
Greffe CESE 165/2004  DE/FR-MC/hlm  

PT 

 
Comité Económico e Social Europeu 

 
 
 
 

Bruxelas, 22 de Setembro de 2004 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEIA PLENÁRIA 

 

15 E 16 DE SETEMBRO DE 2004 

 
 

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS 

 
 

 
 

Os pareceres do CESE podem ser consultados na íntegra e nas 20 línguas 
oficiais no sítio Internet do CESE, cujo endereço é o seguinte:  

 
http://www.esc.eu.int (rubrica "Documentos") 

 
 



- 1 - 

Greffe CESE 165/2004  DE/FR-MC/hlm .../... 

 
Na reunião plenária, Atzo NICOLAÏ, secretário de Estado dos Assuntos Europeus dos Países Baixos, 
apresentou as prioridades do programa da Presidência neerlandesa do Conselho. 
 
 

1. GOVERNAÇÃO EUROPEIA 
 
• Para uma melhor governação económica da UE 
– Relator: J. van IERSEL (Empregadores – NL)  
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1203/2004 
 
− Pontos-chave:  
 

1. Uma política e uma integração eficazes são impensáveis na ausência de um quadro 
constitucional transparente e credível capaz de assegurar o cumprimento dos compromissos 
europeus. É justamente por este motivo que o parecer do CESE se refere explicitamente à 
necessidade de condições-quadro institucionais e administrativas, ou seja, de uma boa 
governação. 

 
2. Com efeito, numa União Europeia alargada, é ainda mais relevante uma implantação sólida 

da Comissão. Os reflexos intergovernamentais tendem a aumentar. O CESE adverte, com 
veemência, para esta evolução. Neste período crucial, a extensão da maioria qualificada terá 
repercussões muito positivas. No que lhe diz respeito, o CESE apreciaria uma maior 
transparência das actividades do Conselho "Competitividade". 

 
3. O Conselho Europeu anota a intenção da Comissão de estabelecer um roteiro para a 

consolidação e a aplicação efectiva da Estratégia de Lisboa. O CESE considera essencial que 
a estratégia de Lisboa de "novo estilo" se guie pela metodologia da "Europa 92" que teve 
tanto êxito. Mas a sua aplicação deixa a desejar quase invariavelmente. Merecem igualmente 
um lugar de destaque na estratégia de Lisboa de "novo estilo", designadamente: 

 
– a política industrial em certos sectores surgida de uma acção concertada entre as 

empresas (incluindo os parceiros envolvidos na negociação colectiva), a Comissão e o 
Conselho; 

– os resultados dos programas e das plataformas tecnológicas da UE, o reforço da 
cooperação transfronteiras entre os centros de conhecimento e os cientistas à escala 
comunitária e a intensificação da cooperação entre as universidades e os intervenientes 
no mercado; 

– uma política regional em que se dê especial ênfase ao conhecimento e à renovação. 
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4. A "parceria para a mudança" encerra enormes potencialidades. Poderá resultar numa nova 

forma de comunicação e em novas alianças entre os muitos participantes no processo de 
integração europeia. Também esta parceria é parte integrante da boa governação. 

 
− Contacto: Gilbert MARCHLEWITZ 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• Perspectivas financeiras 2007-2013 
− Relator: G. DASSIS (Trabalhadores – EL) 
 
− Referências: COM(2004) 101 final – CESE 1204/2004 
 
− Pontos-chave:  

 
O Comité manifesta um ponto de vista globalmente positivo sobre a Comunicação da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu, "Construir o nosso futuro comum: Desafios políticos e meios 
orçamentais para a União alargada – 2007-2013". Contudo, o Comité emite uma série de reservas 
sobre a Comunicação, em particular sobre a escassez dos montantes previstos para a progressão da 
estratégia de Lisboa e o desenvolvimento sustentável.  

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

2. DINAMIZAÇÃO DA VIDA ECONÓMICA 
 

• Plano de acção espírito empresarial 
− Relator: B. BUTTERS (Empregadores – UK) 
 
– Referências: COM(2004) 70 final – CESE 1198/2004 
 
– Pontos-chave: 

 
O Comité acolhe favoravelmente o Plano de Acção da Comissão e reitera a sua apreciação positiva 
quanto aos esforços desenvolvidos pela Direcção Geral da Empresa desde o início deste processo em 
princípios de 2002. Todavia, o Comité insta à definição de pontos de acção específicos em cada área 
estratégica do Plano de Acção que será indispensável para assegurar uma aplicação bem sucedida. 
Simultaneamente, o Comité reconhece que grande parte da acção necessária tem de ser promovida 
por responsáveis políticos de diversas instâncias, e não apenas da DG da Empresa. 
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O Plano de Acção é apenas o ponto de partida de um processo a longo prazo. Esse processo só terá 
êxito se houver uma integração horizontal entre diversas áreas de política e vertical entre os 
responsáveis políticos a vários níveis. O Plano de Acção e outras iniciativas com ele relacionadas, 
que serão lançadas proximamente, devem obter uma resposta positiva desses responsáveis políticos. 
O Comité insta, em particular, com outras Direcções-Gerais da Comissão e as autoridades dos 
Estados-Membros para desempenharem um papel activo. A incorporação de uma abordagem "pensar 
primeiro em pequena escala" no processo europeu de construção de políticas representará o mais 
significativo contributo individual das instituições europeias para a promoção de maior actividade 
empresarial na Europa. 

