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1.

LEGISLAR MELHOR (SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
COMUNITÁRIA)

• SIMPLIFICAÇÃO V
– Relator: RETUREAU (Trabalhadores – FR)
– Referência: COM(2003) 71 final – CESE500/2004
– Pontos principais:
O CESE apoia a iniciativa e o quadro de acção que têm por objectivo a simplificação do acervo
comunitário e deseja que se estenda rapidamente aos diversos domínios do acervo, para facilitar e
promover a sua aplicação efectiva, tanto nos Estados-Membros, como nos países do alargamento.
O CESE deseja participar de forma mais eficaz na elaboração do direito comunitário através dos
seus pareceres consultivos, o que implica a sua participação numa fase muito mais precoce do que
agora geralmente acontece. Deseja também participar de forma activa nas análises de impacte e
de seguimento e nos esforços de simplificação, para contribuir para um melhor conhecimento e
para a eficácia do direito comunitário numa Europa alargada. Estes pedidos inscrevem-se
naturalmente nos princípios de democracia e de boa governação e dos de aproximação dos
cidadãos às instituições e à legislação comunitárias.
Por último, o Comité saúda com o acordo interinstitucional "Legislar melhor", celebrado em 16 de
Dezembro de 2003 entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão, que organiza as condições de
uma melhor simplificação da regulamentação comunitária e, em particular, define e enquadra, ao
mesmo tempo que incentiva, o recurso à auto-regulação e à co-regulação pelos agentes
sócio-profissionais.
– Contacto:

Jakob ANDERSEN
(Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
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2.

FISCALIDADE E SERVIÇOS FINANCEIROS

• Estratégia de TVA
– Relator: PEZZINI (Empregadores – IT)
– Referência: COM(2003) 614 final – CESE 518/2004
– Pontos principais:
O Comité reafirma a opinião segundo a qual as numerosas e graves lacunas do regime actual
apenas poderão ser eliminadas com a introdução de um novo regime definitivo.
Todavia, no clima actual de reticência à adopção de um regime comum de IVA com carácter
definitivo e considerando a necessidade de modernizar o regime transitório, os elementos
fundamentais da melhoria devem ser a simplificação, a modernização das regras actuais, uma
aplicação mais uniforme destas e uma cooperação administrativa reforçada entre as autoridades
fiscais dos Estados-Membros.
O CESE aprecia e apoia o trabalho que a Comissão está a realizar para favorecer a criação de um
sistema "de balcão único", segundo o qual as empresas registadas em mais do que um
Estado-Membro possam cumprir as suas obrigações em matéria de IVA, ao nível da UE, no país
em que estão estabelecidas.
Por consequência, o CESE apoia as iniciativas da Comissão, bem como outras iniciativas
actualmente em exame na aplicação da estratégia de 2000.
– Contacto:

Pawel OLECHNOWICZ
(Tel.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

• Cooperação administrativa – impostos especiais
– Relator: PEZZINI (Empregadores – IT)
– Referência: COM(2003) 797 final – 2003/0309 (COD) – 2003/0310 (COD) – CESE 519/2004
– Pontos principais:
O CESE subscreve as novas regras de cooperação entre os Estados-Membros propostas pela
Comissão e concorda com a necessidade de actualizar e de reforçar o sistema de intercâmbio de
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-3informações entre os Estados-Membros para lutar contra as fraudes em matéria de impostos
especiais de consumo.
Mas um poder demasiado discricionário ainda é concedido à autoridade requerida, não só para dar
seguimento ao pedido de informações, como na realização de controlos simultâneos.
– Contacto:

Pawel OLECHNOWICZ
(Tel.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

• Regime fiscal comum – pagamentos de juros e royalties
– Relator: BURANI (Empregadores – IT)
– Referência: COM(2003) 841 final – 2003/0331 (CNS) – CESE 530/2004
– Pontos principais:
O CESE aprova plenamente o objectivo da directiva, que se insere num quadro de aperfeiçoamento
gradual das disposições fiscais com vista a evitar, por um lado, a evasão fiscal e, por outro, a dupla
tributação, e que deveria contribuir indirectamente para a futura harmonização dos regimes fiscais
e para eliminar as distorções de concorrência que são hoje por demasiado evidentes.
–

