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1. PESCAS, AGRICULTURA E FLORESTAS 
 
• Reforma PCP  

 Relator: S. KALLIO (Interesses diversos – FIN) 

 Co-relator: E. CHAGAS (Trabalhadores – P) 
 

– Referência: COM(2002) 181 final -CESE 1369/2002 

 
– Pontos principais: 
 
O CESE concordou, em geral, com o diagnóstico da situação do sector das pescas na União Europeia, 
tal como exposto no Livro Verde da Comissão de 2001, e, em particular, no respeitante à 
sobrecapacidade da frota de pesca europeia. 
 

• É necessário procurar atingir um ponto de equilíbrio entre a produtividade e a eficácia dos navios 
de pesca, por um lado, e a sustentabilidade do emprego, por outro. 

• O CESE acolhe favoravelmente o plano de gestão plurianual, contudo emite algumas  reservas 
quanto à proposta da Comissão de excluir o Conselho do processo de decisão anual sobre os totais 
admissíveis de capturas (TAC) e as quotas, uma vez adoptado o programa de orientação 
plurianual. 

• O CESE  apela a uma maior cooperação entre a comunidade científica e o sector da pesca, com o 
objectivo de alcançar uma avaliação mais rigorosa e mais profunda  dos dados científicos. . São 
bem acolhidos os conselhos consultivos regionais para a gestão haliêutica, mas estes deverão 
desempenhar um papel claro e executar tarefas concretas no âmbito do Comité Consultivo da 
Pesca e da Aquicultura e seus grupos de trabalho. 

• As preocupações ecológicas devem ser integradas em todas as políticas comunitárias, inclusive na 
política da pesca. O CESE propõe que seja aplicado o princípio do poluidor-pagador ao determinar 
a quem caberá suportar os custos inerentes à protecção do ambiente. 

• Os pareceres científicos sobre o estado actual dos recursos constituem o elemento mais 
importante da gestão haliêutica, logo,  o CESE  apela a uma maior cooperação entre a comunidade 
científica e o sector das pescas. 

• Na proposta para as novas regras em matéria de concessão de auxílios públicos para investimento 
nas frotas, o CESE levanta algumas reservas. Em particular, o Comité manifesta preocupação 
quanto à eliminação dos auxílios públicos para a modernização da frota de pesca. 

• Embora os subsídios não possam  oferecer uma solução permanente para o sector, o CESE crê 
que se justifica ainda (a necessidade de garantir a segurança dos trabalhadores, boas condições de 
vida e de trabalho, qualidade, etc.) prosseguir a concessão de auxílios públicos à modernização das 
frotas de pesca. As actuais restrições podem ser mantidas, em particular no que respeita à 
proibição de aumentar a capacidade da frota.  
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• O CESE opina que os navios de pesca em pequena escala (menos de 12 metros) deveriam ser 
excluídos dos planos de redução da capacidade. 

• O CESE subscreve a manutenção da actual zona de pesca das 6 a 12 milhas sob jurisdição 
nacional. O CESE subscreve igualmente a actual repartição das possibilidades de pesca 
comunitárias de acordo com o princípio da estabilidade relativa. 

• Na linha dos seus anteriores pareceres, o CESE salientaria a importância  da monitorização para a 
reforma da política da pesca na União. 

• O CESE aplaude a recente adopção do plano de acção da Comissão Europeia para compensar as 
consequências sociais, económicas e regionais da reestruturação do sector das pescas da União 
Europeia. Há que prestar particular atenção às consequências socioeconómicas da reforma da 
PCP para as comunidades costeiras.  

• O CESE entende que, em virtude da falta de recursos nos países em desenvolvimento  para o 
controlo das actividades piscatórias, a União deveria apoiar estes países no controlo da pesca nas 
suas águas territoriais. 

 
– Contacto: Gaia Angelini  
  (Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 
 
 

• Revisão intercalar da PAC  

 Relator: KIENLE  (Empregadores – D) 

 
– Referência: COM(2002) 394 final – CESE 1366/2002 

 
– Pontos principais: 
 
No presente parecer, que dá seguimento e complementa o parecer de iniciativa sobre "O Futuro da 
PAC", adoptado em Março último, o Comité prosegue a sua análise sobre a possível evolução da 
política agrícola comum, à luz das propostas da Comissão sobre a Revisão Intercalar.  
 