 
Quem elabora as políticas europeias também precisa de encontrar vias para desdramatizar o espírito 
empresarial em termos de percepções superficiais. Grupos específicos, como jovens, mas também 
pessoas mais idosas, precisam de ser incentivados a ponderar seriamente a actividade empresarial 
como uma opção de carreira realista e positiva.  

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

• Política de turismo e cooperação público-privado  
− Relator: J. MENDOZA (Trabalhadores – ES) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1199/2004 
 
− Pontos-chave: 
 

O CESE define vários objectivos para a cooperação público-privado actual: objectivos sectoriais, 
sociais, económicos e ambientais. 
 
Estabelece também princípios e critérios de cooperação: 
 
Princípios: 
 
– da competência, 
– da co-responsabilidade, 
– do voluntariado, 
– da democracia. 
 
Critérios de: 
 
– concretização de objectivos, 
– relevância, 
– controlo de resultados, 
– correspondência. 
 
 
Define igualmente fórmulas concretas de parceria de tipo formal e não formal.  
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Numa espécie de análise comparativa ("benchmarking"), o Comité cita e explica algumas 
experiências bem sucedidas de cooperação público-privado no âmbito do turismo europeu. 
 
Por último, sugere à Comissão que analise a possibilidade de constituir um Conselho Consultivo 
Europeu do Turismo, ao mesmo tempo que comunica, por meio de uma declaração, o seu apoio 
anual ao Dia Mundial do Turismo, estabelecido pela OMT (Organização Mundial de Turismo). 

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

3. GESTÃO DAS MUTAÇÕES DEMOGRÁFICAS E SOCIAIS 
 

• Necessidades de investigação no domínio das mutações demográficas 
− Relatora: R. HEINISCH (Interesses Diversos – DE) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1206/2004 
 
− Pontos-chave: 
 

Tendo em conta as mutações demográficas, bem como as oportunidades e os riscos para a qualidade 
de vida do número cada vez maior de pessoas idosas na Europa, o Comité apela:  
 
a) à inserção no 7º programa-quadro em matéria de investigação de uma acção-chave neste 

domínio, e 
 
b) à adopção de medidas de acompanhamento visando criar bases fundamentadas de decisão, 

que permitam planificar, decidir e actuar politicamente em tempo útil, tanto a nível nacional 
como europeu. 

 
As seguintes medidas de acompanhamento são consideradas particularmente necessárias para garantir 
o cumprimento do artigo 25º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que reconhece 
às pessoas idosas o direito a uma existência condigna e à sua participação activa na vida cívica e nos 
processos de decisão: 

 
– criação de um observatório comum (Observatório Europeu) com vista à instalação de uma 

Agência Europeia do Envelhecimento e de um banco de dados com o objectivo de produzir, 
compilar e difundir conhecimentos, a fim de melhorar o método aberto de coordenação e deles 
extrair conclusões importantes do ponto de vista político e prático; e 
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– criação no CESE de uma categoria denominada "Sociedade em Envelhecimento". 

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

• O Papel das organizações de mulheres como agentes não 
governamentais na aplicação do Acordo de Cotonou 

− Relatora: S. FLORIO (Empregadores – IT) 
 

− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1205/2004 
 
− Pontos-chave:  
 

Em Junho de 2000, foi celebrado, entre a União Europeia e os países ACO, o Acordo de Cotonou. 
Este Acordo introduziu uma abordagem participativa em termos de processo de desenvolvimento, ao 
reconhecer o importante peso dos agentes não governamentais na definição de estratégias nacionais 
de desenvolvimento.  
 
O objectivo do presente parecer é frisar o contributo específico que as organizações de mulheres 
podem ter no desenvolvimento de estratégias nos países ACP e na pesquisa acerca da forma de 
reforçar o seu contributo. 
 
De testemunhos recolhidos em fóruns e seminários regionais infere-se que a participação das 
associações, ONG e organizações de mulheres na definição das estratégias nacionais é muito escassa, 
na maioria dos casos. É grande o fosso entre, por um lado,  intenções proclamadas e dispositivos do 
Acordo e, por outro, a sua aplicação prática. Igualmente escassas são, de resto, as acções e medidas 
que visam facilitar a participação das mulheres 
 
É necessário definir com maior clareza e determinação os objectivos destinados a apoiar as mulheres, 
bem como as medidas a tomar se a União Europeia quiser realmente melhorar as condições de vida 
das mulheres e dos pobres. 
 
