primeira Constituição da União, o princípio de 
igualdade se aplique a todas as pessoas com residência   legal e permanente na UE, sejam elas 
nacionais de Estados-Membros ou de países terceiros. 
 
O CESE solicita à Convenção que a cidadania europeia integre um novo critério de atribuição, 
ou seja, estar vinculada não só à nacionalidade de um Estado-Membro, mas também à 
residência estável na União Europeia. 
 
Por conseguinte, o CESE propõe à Convenção que o art. 7º (Cidadania da União) conceda a 
cidadania da União não só aos nacionais dos Estados-Membros, mas também a todas as 
pessoas que residam estavelmente na UE. A cidadania da União acrescerá à cidadania 
nacional mas não a substituirá. Desta forma, estas pessoas serão cidadãos europeus e, por 
conseguinte, iguais perante a lei. 

 
– Contacto:  Alan HICK 

    (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-Mail : Alan.Hick@esc.eu.int) 
 
 

4.   RELAÇÕES EXTERNAS 
 

• Promover a participação das organizações da sociedade civil do 
Sudeste Europeu – Experiências do passado e desafios do futuro 
Relator: C. WILKINSON (Empregadores – UK) 
 

− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 594/2003 
 

-   Acções fundamentais:  
 
Em 1 de Janeiro de 2003 a Grécia assumiu a Presidência do Conselho da UE. As declarações 
oficiais do governo grego dão a entender claramente que o Sudeste da Europa constitui uma 
prioridade fundamental durante a Presidência grega do Conselho da UE. 
 
Até à data, entre as actividades do CESE na região incluem-se a elaboração de um relatório de 
informação1, a elaboração de um parecer2, bem como a participação nas actividades relacionadas 
com o "Plano de acção para promover a cultura e a prática do diálogo social e de 
participação da sociedade civil e de redes conexas no Sudeste da Europa". 
 
As conclusões da Conferência de Salónica de Setembro de 2002 ditaram a necessidade de realizar 
no futuro actividades destinadas a consolidar as organizações da sociedade civil do Sudeste da 
Europa e a vincar o seu papel. Depreende-se igualmente das conclusões que urge desenvolver 
capacidades, conhecimentos e aptidões para criar uma rede de actividades ao nível regional. 

                                                 
1  "As relações entre a UE e determinados países do Sudeste da Europa" (CESE 1025/1998 fin rev.). 
2  "Desenvolvimento dos Recursos Humanos nos Balcãs Ocidentais" (JO C 193 de 10.07.2001). 
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Neste contexto, o parecer de iniciativa em apreço será enviado à Presidência grega tendo em vista 
a reunião a realizar em Salónica, em 21 de Junho de 2003 (reunião do Processo Zagreb II), em que 
participarão representantes dos países interessados do Sudeste Europeu. 

 
O Comité formula as recomendações seguintes: 
 

• organização de um evento (ou vários) com o objectivo de reunir representantes dos países 
do Sudeste Europeu (separadamente ou à escala regional) e os parceiros sociais; 

• formação dos parceiros sociais no domínio da gestão e organização, desenvolvimento 
estratégico, financiamento e gestão de projectos (incluindo os programas de financiamento 
da UE); 

• cooperação do CESE com as organizações pertinentes a nível comunitário na verificação 
do respeito das normas aplicáveis às OSC da UE por parte das mesmas e contribuirá para 
o seu desenvolvimento nos casos em que existam deficiências; 

• estabelecimento de redes apropriadas de organizações na região; 
• apoio ao reforço dos meios de comunicação independentes da região; 
• estabelecimento de uma rede baseada nas TI para o intercâmbio de ideias e de 

experiências; 
• criação, em tempo útil, de um órgão constituído por OSC do Sudeste Europeu e por 

membros do CESE, com vista a analisar questões de interesse comum e a estabelecer 
contactos regulares; 

• criação de um programa de 3 anos para apoiar os parceiros sociais do Sudeste europeu. 
 

