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  A reunião de 10 e 11 de Dezembro contou  com a participação do Comissário 
Barnier, que interveio  perante a assembleia sobre a política de coesão e sobre a Conferência 
Intergovernamental, bem como de representantes das organizações da sociedade civil organizada dos 
futuros Estados-Membros. 
 
  Ademais, por proposta dos 3 questores, a assembleia adoptou  o Estatuto do 
Membros. 
 
1. ESTRATÉGIA DE LISBOA E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS 

ECONÓMICAS E SOCIAIS 
 
• Resolução sobre a Estratégia de Lisboa – CESE 

 
Referências: CESE 1698/2003 
 
– Pontos principais: 
 
1.  Na resolução em resposta à solicitação da Comissão para que expresse o seu ponto de 
vista sobre os progressos até agora realizados na aplicação da Estratégia de Lisboa, o Comité salienta 
que a Estratégia apenas atingirá os seus objectivos de competitividade internacional, de progresso 
económico, social e ambiental e de desenvolvimento sustentável se se renovar profundamente o 
método, o ordenamento político institucional e os instrumentos de cooperação para a sua realização. 
Chega a esta conclusão com base nas suas próprias observações e nas questões debatidas numa 
importante conferência organizada, em Outubro, pelo Comité. 
 
2.  Para obviar a esta situação, o Comité defende uma abordagem mais dinâmica, que se 
traduza, no plano institucional, por uma coordenação reforçada para garantir o relançamento do 
crescimento económico europeu assente num grau de importância adequado das realidades 
económicas, sociais e ambientais, num quadro de interacção permanente entre estes factores, ou seja, 
assente no desenvolvimento sustentável e num sistema europeu competitivo. 
 
3.  A resolução salienta ainda a importância fulcral do diálogo com e entre os parceiros 
sociais, ao nível europeu e nacional, para levar a bom porto as reformas tendentes, em particular, ao 
reforço da educação e da formação, a um melhor funcionamento do mercado de trabalho, bem como 
dos regimes de protecção social, garantindo-lhes a sustentabilidade e a melhoria. 
 
4.  Para além do empenho efectivo das instituições europeias e dos Estados, o êxito da 
Estratégia de Lisboa pressupõe que ela seja: 
 
− efectivamente compreendida e aceite pela opinião pública, o que exige, em especial, o reforço 

da sua compreensão e credibilidade; 
− apoiada pelos actores socioprofissionais da democracia participativa. 
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5.  Pelo seu lado, o Comité pretende agir como observatório permanente da aplicação da 
Estratégia de Lisboa e, em especial:  
 
– contribuir para o desenvolvimento do diálogo público, envolvendo directamente nesta 

avaliação os representantes da sociedade civil;  
 
– manter uma estreita concertação com os conselhos económicos e sociais nacionais e 

organizações similares sobre a aplicação da Estratégia de Lisboa;  
 
– promover a divulgação das iniciativas europeias e nacionais dos meios socioprofissionais que 

contribuam para o êxito da Estratégia de Lisboa;  
  
– prosseguir a apresentação, anualmente, na Cimeira da Primavera, de um relatório de avaliação 

sobre a aplicação da Estratégia de Lisboa 
 
– Contacto: Jakob ANDERSEN  
   (Tel: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

• Orientações gerais de política económica 
 
– Relator: DELAPINA (Trabalhadores – AT) 
 
– Referências : Parecer de iniciativa – CESE 1618/2003 
 
– Pontos principais: 
 
  Nos últimos três anos, a economia europeia registou um crescimento económico 
preocupantemente baixo e são poucas as perspectivas de uma retoma rápida, vigorosa e sustentável, 
devido à falta de procura interna. Particularmente inquietante é a escassa actividade de investimento. 
A meta de 2010 para a concretização dos objectivos de Lisboa afigura-se, por conseguinte, irrealista. 
 
  Apesar do pouco êxito obtido, a definição das GOPE tem-se mantido inalterada, 
consistindo na combinação de uma política macroeconómica voltada para a estabilidade com medidas 
de flexibilização centradas na contenção de custos na área da oferta. A tese de que a política de 
estabilidade é bastante para gerar automaticamente crescimento não tem sido confirmada. O aumento 
da flexibilidade e a redução dos custos não conseguem inverter o fenómeno da escassez da procura. 
Esta política de estabilidade exclusivamente vocacionada para a melhoria das condições da oferta 
torna-se, pois, restritiva. Ademais, continua a não haver qualquer indício de que a política 
macroeconómica da UE se está a esforçar por iniciar uma dinâmica própria de crescimento. 
 
  Ao contrário da Comissão e do Conselho, o CESE é da opinião de que só uma 
reorientação radical da política económica – e, em especial, da macroeconómica – poderá resolver os 
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bloqueios europeus internos a um relançamento conjuntural duradouro e promissor. A UE terá de se 
socorrer dos seus pontos fortes se quiser voltar a colocar a sua economia na via do crescimento e do 
pleno emprego. Tal requer uma política económica activa, expansionista e coordenada, que tenha em 
conta os ciclos macroeconómicos. Ora essa política macroeconómica equilibrada, visando 
expressamente o pleno emprego, depende sobretudo, além das medidas de contenção de custos na 
área da oferta, do reforço da procura. 
 
