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1. MERCADO ÚNICO – HARMONIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

 

• Contrato de Seguro Europeu 
− Relator: J. PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1626/2004 
 
− Pontos principais: 

 
Uma certa harmonização das regras obrigatórias da denominada "parte geral" do direito dos seguros 
pode contribuir decisivamente para a eliminação de uma larga série de obstáculos e dificuldades 
encontradas pelas empresas seguradoras, os intermediários dos seguros e os segurados e tomadores 
de seguros, sejam profissionais ou consumidores, na realização de operações transfronteiras de 
seguro. 
 
Na sua preparação deverão ser tidas em linha de conta as propostas de directiva de 79 e 80 da 
Comissão, à luz das considerações e das análises sobre elas produzidas pelos vários interessados. 
 
O instrumento comunitário a utilizar deverá ser o regulamento e a sua base jurídica o artigo 95º do 
Tratado. 
 
Tendo como base as considerações produzidas no presente parecer, o CESE insta a Comissão para 
que reabra o presente dossier e inicie os estudos de direito comparado e de práticas nacionais no 
domínio do contrato de seguro, no sentido de confirmar a necessidade, a oportunidade e a 
possibilidade de prosseguir com os trabalhos conducentes à harmonização do direito do contrato de 
seguro a nível comunitário. 
 
O CESE recomenda à Comissão que os trabalhos assim realizados sejam dados a conhecer e sejam 
submetidos a discussão pública através, designadamente, de um Livro Verde, base indispensável para 
a elaboração do instrumento comunitário que for julgado mais adequado. 
 

− Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
           (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Enquadramento dos auxílios estatais – Serviços públicos 
− Relator: B. HERNANDEZ BATALLER (Interesses Diversos – ES) 
− Co-relator: U. BURANI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: CESE 1632/2004 
  
− Pontos principais: 
  

Na ausência de uma proposta prévia de directiva-quadro, enfaticamente solicitada pelo Comité, a 
proposta em apreço não pode garantir per se o nível de segurança jurídica exigido por esta dimensão 
do mercado interno. 
 
O CESE solicita que a proposta categorize melhor alguns modos de financiamento dos serviços de 
interesse económico geral e determine critérios para a avaliação de boas práticas ao nível 
comunitário. 
 
Importaria talvez, repensar a política de ajudas estatais ao nível comunitário, visto a relação directa 
entre a Comissão e as autoridades locais e/ou regionais (intrínseca a qualquer assunto relativo à 
atribuição de ajudas por estas últimas) poder vir a ser cada vez mais complexa. 

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

• Código da Estrada – Registo Automóvel 
− Relator: J. PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 
  
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1630/2004 
 
− Pontos principais:  
 

O CESE considera que: 
 
− que um certo grau de harmonização das legislações no que se refere às regras de circulação 

rodoviária não só constitui um meio eficaz de acelerar a realização do mercado interno como é 
susceptível de contribuir, de forma decisiva, para uma maior segurança na circulação rodoviária e 
para a prevenção dos acidentes e de assim tornar mais consistente a liberdade de circulação dos 
cidadãos europeus; 

− que, no estado actual, será de considerar a possibilidade da utilização de uma directiva de 
harmonização mínima, tomando como matriz a Convenção de Viena, com a definição das regras de 
trânsito e da sinalização fundamentais, das condições de habilitação e de licença para conduzir, bem 
como da natureza das suas infracções e da respectiva punição, como um primeiro passo para a 
instituição de um Código da Estrada Europeu; 
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− que um instrumento comunitário vinculativo poderá, por outro lado, definir as bases para criação de 
um sistema único de registo automóvel, aproveitando muito da experiência já recolhida ao nível da 
cooperação entre as entidades nacionais competentes. 
 
Por fim, o CESE insta a Comissão para que dê inicio aos estudos prévios indispensáveis no sentido 
de uma análise de custos/benefícios em relação aos vários domínios a harmonizar. 

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

2. COMPETITIVIDADE – POLÍTICA INDUSTRIAL 
 

• Mutações Industriais 
− Relator: J. VAN IERSEL (Empregadores – NL) 
− Co-relator: LEGELIUS (delegado – SE) 
  
− Referências: COM(2004) 274 final – CESE 1640/2004 

 
− Pontos principais: 
 

Decorridos vários anos, a política industrial voltou a constar da ordem do dia europeia. Na verdade, 
na última década houve medidas específicas de política industrial e abordagens temáticas, que nem 
sempre foram objecto de coordenação adequada, nem equilibradas de um ponto de vista das 
empresas europeias. O contexto internacional em mutação – desempenhando os EUA, a China e a 
Índia um papel preponderante – exige uma reflexão e maiores esforços. Chegou a altura de reavaliar 
a indústria transformadora e de clarificar a complexa inter-relação entre indústria e serviços. 
 