Segundo o Comité, o debate sobre o desenvolvimento futuro da Política Agrícola Comum da 
Comunidade Europeia tem uma importância que vai muito para além dos interesses económicos e 

sociais do sector agrícola. Com efeito, estão igualmente em jogo aspectos tais como a segurança dos 

alimentos, a garantia do abastecimento alimentar, a protecção do consumidor, do ambiente e da 

natureza. 
 
Os objectivos da Comissão são apoiados, em linhas gerais, pelo CESE, que aplaude, sobretudo, o 
propósito de consagrar na Política Agrícola Comum o conceito de multifuncionalidade. Mas é 
fundamental verificar se e até que ponto as medidas propostas servem realmente os fins em vista e 
conduzem de facto a uma agricultura  multifuncional e competitiva. 
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Na opinião do Comité, o principal desiderato da Comissão, que é limitar a intervenção, ao nível dos 
mercados, sobretudo o dos cereais, a um papel de rede de segurança, já foi satisfeito com a redução 
de preços preconizada pela Agenda 2000. Nos últimos anos, a armazenagem pública de cereais foi 
reduzida drasticamente. Por este motivo, o CESE duvida que se possa justificar a nova redução do 
preço dos cereais de 5% proposta face à evolução mundial dos preços. 
 
O CESE reiterou em diversas ocasiões que era favorável a um reforço do desenvolvimento rural. O 
CESE vê com preocupação que não é tanto a falta de dotações financeiras do segundo pilar, mas 
muito mais a extrema disparidade de recursos entre as várias regiões que constitui o verdadeiro 
problema. Espera-se, portanto, que a nova ampliação do "segundo pilar" da PAC (através da 
modulação) leve os Estados-Membros a disponibilizarem um mínimo de fundos nacionais de 
co-financiamento.  
 
Quanto à modulação dinâmica, o Comité aguarda pormenores sobre a configuração destes critérios e 
quais as consequências ao nível financeiro. 
 
A respeito da dissociação total dos pagamentos compensatórios, o Comité manifesta algumas dúvidas, 
desejando uma análise mais aprofundada. Embora dê aos agricultores maior liberdade de decisão, a 
dissociação total das ajudas directas não permitirá satisfazer nem as exigências colocadas por uma 
agricultura multifuncional nem garantir a atribuição das ajudas directas a longo prazo.  
 
As propostas de "dissociação" pressupõem um certo "reagrupamento", já que as ajudas directas 
passam a estar, futuramente, associadas ao cumprimento de determinados critérios 
(ecocondicionalidade). No entender do CESE, só será possível emitir um verdadeiro juízo quando a 
Comissão fizer uma exposição detalhada sobre o alcance e o procedimento de controlo das disposições 
que regem a ecocondicionalidade. 
 
No que se refere ao prosseguimento das negociações da OMC, o CESE recomenda à Comissão que 
continue a perseverar na sua posição actual de relacionar os temas comerciais clássicos com os 
chamados objectivos não comerciais.  Por último, o CESE considera indispensável implicar os países 
candidatos à adesão nas consultas sobre a avaliação intercalar. 

 
– Contacto: Eleonora di Nicolantonio 
  (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
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• Trocas comerciais intracomunitárias – Importações de sémen de animais da espécie bovina 

Relator: NIELSEN (Interesses diversos – DK) 

 
– Referência: COM(2002) 527 final – 2002/0229 CNS – CESE 1359/2002 

 
– Pontos principais: 
 
• A proposta, cujo objectivo, entre outros, era o de permitir a armazenagem de sémen em 

instalações que não o centro de inseminação artificial onde o sémen foi colhido, contribuirá para a 
liberalização do mercado, em benefício de uma "indústria da inseminação", de carácter mais 
internacional, que distribua sémen e embriões através dos centros de armazenagem locais.  

