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  A reunião plenária de 17 e 18 de Julho ficou assinalada pela participação de 
Anna DIAMANTOPOULOU, membro da Comissão Europeia, que proferiu um discurso sobre a 
"Política da União em matéria de emprego e assuntos sociais" e de Claus FREDERIKSEN, ministro 
do Emprego da Dinamarca, que apresentou as prioridades do programa da Presidência dinamarquesa. 
A cada uma destas duas intervenções seguiu-se debate. O Comité também debateu e adoptou a 
actualização do Regimento. 
 
 

1. CONSUMO 
 

• "Os serviços de interesse geral"  
 Relator: B. HERNÁNDEZ BATALLER (Interesses Diversos – E)  
 

–  Referência:  Parecer exploratório – CES 307/2002 fin 
 
– Pontos principais: 

 
  R. PRODI, presidente da Comissão Europeia, solicitou ao Comité Económico e Social 
a elaboração deste parecer exploratório quando da plenária de Novembro de 2001 e, 
subsequentemente, por carta de 10 de Janeiro de 2002. 
 
  A missão relevante que os serviços de interesse geral desempenham na vida diária 
dos cidadãos confere-lhes um valor próprio no modelo social europeu. Para esse efeito, o Comité 
considera que: 
 
– se deveria inserir no artigo 3º do Tratado CE uma referência à prestação de serviços de 

interesse geral, como uma das acções da Comunidade para atingir os seus objectivos;  
– é necessário que a Comissão apresente uma proposta de directiva-quadro que consolide os 

princípios políticos relativos aos serviços de interesse económico geral. Em determinados 
casos, será conveniente ter em vista directivas sectoriais específicas que complementam a 
directiva-quadro; 

– se deve criar um regime de protecção e de informação para garantir os direitos dos 
consumidores e um acesso rápido e eficaz aos serviços; 

– para uma modernização negociada da organização destes serviços, são fundamentais a 
informação, consulta e participação dos utentes, designadamente as associações de 
consumidores, e, em matéria de organização dos serviços, os trabalhadores e seus 
representantes; 

– poderia criar-se um Observatório dos serviços de interesse geral, que tenha por finalidade 
avaliar as condições de prestação destes serviços nos Estados-Membros; 

– com base na distinção entre actividades económicas e não económicas, se devem excluir da 
aplicação das regras de concorrência e das disposições relativas ao mercado interno os 
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serviços relacionados com os sistemas educativos nacionais, a afiliação obrigatória no regime 
de base de segurança social, bem como os serviços que prestam as entidades de índole social, 
caritativa e cultural sem fins lucrativos; 

– é necessária uma ênfase específica na prestação e financiamento dos serviços públicos de 
radiodifusão, para garantir a protecção dos direitos fundamentais. 

 

– Contacto:  Raffaele Del FIORE 
   (Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail:raffaeledelfiore@esc.eu.int) 
 
 

2. COESÃO E POLÍTICA REGIONAL 
 

• Estratégia de coesão económica e social da UE 
 Relator: C. CHRISTIE (Trabalhadores – RU) 
 

– Referência: Parecer de iniciativa – CES 866/2002 
 

– Pontos principais: 

 
  O Comité pretende, com o presente parecer, dar o seu contributo para o debate sobre 
o futuro da política de coesão. Face aos resultados alcançados até à data e às dificuldades objectivas 
que tal política enfrentará no futuro próximo, o Comité salienta os desafios com os quais a UE se verá 
confrontada (alargamento, globalização, exacerbação da dinâmica centro-periferia, estabilidade 
macroeconómica, etc.) para delinear as acções que, a seu ver, deverão ser empreendidas, 
particularmente as seguintes: 
 

• manutenção das ajudas ao abrigo do Objectivo nº 1 após 2006; 

• superação do impacto estatístico negativo do alargamento na média do PIB per capita; 

• aumento do limite máximo de 0,45% do PIB estabelecido para os Fundos Estruturais; 

• criação de um mecanismo no orçamento para estabilizar o rendimento regional em caso de 
choque económico inesperado; 

• reforço do sistema de iniciativas comunitárias; 

• adopção de um método aberto de coordenação para fazer face aos problemas de coesão 
económica e social específicos das regiões do Objectivo nº 2; 

• prioridade aos investimentos nas regiões desfavorecidas. 
 

– Contacto:  Roberto PIETRASANTA 
    (Tel.: 00 32 2 546 9313 – e-mail:roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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• "O futuro da política de coesão, na perspectiva do alargamento e da 
mutação para a economia do conhecimento" 

 Relator: H. MALOSSE (Empregadores – F) 
 

– Referência: Parecer de iniciativa – CES 848/2002 
 

– Pontos principais: 

 
  Neste aditamento a parecer ao parecer sobre o "Segundo relatório sobre a coesão 
económica e social", adoptado em 25 de Abril de 2001, o Comité pronuncia-se por uma profunda 
reforma dos princípios, condições gerais, formação e modalidades de política de coesão na perspectiva 
do alargamento da UE aos PECO. 
 
