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A reunião plenária contou com a presença de Dalia GRYBAUSKAITE, membro da Comissão 
Europeia, em nome da Comissão Europeia. 
 

1. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

• Comunicação Plano de acção sobre tecnologias ambientais  
– Relator: BUFFETAUT (Empregadores – FR) 

 
– Referência: COM(2004) 38 final – CESE 854/2004 

 
– Pontos principais: 
 
 O CESE reconhece o interesse da Comissão em elaborar um plano de acção sobre tecnologias 

ambientais e considera que o desenvolvimento prático de tecnologias ambientais implica 
inevitavelmente que sejam feitas opções, estabelecendo uma hierarquia para as mesmas, bem como 
uma forma de classificação dos fundos, que são limitados e devem ser utilizados de forma sensata: 
o capital de risco na fase de arranque, os empréstimos mais "clássicos" na fase de desenvolvimento, 
os incentivos fiscais para consolidar o mercado e, eventualmente, impostos correspondentes à 
internalização dos custos ambientais para técnicas pouco respeitadoras do ambiente. O CESE apela 
a que se apoiem as tecnologias ambientais mais promissoras em função da sua eficácia, das 
condições do mercado, dos imperativos ambientais, da situação do emprego, tanto sob aspectos 
quantitativos como qualitativos, e do nível de vida e de desenvolvimento. 

 
Ao definir o quadro legal, o legislador deveria ter em conta o grande poder inovador da economia 
e da ciência e não apenas limitar-se a definir os objectivos, ou as tecnologias e passos necessários 
para os alcançar. O maior conhecimento a nível de mercados alternativos devido à observação de 
outros critérios sociais e ambientais é um importante impulsionador do plano de acção e do 
aumento da competitividade da economia europeia. 

 
O CESE considera necessário definir métodos de incentivo (empréstimos, subvenções, incentivos 
fiscais) às boas práticas já comprovadas e preconizadas pela política ambiental e ao 
desenvolvimento das de tecnologias ambientais que permitam alcançar o objectivo almejado e 
encorajem e facilitem, deste modo, o acesso ao mercado, senão mesmo a criação de um mercado. 
O Comité insiste na importância de um sistema de validação da eficácia das tecnologias ambientais 
e da divulgação dos dados disponíveis sobre as mesmas, sendo esta uma das condições da difusão 
e aplicação das tecnologias ambientais por parte das empresas e das autoridades públicas. 

 
 
– Contacto:  Johannes Kind  
                      (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail :  johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Integração regional e desenvolvimento sustentável  

– Relator: DIMITRIADIS (Empregadores – EL) 
 

− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 852/2004 
 

– Pontos principais:  
 

O tema “integração regional e desenvolvimento sustentável” representa um tema horizontal para o 
trabalho da Secção Especializada Relações Externas do CESE, em 2003/2004. Tem sido debatido 
no âmbito de uma quadro de relações com inúmeros países e regiões com os quais o CESE mantém 
relações. 
 
Este parecer tem por objectivo contribuir para a definição dos componentes essenciais de um 
quadro de funcionamento dentro do qual seja possível que as políticas europeias  de 
desenvolvimento à escala das regiões do globo, como constam dos acordos internacionais e 
regionais e dos programas, incorporem o conceito de desenvolvimento sustentável. Partindo desta 
problemática, o valor acrescentado do parecer estará nas propostas que formula para que esta 
incorporação do conceito de desenvolvimento sustentável nas acções de integração regional se 
torne um elemento-chave na ordem do dia das reuniões de trabalho dos grupos do CESE com as 
representações dos países em desenvolvimento e dos Estados da parceria euromediterrânica (PEM). 
 
O CESE adopta aqui a definição de desenvolvimento sustentável que expôs em pareceres 
anteriores1 e que se baseia no relatório de Brundtland e na Cimeira de Göteborg. Convém dar uma 
importância mais concreta à análise o conceito de desenvolvimento sustentável que engloba três 
pilares: o desenvolvimento económico, o respeito do ambiente e a justiça social.  
 