− Contacto: Susanna BAIZOU 
 (Tel.: 32 2 546 98 45  – e-mail : Susanna.Baizou@esc.eu.int) 

 
 

• A luta contra a pobreza pela promoção do desenvolvimento 
sustentável: uma abordagem em parceria 
Relator: E. EHNMARK (Trabalhadores – S) 
 

− Referência: Relatório de informação – CESE 104/2003 fin 
 

-   Acções fundamentais:  
 

A Associação Internacional dos Conselhos Económicos e Sociais e Instituições Similares (AICESIS) 
está actualmente a preparar o seu 8º Encontro Internacional, a realizar em 24 e 25 de Junho de 2003, 
em Alger. Um dos principais objectivos é a intensificação do diálogo com as organizações 
internacionais como a OIT, o PNUD e o Banco Mundial. 

 
O tema deste 8º encontro é "A luta contra a pobreza pela promoção do desenvolvimento 
sustentável: uma abordagem em parceria". O grupo de trabalho encarregado da preparação deste 
tema é constituído pelo CESE e pelos CES dos seguintes países: Argélia, Gabão, Marrocos, África do 
Sul, Guiné, Itália e França. 
 
Como em anos anteriores, competirá ao CESE elaborar um relatório de informação sobre este tema 
que constituirá a sua contribuição para o 8º encontro. 
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O CESE considera que: 
 

• são necessárias abordagens integradas, concebidas para as necessidades específicas de cada 
país e região, com um claro empenho dos governos, dos parceiros sociais, da sociedade civil 
organizada e dos organismos internacionais; 

• os resultados sustentáveis deverão assentar em acções económicas, sociais e ambientais, 
dentro de um equilíbrio mútuo. O plano de implementação da Cimeira Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável, adoptado em Joanesburgo em 2002, constitui uma importante 
directriz para a integração do desenvolvimento sustentável nos esforços de erradicação da 
pobreza; 

• a União Europeia deverá assumir a sua responsabilidade específica através de um vigoroso 
acompanhamento da cimeira mundial, inclusive da acção para a erradicação da pobreza; 

• seria apropriada uma comunicação da Comissão sobre o conjunto das acções de 
acompanhamento do plano de execução da cimeira mundial, com particular destaque para as 
acções de erradicação da pobreza; 

• a criação de emprego deveria ser uma das prioridades fundamentais, a par da eliminação dos 
obstáculos ao comércio, do incremento da ajuda ao desenvolvimento e de uma maior redução 
da dívida, acompanhada de um empenho na reforma social; 

• é essencial uma abordagem de parceria, a qual constitui o único meio de salvaguardar um claro 
apoio às acções decididas e fomentar um progresso sustentável em termos económicos, sociais 
e ambientais. O CESE desejaria salientar que nenhuma acção coerente terá possibilidade de 
ser bem sucedida sem uma boa e eficiente governação. 

 
− Contacto:  Susanna BAIZOU 

 (Tel.: +32 2 546 98 45 – e-mail: Susanna.Baizou@esc.eu.int) 
 
 

5.  MERCADO ÚNICO 

• Marca comunitária 
Relator: M. SÁNCHEZ MIGUEL   (Trabalhadores – E) 
 

-    Referência: COM(2002) 767 final – 2002/0308 CNS –  CESE 576/2003 
 

-     Contacto:    Nemesio MARTINEZ   
    (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)  
 
• PRISM 2002  
 Relator: A. PEZZINI (Empregadores – I) 
  
– Referência: Aditamento a parecer de iniciativa – CESE 575/2003 

 
-     Contacto:   Jakob ANDERSEN  
   (Tel.: 0032 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
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• Ofertas públicas de aquisição 

Relator: B. CASSIDY (Empregadores – UK) 
 

− Referência: COM(2002) 534 final – 2002/0240 COD – CESE 589/2003 
 

– Acções fundamentais: 
 

O CESE considera que: 
 

• os objectivos últimos a alcançar serão necessariamente a remoção de todos os obstáculos às 
ofertas públicas de aquisições transfronteiras na UE, a igualdade de tratamento dos 
interessados e a eliminação progressiva de todos os mecanismos de defesa; 