  A coordenação da política económica na União Europeia tem-se revelado ineficaz na 
actual crise económica. Certas regras acusam demasiada rigidez e inaptidão para responderem aos 
desafios práticos e a interacção entre instituições deixa a desejar. Prevêem-se amplas reformas, 
essencialmente destinadas a criar um espaço de manobra que permita à política económica reagir com 
maior flexibilidade aos desafios económicos que actualmente se apresentam. Só assim a Europa se 
poderá libertar da crise de crescimento e de emprego que a afecta. Quanto aos seus pontos fortes 
comprovados no passado, sobretudo a capacidade de aliar estabilidade social e inovação, o Comité 
está optimista de que será possível realizar com sucesso reformas que permitirão reabilitá-los. 
 
  Outro aspecto positivo a assinalar é o destaque conferido pelas "orientações gerais" 
ao papel dos parceiros sociais neste processo de coordenação. Ademais, no entender do Comité, a 
cimeira social tripartida para preparação de cada Conselho europeu deve ser transformada num 
verdadeiro fórum de concertação em prol do crescimento e do emprego. 
 
  O Comité chama expressamente a atenção para o facto de a condição de uma melhor 
coordenação das políticas económicas não ser apenas requerida para a zona euro, mas dizer 
basicamente respeito toda a União Europeia. 
 
– Contacto: Alberto ALLENDE 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

• Revisão intercalar da agenda de política social 
  
– Relator: JAHIER (Intérêts divers – IT) 
 
– Referência: COM(2003) 312 final – CESE 1614/2003 
 
– Pontos principais: 
 
  O CESE regozija -se pelo facto de todas as acções previstas na Agenda de Política 
Social de 2000 terem sido executadas e reitera a sua firme convicção de que é fundamental que se 
mantenham as linhas de acção projectadas para a futura agenda, mesmo num período de crise ou de 
estagnação económica. 
 
  O CESE reconhece a necessidade de garantir a continuidade das acções, dos 
investimentos e dos métodos, aprofundando, em particular, a vertente social da legislação, os 
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investimentos Em capital humano e social e a evolução da economia social e dos vários agentes, a fim 
de realizar eficaz e completamente os objectivos de coesão e desenvolvimento social definidos na 
Estratégia de Lisboa. 
 
  O CESE reitera a necessidade incontornável de disponibilizar dados actualizados que 
permitam o acompanhamento e a supervisão permanentes, tendo em vista procurar formas mais 
eficazes e inovadoras de avaliação conjunta. Para preparar o debate político que terá início no Outono 
de 2004, o CESE manifesta, desde já, o seu interesse em participar activamente neste processo. 
 
– Contacto: Pierluigi BROMBO 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

2. Serviços de interesse geral 
 
•  Livro Verde/Serviços de interesse geral 
 
– Relator: HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas – ES) 
 
– Co-relator: HENCKS (Trabalhadores – LU) 
 
– Referência: COM(2003) 270 final – CESE – CESE 1607/2003 
 
– Pontos principais: 
 
  Por ocasião da consulta sobre o Livro Verde da Comissão, o Comité confirma as suas 
orientações no âmbito dos serviços de interesse geral. 
 
  O parecer do Comité recomenda : 
 
– a apresentação, pela Comissão, de uma proposta de directiva-quadro sobre os serviços 

económicos de interesse geral, destinada a consolidar: os princípios, as grandes orientações 
do direito comunitário, as formas de financiamento, a selecção das formas de organização e 
de regulação, os procedimentos de avaliação dos desempenhos, os direitos dos utentes; 

 
– a criação no Tratado de uma base jurídica ad hoc;  
 
– promover um elevado nível de protecção dos consumidores e a participação democrática dos 

utentes e dos trabalhadores em questão; 
 
– o respeito do princípio da subsidiariedade, em virtude do qual cabe às competentes 

autoridades nacionais, regionais e locais definir, organizar, financiar e fiscalizar os serviços 
de interesse geral; 
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– criação de um mecanismo que permita aplicar a subsidiariedade com critérios que introduzem 

a subsidiariedade funcional e não apenas a territorial;  
 
– a definição da noção de compensação do custo das obrigações de serviço público; 
 
– com base na distinção entre actividades económicas e não económicas, devem excluir-se da 

aplicação das regras de concorrência, os serviços relacionados com os sistemas de educação 
nacionais e a filiação obrigatória no regime de base de segurança social, bem como os que 
prestam as entidades de índole social, caritativo e cultural sem fins lucrativos. 

 
– Contacto: Raffaele Del FIORE  
    (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

3. TRANSPORTE 
 

•  Infra-estruturas de transporte 
 
– Relatores: ALLEWELDT (Trabalhadores – DE) 
   LEVAUX (Empregadores – FR) 
   RIBBE (Actividades Diversas – DE) 
 
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1611/2003 
 
– Pontos principais:  
 
  O CESE entende que, no futuro, a política de transportes deve, sem dúvida, ser uma 
das áreas centrais de acção da política de sustentabilidade e de protecção do ambiente. 
 
