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A 412ª reunião plenária foi assinalada pela eleição do novo presidente do CESE, pela renovação da 
Mesa e das outras estruturas de trabalho do Comité. 
 
 

1. PARECER SOBRE O TRATADO QUE ESTABELECE UMA 
CONSTITUIÇÃO PARA A EUROPA 

 
• Projecto de parecer sobre o "Tratado que estabelece uma Constituição para 

a Europa" 
 
– Relator-Geral: H. MALOSSE (Empregadores – FR) 
 
– Referências: CESE 1373/2004 fin – CESE 1445/2004 
 
– Pontos principais: 
 

O presente parecer dá resposta ao pedido do Parlamento Europeu, que decidiu, por iniciativa da sua 
Comissão de Assuntos Constitucionais, consultar o Comité sobre o Tratado que estabelece uma 
constituição para a Europa. 

 
Na primeira parte, o CESE expõe as principais razões que o conduziram a pronunciar-se a favor da 
ratificação do tratado constitucional pelos Estados-Membros. A este respeito, o Comité considera que: 

 
• O modo de elaboração do Tratado Constitucional constitui em si um progresso na 

democratização da construção europeia, resultado de um verdadeiro debate democrático; 
• O Tratado Constitucional consagra um novo quadro de funcionamento para a União, 

tornando-o mais compreensível e acessível para todos; 
• O Tratado Constitucional reforça a legitimidade democrática da União; 
• a inclusão da Carta dos Direitos Fundamentais no Tratado representa um avanço significativo 

na protecção dos direitos das pessoas singulares e colectivas; 
• Graças aos progressos democráticos, o Tratado Constitucional oferece aos cidadãos os meios 

para decidirem sobre o conteúdo das políticas e das acções que a União deve realizar em 
concreto para responder às suas expectativas. 

 
Mesmo constatando que grande número das reivindicações da sociedade civil não foram tidas em 
conta durante os trabalhos da Convenção e da CIG, o CESE considera, não só que a rejeição do 
Tratado Constitucional enviaria um sinal negativo à construção europeia e seria renunciar aos 
avanços que a sociedade civil conseguiu obter através do método tradicional, mas também que é 
possível valorizar o quadro institucional proposto e melhorá-lo com medidas operacionais. 
 
Numa segunda parte, o CESE aborda a estratégia de comunicação a executar para valorizar o 
tratado constitucional e considera que a qualidade desta estratégia será determinante para a 
aceitação pelos europeus do Tratado. Recomenda que se articule a estratégia em torno de quatro 
acções: 
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• Preparação de instrumentos de informação que poderão assumir a forma de grelhas de leitura 
da Constituição adaptadas às preocupações das diferentes categorias da população em cada 
Estado-Membro (ponto 3.1.); 

• Lançamento de campanhas de comunicação assentes nos meios de comunicação e nos vectores 
de comunicação próximos do cidadão (autarquias locais e regionais, grupos políticos e 
organizações da sociedade civil (pontos 3.2 e 3.2.1); 

• Organização de debates abertos a todos os cidadãos para suscitar intercâmbios de ideias e 
permitir que se forjem convicções (ponto 3.3); 

• Uma participação activa das instituições europeias, em complementaridade com os 
Estados-Membros,  na elaboração e na aplicação da estratégia de comunicação sobre a 
Constituição, a fim de dar uma verdadeira dimensão transnacional aos debates e à ratificação 
da Constituição (pontos 3.4.3 e 3.4.2). 

 
− Contacto: Patrick FÈVE 
           (Tél.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail : patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

2. ESTRATÉGIA DE LISBOA 
 

• Melhorar a aplicação da estratégia de Lisboa 
 
– Relator: B. VEVER (Empregadores – FR) 
 
– co-relatores:  EHNMARK (Trabalhadores – S) –  SIMPSON (Diversos – UK) 
 
– Referências: consulta do Conselho Europeu – CESE 1438/2004 
 
– Pontos principais: 
 

O Conselho Europeu de 25 e 26 de Março de 2004 convidou o Comité Económico e Social 
Europeu a examinar as formas de aplicar mais eficazmente a Estratégia de Lisboa.  
 
O parecer do CESE propõe uma série de acções específicas para decisão do Conselho da Primavera 
: "reforçar o crescimento e a coesão", "implementar um mercado interno mais eficiente", "promover 
a inovação e a qualidade", "promover as parcerias público-privado no domínio da investigação", 
"redefinir a política social" e "proteger o ambiente de forma mais activa". 
 
Dois princípios ambiciosos são subjacentes às propostas : 
 
Em primeiro lugar, os Estados-Membros devem assumir maior responsabilidade pela estratégia.  O 
Método Aberto de Coordenação tem de ser mais incisivo.  Em segundo lugar, a sociedade civil 
organizada e os cidadãos da Europa devem ter uma melhor informação sobre a Estratégia de 
Lisboa.  A sociedade civil organizada e os parceiros sociais devem desempenhar um papel mais 
claro e mais abrangente na aplicação da Estratégia de Lisboa. 