O desenvolvimento sustentável parece, e deve ser abordado como uma problemática que abrange a 
integração regional e não é, de modo algum, um mero complemento.   Tendo em consideração os 
esforços objectivos neste sentido a União Europeia pode chegar a resultados substanciais. Pelos 
seus programas de cooperação para o desenvolvimento, a UE dá não só uma ajuda aos países em 
desenvolvimento e aos países menos desenvolvidos, mas transmite-lhes também uma série de 
mensagens culturais, políticas e sociais, que se podem reunir no conceito de desenvolvimento 
sustentável constituindo a integração regional um dos meios de realização. 
 
Convirá que nestas iniciativas, a União Europeia procure a, designadamente, colaboração 
internacional. Entre as cooperações deste género, mencionaremos em especial a que se realiza com 
as Nações Unidas. 
 
Assim, no âmbito da problemática da integração regional, os programas de cooperação comunitários, 
e em especial os ligados à integração regional com os países em vias de desenvolvimento e com os 

                                                 
1

  Parecer do CESE sobre a "Preparação de uma estratégia da União Europeia em matéria de desenvolvimento sustentável", JO C 
221 de 7 de Agosto de 2001. 

 Parecer do CESE sobre a "A Europa sustentável", JO C 48 de 21 de Fevereiro de 2002.  

 Parecer do CESE sobre a " Estratégia para o desenvolvimento sustentável ", JO C 94, de 18 de Abril de 2002. 

 Parecer do CESE sobre a "Estratégia de Lisboa e desenvolvimento sustentável", de 27 de Fevereiro de 2003. 
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países menos desenvolvidos, deverão conferir grande importância às várias dimensões da 
sustentabilidade (económica, social e ambiental) 
 
O CESE, enquanto órgão comunitário directamente competente na matéria, pode dar um contributo 
essencial a este processo, promovendo o debate sobre estas questões a nível da sociedade civil. 

 
− Contacto:  Susanna Baizou 
                      (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

 
2. LUTA CONTRA TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO E 

DESIGUALDADE NO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO 
E OUTROS DOMÍNIOS 

 

• Equal 
– Relator: SHARMA  (Interesses diversos – UK) 

 
– Referência: COM(2003) 840 final – CESE 849/2004 
 
– Pontos principais:  

O Comité acolhe com agrado o entusiasmo manifestado com a parceria (ponto 3) e congratula -se 
com o reconhecimento da importância de fomentar a parceria entre grupos que anteriormente não 
desenvolveram formas de colaboração. Este é um dos factores mais importantes no êxito da 
iniciativa EQUAL. 
 
O debate sobre a inclusão das partes directamente afectadas pela discriminação é bem acolhido, 
mas cabe reconhecer que a aplicação da iniciativa EQUAL aos níveis europeu, nacional, regional e 
local é muitas vezes hierárquica e pode reforçar a burocracia e reduzir a identificação com o 
programa caso esses problemas não sejam previstos e resolvidos. 

 
No tocante ao processo de avaliação, recomenda-se uma maior incidência na manutenção do 
emprego, na qualidade do emprego e na criação directa de emprego. 
 

− Contacto :   Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
• Igualdade de tratamento entre homens e mulheres/ acesso a bens e 

serviços 
−  Relator: CARROLL (Empregadores – IE) 

 
−  Referências: COM(2003) 657 final – 2003/0265 (CNS) – CESE 853/2004 
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−  Pontos principais :  
 
A presente proposta constitui uma primeira resposta da Comissão à solicitação do Conselho 
Europeu respeitante à promoção da igualdade entre homens e mulheres em áreas que não o 
emprego e a actividade profissional, com base no artigo 13° do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia. Após consulta às partes interessadas, a Comissão registou um consenso muito mais 
generalizado no tocante à necessidade de regulamentação no domínio do acesso a bens e serviços. 
Por outro lado, conclui não ser este o momento para apresentar propostas nas áreas da educação, 
fiscalidade ou conteúdo dos meios de comunicação. 
 