  Sublinhara, portanto, a necessidade de ampliar os corredores de transportes na Europa 
Meridional e Oriental, melhorando desse modo as condições de desenvolvimento dos transportes na 
região mediterrânea.  
 
  Os projectos de infra-estruturas de interesse europeu só cumprem a sua função se 
corresponderem a interesses económicos, políticos e sociais e os tiverem em conta. Para tal, é 
necessária a participação de associações empresariais, empresas de transportes, sindicatos e 
associações ambientais e representativas dos consumidores. 
 
  O CESE sublinha ainda que:  
 
– Importa assegurar a intermodalidade dos corredores RTE, havendo para tal que definir critérios de 

qualidade compreensíveis; 
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– Há que dar maior importância à utilização das vias de navegação interior de modo compatível 

com o ambiente e ao desenvolvimento do transporte marítimo de curta distância e a integração 
adequada na planificação dos corredores RTE; 

 
– Em ordem à expansão do transporte ferroviário, e tendo especialmente em conta a cooperação 

transfronteiriça e a ligação aos portos de mar, haverá que definir objectivos ambiciosos, mas 
viáveis. 

 
– Por último, no que se refere ao financiamento das infra-estruturas, o CESE propõe a criação de 

um Fundo Europeu destinado aos trabalhos das RTE prioritárias, cuja gestão seria entregue ao 
Banco Europeu de Investimento e constituído graças a uma taxa de 1 cêntimo por litro de todos os 
combustíveis consumidos em todas as estradas da UE por todos os veículos particulares, públicos 
ou profissionais de transporte de mercadorias ou de passageiros. 

 
– Contacto: Luís LOBO 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

•  Transferência de navios/registos  
 
– Relatora: BREDIMA SAVOPOULOU (Empregadores – EL) 
 
– Referência: COM(2003) 478 final – 2003/0180 (COD) – CESE 1612/2003 
 
– Contacto: Raffaele Del FIORE 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

4. FISCALIDADE E MERCADOS FINANCEIROS 
 

• A fiscalidade na União Europeia 
 
– Relator: NYBERG (Trabalhadores – SE) 
 
– Referências : Parecer de iniciativa – CESE 1621/2003 
 
– Pontos principais:  
 
  A política fiscal é uma componente da política macroeconómica que ocupa 

habitualmente uma posição central no debate político, tanto ao nível nacional como comunitário. Mas 
são grandes as disparidades na política fiscal dos Estados-Membros. 
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  As diferenças na política fiscal dos vários Estados-Membros não se manifestam 
apenas ao nível das taxas de tributação mas também na forma como é calculada a base tributável e na 
estrutura global do regime fiscal. Com efeito, as dificuldades em chegar a uma concepção comum 
sobre a fiscalidade não derivam apenas de opiniões políticas diversas. 
 
  A regra da unanimidade aplica-se a todas as decisões fiscais na UE. A proposta da 
Convenção implica um ligeiro abrandamento desta regra, mas nem o cálculo da base tributável nem as 
taxas de tributação são nela tratados. O CESE pronunciou-se já por diversas vezes a favor da revisão 
da regra da unanimidade nas questões fiscais. 
 
  As alterações propostas pela Convenção sobre o futuro da Europa têm o propósito de 
legitimar a acção comunitária não só pelos imperativos do mercado interno mas também pelo risco de 
distorções de concorrência. A Convenção propõe a adopção da regra da maioria qualificada nas 
questões de cooperação administrativa, de luta contra a fraude fiscal e a evasão fiscal e alega que, 
neste âmbito, o alcance da regra transcende a fiscalidade indirecta para abranger igualmente o imposto 
sobre as sociedades. 
 
  Como se vê, há uma única maneira de resolver todos estes problemas. A UE deverá 
ter a competência e, também, a possibilidade de deliberar por maioria qualificada nas questões da 
fiscalidade, uma vez que a capacidade de um país estabelecer os seus próprios impostos é fortemente 
condicionada pelo comportamento dos outros Estados-Membros, num mercado interno composto de 
vinte e cinco países. 
 
  A decisão por maioria qualificada deverá limitar-se a certos impostos. Entre eles terão 
de estar o imposto sobre as sociedades, o imposto sobre os rendimentos do capital e a tributação das 
actividades perigosas para o ambiente. A mesma terá de circunscrever-se aos impostos que podem 
afectar o funcionamento do mercado interno ou criar distorções de concorrência. Tal não se aplica às 
diferenças nacionais sem qualquer impacto no mercado ou na concorrência. A maioria qualificada, 
para além de apenas se dever aplicar a certos impostos, servirá para estabelecer níveis mínimos. 
 
– Contacto: Borbala SZIJ 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

• Valores mobiliários – transparência das informações 
  
– Relator: SIMON (Empregadores – FR) 
 
– Referências : COM(2003) 138 final – 2003/0045 (COD) – CESE 1619/2003 
 
– Pontos principais:  
 
  A melhoria da transparência financeira e contabilística das sociedades cujos valores 
mobiliários são objecto de negociação pública é um elemento essencial de confiança no 
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funcionamento dos mercados financeiros. Para além disso, uma maior harmonização das obrigações 
das sociedades na matéria é indispensável à integração dos mercados financeiros europeus, que 
constitui o objectivo do plano de acção para os serviços financeiros. 
 
