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II
(Actos preparatórios)

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho que fixa certas taxas e taxas-objectivo do
imposto sobre o consumo específico de óleos minerais (!)
(91/C 159/01)
Em 11 de Março de 1991, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 198? do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada.
A Secção dos Assuntos Económicos, Financeiros e Monetários, incumbida da preparação dos
trabalhos do Comité nesta matéria, emitiu parecer em 12 de Abril de 1991. Foi relator Jens
P. Petersen.
Na 286? reunião plenária, sessão de 24 de Abril de 1991, o Comité Económico e Social
adoptou, por unanimidade, o parecer que se segue.

1. Introdução

Valores das taxas-objectivo:
Gasolina com chumbo: 495 ECU/1000 1;

Em Dezembro de 1989, a Comissão apresentou uma
proposta sobre as taxas dos impostos sobre o consumo
específico de óleos minerais a vigorar a partir de 1 de
Janeiro de 1993 (2). Nela se propunham taxas mínimas
para todos os derivados de óleos minerais. Para o
combustível diesel, o fuelóleo e o óleo pesado, definiam-se intervalos (ou seja, taxas mínimas e máximas). Era
anunciada outra proposta, para regular as taxas-objectivo, ou seja, os valores-guia de que as taxas dos
impostos de cada país teriam que aproximar-se a longo
prazo. Os projectos de directivas relativas às taxas
aplicáveis aos outros impostos sobre consumos específicos já incluíam esse tipo de taxas-objectivo.

2. A proposta da Comissão
2.1.
Em suprimento da sua proposta de Dezembro
de 1989, a Comissão vem propor taxas-objectivo para
a gasolina (com e sem chumbo) e para o petróleo
utilizado como combustível.

(!) JO n? C 66 de 14. 3. 1991, p. 14.
(2) Doe. COM (89) 527 fin.

Gasolina sem chumbo: 445 ECU/1000 1;
Petróleo como combustível (3): 495 ECU/1000 1.
2.2.
É subido e alargado o intervalo válido para o
combustível diesel aplicável a partir de 1 de Janeiro de
1993. À guisa de justificação, a Comissão remete para
o ajustamento bienal das taxas já previsto na proposta
de 1989 para atender a novos desenvolvimentos que
viessem a ocorrer, principalmente nos terrenos da política ambiental e da política de transportes.
Intervalo fixado para o combustível diesel: 245-270
ECU por cada 1000 1.
2.3.
Segundo a Comissão, está incluída tanto nas
taxas-objectivo como na subida do intervalo do combustível diesel uma sobretaxa sobre o C02 de um
montante de 45 ECU por cada 1000 1.
2.4.
A Comissão absteve-se de definir taxas-objectivo para os restantes derivados de óleos minerais, dada
a sua diminuta contribuição (apenas 10%) para a receita
fiscal gerada pelo imposto sobre o consumo específico
de óleos minerais.

(3) Exceptuada a utilização na aviação comercial.
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Observações

3.1.
A proposta jacente merece aprovação genérica.
É especialmente digna de nota positiva a atenção dada
às exigências de cariz ecológico.
3.2.
A definição de taxas-objectivo é um passo necessário no caminho da convergência das taxas nacionais
dos impostos sobre o consumo específico de óleos minerais. Reputam-se apropriados e oportunos, à priori, os
níveis propostos para os valores-objectivo. O Comité
chama no entanto, a atenção para os sensíveis efeitos
de refracção da incidência tributária que se farão sentir,
especialmente, na Grécia e no Luxemburgo. Importaria,
no caso da Grécia, minorá-los por meio de um regime
especial; a falta de fronteira comum com outros Estados-membros obstará a distorções da concorrência.
3.3.
É louvável o tratamento da problemática do
C 0 2 no âmbito da proposta. É forçoso reconhecer
que, conforme a experiência tem mostrado, o efeito
de reafectação induzido por instrumentos fiscais é, na
melhor das hipóteses, pontual e de curto prazo, acabando geralmente por ser o efeito de receita fiscal a
ganhar proeminência. Em todo o caso, a almejada —
por razões de política ambiental — modificação do
comportamento do consumidor será nula nos Estados-membros cujas taxas se situam presentemente acima
dos valores-objectivo ou dos intervalos de taxas propostos pela Comissão e em que, por isso, os impostos
teriam que ser reduzidos (Irlanda, Itália e Portugal).
Ainda assim, a proposta não deixa de ter valor de sinal
político para o domínio ambiental.
3.4.
Merece aprovação expressa a manutenção do
diferencial fiscal entre a gasolina com e sem chumbo.
É facto o efeito do incentivo fiscal ter sido um dos
factores do já em alguns Estados-membros registado
aumento sensível da quota de mercado da gasolina sem
chumbo em relação à gasolina com chumbo.
3.5.
É de prever que a abertura do intervalo da
tributação do combustível diesel contribua para a facilidade do processo de aproximação. Contudo, aumenta
também o risco de se verificarem perturbações da concorrência no sector. No caso do imposto sobre o combustível diesel, bastam diferenças mínimas para se criarem incentivos à evasão fiscal.
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3.6.
A subida do intervalo das taxas aplicáveis ao
combustível diesel importará, em alguns Estados-membros — especialmente nos países do Benelux e na Grécia
— num aumento substancial da carga fiscal o mais
tardar a partir de 1 de Janeiro de 1993 e, consequentemente, num encarecimento sensível do combustível diesel nesses Estados. Será afectado de modo particular o
sector do transporte profissional de mercadorias, em
que se fará sentir um aumento dos custos de transporte
e frete, que poderá surtir, em alguns Estados-membros,
efeitos de substituição (fuga para outros meios de transporte).
3.7.
Tal como o Comité já expusera no parecer doe.
CES 833/90 de 5 de Julho de 1991, no ponto 3.1,
a tributação dos combustíveis não pode ser regulada
isoladamente. É necessário considerá-la em contexto
com o imposto sobre veículos automóveis e outras
contribuições relacionadas com a detenção de veículos
a motor que possam existir, e bem assim com os direitos
de utilização de rodovias, e lograr uma harmonização
global no sector. A Comissão apresentou já uma proposta de directiva para este efeito (*).
3.8.
O Comité Económico e Social põe em dúvida a
asserção da Comissão de que uma das razões por que
o aumento do imposto sobre o combustível diesel era
necessário fosse a de ajudar a cobrir os investimentos
de infra-estrutura. Há Estados-membros em que a
receita do imposto sobre o consumo específico de óleos
minerais excede em muito os fundos orçamentais mobilizados para a construção e manutenção de rodovias.
Aliás, não havendo afectação obrigatória do imposto
sobre o consumo específico, não há absolutamente nenhuma garantia de que a receita por ele gerada seja
efectivamente empregue no financiamento de medidas
de infra-estrutura.

4. Observação final
O CES veria com bons olhos que noutras áreas — por
exemplo na dos incentivos fiscais aos automóveis de
turismo a diesel com emissão reduzida de substâncias
nocivas — a Comissão também levasse a cabo uma
política consequente, que não dificultasse com medidas
de harmonização restritivas o desenvolvimento acelerado de técnicas ecologicamente benignas.
(') Doe. COM (90) 540 fin.