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

• O repto competitivo das empresas europeias 
 
− Relator: B. VEVER (Empregadores – FR) 

 
− Referências: parecer exploratório solicitado pelo Presidente da Comissão Europeia – CESE 

1439/2004 
 
− Pontos principais: 

 
Para restabelecer a competitividade das empresas na Europa, o Comité realça quatro exigências, 
que se lhe afiguram indissociáveis umas das outras: 

 
– A primeira prioridade é reanimar a confiança dos actores económicos. 
– Uma outra prioridade é assegurar a finalização das disposições essenciais à consecução do 

mercado único, que não deveria sofrer mais nenhum adiamento para além de 2010, prazo 
fixado em Lisboa no que toca à competitividade – sem, no entanto, ignorar as necessidades de 
permanente manutenção que, mais tarde, se farão sentir. 

– A competitividade das empresas europeias implica também que, utilizando uma abordagem 
igualmente sincronizada em relação ao dito prazo de 2010, se desenvolva uma união 
económica dinâmica em torno do euro, apta a estimular o crescimento e o emprego e 
apoiando–se numa política monetária adequada.  

– A aplicação das reformas estruturais da Estratégia de Lisboa exige, enfim, mais determinação 
e coerência. 

 
Em conclusão, o Comité verifica que as desvantagens competitivas das empresas europeias 
representam hoje o preço a pagar por uma Europa insuficientemente empreendedora, lenta na 
tomada de decisões e na adaptação às transformações internacionais, sempre inacabada em muitos 
domínios, atrasada nas suas reformas e explorando os seus trunfos de um modo medíocre, 
frequentemente hesitante, por vezes incoerente e, portanto, contraproducente. Para obviar a esta 
situação impõe–se uma acção determinada. Para ter êxito, necessita de se inscrever numa 
abordagem de crescimento mais determinada, que dinamize os factores económicos tanto da oferta 
como da procura num mercado único europeu mais fluido e mais eficiente. O Comité apoia, em 
particular, o apelo da última Cimeira da Primavera para que sejam promovidas novas parcerias para 
a reforma, tanto a nível nacional como europeu, associando mais estreitamente os parceiros sociais. 
O Comité salienta a necessidade de rumar firmemente em direcção ao objectivo de 2010, que deve 
englobar tanto a execução das reformas de Lisboa como a conclusão do mercado único e a 
realização de uma verdadeira união económica, competitiva, que extraia todas as lições da união 
monetária e, ao mesmo tempo, integre plenamente as exigências do desenvolvimento sustentável. 

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

 
 

• Formação e produtividade 
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– Relator: C. KORYFIDIS (Trabalhadores – EL) 
 
– Referências: Parecer exploratório – CESE 1435/2004 
 
– Pontos principais: 
 

Não obstante as diferenças entre os seus sistemas de formação, os Estados Membros da UE devem 
ser encarados, no seu conjunto, como um "espaço de formação". 

 
A estratégia que preconiza uma cooperação educativa reforçada à escala europeia e visa paliar de 
forma global e homogénea os atrasos constatados na prossecução dos objectivos de Lisboa, requer 
opções políticas claras, nomeadamente: 

 
– disponibilizar recursos suficientes para cobrir todo o leque de trabalhadores implicados e todos 

os tipos de formação exigidos pela conjuntura actual;, 
 
– explorar o indispensável e entusiasta potencial educativo europeu; 
 
– criar um quadro e um ambiente de aprendizagem contemporâneos; 
 
– sensibilizar as administrações a todos os níveis, os parceiros sociais e, mais geralmente, a 

sociedade civil e assegurar a sua presença e participação activas; 
 
– definir melhor os papéis e as responsabilidades que competem aos diferentes beneficiários das 

iniciativas educativas e às instâncias que as oferecem; zelar também por uma determinação 
mais clara dos mecanismos de controlo de todas essas iniciativas a nível local, nacional e 
europeu; e 

 
– angariar um empenho sustentado na promoção de todas as iniciativas e de todas as implicações 

do seu conteúdo e dos seus objectivos. 
 

Uma utilização mais generalizada e uma melhor coordenação dos vectores clássicos da educação 
(família, escola, emprego) proveria esta estratégia de uma dinâmica considerável, a qual é 
indispensável para alcançar o objectivo primordial de tornar a Europa na economia baseada no 
conhecimento mais dinâmica do mundo até 2010. 

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

 
 

• Ambiente / Oportunidades económicas 
 
– Relator: BUFFETAUT (Empregadores – FR) 

 
– Referências: Parecer exploratório – CESE 
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– Pontos principais: 
 

Por carta de Abril de 2004, a futura Presidência neerlandesa solicitou ao CESE um parecer 
exploratório sobre "o ambiente: uma oportunidade económica".  A Presidência neerlandesa deseja 
acentuar as oportunidades vantajosas para todos das tecnologias ambientais que, graças aos 
progressos realizados, estão em condições de contribuir para a concretização dos objectivos 
económicos e sociais da Estratégia de Lisboa. 
 