Contacto: Borbala SZIJ
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

• Reduções temporárias dos níveis de tributação – produtos energéticos
– Relator: ALLEN (Interesses Diversos – IE)
– Referência: COM(2004) 42 final – 2004/0016 (CNS) – CESE 527/2004
COM(2004) 185 final – 2004/0067 (CNS)
– Pontos principais:
Salvo alteração da directiva relativa à tributação da energia, os países aderentes terão de adoptar
as suas disposições em 1 de Maio de 2004. É provável que tal facto (tributação de produtos
energéticos e electricidade) tenha um efeito negativo nas suas economias e que os novos
Estados-Membros se venham a defrontar com grandes dificuldades económicas e sociais tendo em
conta o nível actual dos impostos sobre o consumo que aplicam. O forte aumento do custo poderia
asfixiar as PME, para além de implicar encargos insuportáveis para a indústria e para o
consumidor. Os agregados familiares que dispõem de poucos rendimentos seriam seriamente
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-4afectados. Por isso, estes países esforçam-se por obter reduções ou isenções temporárias dos
níveis de tributação dos produtos energéticos e da electricidade que devem aplicar.
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-5Dado que os actuais Estados-Membros beneficiaram igualmente de períodos transitórios neste
domínio, afigura-se, pois, justo e razoável em termos de princípio e de precedente que os países
aderentes possam dispor de reduções temporárias durante um período ligeiramente superior,
quando justificado.
A aprovação da presente directiva antes de 1 de Maio dará um sinal político forte aos países
aderentes porquanto reafirma o empenhamento no seu desenvolvimento. O CESE recomenda a
aprovação das directivas em apreço.
– Contacto:

Borbala SZIJ
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

• Comités dos serviços financeiros
– Relatora: L. FUSCO (Interesses Diversos – IT)
– Referência: COM(2003) 659 final – 2003/0263 (COD) – CESE 504/2004
– Pontos principais:
O CESE acolhe muito favoravelmente a proposta de directiva, fazendo observações específicas.
– Contacto:

3.

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

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

• Política espacial europeia (Livro Branco)
– Relator: S. BUFFETAUT (Empregadores – FR)
– Referência: COM(2003) 673 final – CESE 501/2004
– Pontos principais:
O Comité Económico e Social Europeu considera que o Livro Branco é um documento de
qualidade que tem o grande mérito de manifestar uma vontade política formulada de modo vigoroso
e sintético.
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-6Lamenta todavia a grande fraqueza do capítulo referente à fractura digital e às tecnologias de
banda larga.
Reitera a grande importância estratégica das actividades espaciais para a União Europeia. Solicita
que a abordagem política da União, designadamente em matéria de cooperação internacional, se
baseie numa visão das realidades e isenta de qualquer candura, e tal, ainda mais, em virtude de que
as actuais tecnologias subjacentes às actividades espaciais têm um carácter dual (civil/militar).
Insiste no facto de que este sector de actividade, objecto de reestruturação e de esforços de
competitividade para enfrentar a concorrência internacional, representa 30 mil empregos directos,
de elevadas qualificações na generalidade, e que se torna imperativo manter e desenvolver.
– Contacto:

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

• Um quadro coerente para a indústria aeroespacial
– Relator: BUFFETAUT (Empregadores – FR)
– Referência: COM(2003) 600 final – CESE 502/2004
– Pontos principais:
O Comité Económico e Social Europeu considera que a Comunicação da Comissão sobre o
relatório STAR XXI chama a atenção, com razão, para as debilidades da actividade aeroespacial
militar na Europa. Estima, no entanto, que a Comissão dá demasiada importância ao aspecto
institucional da questão quando o essencial é que a Europa demonstre ter uma autêntica vontade
política de defesa comunitária autónoma, o único elemento que permitirá dar às nossas indústrias
uma base sólida.
Recorda que a indústria aeroespacial europeia sustenta milhões de europeus e que recorre a
pessoas altamente qualificadas no domínio da actual alta tecnologia, e que cabe aos
Estados-Membros definir políticas europeias autênticas e ambiciosas em matéria de armamento e
de actividades espaciais, coordenadas a nível da União Europeia.
– Contacto:

Nemesio MARTINEZ
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
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• Tribunal da patente comunitária – litígios atinentes à patente
comunitária
– Relator: RETUREAU (Trabalhadores – FR)
– Referência: COM(2003) 828 final – 2003/0324 (CNS) – CESE 521/2004
COM(2003) 827 final – 2003/0326 (CNS) – CESE 522/2004
– Pontos principais:
O Comité associa -se, na generalidade, às ideias expressas nas duas comunicações da Comissão,
sob reserva de algumas observações. Apoia vigorosamente a criação de uma competência
jurisdicional, um elemento-chave do sistema da patente comunitária.
– Contacto:

4.

