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I. INSTALAÇÃO DO NOVO COMITÉ E ELEIÇÃO DO PRESIDENTE 
 
  Esta sessão foi marcada pela instalação do novo Comité cujos membros foram 
nomeados pelo Conselho em 17 de Setembro de 2002 por um período que se prolonga de 21 de 
Setembro de 2002 a 20 de Setembro de 2006 (vide JO L 253 de 21.9.2002). Sob a presidência do 
decano, o Comité procedeu à eleição da nova Mesa. 
 
  Roger BRIESCH foi eleito para presidente do Comité Económico e Social Europeu 
com um mandato de dois anos, por 173 votos a favor, 3 contra e 6 abstenções. R. BRIESCH, com 69 
anos de idade, um sindicalista oriundo da Lorena, presidiu anteriormente ao Grupo dos Trabalhadores 
do CESE. Foram eleitos para vice-presidentes L. NIELSEN (Grupo de Interesses Diversos – DK) e 
G. FRERICHS (Grupo dos Empregadores – D). 
 

II. TRABALHOS CONSULTIVOS 
 
  Na sessão de trabalho, o Comité adoptou os pareceres seguintes, um deles 
exploratório sobre a segurança nos transportes, emitido a pedido da Comissão.  
 

• Segurança nos transportes 
 Relatora: BREDIMA SAVOUPOULOU (Empregadores – EL) 
 

– Referência: Parecer exploratório – CESE 1156/2002 
 

– Pontos principais: 
 
  O CESE considera necessário adoptar medidas que, para além da eliminação dos 
efeitos do terrorismo e de outras ameaças à segurança, tenham também em conta as causas e alertem 
para a necessidade de: 
 

• equipar os navios e os aviões, bem como as instalações portuárias e aeroportuárias, para 
poderem enfrentar eventuais ataques terroristas ou outros tipos de acções criminosas; 

• reforçar a cooperação entre as administrações dos Estados-Membros da União Europeia 

(imigração, alfândega, autoridades dos aeroportos e autoridades portuárias) e a coordenação 

dos processos de decisão em fóruns internacionais e a nível da UE, a fim de evitar eventuais 
incongruências entre as normas internacionais e comunitárias; 

• aplicar de modo uniforme e sem discriminação medidas de segurança que não devem 
comprometer a normalidade do trânsito; 

• ponderar as novas medidas de segurança em função dos objectivos que perseguem, os 
custos que representam e o impacto que têm no tráfego. É essencial que não restrinjam 
indevidamente os direitos dos cidadãos nem a ordem constitucional dos Estados. 
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  No atinente ao financiamento da segurança nos transportes, que varia 
actualmente de país para país, o CESE é favorável a uma abordagem harmonizada na UE e considera 
fundamental que os governos empreendam uma acção coordenada da qual resulte uma política de 
financiamento abrangente que permita financiar e garantir o mais elevado grau de segurança possível 
nas viagens marítimas e aéreas. 
 

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

• Proposta de DECISÃO DO CONSELHO que adopta um programa plurianual (2003-

2005) de acompanhamento do eEurope, difusão das boas práticas e reforço da 

segurança das redes e da informação (MODINIS) 
 Relator: D. RETUREAU (Trabalhadores – F) 

 
–  Referência: COM(2002) 425 final – 2002/0187 (CNS) – CESE 1157/2002 
  

–  Pontos principais: 
 
  O CESE apoia vigorosamente o programa MODINIS. 
 
  O CESE encoraja a aferição dos desempenhos visto representar um mecanismo 
comum de análise essencial para todos os estudos e iniciativas no âmbito da Sociedade da Informação. 
 
  O CESE apoia a prioridade conferida no programa às redes de banda larga. Entende 
que o desenvolvimento dos acessos de elevado débito constitui uma necessidade crucial para os 
europeus; esta prestação deveria ser considerada serviço de interesse universal, de fácil acesso no 
território da União a um preço razoável. 
 
  O CESE recomenda não só que o programa preveja sensibilizar fortemente a 
sociedade para as questões da segurança da informação e das redes, mas que também procure 
conciliar a necessária protecção da informação e das redes com as liberdades civis e os direitos dos 
utilizadores. 
 

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

* 
 

* * 
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• Toxicodependência 
 Relatora: LENOUAIL-MARLIERE (Trabalhadores – F) 
 

–  Referência: (COM(2002) 201 final – 2002/0098 CNS) – CESE 1159/2002 
 

–  Pontos principais: 
 
  O CESE observa que a presente recomendação está orientada para o objectivo da 
redução dos efeitos nocivos da droga sobre a saúde, nomeadamente através da informação e da 
prevenção dos riscos, e para respostas específicas à necessidade de reduzir a procura, não se 
debruçando sobre a redução da oferta. Lamenta, porém, que os objectivos definidos na presente 
recomendação não incluam a dimensão transversal que permitiria uma sinergia entre as acções 
realizadas nos diferentes domínios: saúde, segurança, educação, assuntos sociais e emprego. 
 
  Os factores de risco evoluem sem cessar o que exige uma adaptação constante dos 
factores de protecção.  
 
  A prevenção e as formas de luta contra as dependências podem ser integradas em 
programas de saúde e higiene no trabalho. A empresa não é necessariamente um local onde surgem 
riscos de toxicodependência, mas pode ser um local onde as situações de dependência se prolongam. 
Será conveniente associar os parceiros sociais e os actores tradicionais no domínio sanitário e social à 
aplicação de programas associados de prevenção ou reinserção de trabalhadores que sofram de 
dependência, sempre que isso se justifique. 
 

– Contacto: Stefania BARBESTA  
   (Tel.: 00 32 2 546 9510 – e-mail:stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

* 
 

* * 
 
 

• Disposições em caso de catástrofes naturais excepcionais nos países candidatos 
 Relator geral: A.KIENLE (Empregadores – D)  
 

–  Referência: COM (2002) 519 final – 2002/0227 CNS – CES 1161/2002 
 

–  Pontos principais: 
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  O CESE aprova a proposta e considera que a mesma completa, de forma adequada, a 
proposta da Comissão de instituição de um Fundo de Solidariedade da União Europeia em caso de 
catástrofes naturais. 
 
  Por outro lado, o CESE deplora os enormes problemas de arranque do instrumento 
SAPARD e as dificuldades administrativas suscitadas pela sua aplicação. 
 

– Contacto:  Georgine WILLENS 
   (Tel.: 00 32 2 546 9471 – e-mail:georgine.willems@esc.eu.int) 
 

* 
 

* * 
 
 

• Fundo de Solidariedade da União Europeia 
 Relator: A. KIENLE (Empregadores – D) 

 

–  Referência: COM(2002) 514 final – 2002/0228 (CNS) – CESE 1158/2002 
 

–  Pontos principais: 
 
  O CESE apoia a proposta da Comissão e recomenda a aplicação de critérios claros de 
elegibilidade para mobilizar os recursos de fundos de solidariedade. O Comité reconhece também a 
necessidade de apoio através de outros instrumentos financeiros comunitários e sublinha a importância 
da prevenção dos riscos de inundação.  

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

 

• Taxas reduzidas de IVA – grande intensidade do factor trabalho  
 Relator: A. LADRILLE (Trabalhadores – B) 
 

– Referência: COM(2002) 525 final – 2002/0230 (CNS) – CESE 1160/2002 
 
 

–  Pontos principais: 
 
  O CESE aprova a proposta da Comissão. 
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– Contacto:  Roberto PIETRASANTA 
    (Tel.: 00 32 2 546 9313 – e-mail:roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

––––––––––––––––––– 