O objectivo é criar as condições de base da sua real participação, valorização e apoio, a fim de que 
elas beneficiem das mesmas oportunidades que os homens com vista ao desenvolvimento dos 
respectivos países.  
 
Entre as recomendações propostas, registam-se as seguintes: 
 
– Deveriam ser conferidas responsabilidades específicas às delegações da Comissão Europeia para 

promover a igualdade entre homens e mulheres; 
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– Particular atenção deverá ser dada à identificação das realidades existentes na área do 

associativismo feminino nos ACP; 
– Os documentos referentes às estratégias nacionais deveriam prever acções positivas de apoio às 

actividades das associações de mulheres; 
– O Comité convida a Comissão a abrir uma linha de financiamento específica para as organizações 

femininas da sociedade civil; 
– Seria importante criar canais preferenciais para as organizações de mulheres no que diz respeito 

ao acesso ao financiamento; 
– O Comité solicitará uma participação igual de delegações femininas nos seminários que vier a 

organizar;  
– O Comité deverá organizar num futuro próximo uma conferência sobre a valorização do papel 

das mulheres no processo de desenvolvimento. 
 

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

 
 

4. AGRICULTURA – FACTOR DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÓMICO 

 

• Agricultura nas zonas periurbanas 
− Relator: J. CABALL I SUBIRANA (Interesses Diversos – ES) 

 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1209/2004 

 
− Pontos-chave: 

 
No presente parecer de iniciativa, o CESE propõe que se accionem mecanismos e instrumentos para 
proteger e desenvolver os espaços naturais periurbanos. 
 
Para o CESE um instrumento essencial é o reconhecimento social, político e administrativo da 
existência destas zonas periurbanas, bem como do papel que elas desempenham na relação 
cidade/campo. 
 
Para que haja reconhecimento social, político e administrativo ao nível europeu, o CESE propõe que 
se leve a cabo uma acção europeia sobre os espaços agrícolas periurbanos que reconheça os 
valores e as funções destes espaços e se lancem as bases para a elaboração de legislações nacionais 
sobre a matéria, assentes em critérios comuns. 
 
A garantia de um desenvolvimento dinâmico e sustentável da agricultura periurbana e dos 
correspondentes espaços pressupõe processos em que a administração local desempenha um 
papel fundamental. 
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Além disso, dada a fragilidade dos espaços naturais periurbanos e da própria agricultura periurbana 
europeia, o CESE considera importante que se crie um observatório europeu sobre a agricultura 
periurbana, que tenha uma visão global dos espaços naturais periurbanos e da agricultura periurbana 
e, sobretudo, funcione como centro de referência para o seguimento, análise e difusão da situação da 
agricultura periurbana europeia e como ponto de encontro, reflexão e diálogo entre as administrações 
locais de primeiro e segundo nível e entre vários organismos europeus. Deve, ainda, apresentar 
propostas de iniciativas de preservação e desenvolvimento destes espaços periurbanos e da sua 
agricultura. 

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

5. MERCADO ÚNICO – HARMONIZAÇÃO FISCAL E 
SIMPLIFICAÇÃO DAS REGRAS COMERCIAIS 

 

• Sistema comum de imposto sobre o valor acrescentado (revisão) 
− Relator: U. BURANI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: COM(2004) 246 final – 2004/0079 (CNS) – CESE 1202/2004 
 
− Pontos-chave:  
 

O CESE não tenciona, com o presente documento, manifestar um parecer negativo sobre a política 
dos Estados-Membros em matéria de IVA; tem consciência do facto de ainda demasiados factores 
internos, económicos e políticos, condicionarem as suas decisões. Todavia, manifesta o desejo de 
que, não daqui a muito tempo, toda a matéria seja reexaminada, para instituir um regime definitivo e 
atenuar, se não mesmo suprimir, um dos mais visíveis obstáculos ainda existentes para a realização 
de um mercado interno inspirado em regras comuns. 

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

• Sementes – Supervisão oficial em países terceiros  
− Relator: G. BROS (Interesses Diversos – FR) 
 
− Referências: COM(2004) 263 final – 2004/0086 (CNS) – CESE 1207/2004 
 
− Contacto: Katalin GÖNCZY  
  (Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
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6. RESPEITO DO AMBIENTE NA INDÚSTRIA E NO COMÉRCIO  
 

• Homologação de veículos a motor  
− Relator: V. RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: COM(2004) 162 final – 2004/0053 (COD) – CESE 1200/2004 
 
− Contacto: Aleksandra KLENKE 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Integração dos aspectos ambientais  
− Relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: COM(2004) 130 final – CESE 1208/2004 
 
− Contacto: Katalin GÖNCZY  
  (Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 

7. PROMOÇÃO DA CULTURA EUROPEIA 
 

• Património cinematográfico  
− Relator: P. BRAGHIN (Empregadores – IT) 
 
− Referências: COM(2004) 171 final – 2004/0066 (COD) – CESE1201/2004 
 
− Contacto: Raffaele Del FIORE  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

______________________ 