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

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

• Legislação de produtos químicos
– Relator: BRAGHIN (Empregadores – IT)
– Referência: COM(2003) 644 final – 2003/0256 (COD) – 2003/0257 (COD) – CESE 524/2004
– Pontos principais:
O CESE, embora secundando os objectivos e a realização do sistema REACH, entende que se
deve dedicar atenção especial às suas modalidades de aplicação, para evitar que a ulterior
evolução legislativa comprometa a competitividade e o crescimento da indústria e agrave, por
conseguinte, o problema do emprego. Esta exigência, que se enquadra no esforço de conseguir um
"desenvolvimento sustentável", do ponto de vista social, económico e ambiental, assume um
carácter mais concreto nesta proposta que não considera a análise de impacto disponível capaz de
assegurar um equilíbrio comprovado entre custos e benefícios.
O CESE saúda a metodologia de consultas amplas adoptada pela Comissão para a actualização da
proposta. E alvitra a continuação do processo de consulta e de envolvimento das partes
interessadas com o objectivo de melhorar a redacção do texto, especialmente no atinente:
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a todas as mudanças que possam contribuir, sem pôr em causa os objectivos almejados, para
simplificar os procedimentos e reduzir os custos daí decorrentes;
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–

–

à ampliação e ao reforço das atribuições da futura Agência Europeia de Produtos Químicos
(principalmente no que respeita ao processo de avaliação dos dossiês e das substâncias –
Título VI) que será a pedra angular do novo sistema, em colaboração estreita e construtiva
com as agências nacionais competentes;
à elaboração de um plano de assistência e de apoio, sobretudo a pensar nas PME e nos
utilizadores a jusante, para facilitar a aplicação das normas previstas pelo sistema REACH e
constituição de consórcios ou de organismos análogos criados para esta finalidade;
à definição de instrumentos mais concretos e automáticos que encorajem a inovação, a
invenção e a colocação no mercado de novas substâncias.

O CESE recomenda uma forte acção política que leve à adesão do mundo inteiro às normas
enunciadas e previstas pelo sistema REACH e à partilha dos seus conteúdos fundamentais para
uma protecção mais adequada da saúde dos trabalhadores e das populações e para a preservação
mais eficaz do ambiente, sem com isso deixar, é claro, de pensar na salvaguarda da
competitividade da indústria química europeia.
O CESE aplaude as iniciativas ao nível de experiências práticas e de projectos-piloto de aplicação
já realizados nalguns Estados-Membros, com a participação das autoridades regionais e de todas
as partes interessadas, tendo em mira a simplificação e uma avaliação de impacto mais concreta.
Também saúda o empenho da Comissão e do Gabinete Europeu de Produtos Químicos na
definição, em conjunto com as partes interessadas, de orientações técnicas sectoriais que permitam
a colocação em prática do sistema REACH. O Comité considera que todas as instituições
europeias terão toda a conveniência em aproveitar, na criação de instrumentos legislativos
definitivos, as experiências acumuladas nesta fase intermédia. E reserva-se a incumbência de
elaborar um aditamento a parecer para avaliar os resultados do exercício em curso.
– Contacto:

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

• Concepção ecológica – produtos que consomem energia
– Relator: PEZZINI (Empregadores – IT)
– Referência: COM(2003) 453 final – 2003/0172 (COD) – CESE 505/2004
– Pontos principais:
O Comité acolhe com agrado a integração da dimensão ambiental nas políticas relativas às
empresas e respectiva produção como parte integrante da estratégia de competitividade da Europa.
No entender do Comité, teria contudo sentido consolidar a vasta legislação comunitária em que a