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

17. 6. 91

N9 C 159/3

Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho que determina o âmbito de aplicação do
n9 1, alínea d) do artigo 14? da Directiva 77/388/CEE, no que diz respeito à isenção do
imposto sobre o valor acrescentado de certas importações definitivas de b e n s ^ )
(91/C 159/02)
Em 15 de Janeiro de 1991, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 1989 do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada.
A Secção dos Assuntos Económicos, Financeiros e Monetários, incumbida da preparação dos
trabalhos do Comité sobre esta matéria, adoptou o parecer em 12 de Abril de 1991. Foi
relator Camille Giacomelli.
Na 286? reunião plenária, sessão de 24 de Abril de 1991, o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade, o parecer que se segue.

1. Explicações retrospectivas
1.1.
A proposta de directiva em apreço tem como
objectivo codificar, ou seja, apresentar sob forma de
texto coordenado, a Directiva 83/181/CEE do Conselho
que determina o âmbito de aplicação da alínea d) do
n? 1 do artigo 149 da Directiva 77/388/CEE, no que diz
respeito à isenção do imposto sobre o valor acrescentado de certas importações definitivas de bens. Com
efeito, a Directiva 83/181/CEE, na redacção que lhe foi
dada pela Directiva 89/219/CEE, foi significativamente
alterada, desde a sua entrada em vigor, tendo sido
julgado oportuno, para tornar o texto mais transparente e mais acessível aos interessados, proceder a uma
codificação a partir da directiva de base de 28 de Março
de 1983.
Visto o tempo decorrido, é sem dúvida útil recordar o
conteúdo da alínea d) do n9 1 do artigo 149 da Directiva
77/388/CEE de 17 de Maio de 1977 (dita Sexta Directiva "
IVA) que é o seguinte:
Artigo 149 — Isenções na importação
«1. Sem prejuízo de outras disposições comunitárias,
os Estados-membros isentarão, nas condições por
eles fixadas com o fim de assegurar a aplicação
correcta e simples das isenções a seguir enunciadas
e de evitar qualquer possível fraude, evasão e
abuso:

d) as importações definitivas de bens que beneficiem
de franquia aduaneira que não seja a prevista na
pauta aduaneira comum ou que pudessem dela
beneficiar se fossem importados de um país terceiro.
Todavia, os Estados-membros podem não conceder
a isenção se a sua concessão for susceptível de
afectar gravemente as condições de concorrência no
mercado interno.

(•) JOn°C23de31. 1. 1991, p. 48.

1.2.
A directiva 83/181/CEE de 28 de Março de 1983,
que ocupa dezoito páginas do J O de 23.4.1983, teve por
objectivo definir o âmbito de aplicação da disposição
referida no ponto 1.1. A Directiva abrange as importações de bens pessoais pertencentes a particulares e
provenientes de países terceiros (bens importados por
ocasião de um casamento, bens adquiridos por sucessão, importações de valor insignificante, enxovais,
material escolar e outros objectos móveis de alunos ou
estudantes), os bens de investimento e outros bens de
equipamento importados por ocasião da transferência
de actividades, as importações de determinados produtos agrícolas ou destinados à agricultura, as importações de substâncias terapêuticas, de medicamentos,
de animais de laboratório e de substâncias biológicas
ou químicas (animais de laboratório e substâncias biológicas ou químicas destinadas à investigação, substâncias terapêuticas de origem humana e reagentes para a
determinação dos grupos sanguíneos e tissulares, produtos farmacêuticos utilizados por ocasião de manifestações desportivas internacionais), os bens remetidos a
organizações de natureza caritativa ou filantrópica
(bens importados para a realização de objectivos de
carácter geral, bens importados em benefício de pessoas
deficientes, bens importados em benefício de vítimas de
catástrofes), as importações no âmbito de determinadas
relações internacionais (condecorações e recompensas
concedidas a título honorífico, presentes recebidos no
âmbito das relações internacionais, bens destinados a
uso pessoal de soberanos e de chefes de Estado) as
importações de bens para fins de prospecção comercial
(amostras de valor insignificante, impressos e objectos
de carácter publicitário bens utilizados ou consumidos
por ocasião de exposição ou manifestação similar), os
bens importados para exames, análises ou ensaios, as
isenções diversas (remessas destinadas aos organismos
competentes em matéria de protecção dos direitos de
autor ou da propriedade industrial ou comercial,
documentos e artigos diversos, materiais acessórios destinados ao acondicionamento e protecção das mercadorias durante o transporte, camas de palha ou de feno,
forragens e rações para animais durante o respectivo
transporte, carburantes e lubrificantes a bordo de
veículos terrestres a motor, bens destinados à
construção, conservação ou decoração de monumentos
comemorativos ou de cemitérios de vítimas de guerra,
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caixões, urnas funerárias e objectos de ornamentação
fúnebre).

1.3.
A Directiva 85/346/CEE do Conselho de 8 de
Julho de 1985 alterou a Directiva 83/181/CEE, citada
no ponto 1.1, substituindo o texto do artigo 83? por
uma disposição mais ampla quanto ao carburante contido nos reservatórios normais dos veículos automóveis
utilitários e, nomeadamente, introduzindo um mínimo
mais elevado para os autocarros. Além disso, a alínea
a) do artigo 849, relativa à limitação pelos Estados-membros da quantidade de combustível importado
com isenção de IVA para os veículos automóveis utilitários que efectuem transportes internacionais provenientes de países terceiros e com destino à respectiva zona
fronteiriça foi reformulada, tendo sido suprimido o
segundo travessão relativo à proveniência de outro
Estado-membro que deixou de poder ser objecto de
limitação.

1.4.
A Directiva 88/331/CEE do Conselho de 13 de
Junho de 1988 introduziu outras alterações à Directiva
83/181/CEE, nomeadamente, substituindo, alterando
ou completando o n9 2 do artigo 11°, o artigo 229, o
segundo travessão da alínea b) do n9 1 do artigo 359;
ao capítulo II e ao artigo 389 é aditado um capítulo HA
(substâncias de referência para controlo da qualidade
dos medicamentos); ao artigo 569 é aditada uma alínea
d) referente às recompensas, troféus e lembranças de
carácter simbólico e de pequeno valor; os artigos 629 e
639 (impressos e objectos de carácter publicitário) são
substituídos por outros textos; ao artigo 799 é aditado
uma alínea s) relativa às importações de publicações
oficiais; o título do capítulo VI é alterado de forma a
incluir na categoria dos carburantes e lubrificantes a
bordo de veículos a motor terrestres e em recipientes
destinados a fins especiais, sendo os artigos 829 e 839
do capítulo VI, respectivamente alterados e substituídos
em conformidade. Por último, o n9 3 do artigo 909 e o
artigo 919 são objecto de aditamentos; a nova alínea c)
do artigo 919 diz respeito às isenções concedidas no
âmbito de acordos concluídos com base na reciprocidade com países terceiros que sejam Partes na Convenção relativa à Aviação Civil Internacional (Chicago
1944).