O Comité: 
• sublinha a importância de proibir o princípio de discriminação por razão do sexo no acesso de 

homens e mulheres a bens e serviços e seu fornecimento. Considera imprudente que se 
permita aos Estados-Membros que não apliquem, em matéria de seguros, a igualdade de 
tratamento durante um período de seis anos; 

• lamenta a exclusão da educação do âmbito de aplicação da directiva, embora se reconheça a 
contingência de esta área vir a causar problemas de competência à Comunidade; a Comissão 
deverá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para encorajar os Estados-Membros a 
providenciarem pela igualdade de acesso à educação e pela oferta de oportunidades educativas 
para rapazes e raparigas; 

• exorta à Comissão que prossiga com as suas consultas sobre conteúdo dos meios de 
comunicação e da publicidade e que tome as medidas necessárias; 

• aplaude o facto de tanto homens como mulheres terem igual acesso a financiamento e a 
serviços financeiros.  Há que admitir que a uniformização das prestações e dos prémios terá 
efeitos positivos mas também negativos para os consumidores, sobretudo no tocante aos 
seguros. Contudo, a proposta não deveria permitir o risco de se criarem critérios 
discriminatórios. Há necessidade de realizar uma avaliação mais específica  da indústria de 
seguros e de pensões. É igualmente importante que os eventos sejam acompanhados após a 
entrada em vigor da directiva; 

• acolhe favoravelmente o artigo 5º que permite a acção positiva e concorda sem reservas com a 
disposição que diz respeito ao diálogo com as organizações não governamentais; 

• sublinha que a informação sobre a directiva e a sua divulgação depois de adoptada será 
certamente crucial para tornar os consumidores plenamente conscientes dos seus direitos e 
para compenetrar os fornecedores de bens e serviços das suas obrigações. 

 
− Contacto :   Torben Bach Nie lsen 

                  (Tel. : 00 32 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 



- 5 - 

Greffe CESE 94/2004  FR/DE/EN-IL/hlm …/… 

3. MERCADO INTERNO E HARMONIZAçÃO DO DIREITO 
PRIVADO 

 

• Obrigações extracontratuais 
– Relator: von FÜRSTENWERTH (Empregadores – DE) 
 
– Referências: COM(2003) 427 final – 2003/0168 COD – CESE 841/2004 
 
– Pontos principais: 
 O Comité exorta a Comissão a, após efectuadas as devidas correcções, concluir quanto antes os 

trabalhos do regulamento, para que ele possa entrar em vigor. 
 
–– Contacto:   João Pereira dos Santos  
            (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
4. POLÍTICAS INDUSTRIAIS E SECTORIAIS 

 

• Indústria farmacêutica 
– Relator: O'NEILL (Interesses diversos – UK) 
 
– Referências: COM(2003) 383 final – CESE 842/2004 
 
– Pontos principais: 
 

O CESE apoia o programa global estabelecido na comunicação da Comissão.  
 
O CESE reconhece a dificuldade de criar um mercado único integrado no sector farmacêutico, 
dada a sua complexidade, a dependência das competências dos Estados-Membros e os diferentes 
sistemas existentes. Realça, todavia, a importância de definir estratégias claras para a realização 
deste objectivo.  
 
O CESE apoia um sistema de farmacovigilância forte, que deve continuar a ser reforçado, e 
sublinha que a protecção da saúde humana deveria prevalecer em todos os domínios 
regulamentares. 

  
 O CESE recomenda o prosseguimento do diálogo e a simplificação dos sistemas, de forma a 

permitir a inovação, a partilha do conhecimento e uma abordagem à agenda de investigação 
melhor coordenada, com o objectivo não apenas de reforçar a indústria, mas também de manter e 
desenvolver as competências e a capacidade de emprego decorrentes de uma indústria 
farmacêutica competitiva. 

 
–   Contacto:   Aleksandra Klenke 
           (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Alteração/Observatório europeu do audiovisual 
– Relator: GREEN   (Empregadores – DK) 
  
–  Referências: COM(2003) 763 final – 2003/0293 COD  –  CESE 843/2004 
   
–   Contacto:   Raffaele Del Fiore  
                       (Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5. ENERGIA 
 

• Condições de acesso /redes de transporte de gás 
– Relator: Mme SIRKEINEN (Employeurs – FI) 
  
–   Referências: COM(2003) 741 final – 2003/0302 COD – CESE 851/2004 
   
–   Pontos principais: 
 

O CESE acolhe a proposta de regulamento da Comissão sobre as condições de acesso às redes de 
transporte de gás. Não obstante, o Comité pretende formular algumas observações sobre o 
conteúdo da proposta de regulamento. O CESE apoia um âmbito de aplicação alargado para 
completar um quadro regulamentar estável, eficaz e harmonizado para o mercado interno do gás. 
Com base num acordo adoptado no Fórum de Madrid, a proposta da Comissão deverá incluir ainda 
as instalações de armazenamento, pois estas últimas são uma parte integrante e importante da 
infra-estrutura do gás. 
 