  Para simplificação do procedimento, o Comité preconiza a criação de um Fundo único, 
suficientemente flexível, que contribua para mais simplicidade e visibilidade. 
 

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

 
 

3. MEIO EMPRESARIAL, COMÉRCIO, MERCADO INTERNO 
 

• A fiscalidade directa das empresas  
 Relator: H. MALOSSE (Empregadores – F) 
 

– Referência: parecer de iniciativa – CES 850/2002 
 

– Pontos principais: 

 
  O CESE apoia, em primeiro lugar, as propostas da Comissão Europeia que visam 
acelerar a adopção de disposições destinadas a evitar a dupla tributação, e, em particular, apoia a 
proposta de constituição de um "Fórum Conjunto da UE para os Preços de Transferência". 
 
  O CESE considera indispensável criar condições de transparência dos regimes fiscais 
na União Europeia, que precedam o estabelecimento de condições de concorrência leal. Nesta óptica, 
a quarta opção proposta pela Comissão, de uma base de tributação harmonizada, é a única que 
corresponde a tal objectivo. 
 
  O objectivo de uma base de tributação harmonizada para todas as empresas da UE é 
compatível com a soberania fiscal dos Estados-Membros e das regiões da UE, pois preserva a sua 
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competência para fixar o nível da tributação. É de salientar que a base de tributação harmonizada, pelo 
seu efeito de transparência , permitiria aos agentes económicos exercer uma forte pressão sobre as 
autoridades nacionais, o que não é possível actualmente, dada a opacidade dos regimes fiscais. 
 
  O CESE concorda com que o processo a favor de uma base de tributação 
harmonizada seja experimentado pelas sociedades que hajam optado por um estatuto europeu, 
entendendo-se que não se trata de lhes conceder um privilégio em matéria de pressão fiscal 
relativamente às outras empresas. A seu favor, contudo, e para tornar atraente o estatuto europeu,  
poder-se-ia propor-lhes uma base de tributação consolidada, de acordo com a segunda opção da 
Comissão Europeia, o que representaria uma vantagem em matéria de simplificação para as empresas 
com actividades transnacionais. 
 

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

• Controlo das concentrações 
 Relator: G. LAGERHOLM (Empregadores – S) 
 

– Referência: COM(2001) 745 final – CES 862/2002 
 

– Pontos principais: 

 
  O Comité louva a Comissão por ter lançado o debate sobre os instrumentos para 
melhorar globalmente o sistema europeu de controlo das concentrações e se ter esforçado por avançar 
com propostas construtivas nesse sentido, na preocupação de acelerar e simplificar o processo 
europeu de controlo das operações de concentração. 

  
  O parecer do Comité trata em pormenor as questões jurisdicionais, substantivas e 
processuais levantadas pelo Livro Verde. 
 

– Contacto:  João PEREIRA DOS SANTOS 
   (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 

• Regime especial das agências de viagens 
 Relator: K. WALKER (Empregadores – RU) 
 

– Referência: COM(2002) 64 final – 2001/0041 (CNS) – CES 852/2002 
 

– Pontos principais: 
 
  O Comité congratula-se com o propósito da Comissão, mas: 
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– lamenta que os Estados-Membros possam aplicar discricionariamente o cálculo da margem 

global de lucro, 
–  manifesta a sua preocupação com as potenciais complexidades do regime de dispensa, 
– prevê que surjam dificuldades no cumprimento efectivo pelos operadores económicos sediados 

fora da EU; neste caso, o incentivo à relocalização dos operadores económicos comunitários 
em locais off-shore não será eliminado. 

 

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

• Direito europeu dos contratos 
 Relator: D. RETUREAU (Trabalhadores – F) 
 

– Referência: COM(2001) 398 final – CES 836/2002 
 

– Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS 
   (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
• Alfândega 2007 
 Relator: J. SIMPSON (Interesses Diversos – RU) 
 

– Referência: COM(2002) 26 final –2002/0029 COD – CES 837/2002  
 

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

• Melhorar o funcionamento dos sistemas de tributação no mercado 
interno (programa “Fiscalis 2007”) 

 Relator: BENTO GONÇALVES (Interesses Diversos – P) 
 

– Referência: COM(2002) 10 final – 2002/0015 COD – CES 851/2002  
 

– Pontos principais: 

 
  O Comité emite parecer favorável à proposta da Comissão de dar continuidade ao 
primeiro “Fiscalis”, adaptando-o às novas realidades do mundo da economia e da fiscalidade, 
dedicando particular atenção aos países candidatos e – tal como o Comité teve ocasião de recomendar 
em 1997 – alargando o “Fiscalis 2007” ao importante domínio da fiscalidade directa. 
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– Contacto:  Alberto ALLENDE 
    (Tel.: 00 32 2 546 9679 – e-mail:alberto.allende@esc.eu.int) 
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• Estratégia para o Mercado Único 
 Relator: K. WALKER (Empregadores – RU) 
 

– Referência: COM(2002) 171 final – CES 871/2002  
 

– Pontos principais: 
 
  A presente Comunicação é a terceira revisão anual da Estratégia para o Mercado 
Interno lançada em Novembro de 1999. Reúne os vários componentes da política do mercado interno 
num único documento e fornece aos decisores linhas de orientação para os próximos 18 meses. 
Baseia -se numa análise detalhada dos domínios em que o mercado interno ainda tem de ser 
melhorado. Define uma série de acções orientadas destinadas a preencher essas lacunas. 
 
