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  A reunião plenária contou com a presença de Loyola de PALACIO, vice-presidente 
da Comissão, que apresentou o programa de trabalho da Comissão e se pronunciou sobre as relações 
entre a Comissão e o Comité Económico e Social Europeu. 
 

1. COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÓMICA E SOCIAL 
 

• Política orçamental e tipo de investimento 
– Relatora: S. FLORIO (Trabalhadores – IT) 

 

– Referência: parecer de iniciativa – CESE 322/2004 
 

– Pontos principais: 
 
  O Comité reafirma que o Pacto deve ser apoiado por políticas com alvos bem 
definidos, não só de controlo da inflação, de ajustamento e de restrição do débito, mas também 
propiciadoras do aumento da procura interna e dos investimentos públicos e privados.  
 
  As políticas em prol do emprego deveriam ser um dos critérios fundamentais da 
avaliação do crescimento económico. 
 
  O Pacto de Estabilidade deve ser secundado por uma vasta campanha de informação, 
que envolva directamente também os níveis intermédios da sociedade.  
 
  Na opinião do Comité, seria oportuno rever a definição de "circunstâncias 
excepcionais" previstas no Pacto e que autorizam a superar o limiar de 3%, com o fito de dar mais 
fôlego às economias em dificuldades ou que registaram um crescimento anual negativo.  
 
  Repensar uma gestão diferente do Pacto implica a reconsideração de uma estratégia 
comum de crescimento para a União, que também deverá ser realizada através da política fiscal. Para 
o efeito, o Comité insiste na importância de flexibilidade suficiente na avaliação de desvios à regra do 
"close to balance" para possibilitar investimentos em actividades que são favoráveis ao crescimento. 
 
  O Comité entende que se deveria considerar os investimentos estratégicos e os que se 
destinam ao crescimento como não contabilizáveis no défice orçamental e prever que seja o Conselho 
a definir em consenso com a Comissão o que se entende por "investimentos estratégicos".  
 
  Convinha, por último, procurar harmonizar os critérios dos regimes fiscais por forma a 
que os princípios de equidade, de proporcionalidade e de eficácia sejam respeitados por todos, 
controlados também ao nível europeu e apoiados pelos cidadãos europeus. 
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– Contacto: Roberto PIETRASANTA 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Medidas de apoio ao emprego 
– Relatora: R. HORNUNG-DRAUS (Empregadores – DE) 

– Co-relator: P. GREIF (Trabalhadores – AT) 
 

– Referência:  parecer de iniciativa – CESE 325/2004 
 

– Pontos principais: 
 
  O CESE congratula -se com o relatório do Grupo de Missão, presidido por Wim KOK, 
que faz uma análise muito equilibrada dos actuais desafios em matéria de política de emprego. O 
relatório chama claramente a atenção dos Estados-Membros para a urgência de empreender 
reformas. 
 
  O método do Grupo de Missão, que consiste na utilização da avaliação comparativa e 
na apresentação de "boas práticas" para incentivar, de uma forma concreta, a melhoria das medidas de 
apoio ao emprego, merece acolhimento favorável. 
 
  O CESE regozija-se com o facto de o Grupo de Missão ter igualmente analisado a 
questão da aplicação das reformas propostas. Não raras vezes, é justamente neste domínio que 
importa desenvolver maiores esforços. Mais do que nunca, é necessário convencer a opinião pública 
de que, através de reformas estruturais adequadas e equilibradas no plano económico e social, é 
possível reforçar a Europa e melhorar a situação do mercado de trabalho.  
 
  Todavia, diversos aspectos do relatório do Grupo de Missão suscitam críticas por 
parte do CESE:  
 

• teria sido desejável que, em alguns casos, o Grupo de Missão tivesse examinado de forma mais 
aprofundada os desafios que se colocam em matéria de política de emprego, por exemplo, através 
de uma maior focalização na transmissão de capacidades científicas e competências sociais 
fundamentais ou da redução dos obstáculos a uma gestão empresarial bem sucedida; 

 

• não se valoriza suficientemente o facto de o êxito da política de emprego exigir não somente 
medidas estruturais no mercado de trabalho, mas também  uma política macroeconómica orientada 
para o crescimento e o emprego;   
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• a importante questão da promoção de uma integração duradoura dos jovens no mercado de 
trabalho não foi abordada de forma suficientemente pormenorizada. Além disso, o relatório não 
analisa, paralelamente ao papel incontestável dos parceiros sociais nesta matéria, a importância de 
organizações sociais como as ONG, associações caritativas e instituições de apoio aos 
desempregados e aos grupos marginalizados;  