Na opinião do Comité, constitui um importante desafio a sensibilização do público em geral, o qual 
deve dispor de dados e análises transparentes, a fim de se promover um consenso e conseguir-se o 
seu apoio. O CESE apoia sem reservas os três eixos estratégicos: "legislar melhor"; uma abordagem 
integrada ao nível comunitário; políticas sectoriais com medidas específicas e adaptadas. "Legislar 
melhor" significa uma séria avaliação das actuais e das novas medidas. A abordagem integrada 
significa uma efectiva coordenação das políticas comunitárias e nacionais. Um aspecto 
particularmente novo neste documento da Comissão é a dimensão sectorial e as abordagens "por 
medida". Não obstante determinados denominadores comuns, varia a situação nos diversos sectores. 
A Comissão efectuou um certo número de análises sectoriais e prevêem-se ainda mais. O CESE 
apoia esta prática como base para a "nova visão" de política industrial.  
 
O Comité considera a política industrial um instrumento útil para colocar a economia europeia na 
vanguarda da competitividade, do conhecimento e da sustentabilidade, como pretende a Estratégia 
de Lisboa. Para tal, as análises e políticas deverão ser alinhadas de modo mais directo às dinâmicas 
dos diferentes sectores e empresas envolvidos. A "nova visão" da política industrial baseia-se, sem 
dúvida, na conformidade com o mercado e no processo de liberalização. Inclui igualmente, todavia, 
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características específicas dos sectores, tais como as consultas em curso do sector empresarial, 
regulamentação, supressão das barreiras não comerciais, IDT, comércio e gestão de recursos 
humanos. Além disso, implica o estabelecimento de plataformas tecnológicas que poderão criar 
novas alianças privado-privado e público-privado na Europa, tais como entre universidades, centros 
de investigação e empresas. 
 
Será desejável uma melhor coordenação na Comissão (por exemplo, sob os auspícios 
da DG Empresa) e no Conselho de Ministros, a fim de promover a visibilidade e incentivar sinergias. 
Para tal, seria bem acolhido um plano de acção intercalar aprovado pela Comissão e pelo Conselho 
Competitividade. O CESE urge que a revisão intercalar da Estratégia de Lisboa, em 2005, deverá ter 
em conta a "nova visão" de política industrial.  

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

• Contas individuais e consolidadas 
− Relator: J. FRANK von FÜRSTENWERTH (Empregadores – DE) 
− Co-relator: HOSMAN (delegado – NL) 
  
− Referências: COM(2004) 177 final – 2004/0065 (COD) – CESE 1648/2004 

 
− Contacto: Aleksandra Klenke 

  (tel: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int 
 

 

3. COMPETITIVIDADE – POLÍTICAS SECTORIAIS 
 

• O turismo e o desporto 
− Relator: P. PESCI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1628/2004 
 
− Pontos principais: 

 
O turismo e o desporto podem dar um importante contributo para a realização dos objectivos 
fixados na Estratégia de Lisboa. 
 
Com a inclusão do turismo e do desporto na versão final da Constituição Europeia, o CESE espera 
que a Comunidade desenvolva uma actividade significativa e sugere a utilização do método aberto 
de coordenação para assegurar o intercâmbio de capacidades e de conhecimentos e a sua 
comparação a nível europeu. 
 
O CESE propõe, por conseguinte: 
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• a criação de um Observatório Comum Europeu e de uma base de dados capazes de recolher, reunir 

e difundir nos Estados-Membros conhecimentos e melhores práticas para o desenvolvimento dos 
dois sectores; 

• a promoção de estudos e trabalhos de investigação que permitam uma análise comparada a nível 
europeu do impacto social, económico e ambiental do binómio turismo-desporto; 

• a criação de uma Agência Europeia do Turismo, com a finalidade de salvaguardar as especificidades 
deste sector, analisar as suas fragilidades, definir eixos de desenvolvimento e identificar 
instrumentos inovadores para o crescimento sustentável a integrar nas acções estruturais da União 
Europeia. 
 
O presente parecer é denominado pelo CESE "Declaração de Roma sobre o turismo e o desporto". 
 

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

4. COMPETITIVIDADE – INVESTIGAÇÃO 
 

• Ciência e tecnologia 
− Relator: G. WOLF (Interesses Diversos – DE) 
 
− Referências: COM(2004) 353 final – CESE 1647/2004 
  
− Pontos principais: 
 

O Comité salienta que a investigação é determinante para os objectivos de Lisboa. 
 
Merecem destaque o objectivo dos 3%, assim como a proposta de duplicar o orçamento comunitário 
para a investigação e o desenvolvimento.  
 