  A proposta de directiva coloca, no entanto, questões, umas de princípio, outras 
técnicas, entre as quais a mais debatida é a publicação de informações trimestrais. 
 
  Esta questão é, no entanto, objecto de um verdadeiro debate. A publicação obrigatória 
de informações trimestrais é alvo de forte contestação por parte das empresas. De um modo geral, os 
investidores têm que gerir já um enorme fluxo de informação, de que prefeririam ver melhorada a 
qualidade mais do que aumentada a quantidade. 
 
  A publicação obrigatória de informações trimestrais teria, ainda, um impacto real nos 
emitentes em termos de custos, nomeadamente nas PME. Sobretudo a generalização de uma 
informação trimestral sobre os resultados poderia incentivar mais os investidores a optarem por uma 
lógica de curto prazo, o que, por um lado, aumentaria provavelmente a volatilidade dos mercados e, 
por outro, cercearia as empresas, obrigadas a justificar os seus resultados de três em três meses, de 
aplicarem uma estratégia a longo prazo. 
 
  Atentas todas estas objecções, a prudência manda que se aja por etapas, impondo 
unicamente a publicação de informações relativas à evolução do volume de negócios e da actividade 
no primeiro e terceiro trimestres. 
 
– Contacto: Borbala SZIJ 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

• IVA – Serviços postais 
 
– Relatora: KING (Empregadores – UK) 
 
– Referências : COM(2003) 234 final – 2003/0091 (CNS) – CESE 1620/2003 
 
– Pontos principais:  
 
  O Comité apoia a eliminação da distorção da concorrência nos serviços postais, mas 
preferiria a situação ideal da revogação da isenção de IVA a par da plena liberalização deste sector. 
 
  O CESE aprova a possibilidade de estabelecer uma taxa reduzida do IVA para as 
cartas e as pequenas encomendas e aceita a taxa normal para os serviços postais não clássicos (com 
excepção do correio sem endereço). 
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  O CESE crê também, firmemente, que a revogação da isenção não deve ter qualquer 
impacto nos preços ao consumidor particular de serviços postais. Mas receia que alguns 
Estados-Membros não apliquem a taxa reduzida de IVA aos serviços postais clássicos. 
 
– Contacto: Pawel OLECHNOWICZ 
  (Tel.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
 
 

5. RELAÇÕES EXTERNAS 
 

• O papel da sociedade civil no quadro da nova estratégia europeia para 
os países dos Balcãs Ocidentais 

 
– Relator: CONFALONIERI (Actividades Diversas – IT) 
 
−  Referências: Parecer exploratório – 1624/2003 
 
– Pontos principais:  
 
  A pedido da presidência italiana, o CESE elabora um parecer sobre "O papel da 
sociedade civil no âmbito da nova política europeia para os Balcãs Ocidentais". 
 
  O objectivo principal do parecer é determinar de que modo a sociedade civil poderá 
contribuir para a realização da Agenda de Salónica para os países dos Balcãs Ocidentais. 
 
  O Comité entende que o papel da sociedade civil organizada (SCO) é procurar 
garantir, no percurso de integração dos cinco países na UE, a consecução de objectivos de progresso 
social concretos e essenciais para os Balcãs. 
 
  O parecer do Comité visa nomeadamente contextualizar com um espírito crítico as 
oportunidades existentes e os pontos fortes que é preciso valorizar para reforçar o papel da SCO nos 
Balcãs Ocidentais. 
 
  O parecer versa na sua argumentação a importância política, institucional e cultural 
da sociedade civil, enunciando certas características actuais da SCO dos países dos Balcãs Ocidentais. 
O CESE propõe, em seguida, uma leitura da Agenda de Salónica na óptica do papel da sociedade 
civil. E, por último, considera algumas pistas que merecem ser exploradas para reforçar a SCO numa 
perspectiva regional, nacional e europeia . 
 
– O Comité analisa e sugere contribuições da sociedade civil organizada para a democracia e o 

desenvolvimento institucional; 
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– para o crescimento económico e o desenvolvimento humano; 
 
– para o pluralismo cultural e a cooperação internacional.   
 
  O parecer do CESE identifica os campos de intervenção para a organização da 
sociedade civil da Europa e dos Balcãs no quadro do reforço das instituições, da luta contra a 
criminalidade organizada e contra a corrupção, do desenvolvimento económico, e recomenda, 
nomeadamente, o acesso aos programas comunitários. 
 
  Para reforçar a sociedade civil organizada, importa valorizar a parceria internacional, 
garantindo a continuidade das iniciativas, e ultrapassar a desconfiança ideológica e a distância 
operacional entre as instituições estatais, as administrações locais e a SCO. 
 
  O CESE incentiva a interligação sistemática entre as várias componentes das SCO, a 
fim de reforçar a capacidade de consulta e de prestação de serviços dos parceiros sociais e 
económicos em matéria de consulta e de serviços e de destacar a importância das outras componentes 
da SCO. 
 