 

• no âmbito dos investimentos em capital humano, é proposta uma contribuição obrigatória por parte 
de todas as empresas, imposta por lei, como uma das possíveis soluções para a repartição de 
custos entre os empregadores; dadas as especificidades nacionais, coloca-se, todavia, a questão 
de saber se tal abordagem é a forma correcta de promover os investimentos em capital humano 
em todos os Estados-Membros; em parte, seria desejável promover o desenvolvimento dos "pools" 
e fundos voluntários, não esquecendo os acordos entre os parceiros sociais, por exemplo, ao nível 
local, regional, sectorial e nacional, para que, sobretudo as PME, pudessem reforçar os seus 
investimentos em capital humano;  

 

• enquanto que, nos capítulos temáticos, se conseguiu alcançar o equilíbrio entre a promoção da 
flexibilidade e a segurança no mercado de trabalho, fica-se  longe desse equilíbrio no quinto e 
último capítulo em particular (relativo à governança), em detrimento da segurança que um 
mercado de trabalho flexível exige;  

 

• não é abordada a questão da influência da legislação da UE na actual situação do emprego;  
 

• não se trata de forma satisfatória a questão da relação entre as medidas activas de promoção do 
emprego que o relatório reclama – que implicam custos adicionais para o sector público – e a 
necessidade de aplicar essas reformas no quadro das limitações orçamentais decorrentes do Pacto 
de Estabilidade e Crescimento. 

 
  A evolução do emprego é um tema central para o CESE, que a acompanhará com 
toda a atenção e de uma forma activa. O CESE espera que as observações acima formuladas sejam 
tidas em conta nos ulteriores debates sobre a matéria.  
 
  Neste contexto, o CESE reafirma a sua convicção, expressa por diversas vezes, de 
que a realização deste objectivo passa, sobretudo, por uma forte participação dos parceiros sociais, 
com autonomia, a todos os níveis e em todas as fases da estratégia europeia de emprego, da 
elaboração à avaliação, passando pela aplicação, bem como pela participação dos parlamentos 
nacionais nos procedimentos nacionais correspondentes. Para que tal seja possível, é necessário 
adaptar os calendários previstos em conformidade. 
 

– Contacto: Stefania BARBESTA 
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  (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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2. INVESTIGAÇÃO 
 

• Investigadores no Espaço Europeu da Investigação 
– Relator: G. WOLF (Actividades diversas – DE) 

 

– Referência: COM(2003) 436 final – CESE 305/2004 
 

– Pontos principais: 
 
  O Comité apoia as ideias expressas na Comunicação da Comissão.  
 
  Mais detidamente, o Comité aduz comentários sobre: 
 
o Capital humano  
o Investigação profissional  
o Situação contratual dos investigadores  
o Recursos adequados e isentos de interferências políticas  
o Êxodo de jovens investigadores  
o Aumento, até 3% do PIB, dos investimentos em investigação  
o "Carta Europeia do Investigador"  
o "Código de Conduta para a Contratação dos Investigadores"  
o Directrizes da política de investigação e objectivos de Lisboa  
o Perspectivas profissionais para investigadores  
o Sector académico e indústria  
o Existência de vários organismos verticais e horizontais paralelos. 
 

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

 

• Investigação fundamental 
– Relator: G. WOLF (Actividades diversas – DE) 

 

– Referência: COM(2004) 9 final – CESE 319/2004 
 

– Pontos principais: 
 
  O Comité apoia expressamente o objectivo da Comissão de garantir à investigação 
fundamental apoio adequado e sistemático a nível da UE, mobilizando, para o efeito, recursos 
orçamentais suficientes e instrumentos administrativos simples e adequados. 
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– Contacto: Nemesio MARTINEZ 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

3. ENERGIA 
 

• Energia Nuclear – electricidade 
– Relator: C. CAMBUS (Trabalhadores – FR) 

 

– Referência: parecer de iniciativa – CESE 317/2004 
 

– Pontos principais: 
 
– A energia nuclear produz uma parte importante da electricidade da UE (35%). Contribui 

consideravelmente para a segurança do aprovisionamento e para a redução da dependência 
energética da União. Contribui, por isso, de forma considerável para a realização dos objectivos de 
Quioto. 

