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1. COESÃO ECONÓMICA E SOCIAL 
 

• Terceiro relatório sobre a coesão económica e social 
– Relator: P. BARROS VALE (Gr. I-PT) 

 

− Referências : COM(2004) 107 final – CESE 962/2004 
 
− Pontos principais : 

 
O CESE sublinha com preocupação que, apesar da evolução positiva, continuam a persistir 
disparidades regionais em termos de desenvolvimento económico e social.  
 
Há um entendimento para a necessidade de focalização da economia europeia para as actividades 
baseadas no conhecimento, na inovação e nas novas tecnologias de informação e comunicação, no 
sentido de tornar a economia europeia mais competitiva e aumentar o emprego e o nível de vida.  
 
O CESE concorda, com a nova arquitectura definida para a política de coesão da UE para o 
período após 2006, bem como com a limitação do número de instrumentos financeiros para a 
política de coesão e com o princípio da redução tanto de objectivos, como de instrumentos 
financeiros a si associados. 
 
O CESE insiste uma vez mais na necessidade de que a participação dos parceiros económicos e 
sociais nos comités de acompanhamento passe a ser obrigatória e seja valorizada mediante a 
atribuição do direito de voto.  
 
Acolhe favoravelmente a intenção da Comissão de estabelecer, no quadro da convergência, um 
mecanismo específico para compensar todas as debilidades das regiões ultraperiféricas, bem como 
daquelas com debilidades estruturais permanentes. 

 
– Contacto: Roberto PIETRASANTA 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Mutações industriais e coesão 
Relator: LEIRIÃO (Interesses Diversos – PT) 
Co-relator: CUÉ (delegado – BE) 

 
Referências : Parecer de iniciativa – CESE 959/2004 

  
– Pontos principais: 

O objectivo deste parecer é verificar se os instrumentos ao serviço da coesão económica, social e 
territorial estão adequados e se existem ou não condições de enquadramento favoráveis às 
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empresas, que permitam as mutações industriais decorrerem de forma compatível com a 
necessidade de competitividade das empresas. 
 
O facto de o capítulo das conclusões e recomendações incorporar 17 pontos indica que a nossa 
análise aponta para a necessidade de melhorias ao nível das políticas, instrumentos, critérios de 
elegibilidade das regiões aos fundos comunitários, implementação de boas práticas e procura de 
sinergias entre as políticas e instrumentos, bem como coordenação geral da implementação das 
estratégias estruturantes da UE, como a Estratégia de Lisboa, as Reformas Estruturais e o 
Desenvolvimento Sustentável. 
  
A argumentação sustenta-se nas seguintes vertentes apresentadas em sequência e como fio 
condutor dos capítulos do parecer: 

 
– desenvolvimento regional como regulador da globalização através da criação de  "clusters" a 

nível regional enquanto meio eficaz de atracção e fixação das empresas; 
 
– responsabilidade social das empresas e implementação de "boas práticas" numa abordagem 

preventiva e de antecipação da gestão da mudança; 
 
– negociação e diálogo social nas empresas para que a reestruturação seja abordada de forma 

socialmente responsável, através de uma atitude positiva da administração das empresas e 
trabalhadores no sentido de serem encontradas soluções que sejam um sucesso para as 
empresas, trabalhadores e comunidades e deste modo encontrar um equilíbrio entre o social e 
o económico; 

 
– actuação em parceria dos empresários, parceiros sociais, sociedade civil  (universidades, 

centros de investigação e inovação, associações, etc.) e autoridades locais, de forma a criar 
condições para o aumento da produtividade; 

 
– proposta de criação da figura de "região mais favorecida" para as situações de regiões que, 

apresentando elevados níveis de coesão social e emprego, perdem subitamente competências 
devido à deslocalização de empresas e à não existência de actividades económicas alternativas 
que possam sustentar essa região em termos de emprego; essas regiões seriam beneficiadas 
com apoios financeiros, com o objectivo específico de regenerar o tecido económico. 