1.5.
A Directiva 89/219/CEE da Comissão de 7 de
Março de 1989 teve como objectivo alterar o artigo 19
da Directiva 83/181/CEE referida no ponto 1.1 de
forma a que, na alínea d) do n9 3, a referência às
posições da Pauta Aduaneira Comum fosse substituída
pela referência aos códigos N C (Nomenclatura Combinada). A mesma Directiva dá nova redacção ao anexo
da Directiva 83/181/CEE relativo ao material visual e
auditivo de carácter educativo, científico ou cultural.
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2. Observações na generalidade
2.1.
O Comité Económico e Social congratula-se por
a Comissão ter elaborado a proposta de directiva em
apreço que, diga-se de passagem, não contém nenhuma
alteração de fundo aos textos das directivas referidas
no capítulo 1. Trata-se, na ocorrência, da codificação
de um determinado número de actos jurídicos referentes
a um mesmo tema que alteraram sucessivamente a
Directiva 83/181/CEE adoptada ao abrigo da alínea d)
do n9 1 do artigo 149 da Sexta Directiva IVA.

2.2.
Embora, de acordo com a sua decisão de 1 de
Abril 1987 [COM(87) PV 868], só se tenha comprometido a proceder a uma codificação, ou seja, à publicação
de um texto coordenado, o mais tardar após a décima
alteração de um acto jurídico, a Comissão, perante o
interesse particular da Directiva 83/181/CEE para o
cidadão europeu directamente afectado pelas isenções
de IVA, deixou-se levar pela preocupação, de que o
Parlamento Europeu partilha e várias vezes expressa
pelo Comité Económico e Social, de tornar o direito
comunitário mais transparente e mais facilmente acessível aos leitores e utilizadores. O Comité Económico e
Social felicita também a Comissão por ter deixado
avançar a codificação nesta matéria.

2.3.
Em virtude da codificação constitutiva a nova
directiva substituirá as diversas directivas abrangidas
pela operação as quais se referem à determinação do
âmbito de aplicação da alínea d) do n9 1 do artigo 149
da Sexta Directiva IVA, no que diz respeito à isenção
do imposto sobre o valor acrescentado de certas importações definitivas de bens.

2.4.
Dado que o actual sistema de tributação no país
de destino será mantido, durante um período transitório, depois de 1 de Janeiro de 1993 (data da realização
do mercado interno), a operação de codificação proposta e a redução do prazo, que passa a ser o constante
da terceira alteração da directiva de base, é particularmente justificada, não obstante a proximidade do dia
1 de Janeiro 1993 e da introdução, inicialmente prevista
para a mesma data, do regime de tributação no país
de origem da mercadoria, poderem tornar caduca, na
íntegra, a directiva. Todavia, mesmo que seja introduzido, a nível comunitário, o sistema de tributação no
país de origem, o texto conserva a sua validade para as
importações provenientes de países terceiros.

3. Observações na especialidade
A proposta de directiva em apreço não suscita observações na especialidade: por um lado, a codificação
constitutiva limita-se a substituir, pela nova directiva,
os diferentes textos abrangidos pela codificação, sem
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introduzir qualquer alteração de fundo; por outro, a
substância das disposições codificadas é totalmente respeitada e as únicas alterações são de natureza formal,
justificadas pela operação de codificação.

4.

Conclusão

A preocupação de que a legislação comunitária seja
transparente e acessível ao cidadão comunitário deveria
incitar a Comissão — pelo menos sempre que seja
possível e sempre que os textos, reiteradamente alterados, completados e substituídos, criem um labirinto no
qual é praticamente impossível, para os não iniciados
e os menos iniciados, encontrar o fio de Ariana e sair
— a simplificar ainda mais, recorrendo à codificação
constitutiva que permite pôr à disposição do utilizador
interessado textos mais compreensíveis e poupar-lhe
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perdas de tempo e de dinheiro provocadas pelas pesquisas que a consulta do Jornal Oficial e a busca das
numerosas alterações a determinado regulamento,
directiva, ou decisão ocasionam.
Refira-se, a corroborar este voto, que na reunião do
Conselho informal «Mercado Interno», em 8 e 9 de
Março, a presidência luxemburguesa levantou a
questão do «pós-1992» em matéria de legislação tendo
referido em especial que «quando todas as directivas
forem adaptadas e entrarem em vigor, será necessário
codificá-las a fim de facilitar a consulta e o conhecimento por todos os cidadãos». A Presidência considerou, nomeadamente, que «actualmente, não estão
garantidas a acessibilidade e a transparência da legislação relativa ao mercado interno: pelo contrário, esta
legislação seria opaca».
Visto que a data de 1 de Janeiro de 1993 se aproxima
a passos largos, seria conveniente prepararmo-nos
desde já para esse momento.

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN

Parecer sobre a proposta de decisão do Conselho que estabelece um programa de acção para
a promoção do intercâmbio e da mobilidade de jovens na Comunidade: Programa « Juventude
para a Europa »{l)
(91/C 159/03)
Em 17 de Dezembro de 1990, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 198*? do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada.
A Secção dos Assuntos Sociais, da Família, da Educação e da Cultura, incumbida da prepação
dos trabalhos do Comité sobre esta matéria, emitiu parecer em 11 de Abril de 1991. Foi
relator B. Pompen.
Na 286? reunião plenária, sessão de 24 de Abril de 1991, o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o seguinte parecer.

1. Introdução

Conselho em 16 de Junho de 1988, sobre a qual o
Comité emitiu parecer em 17 de Setembro de 1986 (doe.
CES 769/86).

O Programa «Juventude para a Europa» [doe.
COM(90) 470 fin.j, que o Comité considera, na generalidade, meritório, fundamenta-se na decisão relativa ao
programa «Juventude para a Europa » adoptada pelo

A duração do novo programa é de três anos, de 1 de
Janeiro de 1992 a 1 de Janeiro de 1995.

(!) JO n? C 308 de 8. 12. 1990, p. 6.

O programa tem por objectivo directo fomentar a a
prendizagem informal à margem do sistema oficial das
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escolas e da formação nas empresas, através de medidas
de incentivo ao intercâmbio transfronteiriço; pretende-se, paralelamente, apoiar os animadores de juventude
no enriquecimento das suas capacidades por via de
contactos internacionais. A finalidade a mais longo
prazo é a de sensibilizar os jovens para o contexto
europeu em que irão, cada vez mais, viver e trabalhar.
Antes da apresentação deste programa, a Comissão
desenvolveu já, a nível europeu, outras acções destinadas aos jovens, das quais as mais importantes são:
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não foi tido suficientemente em conta no período
anterior. Nos próximos anos, tenciona a Comissão
determinar que seja afectado a este grupo pelo
menos um terço do orçamento disponível, concedendo ainda a cada participante desfavorecido 75%
(em vez de 50%) do apoio máximo possível.
— concessão, a título experimental, de bolsas aos
jovens que desejem participar em actividades de
serviço cívico voluntário no campo educativo, cultural e social, em outro Estado-membro.