O debate sobre o ambiente e competitividade existe, é intenso, permeia toda a sociedade civil e 
reflecte o mundo económico e social. A questão é clara: a integração dos imperativos ambientais 
constitui tão-só um entrave à competitividade das empresas ou pode representar uma oportunidade 
de desenvolvimento de novas profissões, novos mercados e novas tecnologias?  
 
No seu parecer exploratório, o CESE salienta que fazer da protecção do ambiente uma verdadeira 
oportunidade económica não compete a especialistas do ambiente. Ela é já um elemento 
fundamental de um sector económico tão importante como o turismo e o lazer. Quanto às 
tecnologias ambientais, a chave do sucesso está na criação de um verdadeiro mercado e na 
capacidade de reacção das empresas. Seria necessário valorizar mais as iniciativas voluntárias em 
matéria de inovação tecnológica e de protecção do ambiente promovidas pelas empresas ou pelos 
sectores profissionais. 
 
É evidente que se as tecnologias ambientais permitirem efectivamente reduzir os custos de 
produção, graças a um  menor consumo de energia e de matérias-primas, dar uma melhor imagem 
da empresa e dos seus produtos, aumentar as vendas e diminuir os custos ambientais, as empresas 
não deixarão de se interessar e de assegurar o seu desenvolvimento. Para tanto, é preciso que as 
conheçam e estejam em condições de apreciar a sua eficácia. Donde a necessidade de criar uma 
verdadeira  rede  de informação e de  intercâmbio  sobre as boas práticas e as  tecnologias  
ambientais, que poderia associar poderes públicos, associações profissionais, centros técnicos e 
centros de investigação. 
 
É necessária a mobilização dos empresários e dos profissionais, bem como dos clientes e dos 
consumidores,  bem como dos clientes e dos consumidores. Sem eles, o mercado não existe. As 
tecnologias ambientais devem, pois, revelar-se eficazes ao grande público tanto no plano da 
protecção do ambiente como no da produção, na falta do que serão um elemento marginal e 
atractivo do desenvolvimento económico, que se fará sem elas.  
 
É imperativo que as políticas ambientais atentem no seu impacto económico, tal como as políticas 
económicas devem integrar os imperativos ambientais. Devem ser, de algum modo, interactivas, 
porque as políticas que não têm em conta a viabilidade económica nem os seus efeitos ambientais 
positivos não reúnem todos os ingredientes do sucesso.   

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

 
 

• Dinamismo económico 
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– Relatora: FUSCO (Interesses Diversos – IT) 
 
– Referências: Parecer exploratório – CESE 1425/2004 
 
– Pontos principais: 

 
O Comité considera que as PME são o alicerce da economia e do emprego na Europa, sendo a este 
título o principal operador envolvido na realização dos objectivos de Lisboa. As Empresas de 
Economia Social (EES) desempenham um papel cada vez maior na coesão social e no 
desenvolvimento local. A capacidade de interacção entre PME e EES, nomeadamente através de 
uma maior utilização das EES pelas PME, no interesse destes dois tipos de empresas, tem sido 
insuficientemente explorada. 
 
Por conseguinte, o CESE propõe à Comissão Europeia que examine de novo a interacção existente 
e potencial entre PME e EES, e que contribua para demonstrar que esta interacção é benéfica para o 
desenvolvimento destes dois tipos de empresas no quadro das profundas mutações impostas pelo 
dinamismo económico, designadamente nas políticas de desenvolvimento regional, de coesão 
social e de inovação. 

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

3. TRANSPORTES 
 

• Corredores pan-europeus de transporte 
 
– Relatora: ALLEWELDT (Trabalhadores – D) 
  
– Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1426/2004 
 
– Pontos principais: 

 
O alargamento da União Europeia em Maio de 2004 e as perspectivas de adesão nos países da 
Europa de Sueste irão também modificar as condições da política comum de infra-estruturas e da 
cooperação nos corredores. 
 

Nos próximos dois anos, o CESE deverá centrar as suas actividades na colaboração prática e na 
participação das organizações da sociedade civil in loco.  Pretende-se, deste modo, contribuir para 
a realização dos objectivos da política de transportes. 
 
A cooperação do CESE com os comités directores dos corredores e com a Comissão Europeia deve 
continuar a ser intensificada. Neste contexto, o grupo de estudo permanente : 
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– deverá levar a fundo o seu novo papel no âmbito da realização do South East Europe Core 
Regional Transport Network. 