 

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

 
 

2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

 
• As regiões metropolitanas: implicações socioeconómicas para o futuro da Europa 
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– Relator: van IERSEL (Empregadores – NL) 
 

− Referências : Parecer de iniciativa – CESE 968/2004 
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− Pontos principais : 
 
O CESE sublinha que a União Europeia tem todo o interesse em que: 
 
– se definam as áreas metropolitanas dos 25 países da União; 
– se produzam todos os anos dados pertinentes em todos aqueles territórios, especialmente dados 

dos inquéritos europeus às forças do trabalho; 
– se avaliem nesses territórios os principais indicadores da Estratégia de Lisboa;  
– se identifiquem neles clusters de alto valor acrescentado; 
– que seja regularmente apresentado pela Comissão um relatório sobre a situação 

socioeconómica das regiões metropolitanas e respectiva posição à luz dos indicadores de 
Lisboa 

 
Produzir este tipo de informações e colocá-las a disposição de todos os interessados teria resultados 
vantajosos, pois permitiria: 

 
– contribuir para o reconhecimento das áreas metropolitanas e para melhor conhecer a sua 

realidade social, económica e ambiental; 
– facilitar a avaliação dos pontos fortes e das fraquezas destes territórios à escala europeia; 
– melhorar a definição e aplicação das políticas europeias e nacionais, adaptando-as às 

características específicas dos territórios; 
– fornecer aos governos regionais e locais uma avaliação da posição dos territórios em termos de 

concorrência à escala europeia, porquanto a avaliação ou ainda não existe ou, quando existe, é 
onerosa e feita em bases pouco fiáveis; 

– enriquecer o debate sobre a política regional europeia, facilitando o diálogo entre todas as partes 
envolvidas a partir de bases objectivas; 

– facultar ao sector privado informações úteis à definição pertinente das estratégias 
– de empresas. 

 
O CESE considera indispensável que se crie uma célula “áreas metropolitanas” no Eurostat,  a 
quem caberá produzir anualmente os dados atrás referidos. 

 
O CESE espera que as instituições europeias apoiem as orientações gizadas neste parecer. Por 
isso, o Comité deseja que, paralelamente à constituição de um fórum que reuna as áreas 
metropolitanas e a Comissão, este tema seja objecto de debate no Conselho Competitividade e no 
Conselho informal sobre Ordenamento do Território e Questões urbanas. 

 
– Contacto: Alberto Allende. 

(Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

• Desenvolvimento Rural: o seguimento da Conferência de Salzburgo. 
 Relator: BROS (Interesses Diversos – FR) 

 

– Referências : Parecer de iniciativa – CESE 961/2004 
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− Pontos principais : 
 
O Comité, no presente parecer de iniciativa, propõe-se examinar a coerência entre a futura política 
regional e a futura política de desenvolvimento rural a fim de limitar as "zonas cinzentas", aprofundar a 
proposta dos três futuros eixos que constituem a política de desenvolvimento rural (nomeadamente, a 
agricultura competitiva, a protecção do ambiente e a contribuição para a coesão económica e social 
nos territórios rurais) e identificar os factores de simplificação administrativa.  

 
O Comité convida a Comissão e o Conselho a recordar, no âmbito da coesão territorial, que o 

desenvolvimento dos territórios rurais deve permanecer um dos objectivos prioritários da 
política regional. Assim, as problemáticas da criação de emprego, da formação contínua e do acesso 
às novas tecnologias da informação no meio rural devem encontrar resposta nesta política. O Comité 
frisa que o segundo pilar da PAC deve prosseguir como primeiro objectivo o acompanhamento da 
agricultura na sua adaptação para responder às evoluções estruturais das expectativas dos cidadãos. 

Por isso, o Comité insta com o Conselho e com o Parlamento Europeu para que atribuam a esta 

política meios financeiros congruentes, sob pena de a exaurir. O Comité faz questão de manifestar 
a sua oposição a toda a vontade de criar direcções-gerais distintas e de nomear comissários diferentes 

para a agricultura e para o desenvolvimento rural. O Comité faz questão de recordar que a 

multifuncionalidade da produção agrícola concorre, sob vários aspectos, para a manutenção 
de um mundo rural vivo. e sublinha que os intercâmbios de experiências e as trans ferências 

de metodologias  deveriam igualmente ocupar um lugar marcante. O Comité sustenta, pois, que o eixo 
da "ajuda aos investimentos nas explorações agrícolas", deveria ser reforçado. 
 