— o programa Cotnett, que se destina a promover,
além fronteiras, estágios de estudantes universitários em empresas,
— o programa Erasmus, que visa promover o intercâmbio de estudantes entre universidades,
— programas de intercâmbio para alunos em curso
de formação profissional inferior ou média — no
âmbito do programa Petra — e para jovens trabalhadores.
O programa « Juventude para a Europa » compreende
um conjunto de actividades orientadas em especial para
o intercâmbio fora da estrutura escolar ou profissional
oficial. A este título, pode considerar-se como vindo
completar e coroar o apoio concedido, em especial,
aos jovens não elegíveis para os programas específicos
acima referidos.
O programa consta de duas partes:
— Acção IA: apoio directo a projectos que comportam
intercâmbio e mobilidade de jovens,
— Acção IB: visitas de estudo e desenvolvimento profissional de animadores de juventude,

2. Observações na generalidade
O Comité deseja aduzir algumas observações sobre a
política a curto prazo e formular algumas ideias sobre
a política a longo prazo.
As observações sobre a política a curto prazo (19921994) referem-se à proposta de decisão do Conselho em
apreço.
As observações sobre a política a mais longo prazo
(1995) dizem respeito ao Memorando «Os jovens na
Comunidade Europeia» [COM(90) 469] de que um
importante capítulo é consagrado ao programa « Juventude para a Europa» após 1994. O Comité deseja igualmente comentar o Memorando, na medida em que se
refere à mesma matéria abordada na proposta de decisão e dado que a Comissão convidou os órgãos interessados a pronunciarem-se sobre ele, sendo certo que não
tenciona solicitar expressamente parecer do Comité.

— Acção II: tem como objectivo acompanhar e apoiar
as Acções IA e IB.
A importância de cada uma destas acções está expressa
na repartição das dotações disponíveis, a efectuar pela
Comissão: 80% destinam-se à Acção IA e 20% às
Acções IB e II, em conjunto.
O programa que no período 1989/1990 contemplou
aproximadamente 25.000 jovens por ano, visa abranger,
durante os próximos três anos, cerca de 60.000 por ano,
isto é aproximadamente 0,1% da população juvenil da
Comunidade com idade compreendida entre os 15 e os
25 anos. Segundo a Comissão, menos de 0,5% dos
jovens deste grupo etário beneficiarão do programa
durante os três anos do período de referência. Segundo
estimativa, o custo médio anual do programa proposto
é de cerca de 12,5 milhões de ECU, passando de
10 milhões em 1992 para 15 milhões em 1995.
O programa apresentado para o período 1992-1994
contém dois elementos novos:
— uma atenção prioritária aos «jovens desfavorecidos». A Comissão é da opinião que este grupo

2.1. Observações
sobre a proposta
de
decisão
[COM(90) 470] relativa a política a curto prazo
(1992-1994)
2.1.1.
O Comité aprova a proposta de prolongar por
três anos o programa « Juventude para a Europa ». Este
programa constitui o indispensável complemento do
intercâmbio a efectuar fora do quadro oficial das escolas e da formação profissional, destinado em particular
aos jovens que não podem beneficiar dos outros programas.
2.1.2.
A proposta da Comissão coloca a tônica no
grupo dos jovens desfavorecidos. Uma parte das verbas
orçamentadas são reservadas a este grupo, sendo concedido aos jovens um reembolso das despesas superior à
percentagem máxima prevista. O Comitê aplaude esta
ideia, na medida em que seja assim assegurado aos
jovens desfavorecidos uma participação no programa
equivalente à dos restantes jovens. Para realizar este
objectivo entende o Comité que as administrações ou os
órgãos de fiscalização dos órgãos executivos nacionais
deveriam integrar representantes de organizações que
desenvolvem acção em benefício das camadas desfavo-
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recidas. O Comité deseja ainda tecer os seguintes
comentários:
— O objectivo do programa é, em primeiro lugar,
sensibilizar os jovens para a dimensão europeia, pela
promoção da aprendizagem informal num quadro
europeu. Trata-se de receber informações sobre a
Europa do futuro, conhecer cidadãos de outros
países, compreender outras culturas e mentalidades.
Dar ênfase excessiva ao critério «desfavorecido»
pode levar a que beneficiem do programa pessoas
que (ainda) não estão em condições de obter resultados razoavelmente positivos de uma participação
em acções de intercâmbio internacional.
— O termo « desfavorecidos » não é claro. A definição
da Comissão refere-se a «jovens desfavorecidos por
motivos geográficos, mentais, físicos, culturais,
sociais ou económicos». O Comité considera ser
preferível concretizar esta definição em cada um
dos Estados-membros, respeitando os critérios genéricos estabelecidos e as dotações orçamentadas. Esta
postura é conforme ao carácter descentralizado do
programa proposto e ao princípio da subsidiariedade. O Comité parte do princípio de que a Comissão, nos seus contactos com os Estados-membros,
procederá tanto quanto possível à harmonização
das interpretações descentralizadas do conceito de
«desfavorecido».
— Importa que o termo « desfavorecido » não se transforme num estigma para esta categoria de participantes. Recomenda-se, pois, prudência na utilização
deste critério.

2.1.3.
O Comité acolhe favoravelmente a integração,
no programa, das actividades de «serviço voluntário»,
realizadas individualmente ou por grupos.
A Comissão propõe limitar este serviço voluntário a
actividades nos sectores educativo, social e cultural;
porém, o Comité duvida da justeza desta restrição. O
objectivo do programa — sensibilização para a dimensão europeia através do contacto com cidadãos e
situações de outros países — também pode conseguir-se realizando actividades noutros campos. O Comité
não exclui, neste contexto, qualquer actividade, quer
no sector público quer no privado, e defende uma
repartição justa pelos sectores mencionados.
O Comité defende que seja dada possibilidade aos
próprios jovens de, com base nas suas opções e ideias,
participarem na determinação do conteúdo do « serviço
voluntário».

2.1.4.
A aplicação descentralizada do programa nos
Estados-membros pressupõe a existência de agências
nacionais com funcionamento eficaz. O Comité parte
do princípio de que a Comissão não concederá subsídios
enquanto tais agências não forem criadas.

2.1.5.
Num parecer anterior (doe. CES 769/81), o
Comité propunha que se incluíssem países terceiros no
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programa de intercâmbios para 1992-1994. De acordo
com o Memorando da Comissão [doe. COM(90) 469
final], foi entretanto adoptado um programa específico
«Tempus»,
no contexto mais amplo do programa
Phare, com vista à participação de países terceiros da
Europa Oriental e Central. Em especial para os intercâmbios com a União Soviética, a Comissão disponibilizou uma dotação extraordinária no âmbito do projecto
de orçamento para 1991; mas tal dotação não foi aprovada pelo Parlamento Europeu. O Comité insiste em
que, para além de jovens destes países, se autorize a
participação de jovens de países da AECL e de países
da Bacia Mediterrânica nos programas de intercâmbio.
Atendendo a que em alguns dos países mencionados
neste contexto não existem serviços nacionais que possam iniciar e acompanhar o intercâmbio, o Comité
recomenda que a Comissão estabeleça contacto com as
organizações internacionais de jovens que mantenham
um relacionamento estreito com a juventude desses
países.