 

• No entender do CESE, a proposta implica o sério risco de comprometer o regime anterior e de 
centralizar cada vez mais a selecção, a produção e a distribuição do material de reprodução. A 
consequência poderá ser uma alteração gradual dos objectivos da bovinicultura e insuficiente 
diversidade do material de reprodução, resultando em animais mais "aerodinâmicos".  

 

• O CESE sublinha o facto de as disposições actuais referentes à comercialização de sémen 
proporcionarem  de forma satisfatória o nível elevado  necessário tanto para os veterinários dos 
centros de colheita como para os reprodutores, o que não poderá ser totalmente garantido no caso 
dos centros de armazenagem de sémen. 

 

• O CESE é da opinião que a proposta relativa aos centros de armazenagem de sémen, não pode 
ser aceite na sua forma actual. 

 

• Todavia, o CESE subscreve as três restantes propostas de alteração. 

 
– Contacto: Gaia Angelini  
  (Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)  
 
 

• Comercialização de sementes 

 Relator: BEDONI (Empregadores – I) 

 
– Referência: COM(2002) 523 final – 2002/0232 CNS – CESE 1360/2002 

 
– Contacto: Eleonora di Nicolantonio  

  (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
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• Ovinos e caprinos – transporte 

 Relator: FAKAS (Interesses Diversos – EL) 

 
– Referência: COM(2002) 504 final – 2002/0218 CNS – CESE 1357/2002 

 
– Contacto:  Gaia Angelini   

  (Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 
 

 
• Protecção das florestas  

Relator: S. KALLIO (Interesses Diversos – FIN) 

 
– Referência: COM(2002) 404 final – 2002/0164 COD – CESE 1368/2002 
 
– Contacto: J. Kind  
  (Tel.: 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)  
 

*      *      * 
 

2. ALARGAMENTO 
 
• As consequências económicas e sociais do alargamento para os países candidatos 

 Relator:  DIMITRIADIS (Empregadores – EL) 

 Co-relatora: BELABED (Trabalhadores – A) 

 
– Referência: CES 591/2002 fin – CESE 1365/2002 
 

– Pontos principais: 
 
O presente parecer traduz a importância muito especial que o Comité atribui à boa conclusão das 
negociações com os países candidatos à adesão. O CESE apoia plenamente o alargamento e partilha o 
ponto de vista da presidência dinamarquesa quanto à conveniência de respeitar o calendário. 
 
O parecer do CESE centra-se nas consequências económicas e sociais do alargamento  para os países 
candidatos à adesão e para os seus cidadãos. 
 
Examina, inter alia, a situação económica nos principais sectores, o processo de privatização, serviço 
público, a situação social actual, direitos do consumidor, questões ambientais e segurança pública. O 
CESE formula recomendações nestas áreas.  
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O parecer do CESE analisa os efeitos da passagem para a economia de mercado que criou nos países 
candidatos da Europa de Leste uma nova  ideia dos mecanismos da economia, da sociedade e da 
empresa. Sublinha a mudança radical do ambiente económico e social devido ao custo adicional em 
termos políticos, económicos e sociais da transição, à ineficácia das administrações públicas e ao 
colapso dos mecanismos e circuitos económicos internos. 
 
O CESE apela a  uma política activa do mercado de trabalho, à melhoria das infra-estruturas e ao 
desenvolvimento de uma política equilibrada relativamente às prestações sociais, às remunerações e 
aos salários. 
 
 
O CESE sublinha a necessidade de seguir de perto a legislação laboral, de forma a garantir a sua 
conformidade com os princípios do modelo social europeu.  
 
O Comité reafirma que o alargamento da UE constitui uma ocasião histórica para reunir a Europa e os 
seus cidadãos sob um "mesmo tecto" e assim garantir a estabilidade e a prosperidade do continente 
europeu. 
 
No seu parecer, o CESE faz recomendações no sentido de reduzir a burocracia, melhorar a protecção 
jurídica, aumentar o investimento estrangeiro, reformar a política agrícola, desenvolver a sociedade 
civil e intervir activamente na convergência económica e social.  
 