Greffe CESE 59/2004 FR/DE/EN/IT/ES-JB/AC/gs

…/…

- 10 mesma se insere e criar um quadro global definido. O Comité apoia a difusão de acordos sectoriais
voluntários e outros instrumentos. Por outro lado, importa avaliar de forma aprofundada se as
propostas da Comissão satisfazem inteiramente os requisitos de proporcionalidade, subsidiariedade,
simplificação burocrático-administrativa e competitividade. Salienta que, para garantir o bom
funcionamento do quadro proposto, será necessário adoptar medidas de execução com a única
intervenção dos procedimentos de comitologia. O estabelecimento de uma concepção ecológica
tem em si o risco de impedir o progresso e a inovação técnica do mercado e de restringir a
concorrência dos desempenhos tecnológicos dos novos produtos. Deve assegurar-se a
aplicabilidade das medidas previstas a todos os produtos fabricados na UE ou em países terceiros.
O Comité salienta, por último, com veemência a situação particular e as diversas características
das PME (grandes disparidades entre os Estados-Membros e entre cada um dos sectores). Neste
contexto, apoios financeiros ou incentivos fiscais poderiam desempenhar um papel importante.
– Contacto:

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

• Tecnologias ambientais adaptadas nos países candidatos
– Relator: RIBBE (Interesses Diversos – DE)
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 523/2004
– Pontos principais:
As tecnologias ambientais desempenham um papel importante na redução da poluição ambiental e
no âmbito do desenvolvimento sustentável.
Com o intuito de evitar atribuições deficientes de recursos, é importante velar cuidadosamente por
que se opte pela melhor solução adaptada à respectiva situação local. É possível que as soluções
adaptadas comportem, em parte, um maior trabalho de planificação. Porém, tanto na fase de
investimento como durante o funcionamento podem-se fazer grandes economias e, a longo prazo,
criar mais emprego. Estes recursos economizados podem aliviar não só os orçamentos públicos
como os privados. As tecnologias ambientais adaptadas são, assim, uma necessidade do momento.
As tecnologias adaptadas são, todavia, largamente desconhecidas e raramente aplicadas tanto nos
países candidatos como nos actuais Estados-Membros. A razão para tal é, nomeadamente, uma
grande falta de experiência e a incerteza se as tecnologias alternativas preenchem efectivamente
as normas prescritas.
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- 11 O CESE recomenda à Comissão que veja com atenção este problema no âmbito da aplicação do
plano de acção para promoção das tecnologias ambientais. O défice de informação poderia
começar a ser colmatado através da criação, nomeadamente, de centros de competências para
tecnologias adaptadas nos países candidatos.
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- 12 Uma parte das dotações de apoio deveria ir para um fundo que serviria essencialmente para
financiar pequenas medidas. O fundo de coesão, que só financia projectos com mais de 10 milhões
de euros, não dá apoio suficiente às soluções adaptadas. Nos requerimentos de pedido de apoio a
título do fundo de coesão seria útil solicitar ao requerente que explicasse por que razão optou pela
tecnologia para a qual pede a ajuda e quais foram as outras alternativas que rejeitou.
– Contacto:

Johannes KIND
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

• Protecção das águas subterrâneas contra a poluição
– Relatora: SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – ES)
– Referência: COM(2003) 550 final – 2003/0210 (COD) – CESE 509/2004
– Contacto:

5.

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

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

• Recursos genéticos na agricultura
– Relator: VOSS (Interesses Diversos – DE)
– Referência: COM(2003) 817 final – 2003/0321 (CNS) – CESE 514/2004
– Contacto:

Johannes KIND
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

• Acções no domínio da apicultura
– Relator: CABALL i SUBIRANA (Interesses Diversos – ES)
– Referência: COM(2004) 30 final – 2004/0003 (CNS) – CESE 531/2004
– Contacto:

Eleonora Di NICOLANTONIO
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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6.

SEGURANÇA ALIMENTAR

• Adição aos alimentos de vitaminas
– Relatora: HEINISCH (Interesses Diversos – DE)
– Referência: COM(2003) 671 final – 2003/0262 (COD) – CESE 512/2004
– Contacto:

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

• Directiva que revoga a Directiva 72/462/CEE (fiscalização sanitária)
– Relator: DONNELLY (Interesses Diversos – IE)
– Referência: COM(2004) 71 final – 2004/0022 (CNS) – CESE 526/2004
– Contacto:

7.

