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  A reunião plenária de 18 e 19 de Junho de 2003 contou com a participação de 
Jean Luc Dehaene, vice-presidente da Convenção Europeia. 
 

1. PROTECÇÃO SOCIAL  
 

• Cartão europeu de seguro de doença 

 Relator: DANTIN (Salariados – F) 
 

– Referência: COM(2003) 73 final – CESE 751/2003 
 

– Acções fundamentais: 
 
 O Comité congratula-se com a introdução do cartão de seguro de doença. A iniciativa, pelas 

facilidades que irá oferecer, representa um contributo importante para a livre circulação e, 
deste modo, reforçará a cidadania europeia.  

 

 A mais longo prazo, o que se pretende é um único cartão que funcione a nível nacional e 
europeu. Para evitar problemas derivados da expiração da validade do cartão, este deveria ser 
automaticamente renovado pelo organismo emitente para os períodos de validade dos direitos 
ou, inexistindo período de validade, o cartão deveria ter um período de validade idêntico ao 
cartão nacional.  

 
 O aspecto gráfico do cartão deve ser "europeizado" para que, à semelhança do passaporte 

europeu ou do euro, simbolize a cidadania europeia e reforce o sentimento de pertença à União 
Europeia.  

 
 Na segunda fase e, mais ainda na terceira, haverá que proteger os dados pessoais.  
 

– Contacto:   Stefania Barbesta 
        (Tel.:  00.32.2.546.95.10 – E-Mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

                  2.   PME 

•  Microempresas e pequenas empresas 
 Relator: PEZZINI   (Empregadores – I) 
 

–      Referência: Parecer de iniciativa –  CESE 752/2003 
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–      Acções fundamentais: 

  

 O parecer, com base no livro verde sobre empresariabilidade apresentado recentemente pela 
Comissão, foca os temas principais da acção política que favorecerá o surgimento de novas 
empresas. 

 Sublinha-se a validade da Carta Europeia das pequenas empresas, mas solicita-se que lhe seja 
atribuída natureza jurídica e que sejam aplicadas as propostas, entre outras, do Parlamento 
Europeu. 

 Na terceira parte sugere-se uma reorientação dos programas e políticas comunitárias, 
porquanto promovem o nascimento e o desenvolvimento das pequenas e microempresas. 

 
 

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

 
 

3. ESPAÇO EUROPEU DE LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA 
 

• Reconhecimento mútuo das decisões de expulsão dos nacionais de 
países terceiros 

 
 Relator: PARIZA CASTAÑOS (Salariados – E) 
 
– Referências : COM(2003) 49 final – 2003/0019 (CNS) – CESE 756/2003 
 
– Acções fundamentais: 

 
A Directiva 2001/40/CE parte de um pressuposto errado ao estabelecer o reconhecimento 
mútuo das decisões em matéria de expulsão de nacionais de países terceiros sem que exista 
legislação comum sobre imigração e asilo. Com esta directiva, o Conselho persiste em 
"construir uma casa pelo telhado". O mecanismo de reconhecimento mútuo de decisões de 
expulsão deveria inscrever-se no âmbito de uma legislação comum de imigração e de asilo. 
Enquanto tal legislação não existir, os Estados-Membros deverão colaborar para a execução de 
decisões de expulsão motivada por razões que a sua própria legislação não prevê ou porventura 
refuta expressamente. O Comité considera que a aplicação desta directiva não assegura 
devidamente certas garantias previstas na Carta dos Direitos Fundamentais e da Convenção 
Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. 
 
O CESE entende também que as decisões de afastamento ou de regresso forçado não podem 
limitar-se às decisões administrativas, podendo ocorrer intervenção dos tribunais, e nos 
procedimentos de afastamento, o Estado-Membro de execução deve garantir ao destinatário da 
decisão uma verdadeira protecção jurídica baseada na legislação em vigor no referido Estado.  
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O Comité concorda com a Comissão quando esta propõe políticas de regresso voluntário. Por 
consequência, importa referir que as expulsões e o regresso forçado são decisões muito 
graves, que devem ser tomadas unicamente em situações excepcionais. As decisões de 
expulsão devem basear-se numa ameaça grave e actual para a ordem pública ou para a 
segurança nacional, sancionada por um tribunal. 

 
  A nova proposta de decisão do Conselho destina-se a que os custos reais derivados da 

aplicação de uma decisão de afastamento, quando este não possa ser executado a expensas do 
nacional do país terceiro em causa, sejam suportados pelo Estado-Membro autor dessa 
decisão, para evitar desequilíbrios financeiros na aplicação da Directiva 2001/40/CE.  
 