O artigo 14º deveria ser alterado acrescentando a participação das partes interessadas ao 
procedimento de comitologia proposto. 
 
No processo de acompanhamento e controlo da aplicação do regulamento, a Comissão também 
deverá fazer valer os pontos de vista de todas as partes interessadas. Este aspecto deveria ser 
considerado no artigo 15º. 
 
Os pontos importantes relativos às redes, sobre os quais deverão ser publicadas informações, estão 
actualmente definidos no Anexo da proposta de regulamento. Estas definições, que são 
fundamentais para a transparência, deverão ser incluídas sob a forma de artigo no articulado da 
proposta de regulamento para que as alterações a estes pontos apenas sejam possíveis através do 
processo de co-decisão. 
 
O Comité sublinha a natureza sensível e estratégica das infra-estruturas do gás: equilíbrio das 
redes, limiares de pressão nos pontos de conexão, reforço das estruturas de transporte por 
canalização e por liquefacção e limiares de saturação. O regulamento comunitário deveria, assim, 
prever meios e disposições para permitir a previsão e a boa regulação pelos operadores neste 
domínio. 
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–  Contacto:    Siegfried Jantscher  
                     (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 

• Revisão de orientações /RTE energia 
–   Relatora: SIRKEINEN (Empregadores – FI) 
  
–   Refe rências : COM(2003) 742 final – 2003/0297 COD  –  CESE 844/2004 
   
–  Contacto : Siegfried Jantscher  
                     (Tel. : 00 32 2 546 82 87– e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
6. TRANSPORTES 

 

• Alteração/Custos das infra-estruturas para os veículos pesados 
– Relator: SIMONS (Empregadores – NL) 
  
–   Referências : COM(2003) 448 final – 2003/0175 COD  –  CESE 856/2004 
   
–   Pontos principais : 

 
O Comité acolhe favoravelmente a proposta da Comissão reconhecendo que esta é demasiado 
ambiciosa ao pretender com uma única proposta de alteração da Directiva 1999/62/CE, solucionar 
demasiados problemas diferentes. 
 
O Comité considera que  
 
• a aplicação do princípio do “utilizador-pagador” só se poderá realizar se for feito um estudo 

sobre o peso relativo dos vários elementos de custo e se todos os modos de transporte 
estiverem em pé de igualdade; 

• a neutralidade fiscal não poderá ser garantida, tal como proposto pela Comissão, senão mediante 
diminuição do imposto sobre o consumo específico do gasóleo; 

• a grande disparidade que caracteriza actualmente os regimes e sistemas nacionais impede a 
harmonização dos métodos de tarifação da utilização das infra-estruturas; 

• falta coerência no raciocínio da Comissão quando esta exclui do âmbito da directiva os 
veículos de passageiros, responsáveis por uma boa parte dos custos associados aos 
congestionamentos, acidentes de viação e danos ambientais;  

• a possibilidade de utilizar as receitas provenientes do aumento das portagens para financiar 
custos de investimento de novas infra-estruturas de transportes com grande interesse europeu 
deve ser utilizada com a maior prudência possível, sem excluir qualquer infra-estrutura de 
transporte. Assim, devem as receitas ser depositadas numa conta comunitária até à conclusão 
do projecto previsto. 

 
–     Contacto:  Luís Lobo  

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



- 8 - 

Greffe CESE 94/2004  FR/DE/EN-IL/hlm …/… 

• Alteração/Controlos ao transporte rodoviário 
–   Relator: SIMONS (Empregadores – NL) 
  
–   Referências: COM(2003) 628 final – 2003/0255 COD – CESE 857/2004 
  

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

 
 

7.  DIÁLOGO TRANSATLÂNTICO 
 

• Diálogo Transatlântico 
– Relatora: BELABED (Trabalhadores – AT) 
  
– Referências : Parecer de iniciativa – CESE 855/2004 
 
– Pontos principais:  

Tal como se concluiu no Conselho Europeu de Dezembro de 2003, “as relações transatlânticas 
são insubstituíveis” e “a UE continua plenamente empenhada numa associação construtiva, 
equilibrada e voltada para o futuro com os nossos parceiros transatlânticos”. 
 
Apesar de americanos e europeus partilharem as convicções básicas da democracia e os 
princípios básicos da economia de mercado, por vezes os seus objectivos e valores não são 
idênticos. 
 