  Por fim, o CESE preconiza a realização de uma Cimeira Internacional sobre "O papel 
da sociedade civil no quadro da nova estratégia europeia para os Balcãs Ocidentais", destinada a 
sublinhar tanto a importância da SCO como as prioridades de intervenção. 

 
−  Contacto: Jacques KEMP 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

• A Europa alargada e os países vizinhos: um novo enquadramento para 
as relações com os nossos vizinhos orientais e meridionais 

 
– Relatora: ALLEWELDT (Trabalhadores – DE) 
 
– Referências: COM(2003) 104 final – CESE 1622/2003 
 
– Pontos principais:  
 
  O CESE pretende desempenhar um papel activo na questão da organização futura das 
relações com os países que, após o próximo alargamento, farão fronteira directa com a UE. 
 
  No parecer do CESE, recomenda-se uma melhor exploração dos acordos de parceria e 
cooperação. 
 
  O parecer sintetiza os resultados da viagem de estudo à República de Moldávia, 
Ucrânia e Bielorrússia e, mais tarde, faz uma apreciação global da política de vizinhança da União 
Europeia, bem como previsões em termos de consequências económicas para os 3 países em questão. 
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  O CESE aborda a problemática das fronteiras, cujos problemas centrais são a 
emigração maciça e  crescente e o fenómeno do tráfico de seres humanos. 
 
  O CESE descreve as funções e expectativas das organizações da sociedade civil em 
matéria de relações com a UE e comenta a política de apoio da EU, as reformas internas e as opções 
quanto às relações com a UE. 
 
  O CESE recomenda a definição de uma estratégia pro-activa em benefício da 
Bielorrússia, da República da Moldávia e da Ucrânia e define as tarefas prioritárias e projectos 
concretos, nomeadamente em prol da sociedade civil. 
 
  Para trabalhos posteriores do CESE, o parecer recomenda que se estabeleçam 
diálogos estruturados à imagem dos praticados com as organizações parceiras nos países aderentes 
sob a forma de "comités de ligação".  
 
  O CESE propõe a realização de um colóquio por forma a obter novas sugestões para a 
organização futura das relações com a UE. 
 
  Neste contexto, o CESE deveria igualmente reforçar os contactos com as 
organizações da Federação da Rússia. 
 
−  Contacto: Jacques KEMP 
   (Tel : 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

• Sistema de preferências pautais generalizadas  – SPG 2002-2005 
 
– Relator-Geral: PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
– Referências : COM (2003) 634 final – 2003/0259 (ACC) – CESE 1623/2003 
 
– Pontos principais:  
 
  Nas últimas décadas, a UE tem vindo sistematicamente a adaptar e a actualizar, em 
função das mudanças ocorridas, a sua política de concessão de preferências comerciais aos países em 
desenvolvimento. A última grande revisão do sistema de preferências pautais generalizadas (SPG) 
entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995, com um período de vigência de dez anos.  
 
  Tal significa que o sistema expira em 31 de Dezembro de 2004, sendo portanto 
necessário proceder a mais uma revisão. 
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  Inicialmente, a Comissão tencionava publicar um documento em Setembro de 2003 e 
nele incluir as suas propostas relativas ao novo regime, que deveria entrar em vigor em 1 de Janeiro 
de 2005. Posteriormente, decidiu adiar a introdução do novo sistema por um ano e apresentar uma 
proposta de regime provisório para o período em questão, regime esse que retomaria as orientações 
existentes com algumas alterações relativamente pouco significativas e de natureza essencialmente 
técnica. Prevê-se agora que o período de dez anos para o novo regime se inicie em 1 de Janeiro 
de 2006. 
 
  O Conselho solicitou ao Comité que emitisse parecer sobre a proposta de 
regulamento em apreço, a ser aprovado em 11 de Dezembro de 2003. Dada a urgência da consulta, foi 
nomeado A. PEZZINI para relator-geral do parecer, a ser apresentado à plenária em 10 de Dezembro 
de 2003. 
 
  O CESE concorda com a lógica subjacente à decisão da Comissão de adiar a 
introdução do novo regime definitivo SPG e de prorrogar a aplicação do actual regime, no mínimo, 
até 31 de Dezembro de 2005. 
 
– Contacto: Beatriz PORRES 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 
6. SAÚDE E PROTECÇÃO DO AMBIENTE 
 

•  Política Integrada de Produtos (PIP) 
 
– Relator: ADAMS  (Actividades Diversas – UK) 
 
– Referência: COM(2003) 302 final – CESE 1598/2003 
 
– Pontos principais:  
 
  O CESE vê a comunicação da Comissão como um ponto de partida que sublinha a 
necessidade de uma política ambiental proactiva e equilibrada tendente a criar uma produção e um 
consumo mais sustentáveis. 
 
  O Comité julga que a PIP pode dar um importante contributo para o desenvolvimento 
sustentável e para a concretização das prioridades da UE no que diz respeito à protecção do ambiente, 
mas podia ser reforçada por uma abordagem política mais clara e pormenorizada, sobretudo porque, 
gradualmente, a sociedade civil está a reconhecer a necessidade de alterar os padrões de 
desenvolvimento e de se orientar para uma produção e consumo genuinamente sustentáveis. 
 