  O Comité nota que a Comissão admite que falhou alguns dos seus prazos, incluindo no 
que diz respeito ao Plano de Acção para a Melhoria da Regulamentação, para o qual o Comité já tinha 
chamado a atenção noutro parecer. Contudo, o Comité concorda com a afirmação da Comissão de 
que cabe aos Estados-Membros, ao Parlamento Europeu e ao Conselho grande parte da 
responsabilidade por esta falta de progresso. 
 
  Tem de ser cumprido um certo número de condições particulares para que possa ser 
concluído o processo de transposição da legislação europeia para as legislações nacionais, por forma a 
produzir o necessário grau de harmonização capaz de tornar o mercado interno uma realidade. As 
mais importantes são: 
 

• transposição da legislação de uma forma uniforme e em tempo útil; 

• criação da necessária capacidade administrativa que possibilite uma implementação efectiva; 

• exercício da vontade política como garantia de cumprimento. 
 
  O Comité aprova estes objectivos na generalidade, bem como a prioridade que a 
Comissão lhes atribuiu nas seguintes áreas: 
 

• modernizar os mercados; 

• melhorar as condições da actividade económica; 

• satisfazer as necessidades dos cidadãos; 

• antecipar o alargamento. 
 

–  Contact: Jakob ANDERSEN 
   (Tel.: 00 32 2 546 9258 – e-mail:jakob.andersen@esc.eu.int) 
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4. ALARGAMENTO 
 

• A Roménia na via da adesão 
 Relatora: S. BEDOSSA (Interesses Diversos – F) 
 

– Referência: Parecer de iniciativa – CES 858/2002 
 

– Pontos principais: 

 
  Para que a adesão da Roménia tenha êxito, é essencial que se reconheça o papel 
crucial da sociedade civil organizada num Estado democrático, não só em teoria, mas na prática, 
mediante o diálogo social mas também o diálogo civil ainda pouco desenvolvidos. 
 
  De um modo geral, o CESE considera que a Roménia realizou progressos no respeito 
dos critérios de Copenhaga e na adopção do acervo comunitário, se bem que tais progressos não 
signifiquem forçosamente maior capacidade administrativa e melhoria na execução do acervo 
comunitário 
  

– Contacto: Nicola MURRAY 
   (Tel.: 00 32 2 546 9628 – e-mail:nicola.murray@esc.eu.int) 
 

• A Eslovénia na via da adesão  

 Relator: S. CONFALONIERI (Interesses Diversos – I) 
 

– Referência: Parecer de iniciativa – CES 870/2002 
 

– Pontos principais: 
 
  O Comité congratula-se com os progressos para a adesão realizados pela Eslovénia. 
 
  Sublinha que a Eslovénia demonstra a maior disponibilidade e capacidade para 
estabelecer relações com a União em todos os campos, desde o político-institucional ao económico e 
social, bem como no plano cultural e da comunicação. Confirmam-no, nomeadamente, a transposição e 
a aplicação de 90% dos capítulos do acervo comunitário, por um lado, e, por outro, o desenvolvimento 
dos intercâmbios e da cooperação, cujos principais parceiros são, por ordem de importância, a 
Alemanha, a Itália, a França e a Áustria. 
 
  O Comité sublinha a importância estratégica da adesão da Eslovénia à EU para a 
estabilidade da zona dos Balcãs. 
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  A Eslovénia conquistou e está a reforçar a sua posição em mercados de indiscutível 
importância para a União. No seu parecer, o Comité analisa: 
 
– As identidades histórico-culturais e as minorias na perspectiva da adesão à União; 
– O processo de transição, o progresso das privatizações, a abertura ao investimento estrangeiro, a 

política de emprego, o mercado de trabalho;  
– O papel dos parceiros sociais e as estratégias de desenvolvimento para o futuro; 
– As realidades eslovenas relativamente ao ambiente, transportes, turismo, serviços sociais, defesa 

dos consumidores. 
 
  O Comité observa que, na Eslovénia, a passagem de um sistema monocrático para 
uma democracia pluralista, a conversão da economia colectivizada numa economia de mercado, a 
subsequente transformação da sociedade, a alteração das relações sociais, das necessidades e das 
aspirações, que norteiam os comportamentos individuais e colectivos, orientam-se pelos modelos 
existentes na UE. 