Katalin GÖNCZY
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

RELAÇÕES COM AS REGIÕES VIZINHAS

• A candidatura da Croácia à adesão à UE
– Relator: STRASSER (Interesses Diversos – AT)
– Referência: parecer de iniciativa – CESE 520/2004
– Pontos principais:
O CESE reconhece os esforços envidados pela Croácia para criar as condições de adesão à UE.
Nos últimos anos, a Croácia mudou muito. São notórios os progressos no processo de
democratização. Os indicadores macro-económicos registaram uma melhoria considerável, mas a
elevada taxa de desemprego constitui um dos problemas sociais e políticos mais sérios.
A Croácia conta com mais de 20 mil organizações não governamentais. Em 16 de Outubro
de 2003, foi instituída a "Fundação Nacional para a Promoção da Sociedade Civil", que preenche as
funções previstas para o diálogo civil.
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- 14 Para o CESE, o Conselho Económico e Social, criado em 1999, é uma premissa fundamental para a
aplicação das reformas indispensáveis para a sua adesão à União, designadamente nos domínios da
justiça, protecção das minorias, corrupção, e no contexto do Tribunal Penal Internacional de Haia.
O CESE recomenda que a sociedade civil organizada no seu conjunto, e não apenas algumas
associações profissionais, seja associada aos processos de decisão.
– Contacto:

8.

Georgine WILLEMS
(Tel.: 00 32 2 546 94 71 – e-mail: georgine.willems@esc.eu.int)

DIMENSÃO SOCIAL
PROFISSIONAL

DA

CULTURA

E

FORMAÇÃO

• A dimensão social da cultura
– Relator: LE SCORNET (Interesses Diversos – FR)
– Referência: Consulta PE – CESE 517/2004
– Pontos principais:
O Parlamento Europeu e Comité Económico e Social Europeu decidiram transformar em tema
comum a problemática da "dimensão social da cultura", porque entendem que existe uma forte
interligação entre a cultura e o desenvolvimento social e que esta relação assume um papel cada
vez mais fundamental na política de integração europeia.
O Comité já concluíra num seu parecer de 1999 que "Se nos ativermos à definição – muito lata –
da cultura enquanto sistema de orientação dos valores relevantes para todos os membros de uma
sociedade, a cultura estrutura igualmente o campo de acção da sociedade civil." Na óptica do
Comité, a cultura entendida como o processo e a formação comum do pensamento e da acção é
cada vez mais crucial para a educação e a participação na sociedade. Não é por acaso que o
projecto de Constituição Europeia se alicerça em ordens de valores, objectivos, direitos
fundamentais comuns e numa nova percepção da prática da democracia. Estes elementos
constituem, no seu todo, uma concepção europeia da cultura, cujas componentes sociais como a
solidariedade, a tolerância, a coesão social, medidas contra a exclusão e a discriminação e ainda a
inclusão social constituem elementos fundamentais. Do exposto resulta uma especial
responsabilidade para o Parlamento Europeu como órgão representativo democrático dos cidadãos
da Europa e para o Comité Económico e Social Europeu como representante institucional das
organizações da sociedade civil por todos estes temas.
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- 15 O Comité vê por bem concentrar-se nos seguintes pontos principais:
Ø Rumo a uma nova "cultura" das interacções entre práticas económicas, sociais e ambientais;
Ø Os efeitos das mutações no mundo do trabalho sobre a estrutura social e os valores culturais;
Ø Uma nova cultura da democracia.
O CESE propõe-se prosseguir, com a Comissão e o Parlamento Europeu, a reflexão sobre a
proposta, apresentada pelo Parlamento Europeu, de instituir um observatório europeu da
cooperação cultural.
Por isso, o CESE propõe a elaboração de um parecer de iniciativa que defina rigorosamente os
objectivos de um observatório europeu da cooperação cultural, cuja criação o PE e o CESE
defendem.
– Contacto:

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

• Cedefop
– Relator: GREIF (Trabalhadores – FR)
– Referência: COM(2003) 854 final – 2003/0034 (CNS) – CESE 516/2004
– Pontos principais:
O CESE, embora acolha favoravelmente a maior parte das propostas da Comissão, não pode
deixar de expressar as suas opiniões e preocupações relativamente a alguns pontos, a saber:
•

A formalização das práticas que se têm revelado positivas;

•

O papel dos parceiros sociais europeus;

•

A cooperação com institutos e administrações públicas;

•

A redução do número de reuniões do Conselho de Administração;

•

Garantir uma participação contínua;

•

A composição da Mesa;

•

O papel do director e o cargo de um director-adjunto;

•

A definição das prioridades a médio prazo;

•

Representação equilibrada de homens e mulheres na composição do Conselho de
Administração.