O Comité chama a atenção para o facto de que o objectivo dos 3% corresponde à actual situação 
concorrencial, devendo esta percentagem ser adaptada às tendências de crescimento que se venham 
a registar, por exemplo, nos EUA e no Sudeste asiático. 
 
O Comité concorda com a intenção da Comissão de utilizar uma parte dos Fundos Estruturais para o 
reforço das capacidades e das infra-estruturas de investigação. Recomenda, além disso, a utilização 
dos fundos de investimento europeus também para este fim. 
 
O CESE recomenda que os instrumentos sejam mais simples e flexíveis, mas ao mesmo tempo se 
inscrevam na linha dos anteriores. O CESE associa-se também às conclusões do Relatório Marimon. 
 
O Comité recomenda que as PME sejam envolvidas na investigação e no desenvolvimento e no 
processo de inovação. 
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O CESE elogia a intenção da Comissão de introduzir os novos temas do espaço e da segurança. 
 
O CESE louva igualmente o propósito da Comissão de criar um Conselho Europeu de Investigação 
independente. 
 
O CESE aponta para a importância fulcral das relações existentes entre as várias categorias de 
investigação, nomeadamente a investigação fundamental, a investigação aplicada (investigação 
dirigida) e o desenvolvimento, o que pressupõe um apoio equilibrado às categorias. 
 
Por fim, o CESE concorda com o plano da Comissão de tornar a Europa mais atraente para os 
melhores investigadores e de tornar a carreira científica mais convidativa para os jovens mais 
dotados.  

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

• Nanotecnologias 
− Relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: COM(2004) 338 final – CESE 1629/2004 
  
− Pontos principais: 
 

O CESE concorda plenamente com as conclusões do Conselho "Competitividade" de 24 de 
Setembro de 2004 sobre o importante papel e as potencialidades das nanociências e das 
nanotecnologias. 
 
O CESE recomenda um aumento substancial dos recursos para a investigação de base.  
 
O objectivo de 3% decidido em Barcelona deveria ser realizado reservando uma parte dos recursos 
para a área das nanociências. 
 
As perspectivas financeiras da Comunidade para o período 2007-2013, propostas recentemente pela 
Comissão, deverão ser avaliadas e redefinidas a fim de responderem aos desafios desta nova 
revolução tecnológica. 
 
O aumento provável dos fundos deverá reflectir-se na afectação de uma verba adequada para este 
efeito no próximo Sétimo Programa-Quadro. A quantia estabelecida deverá ter, de qualquer modo, 
uma relação com as previsões noutros países, por exemplo, nos EUA. 
 
Na opinião do Comité, é imperioso criar plataformas tecnológicas dotadas de grande massa crítica e 
de um elevado valor acrescentado europeu. 



- 7 - 

Greffe CESE 217/2004  FR/EN/DE/ES-ST/gs …/… 

 
O Comité reafirma a urgência da criação de infra-estruturas europeias de alto nível e de um reforço 
dos Centros de Competência (CdC). 
 
O CESE pensa que é primordial conseguir resolver com clareza e de forma satisfatória o problema 
da patente para garantir o êxito da investigação aplicada na área das nanotecnologias. 
 
No que se refere à cooperação internacional, os esforços de uniformização das medidas e dos 
processos teriam maior sucesso se houvesse cooperação com os países terceiros. 
 
As organizações sectoriais também poderão desempenhar um papel importante ao nível nacional e 
local. 
 
Para o CESE, um mecanismo importante ao nível europeu poderia ser a criação de um centro de 
coordenação (Clearing House) europeu da informação. 
 
A par das plataformas europeias, e em conjugação com elas, seria oportuno criar algumas 
plataformas de dimensão mundial.  
 
O Banco Europeu de Investimento (BEI), através da intervenção concreta do Fundo Europeu de 
Investimento (FEI), deveria criar linhas de crédito a margens reduzidas. 
 
Conviria inscrever neste contexto as iniciativas destinadas a avaliar o impacto das nanotecnologias na 
saúde e no ambiente, relacionando as iniciativas promovidas pela UE (abordagem descendente) com 
outras iniciativas estabelecidas e encorajadas ao nível local (abordagem ascendente). 
 
O CESE defende uma relação estreita e contínua entre os resultados da investigação e os princípios 
éticos universalmente reconhecidos, para os quais será necessário um diálogo internacional.  
 
O CESE entende que a coordenação da investigação, no vasto campo das nanotecnologias, deve ser 
confiada à Comissão.  
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O CESE dirige à Comissão um apelo no sentido de apresentar de dois em dois anos um relatório 
sobre o desenvolvimento das nanotecnologias. 