O CESE, baseando-se no seu papel consultivo no seio da Europa e na cooperação com parceiros 
sociais e sociedade civil por todo o mundo, poderá encontrar-se bem posicionado no sentido de 
apoiar actividades para reforçar o Diálogo Transatlântico, dando-lhe um novo impulso. O  
Diálogo Transatlântico tem várias formas: o Diálogo Comercial Transatlântico; o Diálogo 
Transatlântico sobre o Emprego;  o Diálogo Transatlântico sobre o Consumidor e o Diálogo 
Transatlântico Ambiental. Estas várias formas de Diálogo Transatlântico não actuam todas ainda 
ao mesmo nível. 
 
A economia transatlântica tem vindo a tornar-se mais interdependente do que nunca, tendo o 
investimento directo adquirido uma importância claramente superior à importância do comércio. 
Não obstante os diferendos comerciais que marcam a actualidade, estes afectam menos de 1% do 
comércio transatlântico. 
Ao combinarem os seus esforços, a UE e os EUA podem contribuir para concretizar o potencial 
económico, social e ambiental da globalização, melhorando a governação ao nível nacional e 
internacional, devendo esta incluir o diálogo civil e social. 
 
O CESE apoia veementemente a cooperação transatlântica e a participação construtiva de grupos 
de interesse relevantes da sociedade civil americana e europeia. o CESE defende o reforço de 
redes da sociedade civil, que poderiam contribuir para uma cooperação contínua e regular e a 
eventual criação de um Comité Económico e Social Transatlântico e/ou Norte-americano.  
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O CESE dispõe-se a servir de fórum para a promoção do diálogo e para a reunião dos actores 
relevantes. Neste contexto, o CESE propõe-se organizar uma conferência com aqueles e com 
outras instituições de modo a reforçar o diálogo, o que dinamizaria a sociedade civil europeia e 
americana, em benefício, a longo prazo, da UE e dos EUA, mas também do resto do mundo. 

 
− Contacto:  Michael Wells 

            (Tel.: 00 32 2 546 82 83 – e-mail : michael.wells@esc.eu.int) 
 

 
8. POLÍTICA EUROPEIA DE ASILO 

 

• Fundo europeu para os refugiados 
– Relatora: CASSINA  (Trabalhadores – IT) 

 
– Referências : COM(2004) 102 final – 2004/0032 CNS – CESE 850/2004 

 
– Pontos principais:  
 
 O CESE considera válida a proposta de um Fundo Europeu para os Refugiados (FER II) para 

o período de 2005 a 2010, dotada de importantes recursos e estruturada de modo a expressar a 
necessidade de uma política de asilo justa continuar a escorar-se nas fases de acolhimento e de 
integração. 

 
 O CESE espera que a decisão sobre a proposta relativa ao FER II seja rápida e acompanhada 

de modalidades de aplicação congruentes e transparentes. 
 
− Contacto : Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

9. MEDIDAS DE PRÉ-ADESÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

• Medidas de  pré-adesão/agricultura e desenvolvimento sustentável  
–   Relator: DONNELLY (Interesses diversos – IRL)       
 
–  Referências: COM(2004) 163 final – 2004/0054 CNS – CESE 847/2004 
 
–   Contacto: Katalin Gönczy 
                      (Tel : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int) 
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10. PROTECÇÃO DO AMBIENTE 
 

• Embalagens e resíduos de embalagens 
– Relator: ADAMS (Interesses diversos – UK) 

 
– Referências: COM(2004) 127 final – 2004/0045 COD – CESE 846/2004 
 
– Contacto: Katalin Gönczy 
                       (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 

11. CODIFICAÇÃO E SIMPLIFICAçÃO DA LEGISLAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

 

• Géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial  
–  Relator: M. DONNELLY   (Interesses diversos – IRL) 
 
–  Referências: COM(2004) 290 final – 2004/0090 COD – CESE 848/2004 
   
–  Contacto:   Eleonora Di Nicolantonio  
           (Tel. : 00 32 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
• Codificação/transporte rodoviário de mercadorias  

–   Relator: SIMONS  (Empregadores – NL) 
  
–   Referências : COM(2004) 47 final – 2004/0017 COD – CESE 845/2004 
  
– Contacto : Luís Lobo  
                       (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

 