– Contacto:

Stefania BARBESTA
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9.

EMPREGO E POLÍTICA SOCIAL

• Destacamento de trabalhadores – Prestação de serviços
– Relatora: LE NOUAIL MARLIERE (Trabalhadores – FR)
– Referência: COM(2003) 458 final – CESE 515/2004
– Pontos principais:
O Comité Económico e Social Europeu entende que a comunicação é útil, mas insuficiente.
Convida a Comissão a fazer uma análise em profundidade, designadamente no respeitante à
concorrência desleal e ao dumping social que poderiam decorrer de destacamentos abusivos. O
Comité solicita à Comissão que realize consultas sectoriais com os verdadeiros interlocutores
destinatários das transposições, designadamente no sector da construção, em que os parceiros
sociais ainda não foram consultados.
Tendo em conta as lacunas da comunicação, o Comité solicita a apresentação de um novo relatório
que permita constatar:
Ø se é aplicada uma verdadeira transparência dos direitos,
Ø se são garantidos os direitos positivos dos trabalhadores,
Ø se a mobilidade dos trabalhadores é dificultada ou favorecida pela aplicação das disposições
decorrentes da transposição da directiva nos Estados-Membros, na óptica de um risco de
encerramento proteccionista do mercado de trabalho,
Ø se são evitadas as distorções da concorrência em matéria de livre circulação dos trabalhadores.
Ø se as pequenas empresas têm acesso correcto e suficiente às informações necessárias.
O Comité sugere ainda:
Ø Uma análise mais aprofundada no sentido dos interlocutores sociais e económicos;
Ø Uma avaliação a fim de melhorar os mecanismos de informação dos trabalhadores e das
empresas;
Ø A promoção de redes de pontos de informação locais, regionais ou transfronteira;
Ø Um levantamento das melhores prátic as de intercâmbio de informação destinadas tanto aos
trabalhadores como às empresas;
Ø Um estudo jurídico com a finalidade de verificar que o quadro legislativo dos
Estados-Membros, bem como as informações sobre as convenções colectivas de aplicação,
sejam suficientemente claros, acessíveis e actualizados no contexto do alargamento.
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10.

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

MUTAÇÕES INDUSTRIAIS

• A diversificação económica nos países aderentes – Papel das PME e das
empresas da economia social
– Relatora: FUSCO (Interesses Diversos – IT)
– Co-relator: GLORIEUX (delegado CCMI)
– Referência: parecer de iniciativa – CESE 528/2004
– Pontos principais:
Este parecer contribuir para o debate sobre as implicações do alargamento, realçando o papel que
as PME e as empresas de economia social (EES) desempenham na diversificação económica dos
países aderentes (incluindo as suas implicações sociais), e o desafio da sua plena integração no
mercado único. O CESE tem consciência de que o sucesso e a eficácia das PME e EES não são
automáticos e não dependem apenas das empresas. O Comité entende que a política industrial
numa Europa alargada deverá ter em conta, de modo muito mais efectivo, as necessidades e
desafios das PME e EES dos países aderentes.
– Contacto:

Miguel COLERA
(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

– Contacto:

Miguel COLERA
(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

11.

TRANSPORTES E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

• Protecção frontal em veículos a motor
– Relator: RANOCCHIARI (Empregadores – IT)
– Referência: COM(2003) 586 final – 2003/0226 (COD) – CESE 503/2004
– Contacto:

Aleksandra KLENKE
(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

• Tecnologias da informação – veículos seguros
– Relator: RANOCCHIARI (Empregadores – IT)
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– Contacto:

Raffaele Del FIORE
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
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• Carta de condução
– Relator: SIMONS (Empregadores – NL)
– Referência: COM(2003) 621 final – 2003/0252 (COD) – CESE 507/2004
– Contacto: Luís LOBO
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

12.

CODIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA

• Codificação – existências de petróleo
– Relator: WILKINSON (Empregadores – UK)
– Referência: COM(2004) 35 final – 2004/0004 (COD) – CESE 508/2004
– Contacto:

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

• Resíduos (versão codificada)
– Relator: DONNELLY (Interesses Diversos – IE)
– Referência: COM(2003) 731 final – 2003/0283 (COD) – CESE 513/2004
– Contacto:

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

______________
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