 
– Contacto: Jacques KEMP 
   (Tel.: 00 32 2 546 9810 – e-mail:jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

5. EMPREGO, ASSUNTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 
 

• Nova estratégia comunitária de saúde e segurança no trabalho 
–  Relator: T. ETTY (Trabalhadores – NL) 
 

– Referência: COM(2002) 118 final – CES 855/2002 
 

– Pontos principais: 
 
  O Comité Económico e Social Europeu desempenhou o seu papel neste processo 
através do seu parecer exploratório de Julho de 2001. Muitos elementos do anterior parecer  foram 
acolhidos pela Comissão. São abordados os principais problemas relativos à saúde e à segurança no 
trabalho. Convém notar que o que falta visivelmente neste esboço de proposta é um plano de acção. 
Esta omissão é preocupante. O Comité considera que existe uma relação directa entre esta e as 
preocupações que reiterou em vários pareceres que emitiu durante os últimos anos sobre a falta de 
recursos. O Comité apela à Comissão para que apresente o mais rapidamente possível um plano de 
acção sobre a aplicação da estratégia. 
 
  As secções referentes ao sexo e à idade da parte analítica da comunicação da 
Comissão, não se reflectiram na parte do documento orientada para a acção. Os valores em relação 
às consequências da "não qualidade" do trabalho parecem ser demasiado baixos. 
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  O Comité nota com interesse o modo como o Comissão tenciona promover o 
bem-estar no trabalho. 
 
  Um elemento importante do parecer exploratório do Comité são as sugestões de 
coordenação aberta. Ter-se-ia apreciado um apoio mais firme a esta proposta. Os Estados-Membros 
deveriam ser obrigados, em vez de serem simplesmente encorajados, a realizarem em conjunto 
objectivos precisos, para reduzirem as doenças e os acidentes relacionados com o trabalho. 
 
  O Comité está de certo modo desapontado com a relativa falta de atenção concedida 
às pequenas e médias empresas. 
 
  Não há nada na comunicação que faça referência ao reconhecimento das doenças 
relacionadas com o trabalho. O Comité subestima a importância da harmonização das estatísticas 
sobre doenças e acidentes relacionados com o trabalho. 
 
  O Comité gostaria de apoiar a ideia da Comissão de criar um "observatório dos 
riscos", e dar uma atenção especial aos novos riscos. 
 
  O Comité recomenda vivamente à Comissão que garanta que a sua política de 
concursos públicos inclua disposições sobre saúde e segurança. Os contratos devem ser celebrados 
apenas com os adjudicatários que tenham adoptado políticas e práticas adequadas em matéria de 
saúde e segurança. 
 

– Contacto: Alan HICK 
   (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail:alan.hick@esc.eu.int) 
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• Auxílios estatais ao emprego 

 Relator-geral: G. ZÖHRER (Trabalhadores – A) 
 

– Referência: JO C 88/2 de 14 de Abril de 2002 – CES 864/2002 
 

– Pontos principais: 

 
  O Comité aprova na generalidade a proposta da Comissão. No entanto: 
 

• a proposta de regulamento deveria aplicar-se também aos auxílios estatais concedidos a 
projectos de "emprego protegido", não devendo, portanto, a sua actividade ser confundida com 
a de uma empresa comercial; 

• o Comité propõe que se defina no artigo referente às empresas e organizações do domínio 
social um limite máximo geral de 20% para o montante dos auxílios;  

• uma eventual alteração à recomendação da Comissão de 3 de Abril de 1996 relativa à 
definição de pequenas e médias empresas, durante o período de vigência do presente 
regulamento devia também ser tida em consideração;  

• os jovens que, no âmbito de uma formação profissional dual, já tiveram um contrato de 
trabalho, devem igualmente ser incluídos nesta definição; 

• os limites de idade propostos afiguram-se ao Comité demasiado inflexíveis; 

• o período médio para o cálculo da taxa de desemprego de, pelo menos, dois anos afigura-se 
demasiado longo; 

• a definição escolhida pela Comissão é demasiado restritiva; 

• deveria aplicar-se um método mais simples para o cálculo do montante do auxílio. 
 

– Contacto: Alan HICK 
   (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail:alan.hick@esc.eu.int) 

 
• Saúde e segurança no local de trabalho – trabalhadores 

independentes  

Relatora: Christa SCHWENG (Empregadores – A) 
 

– Referência: COM(2002) 166 final – 2002/0079 (CNS) – CES 863/2002 
 

– Pontos principais: 

 
  O CESE congratula -se com o facto de a Comissão ter avançado com um instrumento 
não vinculativo, mas deplora que não vinque suficientemente a diferença entre trabalhadores por conta 
própria e trabalhadores por conta de outrem. O CESE entende que a inclusão dos trabalhadores 
independentes na legislação em matéria de saúde e segurança no local de trabalho apenas tem razão 
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de ser nos casos em que os trabalhadores por conta própria incumbam os seus trabalhadores de 
executar tarefas que representem algum risco para a sua saúde e segurança. 
 
  O CESE realça igualmente que a Directiva-Quadro 89/391, transposta pelos 
Estados-Membros para a sua legislação nacional, estabelece os direitos e as obrigações dos 
trabalhadores e das entidades patronais. Esta divisão muito clara da Directiva-Quadro passaria a ser 
impossível com a inclusão dos trabalhadores independentes. 
 
  Seria conveniente que a recomendação do Conselho não se circunscrevesse a 
medidas legislativas, mas previsse também medidas para sensibilizar o trabalhador independente para a 
segurança e a saúde no local de trabalho. 
 