2.1.6.
Entende o Comité que as próprias Instituções
Europeias devem contribuir com o seu exemplo para a
sensibilização da juventude. Deverão, por conseguinte,
reagir positivamente aos pedidos de realização de visitas
de informação e de estágios por parte de jovens. O
orçamento deverá ter em conta este aspecto.

2.1.7.
Solicita o Comité que lhe seja transmitido
o relatório anual da Comissão sobre a execução do
programa.

2.2. Observações sobre a política a longo prazo
2.2.1.
No Memorando «Os jovens na Comunidade
Europeia » [COM(90) 469] é dada significativa atenção
ao programa «Juventude para a Europa» nos anos
posteriores a 1994. A Comissão solicita aos interessados
que comentem o memorando. Também o representante
da Comissão chamou a atenção para este documento
no decurso dos debates do Grupo de Estudo. Uma vez
que a Comissão não procederá a consulta específica do
Comité sobre o memorando, é desejo do Comité aduzir
algumas observações ao mesmo.

2.2.2.
O Comité aprova o objectivo de assegurar,
igualmente a longo prazo, a participação sistemática
dos jovens na criação de uma nova Europa. A par da
multiplicidade de programas dirigidos a grupos específicos, tais como os programas Comett, Erasmus, Petra,
Tempus, as acções de apoio cobertas por fundos estruturais e outras, justifica-se também uma acção genérica
como é o programa «Juventude para a Europa», destinado especialmente a jovens que não satisfazem os
requisitos para concessão de subsídios, aplicáveis a
grupos específicos.

2.2.3.
Seria recomendável que as limitadas dotações
comunitárias disponíveis fossem utilizadas na criação
de uma boa infra-estrutura comunitária de apoio ao

N? C 159/8

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

intercâmbio de jovens. Tal infra-estrutura
incluir, nomeadamente:

deveria

— a organização de cursos de uma ou duas semanas,
sobre a história, a cultura e a construção da Europa,
bem como sobre a sua dimensão futura, destinados
a jovens dos Estados-membros. Paralelamente,
deveriam também ser promovidos encontros consagrados a temas específicos, como a evolução demográfica, a sociedade pluriétnica, as relações com
outras culturas, e t c ,
— a constituição e a manutenção de uma rede de
ligação entre os Estados-membros, através da qual
se processem os intercâmbios e se proceda à avaliação da eficácia do programa,
— a constituição de um centro de informação ao nível
europeu, com ramificações nos Estados-membros,
vocacionado para fornecer informações sobre
encontros a realizar, possibilidades de participação
em campos de trabalho, cumprimento do serviço
cívico voluntário ou desenvolvimento de outras actividades,
— a promoção dos ideais europeus, nomeadamente
através de cursos ministrados às pessoas que, nos
Estados-membros, desenvolvem actividade profissional de direcção de jovens, tais como docentes e
animadores de juventude.
2.2.4.
O Comité defende a participação de jovens de
países terceiros (AECL, Magrebe, Europa Central e de
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Leste) nos intercâmbios comunitários. Mas os intercâmbios multilaterais no interior da Comunidade e a sua
boa organização deverão continuar a merecer a atenção
prioritária.
2.2.5.
O Comité sugere que, após 1994, se organizem
acções de intercâmbio para jovens de idade compreendida entre 11 e 15 anos. Será assim possível fazer
participar no programa crianças e jovens dos primeiros
anos de escolaridade.
2.2.6.
A organização ao nível comunitário deve ser
tão simples e transparente quanto possível. O Conselho
e a Comissão são as instâncias directamente responsáveis pela elaboração das orientações e pelo seu acompanhamento. A constituição e a manutenção da infra-estrutura comunitária já referida poderiam ser confiadas a uma organização profissional. A execução das
orientações é da responsabilidade dos Estados-membros, de harmonia com o princípio da subsidiariedade.
2.2.7.
Recomenda-se que, a par dos países que participam já no actual programa, se encare a possibilidade
de realizar intercâmbios com outros continentes.
3. Observações na especialidade
3.1.
O Comité parte do princípio de que
sempre que tal se justifique, ajustará a sua
decisão de harmonia com as observações
presente parecer, pelo que se abstém de
articulado na especialidade.

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN

a Comissão,
proposta de
aduzidas no
comentar o
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Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho relativa às prescrições mínimas para a
sinalização de segurança e/ou de saúde no trabalho (*)
(91/C 159/04)
Em 5 de Fevereiro de 1991, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 118? A do Tratado
que institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social
sobre a proposta supramencionada.
A Secção dos Assuntos Sociais, da Família, da Educação e da Cultura, incumbida da
preparação dos trabalhos do Comité sobre esta matéria, emitiu parecer em 11 de Abril de
1991, sendo relator John Carroll.
Na 286? reunião plenária (sessão de 24 de Abril de 1991), o Comité Económico e Social
adoptou o seguinte parecer por unanimidade.

1. Observações na generalidade
1.1.
A proposta fundamenta-se no artigo A do Tratado CEE e apresenta-se sob a forma de uma directiva
especial na acepção do artigo da Directiva 89/391/
CEE do Conselho de 12 de Junho de 1989, relativa à
aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria
da segurança dos trabalhadores no trabalho (2).
1.2.
Figura esta proposta entre as novas iniciativas
que a Comissão anunciou na Comunicação sobre o
seu programa de acção relativo à aplicação da Carta
Comunitária dos direitos sociais fundamentais dos Trabalhadores (3). O seu objectivo é alargar o campo de
aplicação da Directiva 77/576/CEE e reforçar algumas
das suas disposições.
1.3.
A directiva de 1977 tinha por objecto a conformidade com determinados princípios de um número
limitado de placas de segurança e da sinalização de
obstáculos e locais perigosos. A presente proposta pretende tornar obrigatória a utilização de uma sinalização
em determinadas condições e introduz novas placas,
bem como outras formas de sinalização, a saber: a
localização e a identificação de recipientes e de tubagens
bem como de materiais e equipamentos de combate a
incêndios, a marcação de determinadas vias de circulação, sinais luminosos e acústicos, uma comunicação
verbal adequada e ainda sinais gestuais.
1.4.
O Comité Económico e Social tem vindo a
apoiar, ao longo dos anos, as políticas comunitárias
tendentes a melhorar as condições de segurança e de
saúde no local de trabalho, tendo adoptado uma postura construtiva e inovadora ao apresentar sugestões de
melhorias a introduzir e ao chamar a atenção para
problemas específicos decorrentes das propostas da
Comissão ou a elas associados. Não é menor o empenhamento do Comité ao apreciar a presente proposta de
actualização e ampliação da directiva de 1977 relativa às