A simplificação da programação implica que não haja mais do que um fundo para gerir as acções 

relativas à política de desenvolvimento rural. No entanto, o Comité sublinha que as modalidades de 

gestão deste fundo único devem ser coerentes com as aplicadas aos demais fundos 
estruturais. O Comité acentua que a iniciativa Leader deveria continuar a acompanhar as iniciativas 
locais explorando novas pistas de desenvolvimento para as zonas rurais. 

 

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

3. EMPREGO E DIREITOS SOCIAIS E SOCIETAIS 
 

• Protecção social: tornar o trabalho remunerador 
– Relatora: D. St HILL (Empregadores - UK) 

 
– Referências : COM(2003) 842 final – 2003/0307 COD – CESE 966/2004 
 

– Pontos principais: 
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O Comité apela à convergência dos esforços dos Estados-Membros para tornar o trabalho 
compensador fazendo verdadeiramente do emprego uma opção economicamente atraente em 
relação ao desemprego ou à segurança social através do combate focado a todo o leque de 
barreiras ao trabalho remunerado. O aspecto essencial com que os Estados-Membros estão 
confrontados para tornarem o trabalho compensador ser conceber um sistema comum e de nível  
razoável de apoios ao emprego e ao abandono do emprego que mantenha os incentivos às pessoas 
para que se sintam ligadas ao mercado de trabalho. O Comité distinguiu entre as contribuições das 
políticas de ganhos rápidos que proporcionam benefícios a curto prazo, mas terminais, para as 
pessoas com poucas competências ou competências de baixo gabarito e os investimentos de mais 
longo prazo no capital humano, que são a chave para tornar o trabalho compensador 
(especialmente para os mais vulneráveis) no longo prazo sustentável. 
 
O Comité salienta a margem substancial que há de contribuição das empresas e dos empregadores 
privados para a consecução dos objectivos de emprego europeus. Devem fazer-se esforços para 
identificar políticas de emprego exequíveis que visem mudar o comportamento dos empregadores 
de modo a promover a realização dos objectivos de Lisboa de emprego sustentável de qualidade 
por toda a Europa  

 
Além de apoiar as boas práticas, devem aplicar-se sanções a comportamentos inapropriados dos 
empregadores, incluindo a discriminação com base no género, na raça, na orientação sexual, na 
religião ou na idade, para apoiar a inovação, o aumento da oferta de força de trabalho e a 
possibilidade de ter uma vida de trabalho mais longa nas economias europeias.  
 
Assim sendo, é preciso aplicar uma série de instrumentos e de sistemas de benefícios, nos 
Estados-Membros, respaldada por uma forte coordenação nacional que equilibre os instrumentos de 
oferta e de procura de mão-de-obra. Os efeitos combinados nas famílias dos benefícios e dos níveis 
de tributação do rendimento têm de ser cuidadosamente equilibrados e previstos, dando especial 
atenção às estruturas de incentivos que criam para as famílias pobres. Também foram salientadas 
outras medidas, como a prestação de cuidados às crianças, o tempo de trabalho flexível, a 
segurança do emprego, a mobilidade de emprego e as oportunidades de formação, como essenciais 
para um quadro global de política que vise tornar o trabalho compensador. 

 

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

• Revisão da Directiva 93/104 relativa à organização do tempo de trabalho 
 

– Relator: Peter HAHR (Empregadores – Reino Unido) 
 

− Referência: COM(2003) 843 final – CESE 964/2004 
 

−  Pontos principais: 
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A comunicação da Comissão diz respeito à Directiva 93/104/CE de 23 de Novembro de 1993 
alterada pela Directiva 2000/34/EC relativa aos requisitos mínimos da organização do tempo de 
trabalho, a fim de garantir um melhor nível de segurança e protecção da saúde dos trabalhadores. 

 
O Comité: 
 

• considera inadequado o método de consulta utilizado pela Comissão, uma vez que o tempo de 
trabalho é matéria sujeita a negociação colectiva a nível nacional. A Comissão deveria ter 
consultado os parceiros sociais antes de lançar o processo de consulta com as instituições 
europeias e os dois Comités. 

• reputa necessária uma análise mais exaustiva da forma como a directiva do tempo de trabalho 
tem sido aplicada na legislação dos Estados-Membros e quais as suas consequências. 

• considera que a regulamentação em vigor garante aos parceiros sociais a necessária 
flexibilidade para adaptarem o tempo de trabalho, dado que muitos Estados-Membros já 
utilizam um período de referência  de doze meses, recorrendo a convenções colectivas de 
trabalho. 