  O CESE saúda e apoia as recomendações quando preconizam o acesso dos 
trabalhadores independentes a serviços e organismos capazes de lhes fornecerem informações 
relevantes. Aprova do mesmo modo as recomendações de acções de formação contínua. 
 

– Contacto: Alan HICK 
   (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail:alan.hick@esc.eu.int) 
 

• A integração das pessoas com deficiência na sociedade 

 Relator: CABRA DE LUNA (Interesses Diversos – E) 
 

– Referência: Parecer de iniciativa – CES 853/2002 
 

– Pontos principais: 
 
  As propostas concretas do Comité para a integração das pessoas com deficiência na 
sociedade são: 
 
– definir a nível da UE um programa de acção específico em matéria de deficiência, 
– apoiar o estabelecimento de um método de coordenação aberto em matéria de deficiência, 
– assegurar e reforçar a participação de organizações de pessoas com deficiência no diálogo civil a 

nível da UE, incluindo a disponibilidade de adequados financiamentos e mecanismos de consulta, 
– aprovar uma directiva da UE baseada no artigo 13º que proíba a discriminação de pessoas com 

deficiência em todos os aspectos da vida. 
 
  Para aumentar os níveis de emprego de pessoas com deficiência, os 
Estados-Membros devem assegurar a rápida e adequada aplicação da directiva da UE sobre a 
igualdade de tratamento no local de trabalho; a Comissão Europeia deve propor o reforço da actual 
orientação 7 das Orientações para as Políticas de Emprego; os parceiros sociais a nível da UE devem 
propor novas iniciativas para o emprego de pessoas com deficiência; as directivas sobre contratos 
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públicos deveriam permitir aos poderes públicos incluir o emprego de pessoas com deficiência como 
critério de adjudicação e, finalmente, o Inquérito à Força de Trabalho da UE deverá incluir 
permanentemente informação sobre a situação dos deficientes no mercado de trabalho. 
 
  O Comité Económico e Social Europeu compromete-se a incluir a deficiência no seu 
trabalho e a envolver-se activamente na avaliação do Ano Europeu das Pessoas com Deficiência. 
 

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

• Reagrupamento familiar 
 Relator-único: D. MENGOZZI (Interesses Diversos – I) 
 

– Referência: COM(2002) 225 final – 1999/0258 (CNS) – CES 857/2002 
 

– Pontos principais: 
 
  A nova proposta circunscreve-se a uma série de procedimentos mais restritivos do 
que os previstos. As alterações reflectem a orientação prevalecente no debate do Conselho. 

 
  As modificações propostas que parecem ter consequências mais graves são as 
seguintes: 
 
– A condição de ter "uma perspectiva fundamentada de obter um direito de residência duradoiro".  
 
– A derrogação contemplada permite a um Estado-Membro determinar se, no caso de crianças com 

idade superior a doze anos, se "satisfaz os critérios cujo exame está previsto na legislação desse 
Estado-Membro na data da adopção da directiva".  

 
– Os prazos para a resposta ao pedido de reagrupamento são alargados de seis para nove meses. 
 
– Os Estados-Membros poderão exigir que o requerente tenha residido legalmente no seu território 

até dois anos. 
 
– Os "laços familiares" poderão ser submetidos a verificações (nº 2 do artigo 5º) por meio de 

entrevistas e outras investigações que os Estados-Membros considerem necessárias. 
 
– "Sanções e recursos", em que se considera normal exigir que o cidadão de um país terceiro tenha 

um comportamento moral irrepreensível. 
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  O Comité manifesta a sua perplexidade frente às importantes alterações introduzidas 
ao texto de 1999. Todavia, o Comité não deseja emitir um parecer contrário à proposta, com a 
esperança, mais que com a convicção, de que esta última leitura leve rapidamente a uma conclusão 
dos trâmites e à aprovação definitiva do documento. 

 
– Contacto: Alan HICK 
   (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail:alan.hick@esc.eu.int) 

 

• Painel de avaliação relativo à execução da agenda de política social 
 Relator: J.-M. BLOCH-LAINE (Interesses Diversos – F) 
 Co-relator: C. KORYFIDIS ( Trabalhadores – EL) 
 

– Referência: COM(2002) 89 final – CES 856/2002 
 

– Pontos principais: 
 
  A Comité entende participar de modo activo na avaliação intercalar da Agenda, em 
2003, exercício que não é tão longínquo quanto isso. Contudo, deseja salientar o seguinte: 
 
  Este reconhecimento da natureza multi-dimensional da pobreza constitui um passo em 
frente. Todavia, é necessário prosseguir mais além nesta via. O que se deverá colocar na "linha de 
mira", por mais longa que seja, é o acesso ao conjunto dos direitos fundamentais. A União Eutropeia 
devia dedicar maior imaginação e maior atenção às questões do direito de asilo e da imigração; e devia 
estar mais atenta, em tempo oportuno, às consequências sociais do "alargamento". Neste painel de 
avaliação, não se encontra suficientemente a ênfase que se deveria dar ao papel assumido pelos 
"serviços sociais privados sem fins lucrativos" de interesse geral na Europa. Para a concretização da 
Agenda de Política Social, importaria igualmente considerar os agrupamentos não institucionais criados 
e animados por pessoas ditas "excluídas". No que respeita às disparidades que se registam na União 
Europeia entre as regiões e em matéria de desemprego e de exclusão, o CESE salienta a necessidade 
de reforçar as sinergias entre as políticas do emprego e as políticas regionais. Finalmente, o Comité 

recorda a necessidade de prosseguir a difícil aplicação de indicadores relativos à qualidade . 
 