– deveria reflectir sobre a melhor forma de a realização dos eixos pan-europeus de transporte ter 
em consideração os aspectos operacionais do transporte. sobretudo os aspectos relacionados 
com a intermodalidade, a protecção ambiental, a segurança, as condições sociais e a eficácia 
devem ser conjugados com a política dos corredores. 

– deveria contribuir para o planeamento de novos corredores no âmbito da Política de 
Vizinhança Europeia.  

 
Os trabalhos da Comissão Europeia e do comité director relacionados com os corredores e as zonas 
de transporte deveriam estar mais interligados, e com uma maior participação do Parlamento 
Europeu. 

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

 

• Segurança nos portos – Alteração 
 
– Relatora: A. BREDIMA-SAVOPOULOU (Empregadores – EL) 
  
– Referências: COM(2004) 393 final – 2004/0031 COD – CESE 1428/2004 
  
– Contacto: Luís LOBO 
                      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

4. ENERGIA 
 

• Segurança do fornecimento de electricidade / investimento em 
infra-estruturas 

 
– Relatora: U. SIRKEINEN (Empregadores – FI) 
  
– Referências: COM(2003) 740 final – 2003/0301 COD – CESE 1444/2004 
  
– Contacto: Siegfried Jantscher 

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

 

• Eficiência na utilização final de energia  
 
– Relatora: U. SIRKEINEN (Empregadores – FI) 
  
– Referências: COM(2003) 739 final – 2003/0300 COD – CESE 1443/2004 
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– Contacto: Siegfried Jantscher 
                        (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

5. MUTAÇÕES INDUSTRIAIS 
 

• Auxílios estatais na siderurgia 
 
– Relator: LAGERHOLM (Empregadores – S) 
 
– Co-relator: KORMANN (Delegado – D) 
  
– Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1431/2004 

 
– Pontos principais: 

 
A Comissão Consultiva das Mutações Industriais (CCMI) do Comité Económico e Social Europeu 
examina neste parecer de iniciativa o papel que os auxílios estatais desempenham em geral no 
âmbito da mutação estrutural, bem como o papel que desempenharam especificamente ao nível da 
indústria siderúrgica comunitária. 
 
A experiência do passado com a reestruturação da indústria siderúrgica europeia revela que os 
auxílios estatais são uma faca de dois gumes, se forem atribuídos apenas a determinadas empresas e 
conduzem a uma atribuição deficiente dos recursos, já que são mantidas a médio prazo no mercado 
capacidades não-rentáveis. Contudo, se os auxílios estatais forem atribuídos no âmbito de uma 
programa de reestruturação previamente negociado, podem atenuar as dificuldades sociais e as 
consequências da mutação industrial, promovendo assim a sua aceitação. A gestão deste processo 
através do diálogo social já deu bons resultados. 
 
No contexto da adesão de dez ou mesmo doze novos Estados-Membros, torna-se ainda mais 
premente insistir na aplicação rigorosa das regras claras em matéria de auxílios à indústria 
siderúrgica. Os erros cometidos durante a época da UE a 15 não podem ser repetidos. 
 
Há um consenso geral quanto à inevitabilidade da mutação industrial e também quanto à 
necessidade de estruturar esta mutação no âmbito de acordos-quadro internacionais. As 
negociações no âmbito da OCDE deverão conduzir a uma melhoria duradoura da presente situação, 
ou seja:  
 

– ausência de concessões excessivas a países em vias de desenvolvimento, emergentes ou de 
transição, como a China, 

– ausência de proibições de regulamentação necessária no âmbito da UE nos domínios da 
investigação e do desenvolvimento, da política ambiental (por exemplo, limites para os custos 
de adaptação de empresas para prevenção de distorções da concorrência no caso de medidas a 
favor do ambiente) e do encerramento de capacidades inviáveis, assim como  

– inexistência de direitos de compensação para as exportações de aço devido a tais derrogações. 
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– Contacto: Jakob ANDERSEN 
                      (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

6. SAÚDE 
 

• Segurança sanitária: uma obrigação colectiva, um novo direito 
 
– Relator: A. BEDOSSA (Interesses Diversos – FR) 
 
– Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1432/2004 
 
– Pontos principais: 
 

Ao nível europeu, a administração sanitária na saúde pública é verdadeiramente insuficiente e 
dispõe de um fraco apoio jurídico. Em virtude da escassez dos recursos, carece igualmente de uma 
legitimidade em termos médicos. Todos estes aspectos devem ser melhorados. 
 
A realização da rede europeia de saúde pública atesta a vontade todos os poderes públicos europeus 
de associar os actores da saúde pública e de dotar de inculcar coerência e nova eficácia aos 
instrumentos de vigilância em cada Estado-Membro. 
 
Consciente das sucessivas crises que sacudiram o mundo nas duas últimas décadas, o Comité 
Económico e Social Europeu propõe a realização periódica de congressos europeus de alto nível 
em matéria de saúde pública. 
 