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

5. DEFESA DOS CONSUMIDORES 
 

• Programa utilização mais segura da Internet 
− Relator: D. RETUREAU (Trabalhadores – FR) 
− Co-relatora: A. DAVISON (Interesses Diversos – UK) 
  
− Referências: COM(2004) 91 final – 2004/0023 (COD) – CESE 1651/2004 
  
− Contacto: Raffaele Del FIORE 
           (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

6 DIREITOS SOCIAIS E SOCIETAIS 
 

• Relações entre gerações 
− Relator: J.-M. BLOCH-LAINÉ (Interesses Diversos – FR) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1655/2004 
 
− Pontos principais: 

 
As sociedades da Europa, e a sociedade europeia, que elas começaram a construir em conjunto, 
estão a ser e serão normalmente expostas a riscos de fracturas sociais, políticas, étnicas e culturais. 
Há que fazer tudo para que a estes factos não acresçam ameaças de fracturas entre gerações. 
 

A multiplicidade e a complexidade das componentes sectoriais a tomar em consideração não 
dispensam que se conceba e se elabore uma abordagem global e sistémica; visto que neste domínio, 
como noutros, as realidades nem são compartimentadas, nem dissociáveis. E deve-se sublinhar que 
uma boa gestão dos problemas das relações intergeracionais teria incidências económicas muito 
positivas. 
 

O Comité Económico e Social Europeu atribui uma importância essencial a este domínio de reflexão 
que suscita, manifestamente, uma crescente atenção, mas que não assume ainda a importância que 
merece nas preocupações políticas da União e dos seus Estados-Membros. 
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O parecer do Comité constitui uma resposta a um desafio: o de contribuir para que haja, no futuro, 
uma maior concertação acerca de um tema primordial, que implica a intervenção coordenada e 
prolongada de uma miríade de agentes, que impõe evitar a predominância de interesses virados para 
o curto prazo e que requer a continuidade de um plano construtivo. Trata-se da elaboração 
progressiva de um novo pacto entre gerações nos territórios da União Europeia. 
 

O Comité, nesta fase, recomenda a organização de uma sessão pública de reflexão sobre este vasto 
tema e candidata-se ao lançamento e à organização desta iniciativa. 
 

O compromisso do Comité nesta vasta problemática pode e deve exercer-se constantemente e ao 
longo de todo o percurso, em estreita cooperação com as instituições da União. 
 

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

• Estratégias – Extensão da idade de saída do mercado de trabalho 
− Relator: G. DANTIN (Trabalhadores – FR) 
 
− Referências: COM(2004) 146 final – CESE 1649/2004 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE concorda globalmente com a escolha dos grandes eixos de acção que constituem o fulcro da 
comunicação. Estes temas, que representam possíveis soluções, devem ser considerados de forma 
positiva, sem prejuízo da qualidade e da natureza das medidas de execução adoptadas e das 
observações formuladas pelo Comité. Quer se trate de pré-reformas e incentivos financeiros, de 
reforma do regime de pré-reforma, de formas flexíveis de organização do trabalho, de condições de 
saúde e de segurança no trabalho ou de melhoria da qualidade do emprego. 
 
O Comité considera que, para além das acções concretas a empreender, é fundamental que, no plano 
da percepção, tudo seja feito para que haja uma mudança de mentalidades e uma tomada de 
consciência por parte de trabalhadores e empregadores, sensibilizando os primeiros para o facto 
de que trabalhar depois dos 55 anos valoriza, e os segundos (sejam eles do sector público ou 
privado) para as vantagens que representam os trabalhadores mais velhos. Sem esta tomada de 
consciência colectiva as medidas que vierem a ser adoptadas não resultarão plenamente. 
 
Por conseguinte, o Comité sugere, como o fizera já em parecer de iniciativa datado de Outubro 
de 2000, que a Comissão promova, em colaboração com os Estados-Membros, uma campanha de 
sensibilização, informação e esclarecimento direccionada para os principais actores e a sociedade em 
geral, que contribua para gerar uma percepção positiva do papel dos trabalhadores mais velhos nas 
empresas privadas, no sector público e na sociedade em geral.  
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O CESE congratula-se com o facto de que o "Rapport du Groupe de haut niveau sur l'avenir de la 
politique sociale dans une UE élargie", publicado no final do primeiro semestre de 2004, retoma a 
proposta do Comité. 
 

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

• Reformulação das directivas em matéria de igualdade entre homens e 
mulheres 

− Relatora: M. SHARMA (Empregadores – UK) 
 
− Referências: COM(2004) 279 final – 2004/0084 (COD) – CESE 1641/2004 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE felicita a Comissão pelo seu trabalho no sentido de uma simplificação e de tornar mais 
acessível o grande volume de directivas sobre a igualdade entre os sexos, mas refere, porém, que 
apesar de a substância não ter sido alterada, a actualização e modernização das directivas, em 
conjunto com a jurisprudência resultante, podem implicar mudanças a longo prazo. 
 