  As parceria entre consumidores e produtores são essenciais; os consumidores 
esperam uma orientação da indústria e do governo, a indústria necessita da garantia do apoio dos 
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consumidores e de incentivos de mercado selectivos e bem precisos, o governo espera da sociedade 
civil mandato para novas iniciativas de sustentabilidade. Por consequência, o CESE insta com a 
Comissão Europeia para que aumente os seus esforços no sentido de conseguir uma estratégia de 
sustentabilidade. Em particular, a Comissão deveria  considerar os pontos que se seguem para 
estratégias políticas ou acções subsequentes que tenham em vista o desenvolvimento da PIP: 
 
Uma introdução mais completa sobre o papel da PIP na observância dos compromissos específicos 
assumidos a título do sexto programa de acção comunitário e de outros programas políticos conexos; 
 
Uma indicação clara da orientação e âmbito das inovações futuras necessárias; 
 
Um compromisso em relação à formulação da opção política mais apropriada e eficaz de entre as 
diversas combinações (mix) de instrumentos de política mencionadas no sexto programa comunitário 
de acção em matéria de ambiente, que deverá comportar a definição de objectivos e ambições claros 
em matéria de ambiente; o estabelecimento do calendário, do âmbito de aplicação (quais os produtos 
ou quais as áreas funcionais), de indicadores, avaliação e informação e a criação de um 
comité-director da PIP e de grupos de trabalho subsequentes sobre instrumentos específicos da PIP. 
 
 Contacto: Robert WRIGHT  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
• Estratégia europeia em matéria de ambiente e saúde 

 
– Relator: EHNMARK (Trabalhadores – SE) 
 
– Referência: COM(2003) 338 final – CESE 1602/2003 
 
– Contacto: Johannes KIND  
    (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
• Prevenção e controlo integrados da poluição (IPPC) 
 
– Relator: BRAGHIN (Empregadores – IT) 
 
– Referência: COM(2003) 354 final – CESE – 1596/2003 
 
– Pontos principais:  
 
  A directiva surge como um instrumento de vanguarda na óptica da estratégia de 
desenvolvimento sustentável, no quadro das Agendas 21 locais, e constitui além disso uma referência 
regulamentar para uma série de instrumentos voluntários que entretanto foram aplicados e que vão do 
registo EMAS aos acordos sobre intercâmbios de direitos de emissão. Estes aspectos inovadores 
explicam, pelo menos em parte, as dificuldades que surgiram em termos de transposição e de 
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aplicação, bem como o número limitado de instalações que a Comissão teve a possibilidade de 
avaliar.  
 
  O CESE teve em conta o aditamento a parecer elaborado pela Comissão Consultiva 
das Mutações Industriais (CCMI), que destaca uma melhor orientação para alvos precisos das acções, 
o restabelecimento da competitividade, o equilíbrio entre a regulamentação e as limitações impostas à 
indústria, bem como a possibilidade de os cidadãos fazerem escolhas esclarecidas. Deseja, por 
conseguinte, que a Comissão proceda a uma análise mais aprofundada das dificuldades de aplicação 
que surgiram, e que esclareça eventualmente através de um guia sintético ou de orientações 
apropriadas, realizados pelos organismos técnicos comunitários já instituídos, os pontos mais críticos 
que surgiram, por exemplo, os critérios de identificação das empresas abrangidas pela 
regulamentação, as modalidades de formulação da licença ambiental, os recursos técnicos e humanos 
apropriados ao nível das administrações responsáveis, as possibilidades de acordos voluntários e a 
interacção com outras directivas ou regulamentos. Este contributo seria particularmente útil para os 
novos Estados-Membros e para as PME.  
 
  O CESE considera necessário adoptar uma abordagem articulada e pró-activa para 
promover a aplicação da directiva, que contemple acções de informação e formação das partes 
interessadas (nomeadamente ao nível das autoridades, inclusivamente locais, responsáveis pelo 
licenciamento, e dos operadores), o intercâmbio de boas práticas e a participação das associações de 
empresários e dos sindicatos locais, para se obter um consenso sobre a programação das actividades 
de investimento necessárias. 
 
  Uma das premissas necessárias à realização desta política pró-activa é o reforço das 
equipas de peritos e da própria estrutura organizacional do Centro Comum de Investigação (CCI) de 
Sevilha, que nem sequer tem capacidade suficiente elaborar os documentos BREF, o que constitui a 
sua principal função. Além da avaliação da aplicação e da utilização dos documentos BREF, o CESE 
faz votos por que este âmbito de competências também inclua a divulgação de informações e a 
participação activa em acções de formação, seminários, congressos, etc. 
 