• é necessário simplificar o artigo 4º de modo a alcançar o objectivo de evitar o recurso 
sistemático aos tribunais no âmbito das ofertas de aquisição; 

• é necessário fixar uma margem de variação da percentagem de direitos de voto relativamente 
estreita como limiar de controlo que desencadeia uma oferta pública de aquisição obrigatória; 

• um novo artigo 13°, prevendo a informação e consulta prévias e extensas dos representantes 
dos trabalhadores, é particularmente bem-vindo; 

• no n° 4 do artigo 11° da directiva, dever-se-ia estabelecer como limite máximo requerido para 
alterar os estatutos de uma sociedade o limiar da maioria qualificada. 

 
O CESE aprova o texto proposto pela Comissão, que deve apenas ter em conta as recomendações 
mencionadas, bem como as alterações aos artigos 4º, 5º, 6º, 9º, 10º, 11º, 13º e 17º do projecto de 
directiva, a qual deverá ser adoptada o mais rapidamente possível. 
 

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

 
6.  ESPAÇO EUROPEU DE LIBERDADE, SEGURANÇA E 
JUSTIÇA 
 

• Programa DAPHNE II  
   Relatora: A. DAVISON (Interesses Diversos – UK) 
 
– Referência: COM(2003) 54 final – 2003/0025 COD – CESE 588/2003 
 
– Acções fundamentais: 
 

O Comité acolhe favoravelmente a recondução do programa que sempre defendeu no passado. 
As acções de sensibilização e de divulgação neste domínio são extremamente importantes, 
sendo o programa Daphne muito pertinente a este respeito dado o seu efeito multiplicador por 
toda a Europa. O Comité gostaria de salientar que a violência contra as crianças e as mulheres 
não é apenas uma questão de saúde como sugerido pelo documento da Comissão, mas também 
uma questão de violação dos direitos humanos.  
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Quanto à promoção do desenvolvimento e ao intercâmbio de boas práticas, os recursos 
disponíveis nos últimos anos através de programas como o Daphne e o STOP deram origem a 
um largo leque de acções e projectos inovadores, bem como de estudos realizados por ONG, 
entidades estatais e organismos de investigação. Regra geral, no âmbito da iniciativa Daphne 
consegue-se financiar um projecto para cada sete propostas recebidas. Por conseguinte, o 
CESE questiona-se se o aumento do financiamento previsto será suficiente.   
 
Por esta razão, o CESE congratula -se muito especialmente pelo alargamento do Daphne aos 
PECO. Os Estados-Membros devem dar mais informação sobre os seus progressos mais 
recentes, já que os relatórios sobre as medidas aplicadas a nível nacional para combate do 
tráfico de mulheres não encontraram um equivalente em matéria de exploração sexual de 
crianças. A nova proposta realça a necessidade de uma recolha de dados coerente em toda a 
Europa. O CESE gostaria que os Estados-Membros fossem responsáveis neste domínio.   
 
Uma investigação ao abrigo do programa deveria considerar a possibilidade de se adoptarem 
medidas legislativas para além das acções de sensibilização. A título de exemplo, o CESE já 
recomendou a elaboração de regras comunitárias rigorosas sobre a adopção transfronteiriça e 
os funcionários e as ONG que trabalham com crianças, bem como de legislação prevenindo as 
viagens para o estrangeiro de pedófilos já identificados para turismo sexual, o aliciamento 
através da Internet e uma obrigação geral dos fornecedores de conteúdos da Internet de 
protegerem as crianças na rede.  
 
O CESE entende ser essencial que o programa incentive iniciativas transfronteiras. 

 
– Contacto:  Alan HICK 

    (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-Mail : Alan.Hick@esc.eu.int) 
 
 

7.  PROTECÇÃO DO AMBIENTE 
 
• Meio marinho 

Relatora: M. SÁNCHEZ MIGUEL   (Trabalhadores – E) 
 

-         Referência: COM(2002) 539 final –  CESE 578/2003 
 

-         Acções fundamentais: 
 
O CESE acolhe favoravelmente o documento da Comissão sobre a estratégia de protecção do 
meio marinho, na medida em que a mesma representa o início do debate com todas as partes 
interessadas na conservação e protecção daquele. 
 