O CESE concorda com a posição da Comissão de que a inclusão destas cinco directivas 
iria complicar e alongar a directiva reformulada, mas gostaria de chamar a atenção para a 
Directiva 86/613/CEE que carece de revisão imediata. 
 
O CESE considera que o intercâmbio e a promoção de boas práticas, bem como o aumento do 
diálogo social, neste domínio são formas concretas de realizar progressos para uma verdadeira 
igualdade e reconhece plenamente o papel fundamental dos parceiros sociais. Simultaneamente, a 
Comissão deve fazer mais esforços no sentido de promover a igualdade de tratamento, a igualdade 
de oportunidades e realçar a importância das mulheres para a economia europeia com vista a atingir 
os objectivos de Lisboa. 
 
O CESE insta com a Comissão para que pondere formas de incentivar os Estados-Membros a 
elaborarem uma brochura de orientação realçando as características principais das directivas 
comunitárias sobre a igualdade entre os sexos tais como transpostas para o direito nacional, por 
forma a colmatar a ignorância existente quanto à igualdade de tratamento e realçar os benefícios para 
a economia. 

 
− Contacto: Torben BACH NIELSEN 
            (Tel.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

 

7. COESÃO EUROPEIA 
 

• Procedimento único – PEACE 
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− Relator: J. SIMPSON (Interesses Diversos – UK) 
 
− Referências: COM(2004) 631 final – 2004/0224 (AVC) – CESE 1653/2004 
 
− Pontos principais: 

 
O Comité aprova a proposta da Comissão. 
 

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

• Procedimento único – NUTS 
− Relator: J. TÓTH (Interesses Diversos – HU) 
 
− Referências: COM(2004) 592 final – 2004/0202 (COD) – CESE 1654/2004 
 
− Pontos principais: 

 
O Comité aprova a proposta da Comissão. 
 

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

8. POLÍTICA COMUM DE IMIGRAÇÃO 
 

• Instrumentos políticos (imigração) 
− Relator: L. M. PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – ES) 
 
− Referências: COM(2004) 412 final – CESE 1642/2004 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE considera muito positivo que a Comissão apresente esta comunicação que pressupõe um 
novo impulso para a política comunitária em matéria de imigração. No Conselho, os debates 
decorrem com muitas dificuldades devido à atitude pouco cooperante de alguns governos. O CESE 
manifestou em vários pareceres que existe uma relação clara entre a imigração legal e a imigração 
clandestina. Quando não existem canais adequados, transparentes e flexíveis para a imigração legal, a 
imigração clandestina aumenta. Importa igualmente adoptar uma política de asilo adequada e uma 
legislação harmonizada que garanta a protecção efectiva das pessoas que necessitam de protecção 
internacional.  

 
Em resposta à Comissão, o CESE salienta que é necessário que a admissão de imigrantes 
económicos seja regulamentada ao nível da UE, pelo que é forçoso alcançar um elevado grau de 
harmonização legislativa, conforme previsto no Projecto de Tratado Constitucional.  
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Os canais legais existentes para a imigração laboral são insuficientes. Os acordos bilaterais, as quotas, 
os programas para a admissão de trabalhadores altamente qualificados e os restantes instrumentos 
actualmente disponíveis não são suficientes para canalizar a imigração económica através dos canais 
legais, uma vez que a imigração clandestina continua a crescer. A União Europeia e os 
Estados-Membros precisam de uma legislação aberta que permita a imigração laboral através de 
canais legais e transparentes, tanto de trabalhadores altamente qualificados como os de actividades 
menos qualificadas. 
 

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

• Procedimento único – Pedido de protecção nos Estados-Membros 
− Relatora: A. LE NOUAIL (Trabalhadores – FR) 
 
− Referências: COM(2004) 503 final – SEC(2004) 937 – CESE 1644/2004 
 
− Pontos principais: 
 

O Comité apoia o grau de ambição mostrado pela Comissão e partilha a preocupação desta de 
garantir que um procedimento único preserve a integridade da Convenção de Genebra de 1951. 
Neste sentido, e em conformidade com o disposto na directiva sobre a qualificação e condições 
exigidas, a análise dos direitos dos refugiados deveria ser feita, em primeiro lugar, com base nos 
procedimentos da Convenção de 1951 e a análise de uma protecção subsidiária deveria ser feita, em 
segundo lugar, no caso de as condições exigidas no primeiro estatuto convencional não serem 
preenchidas. 