 Contacto: Robert WRIGHT  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
•  Gestão resíduos/indústria extractiva 
 
– Relatora: LE NOUAIL (Trabalhadores – FR) 
 
– Referência: COM(2003) 319 final – 2003/0107 (COD) –  CESE 1597/2003 
 
– Contacto: Robert WRIGHT  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.in t) 
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•  Estratégia – Prevenção e reciclagem de resíduos 
 
– Relator: BUFFETAUT (Empregadores – FR) 
 
– Referência: COM(2003) 301 final – CESE 1601/2003 
 
– Contacto: Robert WRIGHT  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

•  Mecanismos baseados em projectos – Kyoto (II) 
 
– Relator: LE NOUAIL (Trabalhadores – FR) 
 
– Referência: COM(2003) 516 final – 2003/ 0202 CNS – CESE 1605/2003 
 
– Contacto: Johannes KIND  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

•  LIFE/Prorrogação 
 
– Relator: RIBBE (Actividades Diversas – DE) 
 
– Referência: COM(2003) 667 final – 2003/ 0260 (COD) –  CESE 1603/2003 
 
– Contacto: Johannes KIND  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

7. AGRICULTURA 
 

•  Tabaco / prémio para a colheita de 2004 
 
– Relator: MORALEDA QUILEZ (Actividades Diversas – ES) 
 
– Referência: COM(2003) 633 final  – 2003/ 0251 (CNS) – CESE 1606/2003 
  
– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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•  Lúpulo/Prorrogação ajuda 
 
– Relator: KIENLE (Empregadores – DE) 
 
– Referência: COM(2003) 562 final  – 2003/ 0216 (CNS) – CESE 1600/2003 
 
– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

•  Ajuda – sementes para a campanha de 2004-2005  
  
– Relator: BROS (Actividades Diversas – FR) 
 
– Referência: COM(2003) 552 final – 2003/ 0212 (CNS) –CESE 1604/2003 
 
– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

8. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
 
• Igualdade homens/mulheres – Promoção das organizações europeias 
 
– Relator: WAHROLIN (Actividades Diversas – SE) 
 
– Referência: COM(2003) 279 final – 2003/0109 (COD) – CESE 1616/2003 
 
– Pontos principais:  
 
  O Comité concorda com a Comissão quando afirma que é necessário um acto de base 
para conceder uma subvenção de administração e funcionamento. 
 
  O Comité opina que nas orientações para a concessão de subvenções se deve 
especificar melhor o que acontece com os grupos de raparigas e de mulheres sub-representados, ou 
seja, raparigas e mulheres com deficiência,  e com as raparigas e mulheres discriminadas por razões 
várias. 
 
  O Comité é de opinião que a redacção do texto deve ser aclarada para se saber 
exactamente que outras organizações activas no domínio da igualdade entre homens e mulheres têm 
direito a candidatar-se às subvenções previstas.  
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  O CESE reputa essencial que se aprove este programa de acção específico em 
complemento das outras medidas programáticas com a mesma orientação. É, ao mesmo tempo, 
extremamente importante prosseguir a integração (mainstreaming) da perspectiva de igualdade dos 
géneros em todos os programas e iniciativas ao nível comunitário por forma a que as organizações 
activas neste domínio também tenham a possibilidade de participar e de receber subvenções. 
 
  O montante das subvenções destinadas quer ao Lobby Europeu das Mulheres quer a 
outras organizações activas neste domínio não aumentou proporcionalmente à maior carga de trabalho 
com que terão de arcar essas organizações em consequência do alargamento e da integração.  
 
  Por este motivo, o CESE considera indispensável reforçar o apoio económico. 
 
−  Contacto: Alan HICK 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

9. IMIGRAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
 

• Imigração, integração e emprego 
 
– Relator: PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – ES) 
 
– Referências : COM(2003) 336 final – CESE 1613/2003 
 
– Pontos principais:  
 
  CESE considera que a Comunicação da Comissão é um documento necessário tendo 
em conta a actual situação caracterizada pela falta de coordenação entre os Estados-Membros em 
matéria de imigração. A abordagem global seguida é adequada, visto que considera todos os 
elementos que compõem a imigração e a integração. É um documento muito positivo pois, tal como 
propôs o Comité em diversos pareceres e na Conferência de Setembro de 2002, faz da integração um 
aspecto  central da política europeia de imigração. A integração é necessária tanto para a eficiência 
económica como para a coesão social. 
 
  CESE propõe que a Comissão possa gerir um programa europeu para a integração, 
dotado de recursos financeiros suficientes, no quadro da coordenação das políticas nacionais e 
sublinha que importa que o Conselho dote a Comissão dos meios políticos, legislativos e orçamentais 
necessários para promover a integração dos imigrantes. O CESE frisa a importância de estabelecer 
programas de acolhimento de imigrantes, que sejam positivos e eficazes, em colaboração com as 
organizações da sociedade civil. 
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  CESE considera que a proposta de cidadania cívica da Comissão tem o mesmo 
objectivo que a sua própria proposta de cidadania da União, isto é, que os nacionais de países 
terceiros que residam de maneira estável ou por um longo período na União Europeia disponham dos 
mesmos direitos e deveres que os nacionais dos Estados-Membros, isto é, os cidadãos europeus. 
 