– Contacto: Jacques Kemp   

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

*      *      * 
 

3. ESTRATÉGIA DE LISBOA E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ECONÓMICA E 
SOCIAL 

 

• Produtividade e competitividade europeias 

 Relatora: SIRKEINEN (Empregadores – FIN) 

 Co-relator: EHNMARK (Trabalhadores– S) 
 

– Referência: COM(2002) 262 final –  CESE 1370/2002 
 

– Pontos principais: 
 
O CESE  realça que a etapa mais importante na perspectiva de um crescimento melhorado da 
produtividade na UE é a aplicação plena da estratégia de Lisboa.  
 
A Comissão Europeia  deveria desenvolver mais a sua metodologia de análise, aferição do 
desempenho e notificação da evolução da produtividade, na mira de estimular acções tendentes a 
favorecer o aumento da produtividade. Deveria ser igualmente alargado o seu âmbito de aplicação, por 
forma a incluir uma análise da eficiência do sector público. 
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Carecem de mais atenção as questões que se prendem com a ecoprodutividade e o papel das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), bem como outros aspectos qualitativos da 
produtividade. Além disso, o problema de incluir os custos da deterioração dos recursos naturais e da 
poluição nas contas públicas nacionais e no PIB exige o desenvolvimento da investigação e da 
metodologia. 
 
O CESE recomenda que se integrem as questões de produtividade e de desenvolvimento sustentável 
no seguimento anual da estratégia global de Lisboa. 
 
O CESE solicita à Comissão que analise urgentemente o impacto do alargamento sobre o futuro 
aumento da produtividade na UE. A evolução da produtividade nos países candidatos constitui um 
desafio, mas também parece proporcionar consideráveis ganhos potenciais. 
 
O CESE compromete-se a: 
 

• dar uma atenção especial à evolução em matéria de produtividade quando emitir o seu parecer 
sobre o seguimento da estratégia de Lisboa na cimeira da Primavera; 

• organizar de dois em dois anos uma conferência sobre a estratégia de Lisboa; e 
• se necessário, elaborar pareceres de iniciativa sobre produtividade 

 

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

• A governação económica e monetária, coesão económica e social 

 Relatora: FLORIO (Trabalhadores – I) 

 
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1363/2002 
 

– Pontos principais:  
 
A coordenação das políticas económicas deve permitir optimizar o potencial de crescimento e de 
emprego que a União encerra. 
 
Deve ser restabelecido o direito de proposta da Comissão e da consulta obrigatória do Comité na 
elaboração das orientações de política económica. 
 
O pleno emprego deve ser mencionado explicitamente no tratado constitucional como um dos 
objectivos da União. Por outro lado, será necessário indicar mais claramente no Tratado que a política 
económica e monetária contribuirá para realizar o objectivo de crescimento e de pleno emprego. 
 
A União deve dotar-se dos instrumentos necessários para levar a bom porto a estratégia de Lisboa. 
Um dos elementos fundamentais deste processo é a aplicação coordenada dos instrumentos de política 
macroeconómica e de política estrutural, bem como um diálogo aprofundado entre os diversos actores 
da política macroeconómica. 
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Seria oportuno incluir no tratado constitucional uma referência específica à prestação dos serviços de 
interesse geral. Este tratado deveria conter igualmente uma base jurídica mais convincente para 
configurar a coordenação e a participação dos parceiros sociais e dos demais intervenientes na 
sociedade civil. O processo de decisão ao nível comunitário terá de honrar os princípios de 
solidariedade, transparência, coerência, subsidiariedade, proporcionalidade e abertura. 
 

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

*      *      * 
 

4. TRANSPORTE E DIÁLOGO SOCIAL 
 
• Diálogo social / Corredores pan-europeus 

 Relatora: ALLEWELDT (Trabalhadores – D) 

 
– Referências: Aditamento a parecer de iniciativa – CESE 1351/2002 
 

– Pontos principais: 
 
Já desde há uns anos que o CESE se tem empenhado na aplicação de um diálogo social estruturado 
nos corredores pan-europeus, dada a evidente falta de coordenação e de transparência entre os 
representantes dos meios económicos e sociais dos países da Europa Central e Oriental (PECO) e as 
respectivas administrações nacionais. 
 