No entanto, o CESE solicita, vistos os trágicos e cada vez mais frequentes casos de poluição das 
águas marítimas, uma maior vontade política da parte dos Estados-Membros para aplicar a 
legislação vigente e a responsabilização efectiva de todos quantos causam tais danos. 
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A estratégia de protecção dever-se-ia basear na eficácia, i.e. a capacidade real de influência da 
UE em questões ligadas ao meio marinho (águas costeiras e territoriais,  zonas económicas 
exclusivas e águas internacionais), valorizando os instrumentos legislativos (os vinculativos ou os 
simples acordos e convenções) e os instrumentos económicos (acordos comerciais e programas 
de financiamento a países terceiros). 
 

–  Contacto:  Johannes KIND  
   (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)  

• Teor de enxofre dos combustíveis navais 
 Relator: D. RETUREAU  (Trabalhadores – F) 

 
-   Referência: COM(2002) 595 final – volume II – 2002/0259 COD –  CESE 580/2003 

 
-   Contacto:   Johannes KIND  
    (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

8.   SEGURANÇA ALIMENTAR 
 

• Luta contra a febre aftosa 
     Relator: J-P. BASTIAN  (Empregadores – F) 
 
-   Refe rência: COM(2002) 736 final – 2002/0299 CNS – CESE 577/2003 
 
-   Acções fundamentais: 
 
O Comité considera indispensável um novo quadro comunitário de luta contra a febre aftosa e 
sublinha que há que favorecer um sector de produção animal sustentável, tendo em conta as 
exigências dos cidadãos europeus em matéria de bem-estar animal, a evolução da produção agrícola 
e do comércio e a necessidade de preservar o bom funcionamento do mercado único. Um sector de 
produção animal sustentável assenta num política de saúde animal que integre os novos resultados 
científicos disponíveis e as novas tecnologias. 
 
O CESE formula observações específicas sobre: 
 

• a prevenção da doença; 
• medidas a desencadear em caso de foco de febre aftosa; 
• planos de intervenção; 
• investigação e desenvolvimento. 

 
 -   Contacto:  Silvia CALAMANDREI  
     (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)  

 

• Identificação e registo de ovinos e caprinos 
 
 Relator: J. DONNELLY (Interesses Diversos – IRL) 

 
-   Referência: COM(2002) 729 final – 2002/0297 CNS –  CESE 582/2003 
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-   Acções fundamentais: 
 
O Comité apoia a proposta da Comissão relativa à identificação e registo de ovinos e caprinos  e 
considera que urge desenvolver um método eficiente e eficaz de rastreio rápido e de identificação dos 
animais na UE. O CESE regista que o relatório final de 2002 do projecto IDEA (executado pelo JRC) 
recomendou o estabelecimento de um sistema de identificação electrónica. Todavia, algumas destas 
recomendações não estão reflectidas na proposta. O CESE gostaria de realçar que a proposta não 
prevê o estabelecimento de um sistema harmonizado e centralizado de registo e identificação dos 
animais. Permite, com efeito, que os Estados-Membros criem o seu próprio sistema nacional, 
impondo-lhes a obrigação de informarem os restantes Estados-Membros e a Comissão. Dado o 
carácter intracomunitário do comércio de animais, os operadores e as autoridades locais beneficiariam 
com o acesso a um sistema europeu centralizado de identificação e registo que assegurasse um 
rastreio eficaz ao nível europeu. 
 