• assinala que os acórdãos do Tribunal relativamente à definição do tempo de trabalho podem 
causar alguns problemas, mas, nas circunstâncias actuais, não recomendaria nenhuma das 
soluções específicas avançadas pela Comissão. 

• não tenciona tomar uma posição sobre a opção de exclusão nesta fase, embora colocando 
certas reservas, sendo necessária uma análise mais pormenorizada da situação envolvendo os 
parceiros sociais. 

• chama a atenção para o facto de os pais em geral terem dificuldade em compatibilizar a vida 
profissional e a vida familiar. 

 

– Contacto :   Torben Bach Nielsen 
    (Tel.: 00 32 2 546 9619 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)  
 

4. MERCADO INTERNO NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO 
    FINANCEIRO E FISCAL 

 

• Programa plurianual – PME 
Relator: DIMITRIADIS (Empregadores – El) 

 
– Referências : COM(2003) 758 final – 2003/0292 COD – CESE 950/2004 
 

– Pontos principais : 
 

O CESE aprova as alterações da Decisão 2000/819/CE propostas pela Comissão.  

 
O Comité considera que o mecanismo de garantia PME é especialmente útil e solicita que se 
aumente o financiamento e que se envidem todos os esforços para englobar directamente os 
países que ainda não foram abrangidos (Grécia, Irlanda, Luxemburgo). O Comité apoia o reforço 
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do mecanismo de garantia tendo em vista a entrada dos novos Estados-Membros. Como tal, o 
Comité estima necessário rever o orçamento do programa. 
 
O Comité convida a Comissão a tomar as medidas necessárias para reforçar mais o mecanismo 
de ajuda ao arranque, pois constitui um instrumento necessário, em particular ao desenvolvimento 
de PME inovadoras e ao reforço de projectos empresariais de alto risco. 
 
O CESE solicita o aumento substancial dos fundos a fim de cobrir as maiores necessidades das 
PME nos sectores da informação, das novas tecnologias e da biotecnologia. O CESE considera 
que, após a experiência adquirida com o 6º Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico, se deverão reactivar pequenos programas para as PME. 
 
O CESE aprova a proposta da Comissão de suprimir gradualmente, mas o mais depressa possível, 
a JEV, dadas as críticas à sua estrutura actual. O CESE não pode, porém, deixar de salientar que 
continua favorável às "joint ventures" de carácter internacional. 

 

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

• Pagamentos no Mercado Interno 
– Relator: RAVOET (Empregadores – BE) 
 
– Referências : COM(2003) 718 final – CESE 951/2004 
 

– Pontos principais: 
 

O Comité apoia os esforços da Comissão Europeia no sentido de aumentar a confiança do 
consumidor, a segurança jurídica e a eficiência do mercado na área de pagamentos no Mercado 
Interno e congratula -se por a Comissão considerar a auto-regulamentação e a co-regulamentação 
uma estratégia possível a aplicar a várias áreas citadas nos 21 anexos. 
 
No caso de as medidas de auto-regulamentação não terem êxito, dever-se-á ponderar uma 
regulamentação europeia. 

 
O Comité defende igualmente que o quadro jurídico se deveria concentrar na questão da 

transparência face ao consumidor e deveria ser coerente com a estratégia europeia em matéria de 
protecção do consumidor, 
 

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

• Tributação dos dividendos /pessoas singulares 
– Relator: RETUREAU (Empregadores – FR) 
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– Referências : COM(2003) 810 final – CESE 963/2004 
 

– Pontos principais : 
 

O Comité considera que o tratamento não discriminatório da dupla tributação e das retenções 
eventuais na fonte de dividendos internos e os dividendos entrados e saídos constitui, só por si, 
uma boa base de coordenação, desde que esta não ponha em causa o princípio fundamental da 
igualdade das pessoas singulares perante a carga fiscal ao nível nacional. Os Estados-Membros 
poderiam, também, prever formas de cooperação entre países com práticas fiscais semelhantes, 
no intuito de ajustá-las à jurisprudência do Tribunal de Justiça.  
 
Por fim, o Comité considera que a Comunicação da Comissão abre a perspectiva de encontrar 
soluções para problemas que são objecto de numerosos recursos para o Tribunal de Justiça, os 
quais conviria, de futuro, evitar, para que este órgão não seja compelido a ser legislador fiscal, que 
se traduz numa sobrecarga inútil. 