Estas conferências têm por objectivos debater medida colectivas a tomar, fornecer informações 
precisas sobre estas crises, dar respostas coordenadas, avaliar as ameaças de riscos externos, apoiar 
diagnósticos rápidos e dar-lhes respostas adequadas. 
 
O Comité Económico e Social Europeu preconiza dar, desde já, ao futuro centro europeu de 
vigilância sanitária de Estocolmo um mandato alargado e reforçado, no intuito de elaborar 
relatórios relevantes e permanentes em matéria de saúde pública, e de propor as medidas 
necessárias a tomar pelos Estados-Membros da União Europeia, no respeito do princípio de 
subsidiariedade. 
 
O Comité Económico e Social Europeu recorda que as suas recomendações estão interligadas e que 
requerem, para serem aplicadas, uma vontade forte por parte dos países da União Europeia, a saber 
: 
• reforço das capacidades administrativas, com articulações transfronteira, e gestão 

universalmente reconhecida e aceite. 
• competências e instrumentos jurídicos necessários. 
• processos de decisão transparentes e uma deontologia mais rigorosa e compartilhada por todos 

no que toca às comunicações em matéria de  segurança sanitária. 
• cooperação reforçada e ligação em rede entre todos os organismos de vigilância e de 

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

 
• A Mobilidade dos doentes na União Europeia 
 
– Relator: A. BEDOSSA (Interesses Diversos – FR) 
 
– Referências: COM(2004) 301 final – CESE 1433/2004 
 
– Pontos principais : 

 
A comunicação relativa à mobilidade dos doentes propõe um conjunto de medidas concretas em 
vários domínios e permite a integração do objectivo (definido pelo Tratado) de elevado nível de 
protecção da saúde humana nas políticas comunitárias. 
 
A legislação comunitária confere aos cidadãos o direito de receberem tratamento médico noutros 
Estados-Membros e de serem reembolsados. Na prática, o exercício destes direitos continua a ser 
difícil. 
 
O CESE sugere uma estratégia europeia que : 

 
• Favoreça uma cooperação europeia com vista a uma melhor utilização dos recursos 
• Alcance um entendimento comum, a nível europeu, acerca dos direitos e deveres dos doentes 
• Partilhe da capacidade não utilizada e cuidados transnacionais. 

 
O Comité Económico e Social Europeu concorda plenamente com a decisão relativa à mobilização 
do Fundo de Coesão e dos Fundos Estruturais da União Europeia de modo a facilitar os 
investimentos no domínio da saúde e o desenvolvimento de infra-estruturas sanitárias e de 
competências médicas, objectivos prioritários de intervenção para os instrumentos financeiros 
comunitários.  

 
A cooperação entre os Estados-Membros deverá permitir estabelecer objectivos comuns que 
conduzam à criação de planos nacionais. A escolha de indicadores adequados permitirá, por outro 
lado, acompanhar de perto a evolução das políticas de saúde de cada país da União Europeia. 

 
O Comité Económico e Social Europeu recorda que um instrumento se torna indispensável: um 
observatório ou uma agência que recolha observações, análises e dados partilhados sobre as 
políticas de saúde nacionais, sem prejuízo das disposições dos Tratados em vigor (subsidiariedade e 
competência nacional). 

 
O Comité Económico e Social Europeu apoia sem reservas a intenção da Comissão de recorrer a 
um método aberto de coordenação, que incluem os seguintes factores fundamentais: 

 
• o intercâmbio de boas práticas 
• os indicadores pertinentes das estruturas e das práticas 
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• o aperfeiçoamento da oferta de produtos de saúde 
• a coordenação dos sistemas nacionais de modo a evitar qualquer efeito de dumping e de fuga 

de competências a nível transfronteiriço 
• a concretização necessária do mercado único dos medicamentos. 

 
Esta é uma das primeiras vezes que cinco direcções-gerais da Comissão Europeia aliam a sua 
vontade política, competências e meios com o objectivo de garantir que todos os países europeus 
terão os meios para aplicar uma política de saúde e de segurança social coerente, para benefício de 
todos os cidadãos da União Europeia. 
 
O Comité Económico e Social Europeu tenciona, neste contexto, criar uma task force simples mas 
permanente, para acompanhar estas políticas. 
 

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

 
• Serviços de saúde e de assistência aos idosos 
 
− Relator: P. BRAGHIN (Empregadores – IT) 

 
− Referências: COM(2004) 340 final – CESE 1447/2004 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE, na impossibilidade legal de uma política comunitária para os cuidados de saúde e os 
cuidados prolongados, concorda com a importância primordial do método aberto de coordenação 
como instrumento para perseguir de modo eficaz os objectivos de modernização e de 
desenvolvimento de cuidados de saúde e de cuidados prolongados de qualidade, acessíveis e 
sustentáveis, e para garantir a protecção de saúde pública, mas em contextos diferenciados e 
sujeitos a crescentes pressões e desafios. 
 