-  Contacto:    Silvia CALAMANDREI  
    (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  

 

• EET (encefalopatias espongiformes transmissíveis)/Alargamento do 
período previsto para as medidas de transição 

 Relator: L. NIELSEN  (Interesses Diversos – DK) 
 

-   Referência: COM(2003) 103 final – 2003/0046 COD – CESE 587/2003 
  
– Acções fundamentais: 

 
No que respeita ao alargamento do período previsto para as medidas de transição relativas 
às EET, o Comité considera desmoralizador para a actuação da UE que a Comissão e os 
Estados-Membros, por razões mais ou menos aceitáveis, não cumpram os prazos fixados em 
conjunto. E isso é especialmente verdade quando se trata do domínio da veterinária e da saúde 
pública, que representa praticamente metade dos textos comunitários dedicados ao mercado interno. 
 
A situação actual exige um prolongamento do período de transição, mas é de evitar voltar a adiar o 
prazo e a concomitante incerteza que acarreta. 
 

-   Contacto:   Silvia CALAMANDREI  
    (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  

 
 

• Aditivos alimentares com excepção dos corantes e dos edulcorantes 
 Relator : J. DONNELLY  (Interesses Diversos – IRL) 

 
-   Referência: COM(2002) 662 final – 2002/0274 COD – CESE 581/2003 
  
-   Contacto:   Silvia CALAMANDREI 
   (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
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9.  PESCAS/AGRICULTURA 
 
• Pescas/Consequências da reestruturação do sector 
 Relator : E. CHAGAS  (Trabalhadores – P) 

 
-   Referência: COM(2002) 600 final –  CESE 579/2003 

 
-   Acções fundamentais: 

 
 O plano de acção para compensar as consequências sociais, económicas e regionais da 
reestruturação do sector das pescas da União Europeia  foi apresentado num momento crítico para o 
sector europeu das pescas, em que se impõe a tomada de medidas corajosas com vista a assegurar 
a perenidade da actividade da pesca comunitária em termos duradouros e sustentáveis, o que 
necessariamente passa pela recuperação dos recursos haliêuticos. Face às decisões adoptadas pelo 
Conselho de Ministros de Dezembro de 2002, algumas das consequências serão em parte limitadas 
e as verbas disponíveis reduzidas, uma vez que, por opção do Conselho, se mantêm em vigor 
algumas das medidas que a Comissão pretendia eliminar reafectando os respectivos fundos. 
 
O CESE apela à Comissão para que assegure os meios adequados para fazer face a essas 
dificuldades e às conhecidas carências de meios técnicos, infra-estruturas e formação. O CESE 
considera que só com o reforço das verbas do IFOP e criando uma linha de apoio específico às 
questões sociais, será possível um quadro sustentado de apoio ao sector e aos seus profissionais. 
 

-   Contacto:   Silvia CALAMANDREI 
    (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
 

• Pescas/Acordos com países terceiros 
 Relator: G. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses Diversos – E) 

 
-    Referência: COM(2002) 637 final – CESE 583/2003 
  
-     Contacto:   Silvia CALAMANDREI  
   (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)  

 

• Aquicultura/Desenvolvimento sustentável 
 Relatora: M. L. SANTIAGO (Empregadores – P) 

 
-   Referência: COM(2002) 511 final – CESE 595/2003 
 
-   Acções fundamentais: 

 
 O CESE aprova o documento da Comissão sobre aquicultura e vê com agrado o facto de o 

Conselho, juntamente com a Comissão, ir proceder à análise e à aplicação de iniciativas apropriadas 
no sector da aquicultura sustentável na EU. O CESE considera fundamental que o desenvolvimento 
do sector se efectue de uma forma equilibrada sem constrangimentos ambientais nem quebra de 
qualidade e segurança do produto final. O Comité refere ainda o papel essencial da investigação, da 
formação profissional contínua e o papel das mulheres no desenvolvimento do sector. 
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A cooperação entre produtores, através das organizações de produtores e das cooperativas, é 
essencial para o desenvolvimento do mercado, estabilidade e organização da oferta. Igualmente 
importante para uma melhor resolução dos problemas do sector é a cooperação entre a 
administração, a comunidade científica e os produtores devidamente organizados. Por último, o 
Comité tece considerações sobre a segurança e a qualidade dos produtos. 
 

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

___________________________ 