 
– Assegura preços de produção estáveis, contribuindo, assim, para a estabilidade dos preços na 

União e para a segurança sobre as perspectivas económicas. 
 
– As energias renováveis, cujo desenvolvimento é desejável e é encorajado pela União não bastam 

para, no final da vida útil das actuais instalações nucleares, responder simultaneamente à sua 
substituição e ao aumento da procura de electricidade. 

 
– O controlo da procura de energia contribuirá certamente para reduzir a intensidade energética das 

actividades humanas (economia e vida privada), mas não aduz qualquer argumento determinante 
em prol da paragem da produção da energia nuclear, pois, devido às quantidades em causa, deverá 
incidir prioritariamente sobre outras utilizações que não a electricidade, tais como os transportes. 

 
– As questões suscitadas pela energia nuclear são: a segurança, a protecção contra os efeitos 

fisiológicos das radiações ionizantes e os resíduos e combustíveis usados. As duas primeiras  
foram já objecto de respostas técnicas e regulamentares que, com o tempo, evoluirão. 

 
– Alguns Estados-Membros têm feito muitos progressos no sentido de resolver a questão dos 

resíduos. Dois países (Finlândia e Suécia) já escolheram a solução e mesmo o local; outros 
(França e Espanha) adoptaram soluções para os produtos de fraca actividade e prosseguem as 
investigações em relação aos resíduos com maior radioactividade. 
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– Tendo em conta os elementos do seu parecer e respectivas conclusões, o Comité considera, tal 
como o Livro Verde o havia referido, que a energia nuclear deveria  constituir uma das vertentes 
de uma política energética diversificada, equilibrada, económica e sustentável para a UE. 

 
– O Comité sugere que, dando continuidade ao presente parecer, se preveja e se leve a cabo um 

esforço de informação sobre os verdadeiros desafios que se colocam à indústria nuclear – 
segurança do aprovisionamento, não emissão de CO2, preços competitivos, segurança e gestão 
dos combustíveis usados –, de modo a permitir à sociedade civil organizada analisar de forma 
crítica o conteúdo dos debates que lhe são propostos sobres estas questões. 

 

– Contacto: Siegfried JANTSCHER  
  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

4. POLÍTICA AGRÍCOLA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

• Reforma dos sectores do tabaco, do algodão, do lúpulo e do azeite 
(alteração do Regulamento (CE) nº 1782/2003) 
– Relator: F. MORALEDA QUÍLEZ (Actividades diversas – ES) 

– Co-relatores: C. FAKAS (Actividades diversas – EL) 
   A. KIENLE (Empregadores – DE) 
   M. L. SANTIAGO (Empregadores – PT) 

 
– Referência: COM(2003) 698 final – 2003/0278 CNS – CESE 323/2004 

 

– Pontos principais: 
 
  No entender do CESE, a dissociação das ajudas nos sectores em questão, nas formas 
propostas, acarretaria uma série de problemas, nomeadamente pondo em risco a manutenção da 
produção em certas regiões que já acusam elevados índices de desemprego. O CESE considera 
necessário fazer análises específicas, por sector e por região, sobre os possíveis efeitos dos diferentes 
graus de dissociação das ajudas (sobre o mercado, o território, o emprego, o ambiente, etc.) antes de 
se proceder a qualquer alteração dos actuais regimes. O CESE entende que a possibilidade deixada 
aos Estados-Membros pelo Regulamento (CE) nº 1782/2003 de estabelecer a entrada em vigor do 
novo regime de ajudas entre 2005 e 2007 deve ser mais flexibilizada em linha com os restantes 
sectores em que se apliquem disposições semelhantes, a fim de deixar aos Estados-Membros 
suficiente margem de manobra para executar as reformas previstas. 
 

  No que se refere ao algodão, o CESE não partilha da posição da Comissão e não 
concorda com a sua previsão de que as superfícies cultivadas não diminuirão. O CESE considera que 
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os princípios da abertura comercial total e da dissociação das ajudas não podem ser bem sucedidos 
num sector como o do algodão. 
 

  No tocante ao azeite, o CESE sublinha o risco de abandono da produção, que é 
contrário ao objectivo principal de qualquer reforma de OCM, em especial quando ela se localiza 
nalgumas das regiões mais desfavorecidas da União, e se refere à cultura que maior dependência tem 
relativamente ao factor mão de obra. 
 