Os trabalhos do CESE basearam-se em debates públicos que permitiram concluir que a aplicação de 
uma política de transportes verdadeiramente integrada revela consideráveis insuficiências na 
realização dos corredores pan-europeus.  
 
O Comité demonstrou que pode prestar um contributo fundamental para a promoção do diálogo social 
com os parceiros socioeconómicos da Europa Central e Oriental. Nessa medida, também se afirmou 
como interlocutor entre as instituições comunitárias e os governos e ministérios desses países. Este seu 
papel pode ainda ser ampliado, contanto que 
 
– se assuma um compromisso a médio prazo, através, entre outros, da constituição de um novo 

grupo de estudo permanente para se ocupar da "promoção do diálogo social nos corredores 
pan-europeus"; 

– se melhore mais ainda a sua função de mediação de Contactos, prestação de informações e 
intercâmbio de experiências com os interessados; 

– se continue a reforçar o princípio das conferências-debate e da acção no terreno; e 
– se assegure a representação obrigatória do CESE, bem como, por inerência, a dos interesses dos 

grupos socioeconómicos nos respectivos fóruns e comités directores. 
 



- 10 - 

Greffe CESE 232/2002  FR/EN/IT/ES-MM/if/sb 
 .../... 

– Contacto: Luís Lobo  
  (Tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Segurança/Navios de passageiros  

 Relator: E. CHAGAS (Trabalhadores – P)  
 

– Referências: COM(2002) 158 final – 2002/0074-0075 COD – CESE 1352/2002 
 

– Pontos principais: 
 
  O CESE acolhe favoravelmente as propostas da Comissão no atinente a: 
 
– prescrições específicas de estabilidade para os navios ro-ro de passageiros , o CESE, se 

bem que reconheça a oportunidade de um acordo internacional no âmbito da OMI 
 
– regras e normas de segurança para os navios de passageiros  verificando, porém, com 

pesar, que o Conselho de Ministros progrediu na via para uma solução de compromisso com a 
supressão do nº 3 do artigo 6º-A. 

 
Finalmente, se bem que reconheça a oportunidade de um acordo internacional em matéria de 
responsabilidade das transportadoras marítimas de passageiros, o CESE considera que 
assegurar a uniformidade em todos os Estados-Membros constituiria uma vantagem considerável. 
 
 

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

 
 
• Compostos organoestânicos/Navios  

Relatora: A. BREDIMA (Empregadores – GR)  
 

– Referências: COM(2002) 396 final – 2002/0149 COD – CESE 1354/2002 

 
– Pontos principais: 
 
O CESE entende que a acção da UE deve ser coerente com os princípios da Convenção AFS da OMI 
com a devida atenção às restrições jurídicas e às considerações comerciais. 
  
Assim, o CESE opina que: 
 
– Os Estados-Membros deveriam ratificar com urgência a Convenção AFS, avaliar o alcance da 

sua observância e as perspectivas de mercado, bem como definir um âmbito realista para a acção 
complementar.  

– A aplicação do abandono gradual das tintas com TBT durante o período intercalar concilia as 
preocupações ambientais com a necessidade de preservar a competitividade da frota da UE à 
escala mundial. 
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- O CESE propõe, por último, excluir do campo de aplicação da directiva os navios que operam fora 

das águas territoriais da EU, tendo em vista reduzir o impacto no sector.  

 
– Contacto: Luís Lobo      

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

 
*      *      * 

 
5. MERCADO ÚNICO E POLÍTICA FISCAL 
 

• Os efeitos do alargamento no mercado único 

 Relatora: E. BELABED (Trabalhadores – A) 
 

– Referências: Aditamento a parecer de iniciativa – CESE 1371/2002 
 

– Pontos principais: 
 
O mercado único alargado trará inúmeras vantagens económicas e reforçará a competitividade da 
Europa no quadro da economia global, se não forem desperdiçadas as potencialidades existentes, entre 
as quais cabe sobretudo destacar o aproveitamento da mão-de-obra disponível. 
 
As populações só aceitarão o alargamento se beneficiarem da distribuição das suas vantagens. 
 