placas de segurança e à sinalização de obstáculos e
locais perigosos.
1.5.
O Comité apoia, pois, na generalidade, as propostas. Receia, todavia, que delas resulte a eventual
proliferação, ainda que involuntária, de placas de segurança e de sinais, com o inerente risco de provocar o
síndroma da «incapacidade de ver o todo devido ao
excessivo número de pormenores».
1.6.
Além disso, o Comité chama a atenção para os
inconvenientes da introdução de sinais e/ou placas de
sinalização com a mera intenção de prever todo o tipo
de contingências no âmbito da segurança no local de
trabalho. Importa ter presente que os sinais e as placas
de sinalização não se podem substituir a gestores e
trabalhadores bem informados, que deverão ter recebido a educação e a formação requeridas sobre todos
os tipos de perigos no local de trabalho e sobre o
controlo e a prevenção de acidentes.
1.7.
Estas considerações são válidas tanto para as
PME como para as empresas de grande dimensão. As
PME poderão, todavia, requerer tratamento especial
para poderem satisfazer os requisitos da proposta de
directiva.
Compete aos governos nacionais assegurar que uma
das medidas que lhes cabe tomar para dar cumprimento
à directiva seja proporcionar meios de todos os responsáveis pela supervisão das condições de segurança no
local de trabalho disporem de possibilidades adequadas
de formação, que incluirão a distribuição de folhetos,
a organização de seminários e de actividades de tipo
oficina (« workshops») e o lançamento de programas
de sensibilização do público.
1.8.
No parecer sobre a Directiva 77/576/CEE, emitido em 30 de Setembro de 1976, o Comité formulou
observações que são válidas para a proposta ora em
apreço, nomeadamente:
«— é de evitar a proliferação de placas de segurança, que prejudicaria a sua eficácia,

(') JO nV C 53 de 28. 2. 1991, p. 46.
(2) JO n? L 183 de 26. 6. 1989, p. 1.
(•*) Doe. COM(89) 568 fin.

— os símbolos devem ser suficientemente expressivos e capazes de captar a atenção, especial-
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mente dos sectores mais vulneráveis da população, como sejam as crianças, os idosos e os
trabalhadores migrantes, e ainda no caso de
actividades profissionais particularmente perigosas,
— as especificações técnicas relativas a esta sinalização devem ter em conta o efeito psicológico
sobre pessoas que não estejam suficientemente
informadas.»
1.9.
O Comité considera, ainda, que importa ter
cuidados especiais em relação a locais de trabalho ou
estaleiros acessíveis ao público, de forma a assegurar
que a localização e o número de sinais (visuais e verbais)
e de placas de sinalização não constituam eles próprios
um factor de perigo para os trabalhadores devido à
natureza técnica ou à aplicação de placas de perigos
específicas em vez de uma só placa ou um só sinal geral
alertando para os perigos vários, bem concebidos e bem
localizados.

1.10.
O Comité está ciente de que foi consultado o
Comité Consultivo para a Segurança, Higiene e Protecção da Saúde no Local de Trabalho, instituído pela
Decisão do Conselho 74/323/CEE de 27/4/1974, cujo
parecer a Comissão afirma ter tido em conta quando
da elaboração da proposta.

2. Observações na especialidade
2.1. Artigo 7?
Embora dando-se conta de que as isenções previstas
neste artigo se limitam aos sinais luminosos e/ou acústicos, o Comité receia que elas se possam tornar demasiado habituais, mesmo tendo em conta a disposição
segundo a qual as isenções só serão concedidas se forem
adoptadas medidas alternativas que garantam o mesmo
nível de protecção.
O n? 2 deste artigo preceitua, ainda, que as isenções
estão também dependentes de consulta prévia às organizações nacionais de entidades patronais e de trabalhadores.
2.2. Artigo 8°
O n9 1 deste artigo não prevê quando é que os trabalhadores e/ou os seus representantes deverão ser informados de todas as medidas a tomar relativamente à sinalização de segurança e/ou de protecção da saúde utilizada
no local de trabalho. A questão que se põe é a de
saber se essa informação deve ser transmitida com
antecedência suficiente para permitir a familiarização
e/ou instrução e a quem caberá a decisão respectiva.
O n? 2 do mesmo artigo preceitua que os trabalhadores
devem receber formação adequada relativamente à sinalização utilizada no local de trabalho. O Comité chama
a atenção para a urgência de se chegar a consenso

17. 6. 91

quanto à interpretação a dar a formação «adequada»,
bem como para a necessidade de controlo da respectiva
qualidade pelas autoridades nacionais competentes.

2.3. Anexo 1
2.3.1.
O ponto 2.5 deste anexo dispõe que a sinalização luminosa, acústica e/ou verbal será utilizada com
carácter ocasional. Este preceito peca por dar azo a
interpretações diferentes quanto a quem deverá caber
a decisão e quais os critérios a que deveráobedecer.
Ainda que se acorde numa interpretação consensual e
defensável de « com carácter ocasional» (para além de
se apelar para o bom senso) há que ter em conta a
possibilidade de surgir uma situação ainda não prevista.
No caso de acidente, a interpretação que houver sido
dada a «com carácter ocasional» e a forma como
este conceito tiver sido aplicado poderão influenciar de
forma significativa qualquer acção que venha a ser
intentada.

2.3.2.
O mesmo acontece com a expressão «se o
grau de eficácia for idêntico», utilizada no ponto 3.1
deste Anexo. A quem compete optar, qual a responsabilidade e autoridade de quem o faz e quais os critérios
a seguir ?

2.3.3.
Pretende-se com estas observações acentuar a
absoluta necessidade de se indicar com a máxima clareza e discernimento o que efectivamente se pretende,
a fim de evitar eventuais confusões, mal-entendidos ou
obrigações fora de propósito. No n? 5 deste anexo
(anexo I) preceitua-se que se deverá evitar a afixação
de várias placas na proximidade imediata umas das
outras e que não se deverá utilizar simultaneamente
dois sinais luminosos que possam confundir-se. Desaconselha-se, ainda, a utilização de um sinal luminoso
nas proximidades de uma outra emissão luminosa
pouco nítida.

O Comité não tem qualquer dificuldade em aceitar o
objectivo destas disposições. Porém, chama de novo a
atenção para a dificuldade de se assegurar a sua aplicação, tendo em conta a forma pouco clara como estão
formuladas as especificidades dos diversos locais de
trabalho e as variações que poderão verificar-se na
avaliação ou definição da prescrição aplicável. Uma
coisa é o anexo dispor que « A eficácia de uma sinalização não deve ser posta em causa por
etc»,
outra coisa é não haver dúvidas quanto ao verdadeiro
significado de «posta em causa» (eventualmente para
efeitos legais), mais concretamente se tiver ocorrido um
acidente e alguém tiver ficado ferido.

2.3.4.
É mais um argumento a favor da maximização
da informação, educação e formação em matéria de
segurança e da definição de normas apropriadas que
rejam a interpretação e a aplicação das disposições da
directiva por parte das autoridades nacionais ou locais
responsáveis pela segurança.
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2.4. Anexo 2
2.4.1.
As observações formuladas acerca do anexo I
são igualmente válidas em relação ao ponto 1.3 deste
anexo e, especialmente, ao ponto 2.1. Preceitua-se que
devem ser utilizados, em caso de más condições de
iluminação natural, materiais reflectores ou uma iluminação artificial. Tendo em conta os requisitos básicos
da directiva-quadro, importa ainda adoptar critérios
mais claros para avaliação destas situações. Também
aqui a observação formulada não tem o mero intuito
de apontar uma lacuna, mas sim o de salientar a necessidade de se assegurar a máxima conformidade com as
normas usuais, tendo presente o objectivo global, ou
seja, minimizar e, na realidade, evitar acidentes no local
de trabalho.
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dade do código de cores das tubagens, se tenha em
conta a questão do daltonismo.