  Em relação ao tabaco, o CESE destaca que se a produção comunitária de tabaco 
desaparecesse, o mesmo sucederia ao tabaco com menor índice de resíduos fitossanitários do mundo e 
ao que é produzido de forma mais sustentável (do ponto de vista ambiental). Além disso, na opinião do 
CESE, para esta cultura não se afigura nenhuma alternativa agrícola economicamente viável, que, 
neste momento, seja capaz, por si só, de gerar os mesmos postos de trabalho e, por conseguinte, de 
fixar a população no meio rural, como o faz actualmente o tabaco. 
 

  No referente ao lúpulo, o CESE considera que a percentagem de dissociação do 
sector do lúpulo deveria passar dos 25% inicialmente propostos pela Comissão para os 40% 
necessários para valorizar o trabalho dos agrupamentos de produtores. 
 

– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Reforma da OCM – AZEITE 
– Relatora: M. L. SANTIAGO  (Empregadores – PT) 

 

– Referência: COM(2003) 698 final – 2003/0279 (CNS) – CESE 310/2004 

 

– Contacto: Silvia CALAMANDREI  
   (Tel: 00 32 2 546 96 57 – e-mail:  silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

• Apoio ao desenvolvimento rural (FEOGA) 
– Relator: J. DONNELLY (Actividades diversas – IE) 

 

– Referência: COM(2003) 806 final – 2003/ 0312 (CNS) – CESE 318/2004 
 

– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Importação de animais ungulados 
– Relator: J. DONNELLY (Actividades diversas – IE) 

 

– Referência: COM(2003) 570 final – 2003/0224 (CNS) – CESE 309/2004 

 

– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO  
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Protecção dos animais durante o transporte 
– Relator: S. KALLIO (Actividades diversas – FI) 

 
– Referência: COM(2003) 425 final – 2003/0171 (CNS) – CESE 326/2004 

 

– Contacto: Robert WRIGHT  
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 

 

5. PESCAS 
 

• Recursos haliêuticos no mar Mediterrâneo 
– Relator: G. SARRÓ IPARRAGUIRRE  (Actividades diversas – ES) 

 

– Referência: COM(2003) 589 final – 2003/0229 (CNS) – CESE 320/2004 

 
– Pontos principais: 

 
  O CESE pensa que a Comissão não corresponde com a proposta de regulamente em 
apreço às expectativas criadas com o seu plano de acção nem às orientações definidas pelo Comité 
nos seus pareceres anteriores. A proposta de regulamento da Comissão não analisa os motivos que a 
persuadiram da necessidade de rever o Regulamento (CE) nº 1626/94 nem indica como deveria os 
fundamentos científicos das propostas técnicas apresentadas. A Comissão esqueceu-se uma vez mais 
de mencionar e de ter em conta os aspectos económicos e sociais da pesca no Mediterrâneo, omitindo 
qualquer menção ao possível impacto das medidas propostas sobre as empresas, os trabalhadores e as 
zonas costeiras altamente dependentes da pesca. A Comissão limita-se a regular as medidas técnicas 
existentes tornando-as mais restritivas sem prever possíveis alternativas inovadoras resultantes da 
investigação de mecanismos mais selectivos. Embora a proposta inclua aspectos positivos que conviria 
melhorar, o CESE convida a Comissão Europeia a retirar a proposta e a apresentar uma nova proposta 
em sua substituição contemplando todas as questões acima ventiladas.  
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– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO  
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Consultivos regionais no âmbito da Política Comum das Pescas 
– Relator: E. CHAGAS (Trabalhadores – PT) 

 

– Referência: COM(2003) 607 final – 2003/0238 (CNS) – CESE 321/2004 

 

– Pontos principais: 
 
  A necessidade de implicar os principais interessados – armadores e trabalhadores – 
na definição e na implementação da política e medidas concretas das pescas comunitárias, tem sido 
repetidamente reiterada pelo CESE. O CESE considera que a proposta não assegura uma 
representação adequada na composição dos CCR dos principais agentes da actividade pesqueira 
comunitária, designadamente, os armadores e os pescadores assalariados. Isso poderia ser conseguido 
através de um envolvimento maior do CCPA e das organizações europeias nele representadas, no 
processo de nomeação dos membros dos CCR. O CESE considera ainda que o peso relativo da 
componente dos chamados "Outros grupos de interesse" na composição dos CCR não é adequado, 
propondo que ele seja da ordem dos 20% do total dos membros. Propõe-se ainda a criação de 
um CCR "Regiões de pesca exteriores" que congregue as partes interessadas na actividade de pesca 
fora das águas comunitárias, que envolve um segmento importante da frota de pesca da UE. 