Os mecanismos de compensação financeira respeitantes às decisões de afastamento serão 
mais eficazes quando existir uma política comum de imigração e de asilo.  

 
– Contacto:    Alan Hick 

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

4.  TRANSPORTES 
 

•  Segurança dos túneis / Rede Rodoviária Transeuropeia 
   Relator: LEVAUX   (Empregadores – F) 

 
–     Referências: COM(2002) 769 final – 2002/0309 COD –  CESE 746/2003 
 
–   Acções fundamentais: 

 
Embora o CESE apoie a proposta da Comissão, considera que alguns pontos centrais necessitam de 
uma série de aditamentos e melhoramentos, nomeadamente: 

 
- alargamento do âmbito de aplicação da directiva aos túneis rodoviários com mais de 500 metros, 

tendo em vista a harmonização dos requisitos de segurança; 
- Não entende e, por conseguinte, não concorda com as possibilidades de adopção de medidas 

divergentes das previstas na directiva; 
- propõe que se proceda a uma formação específica dos condutores de veículos pesados com peso 

superior a 16 toneladas, certificada na carta de condução; 
- o responsável pela segurança, no centro do dispositivo previsto pela directiva, deve ser 

independente em relação à Direcção do túnel e a sua competência verificada. 
 

Por fim, no que diz respeito à questão delicada do financiamento de projectos de infra-estruturas deste 
tipo, o Comité propõe a criação de um "fundo europeu de infra-estruturas de transporte" e anuncia que 
elaborará um parecer de iniciativa em que analisará mais concretamente todos os aspectos do 
financiamento. 

 
–     Contacto:     Siegfried Jantscher  

        (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail. Siegfried.Jantscher@esc.eu.int) 
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•  Atribuição de faixas horárias /Verão 2004 
   Relator-Geral: GREEN  (Empregadores – DK) 

 
–      Referências: COM(2003) 207 final – 2001/0140 COD –  CESE 754/2003 
 
–   Contacto:    Luís Lobo 
                    (tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

 
5.   PROTECÇÃO DO AMBIENTE / SAÚDE PÚBLICA 

 

•  Poluição por navios /sanções 
   Relator: CHAGAS  (Salariados – P) 
   Co-Relatora: BREDIMA SAVOPOULOU (Empregadores – EL) 

 
–     Referências: COM(2003) 92 final – 2003/0037 COD –  CESE 755/2003 
 
–   Acções fundamentais: 

 
 O CESE recomenda que a Comissão reconsidere as seguintes questões: 

 
- termo "negligência grosseira", com o objectivo de encontrar um termo mais adequado com o 

mesmo alcance que o pretendido pela proposta de directiva e susceptível de interpretação e 
aplicação uniformes nos diferentes Estados-Membros; e  

- a pertinência de incluir a poluição acidental no âmbito da directiva.  
- O CESE sublinha firmemente que as sanções não devem ser desproporcionadas; 
- Mais especificamente, deve fazer-se uma distinção entre poluição intencional e poluição 

acidental. Em caso de poluição intencional, as sanções não podem ser objecto de seguro 
devido às condições impostas pelas apólices de seguro. Em caso de poluição acidental, as 
sanções devem poder ser objecto de seguro; 

- O CESE apela a que a Comissão apresente propostas sobre o tratamento e a protecção dos 
comandantes e das tripulações envolvidos em acidentes de navegação de modo a evitar 
detenções desnecessárias antes de ser realizada uma investigação completa tendo em conta 
o art. 292º da UNCLOS (libertação imediata das embarcações das tripulações). 

 
–     Contacto:     Luís Lobo  

          (tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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•  Emissões de COV / Tintas 
   Relator: SEARS (Empregadores – UK) 

 
–      Referências: COM(2002) 750 final – 2002/0301 COD –  CESE 750/2003 
 
–   Contacto:     Johannes Kind 
                    (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

•  Águas balneares 
 Relator: BUFFETAUT  (Empregadores – F) 
 

–      Referências: COM(2002) 581 final – 2002/0254 COD –  CESE 749/2003 
 
– Acções fundamentais: 

 

 O CESE reconhece o interesse de uma nova directiva que tenha em conta os progressos 
científicos e técnicos. Insiste na necessidade de a directiva se limitar a recomendações 
realistas, com interesse real em matéria de saúde pública; a este respeito, apoia a exclusão das 
águas de recreio do âmbito da directiva, regista com agrado a aplicação de requisitos 
obrigatórios mais exigentes e recomenda que se incentivem as técnicas mais modernas e mais 
fiáveis, bem como as que possibilitem a informação célere das autoridades envolvidas e do 
público. Considera que o perfil das águas balneares definido no Anexo III deve definir melhor a 
natureza das poluições em causa e necessita de ser revisto para não incluir disposições 
inaplicáveis na prática. Solicita que sejam precisadas as medidas de transição entre as antigas e 
as novas normas. 