 

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

• Processos de consulta – verbas 
Relator: J. FRANK von FÜRSTENWERTH (Empregadores – DE) 

 
– Referências : COM(2004) 159 final -2004/0056 CNS – CESE 952/2004 
 

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

5. RELAÇÕES COM OS CANDIDATOS À ADESÃO 
 
• As relações UE-Turquia na perspectiva do Conselho Europeu de Dezembro de 2004 
– Relator: ETTY (Trabalhadores – NL) 
 

– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 965/2004 
 

– Pontos principais : 
 

Através deste parecer, o CESE apresenta a sua posição sobre as relações ente a UE e a Turquia 
na perspectiva da decisão da Cimeira Europeia de Dezembro de 2004, que deverá pronunciar-se 
sobre a possibilidade de fixar uma data para a abertura das negociações de adesão com a Turquia. 

 
O CESE lembra que, durante diversas décadas, a Turquia demonstrou ter escolhido 
inequivocamente a Europa. 
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O CESE constata que os resultados do processo de reforma têm sido impressionantes nos  últimos 
dois ou três anos.  

 
O CESE insiste que a Turquia deveria satisfazer os mesmos critérios políticos que os demais países 
candidatos antes do início das negociações e que se deveria avaliar os seus resultados no processo 
de reforma com referência aos mesmos critérios que foram utilizados para outros Estados 
candidatos. Dever-se-ia fazer todo o possível para evitar a mínima insinuação relativamente à 
aplicação de um duplo critério. 
 
O CESE considera que a UE pode e deve exigir de maneira realista à Turquia que se tenham 
efectuado progressos credíveis até finais de 2004 e que se possa esperar ter então chegado a um 
"ponto sem retorno". 
 
O CESE regista que deverá ser tomada uma decisão positiva quanto à abertura das negociações 
para a adesão da Turquia à UE, se até Dezembro próximo o Governo da Turquia tiver 
 
– tomado medidas para responder às solicitações quanto ao papel do exército na sociedade turca  

(o exército deve circunscrever-se à sua função normal de defesa e segurança interna) e 
– demonstrado determinação em aplicar plenamente na prática as reformas legais relativas aos 

direitos culturais dos curdos nas províncias do sudeste do paíscomeçado a concretizar as 
intenções manifestadas e o compromisso assumido relativamente  ao regresso voluntário, 
reabilitação e compensação das vítimas de violência deslocadas no sudeste nas décadas de 80 
e 90 

– adaptado a sua legislação e prática relativamente aos direitos e liberdades básicos dos 
sindicatos totalmente em conformidade com as Convenções 87 e 98 da OIT 

– expurgado a Lei de Associação de todas as contaminações antidemocráticas  e se tenha 
abstido, na prática, de restringir o livre funcionamento das organizações genuínas da sociedade 
civil, fundações religiosas incluídas, e 

– criado condições para o funcionamento livre e independente do Conselho Económico e Social 
da Turquia. 

 
O CESE deseja vivamente que a Cimeira Europeia de Dezembro de 2004 possa decidir abrir as 
negociações tão brevemente quanto possível 

 

– Contacto: Jacques Kemp 
           (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

6.  POLÍTICAS INDUSTRIAIS E SECTORIAIS 
 

• Indústria têxtil 
– Relator: PEZZINI (Empregadores – it) 
– Co-relator: NOLLET (Trabalhadores – BE) 
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– Referências : COM(2003) 649 final – CESE 967/2004 
 
– Pontos principais : 

 
É fundamental que a Comissão consiga, com a participação dos Estados-Membros e dos parceiros 
sociais, ajudar este sector a evoluir tecnicamente para fazer face aos desafios da globalização A 
par das "plataformas tecnológicas" já ventiladas pelas políticas comunitárias1, poder-se-ia aventar 
a hipótese de criar uma quarta plataforma associada aos aspectos múltiplos e inovadores dos 
têxteis de concepção moderna. 
 