 
– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

6. RELAÇÕES EXTERNAS E COMÉRCIO MUNDIAL 
 

• A Coesão Social na América Latina e Caraíbas 
– Relator: J. M. ZUFIAUR NARVAIZA (Trabalhadores – ES) 

 

– Referência: parecer exploratório – CESE 315/2004 
 

– Pontos principais: 
 
  O parecer exploratório, solicitado pelo comissário Chris PATTEN, pretende expressar 
a opinião da sociedade civil organizada europeia, latino-americana e caraíba sobre a coesão social na 
América Latina e Caraíbas. Muito em particular, sobre a forma como as organizações da sociedade 
civil organizada podem contribuir para a consecução deste objectivo, por exemplo mediante a 
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concertação social, o desenvolvimento de sistemas de protecção social ou a promoção da 
responsabilidade social das empresas. Para tal, o presente parecer do CESE terá que ser completado 
com contributos das organizações latino-americanas e caraíbas e com os resultados dos debates do 3º 
Encontro da Sociedade Civil Organizada UE-ALC, que decorrerão no próximo mês de Abril, na cidade 
do México. 
 
  Sem ter a pretensão de definir o conceito de coesão social, o parecer assinala 
diferentes componentes – política, económica, social e territorial – desta realidade, a fim de ter em 
conta factores macroeconómicos, habitualmente considerados, mas também educacionais, 
institucionais e os atinentes ao acesso aos bens públicos essenciais, que são fundamentais para analisar 
o grau de coesão social na América Latina e Caraíbas (ALC). 
 
  O CESE salienta que a falta de coesão social na ALC se manifesta sobretudo na 
pobreza e na desigualdade. Se bem que os índices da pobreza tenham melhorado relativamente à 
última década (afectava 48% da população em 1990, contra 43% em 2002), a segunda continuou a 
acentuar-se e passou a ser crónica. Por isso, a América Latina é, no seu conjunto, e com ressalva de 
uma grande heterogeneidade, a região do mundo onde se verificam as desigualdades mais gritantes. À 
pobreza material vem juntar-se a pobreza imaterial (acesso à educação e à distribuição de 
oportunidades) e a pobreza legal (desigualdade perante a lei, debilidade da cidadania civil, política e 
social, insegurança). Tudo isto provoca violência, desagregação e desorganização social, o que afecta 
a credibilidade das instituições e do sistema democrático. Um relatório recente do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento sublinha o risco de se difundir na  América Latina a ideia de 
cidadania que considera a democracia "irrelevante". 
 
  O desenvolvimento incipiente de elementos que constituem a coluna vertebral de 
qualquer sociedade avançada – infra-estruturas, educação, sistema de saúde, sistema fiscal, justiça, 
protecção social, quadro legal de relações laborais – é comum a todos os países latino-americanos e 
das Caraíbas a tal ponto que o aludido relatório fala de Estados ausentes ao referir-se às 
características de muitos deles. Este fenómeno manifesta-se principalmente em três aspectos, a saber, 
baixa qualidade dos sistemas educativos, desigualdade no acesso e desfasamento entre estes e o 
sistema produtivo; insuficiência e iniquidade dos sistemas fiscais prevalecentes na região; carência de 
sistemas universais de protecção social na maior parte dos países da região, o que provoca profundas 
desigualdades e a exclusão da maioria da população da cobertura dada pelos sistemas existentes.  
 
  Na opinião do CESE, para se alcançar maiores níveis de coesão social na ALC, é 
imprescindível que o sistema produtivo seja mais eficaz e democrático, corroído como está por níveis 
de economia subterrânea muito elevados, escassa dimensão dos mercados, falta de diversificação das 
suas economias, insuficiência de infra-estruturas, em particular na área dos transportes e 
comunicações, reformas agrárias em suspenso, carência de recursos financeiros e sua dependência 
em relação ao exterior, parco desenvolvimento de formas de economia social, deficiente qualidade e 
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protecção do emprego e inexistência de sistemas de relações laborais baseados no respeito dos direitos 
laborais basilares, no equilíbrio e na confiança. 
 