 O CESE, dada a grande diversidade das zonas balneares em toda a União Europeia, insiste no 
respeito do princípio de subsidiariedade, chave de um bom governo da Europa. 

 
–   Contacto:     Johannes Kind  

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

•  Emissão de poluentes pelos motores de combustão interna 
 Relator: BARROS VALE  (Empregadores – P) 
 

–      Referências : COM(2002) 765 final – 2002/0304 COD –  CESE 744/2003 
 

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

 

 6.    INVESTIGAÇÃO 
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•  Domínio espacial (Livro Verde) 
 Relator: BUFFETAUT   (Empregadores – F) 
 

–     Referências : COM(2003) 17 final –  CESE 745/2003 
 

–     Acções fundamentais: 
 

 O Comité Económico e Social Europeu considera que o lugar da Europa no domínio espacial 
deve ser fruto de uma vontade política decidida e de arbitragens orçamentais claras. A 
introdução de uma competência partilhada e ou paralela no domínio espacial no futuro tratado 
constitucional europeu proporcionaria à União Europeia os meios políticos, legislativos e 
financeiros para definir e aplicar uma política espacial forte que nomeadamente deveria: 

• garantir uma acesso autónomo ao espaço, para a Europa;  

• contribuir para a sua autonomia estratégica;  

• desenvolver um programa científico de excelência;  

• promover as aplicações ao serviço dos cidadãos e das políticas sectoriais da União 
Europeia;  

• coordenar um programa de investigação dual das tecnologias espaciais para garantir a 
nossa independência no cumprimento das actividades civis, comerciais, de segurança e de 
defesa.  

 

 A Europa dispõe de capacidades científicas, técnicas e industriais de primeiro plano no sector 
espacial. O exemplo do projecto Galileo indica claramente que não se pode vacilar, sob pena de 
ver o soberbo capital espacial europeu dilapidar-se. A questão fundamental é se a União 
Europeia possui vontade política e força económica para conservar a sua independência e 
continuar a fazer parte da elite espacial mundial. 

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

 

 7.   SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
 

•  Agência europeia /Segurança das redes 
   Relator: LAGERHOLM (Empregadores – S) 

 
–      Referências: COM(2003) 63 final – 2003/0032 COD –  CESE 747/2003 
 
–   Contacto:     Raffaele Del Fiore  
                    (Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
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•  Resultados/Planos de acção eEurope 2002 
   Relator: KORYFIDIS  (Salariados – EL) 

 
–      Referências: COM(2003) 66 final  –  CESE 748/2003 
 
–   Contacto:      Raffaele Del Fiore 
                      (Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)  

 
 

8.   MERCADO ÚNICO 
 

•  Serviços de investimento 

  Relatora: BOVING    (Empregadores – D) 
 
–   Referências : COM(2002) 625 final – 2002/0269 COD –  CESE 741/2003 
 
–   Contacto:   Nemesio Martinez   
                     (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

•  Simplificação das acções judiciais 
 Relator: FRANK von FÜRSTENWERTH   (Empregadores – D) 
 

–      Referências : COM(2002) 746 final –  CESE 742/2003 
 
–      Contacto:   Jakob Andersen  
                    (Tel.: 0032 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 

 

•  Compatibilidade electromagnética 
 Relator: GREEN   (Empregadores – DK) 
 

–     Referências : COM(2002) 759 final  – 2002/0306 COD –  CESE 743/2003 
 
–     Contacto:    Jakob Andersen  
                    (Tel.: 0032 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
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9.   FISCALIDADE 
 

•  PAC-Serviço de viagem /IVA 
 Relator:  BARBADILLO LÓPEZ (Empregadores – E) 

 

−   Referências: COM(2003) 78 final – 2003/0230(COD) – CESE 753/2003 
 

− Contacto:   Alberto Allende 
                          (Tel.: 00 32 2 546 9679 – e-mail: alberto allende@esc.eu.int) 

 
    