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

• Alteração do programa Sócrates II 
 Relator: G. BERNABEI (Empregadores – I) 
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– Referência: COM(2002) 193 final – CES 854/2002 
 

– Pontos principais: 
 
  O Comité considera positiva a proposta de alteração técnica sobre as modalidades de 
concessão dos auxílios financeiros aos projectos a título do presente programa. Por conseguinte, o 
Comité recomenda à Comissão que, em particular, para além da oportuna revisão da aplicação positiva 
dos princípios de simplificação e de proporcionalidade atribua a devida importância às normas de 
co-financiamento em apreço, e convém reflectir sobre a necessidade de: 1) garantir coerência, 
coordenação e transparência à multiplicidade e complexidade das intervenções descentralizadas numa 
Europa alargada; 2) melhorar a informação e a divulgação dos resultados; 3) realizar maiores e 
melhores sinergias com os outros programas comunitários; 4) assegurar a eficácia do novo projecto de 
indicadores, normalização e comparabilidade dos dados, bem como de monitorização e controlo para 
efeitos de avaliações de impacto apropriadas e de uma maior valorização e orientação programática 
das acções do programa Sócrates; 5) simplificar e acelerar mais os processos, sobretudo no atinente 
aos pagamentos de subvenções, que são frequentemente muito modestas.  
 

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

6. PRODUTOS AGRÍCOLAS E GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 
 

• Protecção das indicações geográficas e denominações de origem  
 Relator: J. M. de las HERAS CABAÑAS (Interesses Diversos – E) 
 

– Referência: COM(2002) 139 final – 2002/0066 CNS – CES 684/2002 
 

– Pontos principais: 

 
  O Comité apoia o sistema de protecção das IGP/DOP como forma eficaz de proteger 
os direitos dos consumidores, que corresponde a legítimas expectativas em matéria de produção 
alimentar segura e de qualidade. 
 
  O Comité considera necessário combater a utilização fraudulenta de uma 
denominação e convida a Comissão e o Conselho a reforçarem as disposições relativas ao controlo; 
convida ainda a Comissão a elaborar uma estratégia o mais agressiva possível para reforçar a 
protecção das IGP e DOP no contexto dos Acordos ADPIC, de maneira que seja equivalente à 
protecção e  às exigências em vigor no mercado comunitário. 
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  No intuito de aumentar o número de produtos tradicionais, o Comité considera que 
outros produtos agrícolas poderiam perfeitamente ser incluídos no Anexo II do Regulamento 2081/92. 
 
  O Comité apoia as novas alterações propostas pela Comissão com a intenção de 
proteger os direitos de reconhecimento das denominações europeias à escala mundial. Assim, todos os 
membros da OMC se poderão opor a um registo, o que permite, por outro lado, evitar conflitos. 
 
  Para o Comité, é lógico elaborar uma política de reciprocidade e oferecer aos países 
terceiros a possibilidade de registarem os seus produtos no mercado comunitário, desde que os nossos 
produtos beneficiem de idêntica protecção nesses países. 
 
  Por último, o Comité sublinha a importância da promoção de produtos protegidos pelas 
DOP/IGP. 
 

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

• Transferência transfronteiras de OGM  
 Relator: ESPUNY MOYANO (Empregadores – E) 
 

– Referência: COM(2002) 85 final – 2002/0046 (CNS) – CES 846/2002 
 

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

• Comercialização de sementes de plantas oleaginosas e de fibras 
 Relator: J. C. SABIN (Interesses Diversos – F) 
 

– Referência: COM(2002) 232 final – 2001/0105 (CNS) – CES 847/2002 
 

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

7. AMBIENTE, ENERGIA E INVESTIGAÇÃO 
 

• Investigação e Energia 
 Relator: G. WOLF (Interesses Diversos – D) 
 

– Referência: Aditamento a parecer – CES 838/2002 
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– Pontos principais: 

 
 Um dos pontos principais das conclusões dos Conselhos de Lisboa, de Gotemburgo e de 
Barcelona é a garantia de um fornecimento de energia económico, não prejudicial para o ambiente e 
durável. 

 
  O Comité recomenda à Comissão que elabore uma estratégia europeia para uma 
investigação energética integrada que sirva de inspiração a um futuro programa europeu de 
investigação energética. 
 
  As vertentes temáticas do programa de investigação a conceber deveriam ter em 
conta não só todos os aspectos relevantes para os utilizadores – como agregados familiares, edifícios, 
indústria e transportes – mas também as várias técnicas de aprovisionamento, transformação, 
distribuição e utilização, a poupança de energia integrada e o desenvolvimento de novos conceitos. 
 