  O parecer põe em relevo algo que é essencial do ponto de vista do CESE ou seja, que 
a realização na ALC de maiores níveis de democracia, de desenvolvimento humano e de 
governabilidade passa forçosamente por fortalecer a sociedade civil organizada e reforçar a sua 
participação nas decisões. Esta é, pois, condição indispensável para fomentar a democracia política, 
lograr uma distribuição justa da riqueza material e imaterial e envolver na vida política económica e 
social os sectores e minorias, como a população indígena, marginalizada ao longo dos séculos.  
 
  O parecer formula uma série de propostas e de sugestões sobre o contributo que as 
relações entre a UE e a ALC poderiam dar à coesão social nesta região do continente americano. 
Tais considerações partem de dois pressupostos. Por um lado, a importância estratégica que 
representam para a UE as relações com a ALC, tanto para fortalecer o seu papel no plano mundial 
como para promover uma nova ordem internacional e uma governação justa e solidária da 
globalização, bem como a importância para a ALC das relações com a UE, seja com vista a uma 
integração equilibrada na região, seja  para reforçar a sua capacidade negocial na cena internacional. 
Por outro lado, a convicção de que, para além de contribuir para aumentar a coesão social na ALC 
através da ajuda e da cooperação para o desenvolvimento, a UE tem que colocar este objectivo no 
centro das suas relações com a ALC em todas as áreas. 
 

  As sugestões do parecer são diversas. Umas estão orientadas para o fortalecimento 

da sociedade civil organizada – apoio a projectos de desenvolvimento social nos processos de 
integração regional, fomento de fóruns mistos UE-ALC entre organizações socioprofissionais, abertura 
de uma linha de financiamento para fortalecer organizações socioeconómicas, criação de um programa 

de protecção dos defensores dos direitos humanos na ALC); outras  incidem no desenvolvimento do 

sistema produtivo e no estabelecimento de quadros democráticos de relações laborais e de 
diálogo social (transferência de experiências europeias de concertação social, incentivo à criação de 
infra-estruturas atractivas de investimento estrangeiro directo, dotação de um Fundo destinado às 
PME na América Latina, planos de co-desenvolvimento com os países de origem da imigração da 
ALC para a UE, estabelecimento de uma carta de Princípios sobre a responsabilidade social das 

empresas); algumas iniciativas têm em vista diminuir o peso da dívida externa e financiar o 

desenvolvimento (fórmulas para a renegociação, resgate e perdão da dívida externa através de 
programas de luta contra a pobreza, de cooperação no sector do ambiente e na educação, 
recomendações para tentar evitar a dependência das agências de rating); algumas propostas visam o 

fortalecimento dos sistemas de protecção social (transferência de experiências europeias, apoio à 
celebração de convénios internacionais sobre imigração, apoio à gestão e à formação especializada); 

por último, e no que se refere à ajuda ao desenvolvimento e à cooperação para o 

desenvolvimento avançam-se algumas sugestões, mormente fomentar a coordenação entre os 
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dadores europeus, tornar as ajudas mais coerentes com os objectivos perseguidos, preconizar que 
sejam os países beneficiários a tomar as decisões sobre as intervenções, prestar assistência aos países 
mais necessitados a fim de reforçar a sua capacidade de autonomia nas negociações em instâncias 
multilaterais.  
 

– Contacto: Beatriz PORRES De MATEO 
  (Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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• Acordo de Comércio Livre das Américas (ACLA) 
– Relator: M. SOARES (Trabalhadores – PT) 

 

– Referência: parecer de iniciativa – CESE 314/2004 
 

– Pontos principais: 
 
  As posições da sociedade civil da América Latina e Caraíbas (ALC) diferem 
grandemente sobre este projecto. Por um lado, as empresas vêem no projecto ACLA uma 
possibilidade de acesso ao mercado americano, embora algumas receiem a concorrência americana e 
canadiana; por outro lado, um certo número de sectores, reunidos na Aliança Social Continental 
(sindicatos, ONG, institutos universitários) rejeitam o projecto ACLA, tanto mais que as suas principais 
preocupações – respeito pelo ambiente, direitos dos trabalhadores, exclusão social, dívida externa, 
democracia e respeito dos direitos do Homem, exploração infantil e protecção das populações 
autóctones – não são consideradas ou suficientemente tidas em conta no projecto. 
 
  É imperativo que a UE se empenhe nas suas relações com a ALC com maior vontade 
política, tanto mais que tal corresponde aos seus interesses económicos e comerciais. 
 