A realização deste método aberto de coordenação implica a identificação de uma série de 
indicadores que permitam colmatar as actuais carências de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
tomar em consideração as situações existentes e as dinâmicas macro sociais que influem no sistema 
de cuidados de saúde e de cuidados prolongados, em especial.  Esse conjunto de indicadores deve 
integrar os aspectos estruturais (fileira dos cuidados, dotação de equipamentos e de pessoal e as 
respectivas formação e experiência, etc.), os aspectos inerentes à qualidade do processo de 
prestação de cuidados (modalidades de prestação dos serviços e de realização das intervenções, 
orientações operacionais, normas e práticas médicas, salvaguarda dos direitos dos pacientes, etc.) e, 
finalmente, os aspectos da qualidade dos resultados específicos dos cuidados, em função da sua 
tipologia e das expectativas sociais atinentes. 
 
As próximas etapas propostas na comunicação dizem respeito a aspectos muito relevantes do 
problema e abrem a observação a campos de grande interesse.  Todavia, as propostas são gerais, 
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arriscando se, portanto, a ser genéricas e a não levarem a passos significativos em frente no método 
aberto de coordenação. 
 
O CESE preconiza a identificação de objectivos comuns mais concretos, que não sejam 
exageradamente prescritivos nem interfiram negativamente com a organização dos sistemas 
nacionais, e transformação dos relatórios preliminares previstos num instrumento útil sem 
incremento dos custos administrativos nem encargos excessivos para as limitadas capacidades dos 
novos Estados-Membros. 
 
Especialmente importante e urgente é promover acções destinadas à qualificação dos operadores e 
profissionais, desenvolvendo, com acções de formação idóneas, a área de qualificação profissional 
comum às profissões da saúde e sociais que realizam trabalho de prestação de cuidados; isto 
implica uma preparação sobre aspectos não meramente técnicos e a aquisição de novas 
capacidades, por exemplo a gestão da informação em especial sobre redes informáticas e a gestão 
da despesa numa lógica de largo espectro.  Estes novos modelos de formação devem ser apoiados e 
incentivados pela acção comunitária para se enriquecer com as experiências trocadas no método 
aberto de coordenação. 

 
– Contacto: Stefania Barbesta 
  (Tel. 32 2 546 96 19 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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7. GESTÃO DAS FRONTEIRAS E LIVRE CIRCULAÇÃO DAS 
PESSOAS 

 
• Admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação na 

Comunidade Europeia 
 
– Relatora: S. KING (Empregadores – UK) 
 
– Referência : COM(2004) 178 final 2004/0061-0063 CNS – CESE 1434/2004 

 
– Pontos principais : 
 

O CESE acolhe favoravelmente a comunicação e, em princípio, apoia as propostas nela contidas. 
Deseja, no entanto, fazer as seguintes observações: 

 
• O objectivo de conseguir 700 000 investigadores suplementares até 2010 não nos parece 

realista sem esforços concertados em diversas áreas. 
• Devem-se fornecer dados comparativos sobre os recursos que países como o Japão e os EUA 

consagram à promoção da formação, da mobilidade e do desenvolvimento da carreira dos 
investigadores. 

• A definição de "organismo de investigação" deveria ser alargada para incluir as organizações 
privadas ou públicas que concedem subsídios de investigação. 

• Em certos casos, o estatuto de investigador necessita de maior clareza; Algumas das pessoas 
admitidas podem carecer de refúgio e de protecção ao abrigo da Convenção de Genebra de 
1951. 

• a Comissão deverá iniciar um processo que permita que os investigadores de países terceiros 
que já se encontram na UE sejam identificados e considerados como tais. 

• A falta de transparência em matéria de qualificações e de competências é uma questão que 
deverá ser abordada. 

• A sub-representação das mulheres, especialmente em funções de gestão e de direcção, é algo 
que afecta, em particular, as investigadoras de países terceiros. 

• A "fuga de cérebros" de países em desenvolvimento é uma fonte de preocupação. 
• O Comité regista a decisão tomada pela Irlanda de aderir à directiva e espera que o Reino 

Unido siga o seu exemplo. 
 
– Contacto: Mr Torben BACH NIELSEN 
  (Tel. : 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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8. DROGA E TOXICODEPENDÊNCIA 
 

• Programa ARGO 
 
–  Relator: PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – E) 

 
– Referências: COM(2004) 384 final -2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 

 
– Pontos principais: 

 
As dificuldades que as administrações têm tido para colaborarem entre si no âmbito do programa 
ARGO são o espelho da falta de cooperação entre os Estados-Membros na gestão das fronteiras 
externas.  
 
O CESE vê toda a oportunidade em que, futuramente, se procure ir mais além do que a mera 
cooperação administrativa e se construa um sistema de solidariedade comunitária no domínio das 
fronteiras externas, dos vistos, do asilo e da imigração, no âmbito de uma política comum. Convém 
que esta abordagem seja tida em conta nas perspectivas financeiras a partir de 2007.  
 