Importa, pois, continuar a promover e apoiar os esforços no sentido de reforçar as capacidades 
administrativas e o sistema judicial, para que se possa passar à prática a legislação comunitária e 
fazê-la cumprir. 
 
Ambas as partes propõem a aplicação de regulamentações transitórias como uma forma de superar as 
profundas transformações económicas e sociais causadas pela adopção do acervo comunitário e pela 
integração das economias nacionais.  
 
Entre as propostas do CESE para o desenvolvimento do mercado único conta-se também a da criação 
de centros de coordenação do mercado interno nos países candidatos à adesão. 
 

– Contacto: J. Andersen   
  (Tel.: 3225469258 e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 

 
 

• Requisitos de publicidade/sociedades 

 Relatora: SANCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – E) 

 
– Referência: COM(2002) 279 final – 2002/0122 COD –  CESE 1350/2002 
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– Contacto:  João Pereira dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

*      *      * 
 

6. IMIGRAÇÃO 
 

• Política comunitária de regresso  

Relator-único: CASTANOS (Trabalhadores – ES) 
 

– Referência: COM(2002) 564 final – CESE 1362/2002 
 

– Pontos principais: 
 
Importa ter em consideração que uma pessoa "sem papéis" não é uma pessoa sem direitos e que um 
imigrante em situação irregular não é um delinquente, mesmo que a sua situação não seja legal. 
 
O CESE recomenda ao Conselho e à Comissão que reflictam sobre a contradição e o desequilíbrio que 
representa o atraso da adopção de uma legislação comum sobre imigração ilegal em paralelo com a 
adopção de medidas tão duras contra a imigração ilegal como são a expulsão e a repatriação forçada. 
 
O CESE considera que a expulsão e a repatriação obrigatória são medidas extremas. No parecer do 
CES sobre o Livro Verde já se relevara a necessidade de incentivar tanto quanto possível o regresso 
voluntário e de decidir o regresso forçado só em último recurso. 
  
É necessário assegurar sempre a tutela judicial efectiva em todos os processos de regresso com 
respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais (Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, Carta dos Direitos Fundamentais). 
 
A aplicação de algumas das propostas formuladas na comunicação antes de se dispor de uma política 
e de uma legislação comuns para canalizar legalmente a imigração, bem como de uma política e uma 
legislação comuns sobre asilo, equivaleria a começar a construir uma casa pelo telhado.  
 
Considera o CESE desejável um equilíbrio entre as medidas destinadas a reduzir a imigração ilegal e 
as medidas necessárias para que a imigração se processe de forma legal.   
 
O direito à unificação familiar deve prevalecer claramente sobre os motivos de uma expulsão por 
residência irregular. Reitera-se, por consequência, o que já havia sido defendido no parecer sobre o 
Livro Verde: não pode ditar-se uma ordem de expulsão quando implica separação familiar. 
 

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

*      *      * 
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7. SAÚDE E SEGURANÇA ALIMENTAR 
 

• Processamento de tecidos e células humanos 

 Relator: BEDOSSA (Interesses Diversos – F) 

 
– Referências: COM(2002) 319 final – 2002/0128 COD) – CESE 1361/2002 

 
– Pontos principais: 
 
Esta directiva específica impõe-se com urgência e as disposições adoptadas são necessárias e 
coerentes entre si, conforme especifica a abordagem regulamentar adoptada. Além disso, estes 
intercâmbios de tecidos e de células baseiam-se em valores essenciais: o anonimato da dádiva, o 
carácter voluntário, o espírito de solidariedade que lhe é inerente e a gratuidade destes elementos do 
corpo humano. 
 
O CESE repete a observação da Comissão Europeia: tendo em conta o ritmo muito rápido da evolução 
científica nestes sectores, convém que este texto fique em aberto para que possa ser actualizado 
regularmente, na sequência dos progressos científicos verificados e no respeito pelo princípio da 
coerência. 
 
Seria judicioso introduzir no corpo da directiva a obrigação de redigir uma autorização do procedimento 
para a preparação de um tipo de produto (de tecidos ou celular) que descreva modos operatórios e ou 
práticas por tipo de produto, para todas as fases, da recolha até à utilização. Esta autorização seria 
uma garantia de segurança sanitária e uma garantia dos enxertos.  
  