  Hoje, mais do que nunca, há uma manifesta necessidade da Europa num continente 
latino-americano e caribenho em crise. A UE continua a ser considerada como um modelo social e 
político de referência. O grande desafio que os países ALC actualmente enfrentam é o de encontrar 
um modelo económico e social alternativo ao do "consenso de Washington" e ao projecto de integração 
com os EUA visto como excessivamente hegemónico. 
 
  Contudo, se parece evidente este desejo de mais Europa na sociedade 
latino-americana, em particular nas suas elites, a UE deve também empreender um esforço importante 
para melhor incorporar a sociedade civil na sua estratégia. Só um empenhamento político decidido 
acompanhado de uma informação adequada e eficaz e da participação da sociedade civil poderá 
permitir provar que se trata de um projecto reciprocamente benéfico. A UE não pode permitir-se o 
mesmo erro imputado ao projecto ACLA. 
 

– Contacto: Beatriz PORRES De  MATEO 
  (Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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• Sistema de Preferências Generalizadas (SPG) 
– Relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 

 

– Referência: parecer exploratório – CESE 313/2004 
 

– Pontos principais: 
 
  O CESE apoia a decisão da Comissão de avançar com a introdução do novo sistema, 
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2006, sem esperar pelos resultados da ronda de Doha em 
momento futuro incerto e considera que os objectivos do actual sistema são pertinentes e deveriam 
constituir a base de qualquer novo sistema destinado a substituir os acordos em vigor. 
 
  Todavia, a impressão geral é a de que o sistema actual não funciona tão bem quanto 
seria possível. Por exemplo, 75% do volume total das reduções pautais beneficiam os países orientais, 
cabendo à China um terço desta percentagem; não raro, os maiores beneficiários são os operadores 
comerciais internacionais, e não os Estados; a erosão pautal está a comprometer o impacto das 
preferências generalizadas; a redução geral dos direitos aduaneiros implica que haja menos 
possibilidades de concessão de um tratamento preferencial significativo a determinados países; o 
sistema denota vulnerabilidade à fraude e o controlo relativo ao país de origem é um processo 
complexo, especialmente em relação a artigos manufacturados que contêm diversos materiais ou 
subcomponentes. De uma maneira geral, considera-se que as políticas gerais de comércio e 
desenvolvimento da UE são não apenas incoerentes como também, por vezes, contraditórias. Para 
corrigir esta situação será necessária a adopção de uma abordagem coordenada por parte de todas as 
instituições da UE e a participação activa de diversas Direcções-Gerais da Comissão. 
 
  O actual SPG tem sido alvo de diversas críticas, a saber: 
 

• a simplificação do sistema deve ser um dos objectivos principais das novas orientações. Espera 
que as propostas que fez, designadamente de: 

• reduzir o número de países beneficiários;  

• substituir as medidas especiais de incentivo pela aplicação do mecanismo de retirada temporária 
com base em normas claramente definidas;  

• substituir as normas de origem em vigor por normas baseadas em normas não preferenciais, 
diminuir o intervalo entre a graduação e o período de referência limitar; e  

• racionalizar os sectores industriais e as categorias de produtos abrangidos pelo sistema, se 
encaminhem para a consecução daquela meta. 

 

– Contacto: Beatriz PORRES De MATEO 
  (Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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7. MERCADO ÚNICO 
 

• Código aduaneiro 
– Relator: J. SIMPSON (Actividades diversas – UK) 

 
– Referência: COM(2003) 452 final – 2003/0167 (COD) – CESE 316/2004 

 

– Pontos principais: 
 
  O Comité crê que as presentes comunicações da Comissão e o novo regulamento 
proposto permitem uma aplicação mais adequada de um Código Aduaneiro uniforme em todo o 
território comunitário.  
 
  A proposta de regulamento que altera o Código Aduaneiro Comunitário é coerente 
com os princípios enunciados nas duas comunicações.  
 
  Os princípios de um quadro mais simples e sem papel para as alfândegas e o comércio 
são agora lógicos e exequíveis. Estes princípios são igualmente necessários se quisermos que o 
Mercado Único da União funcione sem obstáculos desnecessários.  
 
  Os princípios de procurar estabelecer normas aduaneiras comuns nas fronteiras 
externas da União são inerentes ao conceito de União enquanto zona comercial única.  
 
  Além disso, deve ser reconhecida a necessidade de um quadro cooperativo que 
garanta o máximo de eficácia dos serviços aduaneiros, da polícia das fronteiras, do controlo da 
segurança e das estratégias comuns de gestão dos riscos.  
 