O CESE exige que, na cooperação administrativa no domínio das fronteiras externas, de vistos, de 
asilo e imigração, as autoridades garantam sempre um tratamento humanitário e digno a todas as 
pessoas, de acordo com a Carta de Direitos Fundamentais da UE e as convenções internacionais em 
matéria de direitos humanos. 

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

 

• Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 
 
– Relator-geral: OLSSON (Interesses Diversos – SE) 

 
− Referências: COM(2003) 808 final – 2003/0311 CNS – CESE 1437/2004 
 
– Pontos principais: 

 
O Comité acolhe favoravelmente a proposta de regulamento, cujo objectivo é alargar o papel do 
Observatório, adaptar o funcionamento dos seus órgãos e clarificar um certo número de incertezas 
sobre a aplicação do regulamento inicial. Reflecte o espírito já expresso nos pareceres anteriores do 
CESE relativos à prevenção e redução dos riscos associados à toxicodependência. 
 
O CESE urge a associação das organizações interessadas da sociedade civil aos trabalhos do 
OEDT. 
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O CESE propõe que o Observatório disponha de um comité de contacto composto por 
representantes das redes europeias activas neste domínio e que estão em condições de fornecer 
informações complementares às fornecidas pelos pontos focais. 
 
Os pontos focais nacionais fazem parte da Rede Europeia de Informação sobre a Droga e a 
Toxicodependência (REITOX), de que dispõe o Observatório. 
 

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

 
 

9. FISCALIDADE E SERVIÇOS FINANCEIROS 
 

• Circulação de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo 
 
– Relator: WILKINSON (Empregadores – UK) 

 
− Referências: COM(2004) 227 final – 2004/0072 CNS – CESE 1441/2004 
 
– Pontos principais: 

 

A complexidade dos detalhes das operações do mercado interno de bens sujeitos a impostos especiais 
de consumo tem provocado incerteza quanto à forma de aplicação das regras em certos casos  e tem 
significado para as empresas que nelas intervêm uma substancial carga administrativa.  

A proposta da Comissão contempla as transacções comerciais, as vendas a particulares e as vendas à 
distância  e propõe-se clarificar, simplificar e harmonizar as disposições em vigor aplicáveis aos 
movimentos intracomunitários, cujos impostos especiais de consumo já foram pagos num 
Estado-Membro sobre os produtos em causa, e a liberalizar esses movimentos para que os 
consumidores passem a retirar maiores benefícios do mercado interno.  

O Comité associa-se inteiramente a estes dois objectivos. 

 
− Contacto: Borbala SZIJ 

                  (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
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• IVA – Forte intensidade do factor trabalho – Adesões 
 
– Relator: PEZZINI (Empregadores – IT) 

 
− Referências: COM(2004) 295 final – 2004/0810 CNS – CESE 1442/2004 
 
− Pontos principais: 
 

Lamentando que o Conselho ainda não tenha chegado a uma decisão unânime sobre a proposta de 
directiva, o Comité aprova a derrogação proposta pela Comissão à Directiva 1999/85/CE. 

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

 
 

• Resseguros 
 
– Relator: J. FRANK von FÜRSTENWERTH (Empregadores – DE) 
 
– Referências: COM(2004) 273 final – 2004/0097 COD – CESE 1423/2004 
 
– Contacto: Jean-Pierre FAURE 

           (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 
 
 

10. POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA 
  

• Concessões e parcerias sectores público/privado 
 
– Relator: LEVAUX (Empregadores – FR) 
  
– Referências: COM(2004) 327 final – CESE 
 
– Pontos principais: 
 

Num contributo para o debate lançado pela Comissão sobre o Livro Verde sobre as parcerias 
público/privado (PPP), o CESE considera que, actualmente, está a emergir um direito específico de 
PPP em vários Estados. Tendo em conta as experiências em curso, seria preferível: 
 

a) Permitir a evolução das PPP sob várias formas, ao longo de vários anos; 
b) Obter dos Estados-Membros a comunicação sistemática das diversas formas de PPP, bem 

como das dificuldades encontradas; 
c) Criar juntamente com representantes dos Estados, da Comissão e da sociedade civil (entre os 

quais o CESE), um observatório da evolução das PPP; 
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d) Sublinhar que para as PPP e concessões, se aplicam os limiares europeus de publicidade 
(obras, serviços); abaixo destes limiares cada Estado aplicará as suas próprias regras, para 
evitar um peso administrativo inútil; 

e) Publicar, antes de 2007, uma comunicação interpretativa que clarifique: 
 

– a definição das concessões e das PPP, 
– a posição concorrencial das entidades mistas ou para-públicas, 
– o diálogo competitivo e o procedimento de publicidade, 
– a modalidade do "promotor" que favorece a inovação, 
– a pertinência das ajudas estatais para as entidades mistas ou para-públicas. 