Importa promover a capacidade de inovação, sobretudo nas PME, através de programas 
acordados ao nível local, com o contributo de todas as forças sociais e o envolvimento dos centros 
de investigação. Seria extremamente oportuno criar uma rede de excelência para aproveitar, 
através de laços estreitos com o mundo empresarial e laboral, as oportunidades oferecidas pelo 
Sexto Programa-Quadro e fazer um prognóstico sobre o desenvolvimento tecnológico do 
segmento. 
 
O CESE pensa que a UE terá de agir servindo-se de todo o peso intrínseco à visão europeia 
resumida na expressão "economia social de mercado" para alterar as regras da OMC. Deveria, 
portanto, impor-se sem demora o respeito por certas prioridades sociais, ambientais e económicas, 
a partir do momento em que a UE, na sua qualidade de actor económico, tornar mais eficaz a 
governança mundial.  

 
As facilidades aduaneiras ficariam reservadas apenas a 49 países menos desenvolvidos. Espera-
se que as negociações iniciadas em Doha redundem em situações de verdadeira reciprocidade 
entre a zona pan-euro-mediterrânica e os países asiáticos. 
 
O Comité secunda a Comissão nos seus esforços para aumentar a eficácia dos instrumentos de 
defesa comercial. É também imperioso reforçar os controlos nas fronteiras da União Europeia no 
intuito de chegar quanto antes a um sistema aduaneiro comum. 
 
Para combater a falsificação e a fraude e para prestar informações mais detalhadas aos 
consumidores, poder-se-ia estudar um sistema de rotulagem de origem. O CESE sugere que se 
explore a possibilidade de activar a rastreabilidade dos têxteis. 

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

• Construção naval 
– Relator: van IERSEL (Empregadores – NL) 
 
– Referências : COM(2003) 717 final – CESE 949/2004 

                                                 
1  Aeroespacial, Comunicações e Aço. 
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– Pontos principais : 
 

O LeaderSHIP 2015 coloca em primeiro plano o objectivo de criar condições de concorrência 
equitativas ao nível mundial. Esta área política é para o CESE a pedra angular de toda a estratégia. 
O CESE apoia incondicionalmente a actual abordagem da política comercial da UE cujo desígnio é 
a conclusão de um acordo internacional eficaz que garanta uma disciplina severa em todo o mundo. 
 

A I&D e a inovação são de importância vital; Ora este é mais um elemento fundamental para um 
êxito assegurado.  
 
O CESE tem para si que o fundo europeu de garantia sugerido no LeaderSHIP deverá ser activado 
o mais rapidamente possível.  
 
O CESE acolhe favoravelmente o acordo entre a indústria e a Comissão sobre o tipo de exigências 
e políticas ambientais requeridas para este sector. 
 
No âmbito da segurança do transporte marítimo, a UE ainda continua a ter problemas para impor 
as disposições em vigor. 
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O reforço do transporte marítimo de curta distância e o propósito de deslocar o tráfego de 
mercadorias da estrada para o mar são também objectivos dignos de aplauso. Mas para 
alcançá-los, haverá que continuar a desenvolver infra-estruturas modernas, tanto ao nível dos 
navios como dos portos.  
 
Sendo o factor humano um elemento fundamental, o CESE saúda a intenção de intensificar o 
diálogo social em que a Comissão, os empregadores e os sindicatos terão um papel específico a 
desempenhar.  
 
O CESE apraz-se em registar que na Europa se esteja a optar cada vez mais pela abordagem 
favorável dos segmentos específicos da indústria transformadora, tais como a construção naval e a 
aeronáutica, em relação aos objectivos de defesa, com uma interacção entre a indústria civil e a 
militar. 
 

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

7.  ENERGIA – PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

 

• Fusão nuclear 
– Relator: WOLF (Interesses Diversos  – DE) 
  
– Referências : Parecer de iniciativa – CESE 955/2004 
  
– Pontos principais : 

 
O Comité pensa que a utilização pacífica da energia da fusão nuclear pode constituir um 
importante contributo para uma solução sustentável para o aprovisionamento energético por ser 
sustentável, compatível com o ambiente e competitiva. 

 
As causas são as potenciais vantagens destas novas tecnologias, nomeadamente:  

• Do ponto de vista histórico, as reservas de recursos combustíveis são inesgotáveis. Não geram 
gases prejudiciais para o ambiente nem elementos radioactivos e actinídeos. 

• Os elementos de segurança inerentes evitam uma libertação de energia descontrolada. 