 
O Comité apela à Comissão para que, na sua comunicação e no arranque das fases preparatória e 
legislativa, tenha em conta o princípio da não repulsão (art. 33° da Convenção de Genebra), bem 
como a necessidade de tornar eficaz um direito de recurso jurídico com efeito suspensivo quanto a 
decisões negativas. 
 

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

• Entrada organizada na UE de pessoas – Protecção internacional 
− Relatora: A. LE NOUAIL (Trabalhadores – FR) 
 
− Referências: COM(2004) 410 final – CESE 1643/2004 
 
− Pontos principais: 
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O Comité aprova a intenção da Comissão baseada nas recomendações do UNHCR, mas considera 
insuficientes, na comunicação da Comissão, as garantias do nível de protecção internacional 
adquirido desde 1951.  

 
O Comité receia, pelo contrário, que a margem deixada aos Estados-Membros para determinar os 
critérios de acesso aos programas de reinstalação leve paulatinamente a diminuir a protecção 
garantida. 

 
O Comité apoia a proposta da Comissão como contribuição da UE para a protecção efectiva dos 
refugiados reconhecidos pelo estatuto de refugiado com a condição de que as garantias jurídicas e 
de respeito dos direitos individuais dos requerentes de asilo se apliquem. 

 
Apesar da necessidade de aliviar os países de primeiro acolhimento ou de trânsito nas regiões de 
origem e amplificar a contribuição para voltar a dar as condições de vida normal e digna aos 
refugiados, a eventual cooperação com os países de primeiro acolhimento ou de trânsito 
relativamente aos programas de reinstalação não deveria, em qualquer dos casos, substituir o direito 
individual de requerer asilo no território da UE, nem as obrigações dos Estados da Convenção de 
Genebra que tenham sido objecto de requerimento de asilo individual.  

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

 

9. AJUDA EXTERNA 
 

• Ajuda externa da Comunidade 
− Relator: J. M. ZUFIAUR NARVAIZA (Trabalhadores – ES) 
 
− Referências: COM(2004) 313 final – 2004/0099 (COD) – CESE 1645/2004 
 
− Pontos principais: 
 

A presente proposta apresenta um regulamento único que define o acesso a toda a ajuda comunitária 
a aplicar em todos os actos jurídicos de base que regem a ajuda externa abrangida pelo orçamento 
das CE. O âmbito de aplicação do presente regulamento não abrange todos os instrumentos de ajuda 
externa da Comunidade, tais como a ajuda macro-financeira directamente gerida pelo país 
beneficiário da ajuda. Os objectivos da proposta são optimizar o impacto ao mais  baixo custo e 
inscrever o debate no contexto da participação dos países em vias de desenvolvimento na execução 
da ajuda. Assim, é uma resposta ao consenso internacional, segundo o qual a prática de vincular a 
concessão da ajuda, directa ou indirectamente, à aquisição de bens e serviços obtidos através dessa 
ajuda no país doador reduz a sua eficácia. 

 
A proposta está em consonância com a ortodoxia dos organismos doadores e com as posições 
prévias das instituições comunitárias e dos Estados-Membros. Nada há nela, por isso, que se afigure 
ao CESE discordante ou negativo para a cooperação ao desenvolvimento ou para a acção externa da 
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União. Muito pelo contrário, contribui, em sua opinião, para a melhoria da eficácia da cooperação 
comunitária e para o respeito dos seus "três c": coerência, complementaridade, coordenação. 

 
No seu parecer, o CESE recomenda mais rigor e precisão nos seguintes aspectos: 
 
a) Insistir no protagonismo que deverão ter os países que beneficiem de ajuda enquanto actores 

fundamentais do seu desenvolvimento. 
 

b) Analisar em profundidade o ciclo da ajuda comunitária no que se refere aos custos de 
abastecimento, custos reais de transporte e mobilização de recursos. O CESE vê com 
preocupação o risco de se criarem novas normas rígidas que aumentem a burocracia e 
abrandem o fornecimento rápido de ajuda. 
 

c) O regulamento deve pautar-se pela observância das normas internacionais em matéria 
sociolaboral e ambiental e nada nele deverá favorecer medidas de "dumping" laboral, social ou 
ambiental.  

 
− Contacto: Beatriz PORRES de MATEO 
           (Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 

10. AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCAS, E RESPEITO DO 
AMBIENTE 

 

• Coexistência entre os OGM e as culturas tradicionais e biológicas 
− Relator: B. VOSS (Interesses Diversos – DE) 

 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1656/2004 

 
− Pontos principais: 
 

O Comité apresenta recomendações sobre os princípios da coexistência, a elaboração de princípios 
científicos e o tratamento da situação actual do conhecimento científico, a precaução e o recurso às 
melhores técnicas disponíveis na gestão dos riscos, bem como sobre a obtenção e a preservação da 
informação necessária à identificação e à rotulagem. O Comité faz também propostas sobre os 
aspectos da coexistência que devem ser regulados ao nível europeu, por um lado, e ao nível nacional 
e regional, por outro. 