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

11. AGRICULTURA E PAÍSES TERCEIROS 
 

• Agricultura e segurança alimentar no âmbito da parceria Euromed 
 
– Relator: Staffan NILSSON (Interesses Diversos – SE) 
 
– Referência: Relatório de informação CESE 731/2004 fin  
 
– Pontos principais: 
 

As cimeiras anuais do CES e instituições similares euromediterrânicas que se realizam 
regularmente desde 1995 têm por finalidade contribuir para uma melhor compreensão dos grandes 
temas respeitantes à parceria euromediterrânica e para melhorar o conhecimento recíproco das 
realidades económicas e sociais. 
 
Na última cimeira euromediterrânica, em Malta, foi decidido que a próxima cimeira se realizaria 
em Valência, Espanha, em 2004. 
 
O grupo de preparação Cimeira inclui, para além do Comité Económico e Social Europeu, o 
Conselho para o Desenvolvimento Económico e Social de Malta (MCESD), o Conselho 
Económico e Social do Reino de Espanha e o Conselho Económico e Social da Tunísia. O CESE é 
membro permanente do Comité preparatório das cimeiras euromediterrânicas e contribui, 
nomeadamente, mediante a elaboração de uma monografia sob forma de relatório de informação. 
 
O tema do relatório deste ano é "Agricultura e segurança alimentar no âmbito da parceria 
Euromed", elaborado em cooperação com o Conselho Económico e Social da Grécia (OKE), o 
Comité Económico e Social de Israel, o CNEL italiano, a delegação palestina e a delegação turca 
ao CCM UE-Turquia. 
 
O Conselho Económico e Social do Reino de Espanha, em cooperação com o Comité Económico e 
Social de França, o Comité Económico e Social da Grécia (OKE), o CNEL italiano e o Comité 
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Económico e Social da Tunísia, apresentará uma monografia sobre Imigração e cooperação entre 
os países vizinhos da região. 
 
Os países do Mediterrâneo representam o segundo maior mercado de exportação de produtos 
agrícolas e alimentares da UE.  O relatório de informação foca a segurança alimentar, e coloca uma 
tónica na necessidade de implicar as organizações de agricultores, a indústria alimentar, os 
consumidores e os trabalhadores no processo de desenvolvimento. 
 
O CESE poderia tirar partido das suas estruturas e redes para a organização de uma conferência 
subordinada ao tema "Cooperação para uma melhor segurança alimentar". 
 
A fim de atingir o objectivo pretendido em matéria de produção de alimentos e de segurança 
alimentar, devem-se identificar e explorar vários elementos, tais como, entre outros, mais 
programas de formação, assessoria e investigação. 
 
Estas áreas devem beneficiar de prioridade política no âmbito do processo de Barcelona, por forma 
que o programa MEDA possa igualmente criar condições adequadas para o desenvolvimento da 
agricultura e da segurança alimentar.  

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

 

• Acções de informação e  promoção a favor de produtos agrícolas/países 
terceiros 

 
– Relator: NIELSSEN (Interesses Diversos – DK) 

 
– Referências: COM(2004) 233 final – 2004/0073 CNS – CESE 1430/2004 
 
– Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO 
                       (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 
12. DEFESA DOS CONSUMIDORES 

 

• HAP / óleos e pneumáticos 
 
– Relator: SEARS (Empregadores – UK) 

 
– Referências: COM(2004) 98 final – 2004/0036 COD – CESE 1430/2004 

 
– Contacto: Robert WRIGHT 

                   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
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• Triclorobenzeno 
 
– Relator: SEARS (Empregadores – UK) 
 
– Referências: COM(2004) 320 final – 2004/0111 COD – CESE 1424/2004 
 
– Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
           (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

13. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 
 

• Elevado débito na Europa 
 
– Relator: McDONOGH (Empregadores – IE) 
  
– Referências: COM(2004) 61 final – CESE 1427/2004 
  
– Pontos principais: 

 
O Comité insta a Comissão a: 
– continuar a velar pelo pleno cumprimento do quadro em todos os Estados-Membros, incluindo os 

mais recentes. 
– impor uma definição precisa e inequívoca do termo “banda larga” para utilização na União 

Europeia. 
– incluir um padrão mínimo de qualidade da conexão na sua definição de banda larga. 
– estender as redes de banda larga a todo o território da União Europeia o mais rapidamente 

possível e de destacar as lacunas na rede em futuros relatórios. 
– no interesse dos consumidores e do aproveitamento racional dos recursos na UE, contemplar a 

adopção de normas em matéria de partilha dos recursos entre operadores 3G sempre que possível, 
aumentando assim a rapidez do acesso, mitigando os problemas ambientais e diminuindo os 
custos do serviço fornecido. 

– ter em conta as questões de segurança na adesão a novos serviços pelos consumidores, 
aumentando a confiança destes nas novas tecnologias e serviços. 

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

 