  O Comité exorta os governos, a indústria e os centros de investigação dos 
Estados-Membros a colaborarem numa estratégia europeia desta natureza e a associarem-se ao 
programa europeu de investigação energética. 
 

– Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS 
   (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Responsabilidade ambiental 
 Relatora: Maria Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – E) 
 

– Referência: COM(2002) 17 final – 2002/0021 (COD) – CES 868/2002 
 

– Pontos principais: 
 
  O CESE acolhe favoravelmente o regime de responsabilidade ambiental, por, com o 
seu efeito dissuasivo e preventivo, poder favorecer uma melhor aplicação das disposições ambientais,  
 
  Assinala alguns limites, sobretudo a respeito do âmbito de aplicação, a limitação dos 
danos causados à biodiversidade apenas aos espaços protegidos pela Rede Natura 2000 e as 
derrogações, sempre que existem tratados internacionais relativos às mesmas matérias.  
 
  O Comité convida, além disso, a uma definição mais precisa do conceito de 
"biodiversidade", de "entidade qualificada" para agir no âmbito da responsabilidade ambiental, de "dano 
ambiental" e da repartição das competências entre as várias autoridades, para evitar sobreposições e 
duplicações. 
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  No que respeita à "garantia financeira", o CESE exprime preocupação pelo facto de a 
não obrigatoriedade da cobertura de seguro poder diminuir a eficácia da proposta e afirma que seria 
conveniente a criação de fundos nacionais ou territoriais financiados através da cobrança de sanções 
económicas, previstas para o incumprimento das directivas do Anexo I. 
 

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

• Alteração – Redes Transeuropeias (RTE) de Energia 
 Relator: A. M. von SCHWERIN (Trabalhadores – D) 
 

– Referência: COM(2001) 775 final – 2001/0311 (CNS) – CES 865/2002 
 

– Contacto: Siegfried JANTSCHER 
   (Tel.: 00 32 2 546 9287 – e-mail:siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 

• Regras de participação –IDT (Euratom) 
 Relator: H. MALOSSE (Empregadores – F) 
 

– Referência: COM(2001) 823 final/2 – 2001/0327 (CNS) – CES 867/2002 
 

– Contacto:  João PEREIRA DOS SANTOS 
   (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Exportação e importação de produtos químicos perigosos 
 Relator: G. SKLAVOUNOS (Interesses Diversos – EL) 
 

– Referência: COM(2001) 803 final – 2001/0026 ACC – CES 844/2002 
 

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

• Controlo – Fontes radioactivas 
 Relator: G. WOLF (Interesses Diversos – D) 
 

– Referência: COM(2002) 130 final – CES 843/2002 
 

– Contacto: Siegfried JANTSCHER 
   (Tel.: 00 32 2 546 9287 – e-mail:siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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8. POLÍTICA DOS TRANSPORTES 
 

• Livro Branco – Transportes 2010  
 Relator: GARCIA ALONSO (Empregadores – E) 
 

– Referência: COM(2001) 370 final – CES 869/2002 
 

– Pontos principais: 

 
  No entender do CESE, a principal objecção que se pode fazer ao Livro Branco é o 
tratamento excessivamente uniforme dos problemas identificados e das soluções propostas, tanto no 
âmbito territorial como a nível económico, social, ambiental, cultural, etc. As situações e circunstâncias 
verificadas nos quinze Estados-Membros são diferentes e requerem, por conseguinte e na medida do 
possível, soluções diferentes. Por outro lado, considera que: 
 
– Certas medidas propostas para reequilibrar os modos de transporte não devem constituir uma 

distorção da concorrência. O CESE endossa entretanto a aplicação do princípio da «concorrência 
regulada» aos serviços de interesse económico geral, como é o caso do transporte público nas 
suas diversas modalidades. 

 
– O carácter estratégico do transporte de mercadorias para o desenvolvimento dos países e para o 

abastecimento de regiões de montanha, isoladas, insulares ou ultraperiféricas, de menor potencial 
económico não deverá ser esquecido. O objectivo de integrar os transportes no contexto e na 
estratégia do desenvolvimento sustentável deve procurar reorientar a procura para os modos de 
transporte menos utilizados, mais seguros e mais compatíveis com o ambiente, a fim de se 
alcançar uma distribuição modal mais equilibrada. 

 
– No documento, o papel dado aos transportes públicos é insuficiente, no que respeita à mobilidade 

dos cidadãos. Importa promover meios de transporte alternativos ao transporte privado rodoviário, 
sem penalizar o transporte rodoviário. 

 
– Por último, deveriam ser integrados, de maneira mais explícita, nos objectivos da política de 

transportes e nos seus programas de acção, a melhoria do rendimento energético e da eficácia do 
transporte. Entre as medidas concretas a adoptar, poderia figurar a promoção da utilização de 
veículos pesados mais eficientes e o uso de combustíveis alternativos. 