 
O Comité afirma, além disso, o seguinte: 

 
− para a coexistência é fundamental a existência de normas vinculativas, pragmáticas, verificáveis e 

robustas de boas práticas profissionais em todas as etapas da produção; 
− as disposições sobre a rotulagem e o nível de pureza das sementes são determinantes para 

assegurar a coexistência; 
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− as disposições sobre responsabilidade civil devem abranger sem lacunas as compensações por 
danos financeiros; e 

− há que determinar os custos totais da coexistência, minimizá-los e reparti-los segundo o princípio 
do poluidor-pagador. 

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

• Plano de acção – agricultura biológica 
− Relator: B. VOSS (Interesses Diversos – DE) 

 
− Referências: COM(2004) 415 final – CESE 1657/2004 
 
− Pontos principais: 
 

O CESE acolhe favoravelmente o plano de acção, em particular quaisquer campanhas de 
comercialização e de informação dos consumidores bem pensadas e certeiras. Os esforços de 
harmonização das normas e dos controlos não deverão sobrecarregar as empresas e terão de 
respeitar as especificidades regionais. O logotipo da UE não deveria impedir a indicação da 
denominação de origem quer nas mercadorias comunitárias quer nas dos países terceiros. O Comité 
aconselha que, por forma a assegurar a produção biológica em toda a Europa, os valores mínimos 
de contaminação por OGM para todas as sementes sejam fixados em função dos limiares de 
rastreabilidade. 
 
O CESE acompanha com grande preocupação o debate sobre as previsões financeiras. Uma 
redução da dotação destinada ao desenvolvimento rural representaria um retrocesso na agricultura 
biológica e no sector agroalimentar biológico na Europa. Este sector, tão fundamental por criar 
perspectivas de emprego e garantir a produção de bens de interesse público, deveria ser tido 
devidamente em conta no programa FEADER. O seu grande interesse para toda a sociedade e os 
incipientes recursos privados para a investigação neste sector exigem que este sector represente uma 
maior prioridade no programa-quadro de investigação.  

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

• Plano de acção – Ambiente e saúde 2004-2010 
− Relator: P. BRAGHIN (Empregadores – IT) 

 
− Referências: COM(2004) 416 final – CESE 1636/2004 
 
− Contacto: Robert WRIGHT 
           (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 



- 16 - 

Greffe CESE 217/2004  FR/EN/DE/ES-ST/gs …/… 

• Agência de Controlo das Pescas 
− Relator: G. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses Diversos – ES) 

 
− Referências: COM(2004) 289 final – 2004/0108 (CNS) – CESE 1635/2004 

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

• Armadilhagem para animais 
− Relator: J. DONNELLY (Interesses Diversos – IE) 

 
− Referências: COM(2004) 532 final – 2004/0183 (COD) – CESE 1637/2004 
 
− Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO 
           (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Armazenamento de sémen de bovinos 
− Relator: L. NIELSEN (Interesses Diversos – DK) 

 
− Referências: COM(2004) 563 final – 2004/0188 COD – CESE 1638/2004 
 
− Contacto: Katalin GÖNCZY  
           (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
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11. PAC 
 
• OCM-Açúcar 
− Relator: J.-P. BASTIAN (Empregadores – FR) 
− Co-relator: R. STRASSER (Interesses Diversos – AT) 

 
− Referências: COM(2004) 499 final – CESE 1646/2004 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE reconhece a necessidade de se adaptar a OCM do açúcar, mas considera que as propostas 
de reforma vão demasiado longe e que a sua aplicação se traduzirá por repercussões consideráveis 
no sector europeu do açúcar, nomeadamente ao nível do emprego. Lamenta ter de constatar que as 
propostas não estão suficientemente fundamentadas e que o seu impacto não foi objecto de 
avaliação adequada como se impunha. Nesta perspectiva, o Comité Económico e Social Europeu: 
 
• solicita que a data de entrada em vigor do novo regulamento seja adiada para o dia 1 de Julho de 

2006;  
• considera que o regulamento deveria abranger um período mínimo de seis anos por forma a 

proporcionar uma perspectiva suficiente para o sector; 
• solicita que, tal como o desejam os PMD (países menos desenvolvidos), a União negoceie 

quotas de importação de açúcar PMD. Convém, de qualquer dos modos, proibir a prática de 
operações de triangulação e fixar critérios de sustentabilidade social e ambiental e de soberania 
alimentar, de que deverá depender o acesso ao mercado comunitário;  

• solicita que se fixem rapidamente quotas de importação para os Balcãs; 
• considera que a ordem de grandeza das adaptações de preços e de quotas de produção deve ser 

estritamente limitada aos compromissos internacionais; 
• recomenda a manutenção do regime de intervenção como instrumento para garantir os preços; 
• interroga a Comissão quanto às suas intenções em relação às produções de açúcar extra-quota. 
 