O Comité chama ainda a atenção para a possibilidade
de surgirem problemas:
— devido às diferenças existentes entre os códigos de
cores dos Estados-membros,
— quanto à eficácia de tais códigos quando a iluminação é insuficiente,
— no caso de as tubagens e os recipientes serem utilizados para diversos fins.

2.6. Anexos 5,6 e 7
2.4.2.
O Comité concorda com a necessidade de
uniformização de todas estas placas, por forma a que
a sinalização de segurança seja aceite e compreendida.
Interroga-se, todavia, sobre se não estaremos perante
um número exagerado de placas de sinalização, não
estando, em seu entender, minimamente demonstrada
a necessidade e eficácia de todas as placas propostas.
É possível que a utilização e a crescente familiarização
venham a aumentar a eficácia de todas as placas que
figuram neste Anexo. Contudo, algumas delas podem
dar lugar a mal-entendidos e até mesmo causar ou
aumentar a confusão. É, particularmente, o caso das
seguintes placas de proibição:
— proibido apagar com água,
— água não potável,
— proibida a entrada a pessoas não autorizadas,
— não tocar,

Estes Anexos exigem especial atenção no que se refere
à sua aplicação. E de grande importância não partir do
princípio de que os destinatários dos sinais terão bons
níveis de audição e de visão. Merecem, pois, atenção
redobrada as situações de acesso casual a locais de
trabalho perigosos.

2.7. Anexo 8
As comunicações verbais são susceptíveis de causar
grande confusão. É, pois, essencial que os programas
de informação sobre estes sinais tenham na devida conta
a gíria utilizada pelos trabalhadores em determinadas
situações, a fim de que os visitantes ou trabalhadores
que ocasionalmente acedam a esses locais de trabalho
não sejam induzidos em erro ou involuntariamente
equivocados por sinais verbais.

— substâncias corrosivas,
— radiações laser,
— substâncias comburentes,
— risco biológico,

O Comité salienta a necessidade de os trabalhadores
terem conhecimentos da língua requerida para protegerem a sua própria saúde e segurança.

— baixas temperaturas.
2.8. Anexo 9
Para o Comité, não está provada a adequação da placa
«material e/ou equipamento de combate a incêndios
(em geral)» ilustrada no ponto 3.5 — Placas relativas
ao material de combate a incêndios.

A eficácia dos sinais gestuais codificados deverá ser
cuidadosamente controlada. Os sinais de «avançar» e
«recuar» são particularmente susceptíveis de induzir
em erro. Sugere-se que o gesto para « recuar» corresponda a um movimento descendente e repetido dos
braços a partir de uma posição horizontal.

2.5. Anexo 3
Embora compreenda a utilidade de coloração das tubagens, o Comité entende que a exigência de utilização
de oito cores diferentes levanta a questão da necessidade
de fornecer rapidamente um código de cores às pessoas
que normalmente não exercem a sua actividade num
local de trabalho com tubagens e que, por consequência,
não estão familiarizadas com o conteúdo ou finalidade
das mesmas. Importa ainda que, na avaliação da utili-

3.

Conclusões

3.1.
O Comité reitera e sublinha o seu continuado
apoio à Comissão e ao Conselho no lançamento de
medidas tendentes a reforçar a segurança no local de
trabalho. Sugere, contudo, que a Comissão não se
detenha num tratamento de normas específicas ultraperfeccionistas que poderão vir a ser extremamente
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difíceis de cumprir, sendo certo que algumas delas não
contribuiriam verdadeiramente para a consecução do
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objectivo geral de protecção da saúde e da segurança
no local de trabalho.

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN

Parecer sobre o estatuto dos Trabalhadores Migrantes — Países Terceiros
(91/C 159/05)
Em 31 de Janeiro de 1991, o Comité decidiu, nos termos do 4? parágrafo do artigo 20? do
Regimento, elaborar um parecer de iniciativa sobre o tema «Estatuto dos Trabalhadores
Migrantes — Países Terceiros ».
A Secção dos Assuntos Sociais, da Família, da Educação e da Cultura, incumbida da
preparação dos trabalhos do Comité nesta matéria, emitiu parecer em 11 de Abril de 1991.
Foi relator Andréa Amato.
Na 286? reunião plenária, sessão de 24 de Abril de 1991, o Comité Económico e Social
adoptou por maioria, com 2 abstenções, o parecer que se segue.

1. Introdução

a) no parecer de iniciativa relativo aos trabalhadores
migrantes de 25 de Outubro de 1984 (*);

1.1.2. Apesar disso, as mutações ocorridas nestes
anos, tanto quanto às condições objectivas e legislativas
dos Estados-membros como em relação com o avanço
do processo de integração comunitária e com o consequente imperativo de definição de um novo quadro
institucional, reclamam do Comité novas apreciações e
propostas.

b) no parecer de 29 de Maio subordinado ao tema
«Orientações para uma Política Comunitária das
Migrações» (2), que se reporta substancialmente ao
precedente, especialmente na parte que concerne os
países terceiros;

1.2.
A exigência de recentramento da atenção da
Comunidade na questão da imigração fora manifestada
pelo Conselho Europeu de Hanôver de Junho de 1988,
que pedira à Comissão um relatório sobre a integração
social dos migrantes.

c) no parecer sobre «A Política Mediterrânica da
Comunidade Europeia» de 12 de Julho de 1989(3),
em que eram avançadas propostas para uma política
da imigração originária dos países terceiros mediterrâneos.

1.2.1.
Além deste relatório, intitulado « A Integração
Social dos Migrantes de Países Terceiros que Residem
de Modo Permanente e Legal nos Estados-membros » (4), a Comissão produziu um relatório de peritos
intitulado « Políticas de Imigração e de Integração Social
dos Imigrantes na Comunidade Europeia» (5), que dá
um contributo relevante para o aprofundamento da
matéria e adianta conclusões e propostas que o parecer
presente toma em consideração.

1.1.
No passado recente, o CES debruçou-se sobre
as migrações de países terceiros:

1.1.1.
As apreciações sobre os limites da política
comunitária nesta matéria, os problemas postos em
evidência e as propostas avançadas por estes pareceres
mantêm em grande parte a sua actualidade, não tendo
tido acolhimento favorável do Conselho.
(') JO n? C 343 de 24. 12. 1984.
(2) JO n? C 188 de 29. 7. 1985.
(3) JO n? C 221 de 28. 8. 1989.