 

– Contacto: Luís LOBO 
   (Tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail:luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Programa intermodal – MARCO POLO 
 Relator: Ph. LEVAUX (Empregadores – F) 
 

– Referência: COM(2002) 54 final – 2002/0038 COD – CES 842/2002 
 

– Pontos principais: 
 
  O Comité aprova no seu conjunto a proposta de regulamento do programa Marco 
Polo, todavia, considera oportuno que seja completado por medidas de incentivo muito concretas, entre 
as quais: 
 
–  Reforçar os controlos e as sanções em caso de infracção à legislação social; 
– Financiar com fundos públicos as infra-estruturas de transferência modal; 
– Exigir aos operadores um compromisso sobre a continuidade dos novos serviços; 
– Prever desde já as modalidades para o prolongamento do programa até 2010; 
–  Confiar a um comité de gestão o acompanhamento contínuo das acções empreendidas 
– Prever a possibilidade de acções que integrem acessoriamente o transporte aéreo e o 

transporte por conduta; 
– Autorizar projectos localizados no território de um único Estado-Membro, com impacte 

positivo nos transportes internacionais; 
– Elaborar um "Guia europeu" das plataformas multimodais incluindo as respectivas 

características. 
 
  Para evitar a congestão rodoviária e melhorar as prestações ambientais do sistema 
europeu de transportes no seu conjunto, objectivos do programa Marco Polo, o Comité sublinha a 
necessidade de uma abordagem política global de modo a modificar determinadas práticas económicas 
e a incrementar adequadamente as fontes de financiamento. 
 

– Contacto:  Raffaele Del FIORE 
   (Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail:raffaeledelfiore@esc.eu.int) 
 

• Céu único europeu – Realização do céu único 
 Relator: B. TOSH (Empregadores – RU) 
 

– Referência:  COM(2001) 123 final – 2001/0060 COD 
    COM(2001) 564 final – 2001/0235-0236-0237 COD – CES 839/2002 
 

– Pontos principais: 
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  O CESE considera que muitos pormenores, nas propostas da Comissão, deverão ser 
aperfeiçoados, no que diz respeito, em especial, ao funcionamento preciso do novo quadro, às regras 
de consulta, à fixação e vigilância dos objectivos. 
 
 
  Mais especificamente, o CES considera que:  
 
– são indispensáveis medidas adicionais para aumentar a capacidade das pistas e desenvolver outras 

infra-estruturas em terra, minimizando os impactos ambientais locais, se se quiser optimizar a 
capacidade do espaço aéreo; 

– a premissa de que a segurança tem prioridade sobre todos os demais aspectos das propostas 
deveria estar presente em todos os elementos das mesmas. Para tal, espera-se que se 
estabeleçam normas e que estas sejam objecto de actualização permanente; 

– importa que a Comunidade disponibilize instrumentos adequados para I&D de ponta, a fim de 
assegurar a criação e manutenção de centros de excelência; 

– o regime de tarifação aplicável aos utilizadores do espaço aéreo deve ser transparente, de modo a 
assegurar os incentivos adequados para que os investimentos correspondam à procura dos 
utilizadores; 

– finalmente, a entidade regulamentadora europeia deve assegurar que o sistema de pagamentos 
reconhece e recompensa o impacto dos investimentos em qualquer ponto da cadeia. 

 

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

• Alteração – Recusa de embarque 
 Relator: B. GREEN (Empregadores – DA) 
 

– Referência:  COM(2001) 784 final – 2001/0305 COD – CES 840/2002 
   

– Contacto: Raffaele Del FIORE 
   (Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail:raffaele.del.fiore@esc.eu.int) 
 
 

• Segurança das aeronaves de países terceiros 
 Relator: SANTILLAN CABEZA (Trabalhadores – E) 
 

– Referência:  COM(2002) 8 final – 2002/0014 COD – CES 841/2002 
 

– Contacto: Siegfried JANTSCHER 
   (Tel.: 00 32 2 546 9287 – e-mail:siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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9. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS – GOVERNAÇÃO 
 

• Disposições relativas aos comités que assistem a Comissão 
 Relator: HERNÁNDEZ BATALLER (Interesses Diversos – E) 
 

– Referência:  COM(2001) 789 final – 2001/0313 AVC 
       2001/0314 COD 
      2001/0315 CNS 
      2001/0316 CNS – CES 861/2002 
 

– Pontos principais: 
 
  A proposta da Comissão visa definir as normas destinadas à harmonização e 
simplificação do procedimento consultivo (comitologia). 
 
  O Comité sublinha a importância da proposta da Comissão, que constitui um passo 
importante em direcção a uma estratégia coordenada que simplifique a legislação comunitária e 
melhore a governabilidade da Europa. 
 
  Assim, o Comité propõe: 
 

• em primeiro lugar, que o procedimento de informação, aplicável ao Parlamento Europeu seja 
alargado ao Comité Económico e Social Europeu; 

• em segundo lugar, que os comités que assistem a Comissão e em que participam 
representantes da sociedade civil sejam devidamente informados em função das suas 
competências. 

 

– Contacto: Fritz RATH 
   (Tel.: 00 32 2 546 9250 – e-mail:fritz.rath@esc.eu.int) 
 

________________________ 
 
 