– Contacto: Pierluigi BROMBO 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes 
 
– Relator: SHARMA (Actividades Diversas – UK) 
 
– Referências : COM(2003) 483 final – 2003/0185 (CNS) – CESE 1615/2003 
 
– Pontos principais:  
 
   Comité considera que, atendendo à sua convicção de que o Observatório deve ter um 
papel activo e formular recomendações sobre políticas para as instituições comunitárias e para os 
Estados-Membros, isto deve vir reflectido no seu objectivo.  
 
  Comité é a favor de um Observatório inclusivo, reunindo todos os interessados, e 
considera que este princípio deve espelhar-se na composição do Conselho. Assim, o Comité gostaria 
que o conselho geral do Observatório fosse composto por um representante de cada Estado-Membro, 
por organizações parceiras internacionais pertinentes, por instituições comunitárias, incluindo o 
CESE, e por representantes das organizações da sociedade civil e parceiros sociais. 
 
   portanto, importante assegurar que o Conselho de Administração do Observatório 
inclui pessoas que são independentes em relação aos Estados-Membros 
 
– Contacto: Pierluigi BROMBO 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
10. PROTECÇÃO SOCIAL 
 
• Regimes de segurança social aplicáveis aos trabalhadores assalariados, 

aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família  
 
−  Relator: BOLDT (Trabalhadores – FI) 
 
−  Referência: COM(2003) 468 final – 2003/0184 (COD) – CESE 1617/2003 
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−  Pontos principais:  
 
  O Comité congratula -se com a proposta da Comissão. O Comité apoia totalmente o 
objectivo da reforma de fundo dos Regulamentos 1408/71 e 574/72, de clarificar a regulamentação e 
simplificar a sua interpretação e compreensão pelos cidadãos comunitários que utilizam o direito de se 
deslocarem no interior da Comunidade. É, pois, importante que a jurisprudência correspondente seja 
inserida na legislação. As alterações fundam-se em motivos de clareza e transparência e contribuem 
para o reforço da segurança jurídica e da segurança social dos cidadãos. 
 
−  Contacto: Alan HICK 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

11. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
 
•  Serviços de administração em linha  
 
– Relator: PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
– Referência: COM(2003) 406 final – 2003/0147 COD –  CESE 1610/2003 
 
– Contacto: Raffaele Del FIORE 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

12. INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
 

•  Auxílios estatais à RDT 
 
– Relator: WOLF (Actividades Diversas – DE) 
 
– Referência: JO C 190 – 12/08/2003 – CESE 1588/2003 
 
– Contacto: Nemesio MARTINEZ 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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•  Acordos de licença – patentes e saber-fazer  
 
– Relator: METZLER (Actividades Diversas – DE) 
 
– Referência: JO C 235/11 de 01/10/2003 – CESE 1594/2003 
 
– Contacto: Nemesio MARTINEZ 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

13. POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA 
 

•  Procedimentos em matéria de concorrência – art. 81º e 82º  
 
– Relator: METZLER (Actividades Diversas – DE) 
 
– Referência: JO C 243/3 de 10/10/2003 – CESE 1595/2003 
 
– Contacto: Nemesio MARTINEZ 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

14. GOVERNO DAS SOCIEDADES 
 
•  Direito das sociedades/ Governo das sociedades  
 
– Relator: RAVOET (Empregadores – BE) 
 
– Referência: COM(2003) 284 final – CESE 1592/2003 
 
– Contacto: João PEREIRA dos SANTOS  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

•  Auditoria comunitária 
 
– Relator: BYRNE (Empregadores – IE) 
 
– Referência: COM(2003) 286 final – CESE 1593/2003 
 
– Contacto: João PEREIRA dos SANTOS  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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15. SEGURANÇA RODOVIÁRIA 
 

•  Segurança rodoviária 2003/2010 
 
– Relator: SIMONS  (Empregadores – NL) 
 
– Referência: COM(2003) 311 final – CESE 1608/2003 
 
– Contacto: Luis LOBO  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
•  Alteração / Dispositivos de limitação de velocidade 
  

– Relator: RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
 
– Referência: COM(2003) 350 final – 2003/0122 (COD) – CESE 1609/2003 
  
– Contacto: Raffaele Del FIORE  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

•  Veículos a motor / dispositivo de retenção 
 
– Relator: RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
 
– Referência: COM(2003) 363 final – 2003/0130 (COD) – CESE 1591/2003 
  
– Contacto: Aleksandra KLENKE 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

•  Veículos a motor / fixação dos cintos de segurança 
 
– Relator: RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
 
– Referência: COM(2003) 362 final – 2003/0136 (COD) – CESE 1590/2003 
 
– Contacto: Aleksandra KLENKE 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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•  Veículos a motor – fixação dos bancos 
 
– Relator: RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
 
– Referência: COM(2003) 361 final – 2003/0128 (COD) – CESE 1589/2003 
  
– Contacto: Aleksandra KLENKE   
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

16. CODIFICAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

 

•  Solventes de extracção/ géneros alimentícios (Versão codificada) 
 
– Relator: DONNELLY (Actividades Diversas – IE) 
 
– Referência: COM(2003) 467 final  – 2003/ 0181 (COD) – CESE 1599/2003 
 
– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

_________________ 