  O CESE faz votos por que este pacote de melhorias das políticas e dos serviços seja 
efectivo o mais rapidamente possível.  
 
  Não havendo uma responsabilidade comunitária em matéria de prestação de serviços 
aduaneiros, estas alterações aproximam-se do quadro de uma agência aduaneira única que possa 
melhorar o funcionamento da Comunidade. 
 

– Contacto: Jakob ANDERSEN  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
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• Certificados de Matrícula 
– Relator: P. BARROS VALE  (Empregadores – PT) 

 
– Referência: COM(2003) 510 final – 2003/0198 (COD) –  CESE 304/2004 

 

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

8. PROTECÇÃO DO AMBIENTE E DEFESA DOS CONSUMIDORES 
 

• Ar ambiente/Metais pesados  
– Relator: T. McDONOGH (Empregadores – IE) 

 
– Referência: COM(2003) 423 final – 2003/0164 (COD) – CESE 307/2004 

 
– Contacto: Robert WRIGHT  

 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Alegações nutricionais e de saúde nos alimentos 
– Relatora: A. DAVISON (Actividades diversas – UK) 

 
– Referência: COM(2003) 424 final – 2003/0165 (COD) – CESE 308/2004 

 

– Contacto:  Robert WRIGHT  
  (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

9. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
 

• 2003 – Ano Europeu das Pessoas com Deficiência 
– Relator: M. CABRA DE LUNA (Actividades diversas – ES) 

 

– Referência: COM(2003) 650 final – CESE 311/2004 
 

– Pontos principais:  
 
  O CESE congratula -se com o facto de o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência 
ter culminado na apresentação de um plano de acção concreto para o período de 2004-2010. Contudo, 
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sente-se na obrigação de realçar que o plano de acção padece de alguma falta de ambição, pelo que 
gostaria de propor alguns elementos adicionais: 

• integrar a deficiência com a criação de um mecanismo de acompanhamento específico que 
permita a elaboração de recomendações específicas; 

• recorrer aos fundos estruturais para o reconhecimento da deficiência e das pessoas deficientes 
como uma área chave e um grupo alvo; 

• alargar a outros produtos e serviços a inclusão de critérios de acessibilidade nas tecnologias da 
informação e da comunicação para os contratos públicos; 

• a necessidade um empenho claro numa directiva específica sobre a questão da deficiência. 

• a criação de uma rede europeia sobre os meios de comunicação e a deficiência; 

• incentivos financeiros para as empresas que tornem as suas instalações e os seus serviços 
acessíveis; 

• criação de uma estrutura de acompanhamento do plano de acção da Comissão Europeia; 

• nos trabalhos futuros em matéria de direitos humanos se refiram concretamente os direitos das 
pessoas com deficiência. 

 

– Contacto: Alan HICK 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 

10. TELECOMUNICAÇÕES 
 

• Transição da radiodifusão analógica para a digital 
– Relator: B. GREEN (Empregadores – DK) 

 

– Referência: COM(2003) 541 final – CESE 324/2004 
 

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

 

11. FISCALIDADE 
 

• Regime fiscal/Fusões, cisões e permutas de acções  
– Relator: G. RAVOET (Empregadores – BE) 

 

– Referência: COM(2003) 613 final – 2003/0239 (CSN) – CESE 312/2004 
 

– Pontos principais: 
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  O Comité apoia inteiramente as propostas de actualização da Directiva "Fusões", 
apresentadas pela Comissão Europeia. Estas propostas trazem melhorias indispensáveis e adequadas à 
directiva, e possibilitarão às empresas – incluindo a partir de agora a SE, a SCE e um crescente 
número de PME – beneficiar plenamente das vantagens do mercado único, o que deveria melhorar a 
respectiva competitividade e ter assim uma incidência positiva na criação de emprego e no combate ao 
desemprego. 
 
  Todavia, o Comité convida a Comissão a reexaminar certos aspectos essenciais 
deixados por resolver e que constam das supramencionadas observações na especialidade. 
 

– Contacto: Borbala SZIJ 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

12. CODIFICAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

 

• Codificação países terceiros/Transportes marítimos 
– Relator: D. RETUREAU (Trabalhadores – FR) 

 

– Referência: COM(2003) 732 final – 2003/0285 (COD) – CESE 306/2004 
 

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

_____________________ 