É necessário prever uma convenção de âmbito europeu entre os estabelecimentos de saúde 
fornecedores e ou utilizadores de tecidos (idem para as unidades de terapia celular e os 
estabelecimentos de cuidados de saúde). 
 
Sendo os anexos parte integrante da directiva, a sua actualização regular pode ser travada por razões 
administrativas. Por isso, o CESE considera que o artigo 29º deve englobar a noção de adaptação 
regular dos anexos ao progresso científico e tornar obrigatória a redacção desses mesmos anexos de 
dois em dois anos.  
 

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

• Edulcorantes - alteração    

Relator: DONNELLY (Interesses Diversos – IRL) 

 
– Referência: COM(2002) 375 final – 2002/0152 COD – CESE 1356/2002 

 
– Contacto: Eleanora di Nicolantonio 
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   (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Aromatizantes de funo  

Relatora: DAVISON (Interesses diversos – UK) 

 
– Referência: COM(2002) 400 final – 2002/0163 COD – CESE 1355/2002 

 
– Contacto:  Eleonora di Nicolantonio 
  (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Konjac (aditivo alimentar)   

Relator: DONNELLY (Interesses Diversos – IRL) 

 
– Referência: COM(2002) 451 final – 2002/0201 COD – CESE 1358/2002 

 
– Contacto: Gaia Angelini   
  (Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)  
 

*      *      * 
 

8. ESPAÇO JUDICIÁRIO EUROPEU  
 
• Modos alternativos de resolução de conflitos 

Relator: MALOSSE (Empregadores – F) 

 
– Referência: COM(2002) 196 final –  CESE 1349/2002 

 

– Pontos principais: 
 
O Comité preserva a via da recomendação.  
 
No que se refere ao alcance das cláusulas de recurso aos ADR, o Comité  aceita a não 
admissibilidade dos actos de recurso pelo tribunal antes da instauração material do processo de ADR.  
 
Em relação às garantias processuais mínimas, importa garantir os princípios da imparcialidade do 
terceiro em relação às partes, da transparência, da eficácia, da equidade e da confidencialidade. 
 
Fim dos processos de ADR: considerar a uniformização, em todos os Estados-Membros, do valor 
jurídico dos acordos e prever, desde já, que a força executória do acordo, em cumprimento do disposto 
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na legislação nacional, ganhe ipso facto  força executória em todos os Estados-Membros da União 
Europeia. Modificar em consequência o regulamento "Bruxelas I". 
 

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

 

• Créditos não contestados 

Relator: RAVOET (Empregadores -B) 

 
– Referência: COM(2002) 159 final – 2002/0090 CNS –  CESE 1348/2002 

 

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

 
*      *      * 

 
9. SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 
 

• Exploração comercial de documentos/sector público 

Relator : Levaux (Empregadores – F) 
 

– Referências: COM(2002) 207 final – 2002/0123 COD – CESE 1353/2002 
 
– Pontos principais: 
 
O Comité apoia a proposta de directiva e, para realizar os objectivos perseguidos, insta a Comissão a 
ter em conta as seguintes propostas: 
 
– estender o campo de aplicação da directiva aos documentos que estão na posse de bibliotecas 

universitárias e museus públicos, enquanto património cultural europeu comum;  
 
– que sejam assacadas responsabilidades aos organismos ou instituições públicos caso facultem 

deliberadamente informações falsas ou truncadas; 
 
– que os princípios referentes a encargos tendam a generalizar o "modelo de custos reduzidos"; 
 
– que as administrações públicas dos Estados-Membros garantam a gratuidade das "informações 

essenciais" de que dispõem. 
 

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

*      *      * 
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10.  ACORDO FINANCEIRO INSTITUCIONAL 
 
• Regulamento Financeiro/Organismos comunitários  

Relator-geral: E. CHAGAS (Trabalhadores– P) 
 

– Referência: COM(2002) 406 final – 2002/0169-0179-0181-0182 COD – CESE 1364/2002 
  

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

 

 