O CESE considera que a Comissão não deve fugir às suas responsabilidades e deve conceber um 
verdadeiro plano de reestruturação da indústria europeia do açúcar que respeite os interesses dos 
fabricantes de açúcar, dos produtores de beterraba e dos trabalhadores em questão. 
 
O Comité espera que as propostas feitas no seu parecer, apresentado ao Parlamento Europeu numa 
audição pública em 30 de Novembro, sejam tidas em conta pela Comissão aquando da formulação 
das propostas legislativas em finais de Maio de 2005. 
 

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

12. TRANSPORTES MARÍTIMOS 
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• Acessibilidade da Europa por mar 

− Relator: J. SIMONS (Empregadores – NL) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1652/2004 
  
− Pontos principais: 
 

O CESE considera que a Comissão deve investigar os problemas de congestionamento nos portos 
comunitários e, especialmente, nos portos de contentores e explorar vias possíveis para resolvê-los, 
por forma a manter a posição competitiva da Europa no mundo. A União Europeia não deverá 
desperdiçar esta oportunidade, não sendo necessário apresentar outras propostas diversas das já 
existentes para o apoio financeiro aos portos. A Comissão Europeia deve, por um lado, realizar um 
estudo de impacto global sobre os custos da segurança portuária e, por outro lado, delinear um 
esquema comunitário para o seu financiamento. 

 
Por fim, a União Europeia poderia começar desde já a criar condições de concorrência leal 
equitativas (level playing field), promover uma certa liberalização do mercado do sector marítimo, 
criar maior clareza, especialmente no que respeita aos auxílios estatais, mediante orientações 
inequívocas, prestar a máxima atenção à aplicação e à observância da regulamentação em vigor e 
impor a transparência dos fluxos financeiros. 

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

• Isenção por categoria – Conferência marítima 
− Relatora: A. BREDIMA-SAVOPOULOU (Empregadores – EL) 
 
− Referências: COM(2004) 675 final – CESE 1650/2004 
  
− Pontos principais: 
 

O CESE mantém que o Regulamento (CEE) nº 4056/86 deveria ser revogado e substituído por um 
novo regulamento da Comissão sobre conferências marítimas, que conceda uma isenção por 
categoria para cinco anos. O novo regime deveria respeitar estritamente os critérios estabelecidos 
pelo Tribunal Europeu de Primeira Instância e pela Comissão (por exemplo, o processo TACA). O 
sistema das conferências marítimas deveria ser mantido a fim de defender a competitividade dos 
armadores comunitários em todo o mundo. Se as alianças e outros tipos de acordos de cooperação 
correspondem às necessidades dos grandes transportadores, o facto é que os transportadores de 
pequena e média dimensão continuam a precisar das conferências para conservarem as quotas de 
mercado, especialmente nas rotas comerciais com os países em desenvolvimento. A abolição da 
isenção por categoria pode ter efeitos anticoncorrenciais para os 
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pequenos transportadores, na medida em que vem reforçar a posição dominante dos grandes 
transportadores. 
 
Conviria que a Comissão utilizasse o período transitório de cinco anos para acompanhar a evolução 
do sector do transporte marítimo regular, incluindo a tendência para a consolidação. Acresce que a 
Comissão deveria lançar uma série de consultas com outros países (OCDE) com vista a chegar a um 
sistema alternativo que seja compatível a nível mundial.  
 

− Contacto: Luís LOBO 
           (Tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Promoção do transporte marítimo – Formação dos marítimos 
− Relator: E. CHAGAS (Empregadores – PT) 
  
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1631/2004 
  
− Contacto: Luís LOBO 
           (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Reconhecimento dos certificados dos marítimos 
− Relator: E. CHAGAS (Empregadores – PT) 
  
− Referências: COM(2004) 311 final – 2004/0098 COD – CESE 1633/2004 
  
− Contacto: Luis LOBO  
           (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Tecnologias de informação – Vias navegáveis 
− Relator: J. SIMONS (Empregadores – NL) 
  
− Referências: COM(2004) 392 final – 2004/0123 (COD) – CESE 1634/2004 
 
− Contacto: Siegfried JANTSCHER 
           (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: Siegfried.jantscher@esc.eu.int 
 

_____________ 