• Após alguns séculos, a radioactividade dos materiais da câmara de combustão poderá diminuir 
até ao nível da radioactividade dos resíduos da queima de carvão, atenuando de forma decisiva 
o problema dos depósitos.  

 
Neste sentido, a fusão nuclear poderá eventualmente completar as fontes de energia renováveis, 
com a vantagem acrescida, em relação à energia eólica ou solar, de não ser dependente das 
condições climáticas, das estações, ou da altura do dia; essa complementaridade deve valer 
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igualmente para a relação entre os sistemas centralizados e descentralizados, que deve ser 
adaptável às circunstâncias. 
  

O Comité manifesta-se veementemente a favor de uma maior promoção do contributo da I&D 
para a energia de fusão. A indústria europeia só ficará a ganhar com a construção do ITER e o 
desenvolvimento da DEMO (central eléctrica de fusão para demonstração) que permitirão não só 
uma retoma económica como também um aumento de competências e da inovação em domínios 
técnicos de ponta. Reveste-se igualmente de grande importância no tocante à implementação das 
Estratégias de Lisboa e Gotemburgo. 

 
Por último, o Comité aplaude a decisão do Conselho Europeu de reafirmar o apoio unânime à 
oferta europeia do projecto ITER e apela a que o Conselho, o Parlamento e a Comissão envidem 
todos os esforços, esgotem todas as possibilidades e, se necessário, proponham mesmo novos 
conceitos estruturais para permitir a construção do ITER na Europa, dada a sua importância 
estratégica crucial para o desenvolvimento de uma fonte de energia sustentável. 

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

 

• Interconexões eléctricas – Eslovénia 
– Relator: SIMONS (Empregadores – NL) 
  
– Referências : COM(2004) 309 final -2004/0109 COD – CESE 958/2004 
  
– Contacto: Siegfried Jantscher 
                    (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

8.  POLÍTICA ESPACIAL DE TELECOUNICAÇÕES 
 

• Ponto da situação – Programa GALILEO 
– Relator: BUFFETAUT (Empregadores – FR) 
  
– Referências : COM(2003) 112 final – CESE 956/2004 
  
– Contacto: Raffaele Del FIORE 
                      (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int:) 
 
 

9.  TRANSPORTES - SEGURANÇA 
 

• Reforço da segurança nos portos 
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Relatora: A. BREDIMA-SAVOPOULOU (Empregadores  – EL) 
  
– Referências : COM(2004) 76 final -2004/0031 COD – CESE 954/2004 
  
– Contacto: Luís LOBO 

                         (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Licenças das empresas de transporte ferroviário 
Relator: CHAGAS  (Trabalhadores – PT) 

  
– Referências : COM(2004) 232 final -2004/0074 COD – CESE 957/2004 
  
– Contacto: Luís LOBO 
                     (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Código internacional / Segurança marítima 
Relatora: A. BREDIMA-SAVOPOULOU (Empregadores  – EL) 

  
– Referências : COM(2003) 767 final – 2003/0291 COD – CESE 953/2004 
  
– Contacto: Luís LOBO 
                      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 
10. POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO 

 

• Convenção internacional dos trabalhadores migrantes 
– Relator: PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – ES) 

 
– Referências : Parecer de iniciativa – CESE 960/2004 
 

– Pontos principais : 
 

Em conformidade com os pareceres que elaborou sobre a política europeia de imigração e com o 
parecer do Parlamento Europeu, o CESE propõe que os Estados-Membros da União Europeia 
ratifiquem a Convenção Internacional para a protecção dos Direitos de todos os imigrantes e dos 
membros das suas famílias. 
 
O CESE apela ao presidente da Comissão e à Presidência em exercício do Conselho para que 
adoptem as iniciativas políticas adequadas, por forma que os Estados-Membros ratifiquem a 
Convenção durante os próximos 24 meses e que a UE ratifique também a Convenção quando o 
tratado constitucional autorizar a assinatura de acordos internacionais. A fim de facilitar a 
ratificação, a Comissão efectuará uma análise das legislações nacionais e comunitárias em 
relação com a Convenção. Acresce que os interlocutores sociais e outras organizações da 
sociedade civil associar-se-ão ao CESE e à Comissão na promoção da ratificação. 

 

−  Contacto:  Pierluigi BROMBO 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo.@esc.eu.int) 
 

 