(4) SEC (89) 984 final de 22. 6. 1989.
(5) SEC (90) 1813 de 28. 9. 1989.
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1.3.
O Conselho de 14 e 15 de Dezembro de 1990
(Roma 2) reexaminou a questão e, nas suas conclusões,
para além de ter feito uma solicitação ao Conselho e
à Comissão sobre medidas a adoptar em matéria de
travessia das fronteiras externas, afirmou:
«O Conselho Europeu tomou conhecimento dos
relatórios sobre a imigração e solicita ao Conselho
«Assuntos Gerais» e à Comissão que estudem as
medidas e acções mais adequadas no domínio da
assistência aos países de emigração, das condições
de entrada e da ajuda à inserção social, tendo em
conta, em especial, a necessidade de uma política
harmonizada sobre o direito de asilo. »
1.4.
A Conferência Intergovernamental sobre a
União Política, aberta em Roma em Dezembro passado,
discutirá, por iniciativa de alguns governos, o alargamento das competências comunitárias em matéria de
imigração. Também a Comissão apresentou propostas
neste sentido no parecer que emitiu em 21 de Outubro
de 1990 sobre a revisão do Tratado no que diz respeito
à união politicai1).
1.5.
Por outro lado, o acórdão do Tribunal de Justiça
de 9 de Julho de 1987 veio trazer inequívoco esclarecimento das actuais competências da Comissão para os
efeitos do artigo 1189 do Tratado (2). Do acórdão
emerge delimitado o espaço possível de competência
comunitária em matéria de imigração.
1.5.1.
Já em 31 de Janeiro de 1991, o Tribunal de
Justiça (3) proferiu um acórdão que veio sancionar a
eficácia directa nos ordenamentos jurídicos dos Estados-membros das normas constantes do acordo de
cooperação CEE-Marrocos em matéria de não discriminação nas condições de remuneração e de emprego e na
segurança social. Os efeitos deste acórdão não poderão
deixar de comunicar-se igualmente aos outros acordos
de cooperação (Tunísia, Argélia e Jugoslávia) e de
associação (Turquia), que definem normas análogas.
1.6.
Do sobredito destaca-se uma situação já amadurecida para a definição e construção de uma autêntica
política comunitária de imigração.
1.6.1.
Orientação análoga se pode, aliás, deduzir do
relatório da comissão de inquérito do Parlamento Europeu sobre o racismo e a xenofobia (4).
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a) programação dos fluxos migratórios e regulamentação das entradas e do direito de asilo (objecto de
parecer específico em preparação);
b) integração económica e social e livre circulação na
Comunidade dos imigrantes com residência legal;
c) regressos voluntários aos países de origem.
2.2.
O parecer ora presente encara sobretudo os
aspectos «internos» da política comunitária de imigração. Com efeito, são principalmente tomadas em
consideração as questões que se prendem com a presença na Comunidade dos imigrantes provenientes de
países terceiros, já no que concerne as condições de
vida e de trabalho deste grupo de pessoas, já no que se
relaciona com os reflexos da sua presença na situação
económica e social da Comunidade.
2.3.
Por imigrantes provenientes de países terceiros
entendem-se os cidadãos que, por motivo de trabalho
dependente ou independente, se tenham transferido dos
seus países de origem para um Estado-membro, onde
se encontrem a residir legalmente por período temporário ou permanentemente. A noção de «imigrantes»
compreende ainda os familiares (cônjuges, filhos menores ou incapacitados, ascendentes a cargo) e os trabalhadores que gozem pensões de invalidez ou de velhice nos
Estados-membros.
2.4.
Não constituem, portanto, objecto do presente
parecer, a não ser para os efeitos mais gerais das discriminações de facto, os problemas próprios dos cidadãos
de um Estado-membro originários de países terceiros.
O Comité afirmou anteriormente a este propósito:
«O Comité reafirma que deve ser assegurada a
participação e o futuro de todos os cidadãos da
CE, incluindo os oriundos de minorias étnicas, na
«Europa dos Cidadãos», bem como a aplicação,
em toda a Comunidade, do direito de residência,
livre circulação, liberdade de emprego e reconhecimento mútuo de diplomas e qualificações (5). »
2.5.
Parece evidente que estes aspectos «internos»
não podem abstrair das condições de entrada dos imigrantes de países terceiros no território da Comunidade.
Nesse domínio, a coordenação das condições de entrada
que se tem vindo a realizar por múltiplas vias deveria ser
examinada pela Comunidade, com pleno envolvimento
das instituições democráticas e dos órgãos representativos.

2. Objectivos e âmbito do parecer
2.1.
À luz do que ficou dito, uma política comunitária de imigração deveria girar sobre os três grandes
eixos seguintes:

t1)
(2)
(3)
(4)

CM 60-90-200 — Luxemburgo, 21. 20. 90.
Colectânea da Jurisprudência do Tribunal 1987/7 p. 3203.
Acórdão C 18/90.
Relator: Dep. Glynn Ford./Doc. A3 — 195/90 de 23. 7. 1990.

2.6.
Não escapa ao Comité o nexo entre política
comunitária de imigração e o desenvolvimento dos
países de emigração, em particular dos mais próximos
da Comunidade. Este tema será ventilado no parecer
seguinte.

(5) JO n? C 23 de 30. 1. 1989, p. 33.
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3. Por um Estatuto Comunitário dos Trabalhadores
Migrantes de Países Terceiros
3.1.
A integração social (*) dos imigrantes na Comunidade Europeia tornou-se, hoje em dia, questão iniludível e de grande relevância, pois:
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gração social dos imigrantes, mas também valorizar
plenamente o contributo dos imigrantes, especialmente
dos jovens, para o desenvolvimento económico, social
e cultural numa Europa multiétnica e multicultural.

— a ordem de grandeza da presença de imigrantes
provenientes de países terceiros superou já os oito
milhões de pessoas,

3.3.
A realização do mercado único europeu introduz
mudanças substanciais na situação da imigração, reclamando uma óptica diferente da parte da Comunidade (2). Com efeito:

— se bem que tenha características diferentes nos
vários Estados-membros, até por ter tido origem em
migrações ocorridas em momentos diferentes, esta
presença pode gerar tensões análogas tanto no mercado de trabalho como na sociedade.

— à medida que nos aproximamos da supressão dos
controlos de pessoas nas fronteiras internas da
Comunidade, ganha realce a disparidade dos regimes e instrumentos legais que operam nos Estados-membros;

3.2.
A Comunidade deve dar-se, enquanto tal, o
objectivo de promover a integração social dos imigrantes; não só por corresponder aos valores gerais que a
alicerçam, mas também porque a falta de integração
produz reflexos negativos na situação do emprego e,
mais geralmente, nas condições de vida e de trabalho
na Comunidade. Assim como uma integração mal feita
pode engendrar marginalização e «guetos», sobretudo
dos jovens membros de famílias
imigrantes.

3.2.1.
Uma inserção social conseguida, ou seja, fundada na igualdade de direitos e de oportunidades, é
condição para evitar a formação de bolsas de marginalidade social e para não alimentar o trabalho ilegal, a
economia subterrânea, a evasão fiscal e contributiva e
mesmo a criminalidade.
3.2.2.
Na verdade, a discriminação dos trabalhadores imigrantes convoca o risco de fenómenos de « dumping » social dentro da Comunidade. A adopção de uma
política comunitária de integração social dos imigrantes
vem a ser, por conseguinte, um instrumento indispensável ao correcto funcionamento do mercado interno.
3.2.3.
A correcta inserção dos imigrantes no mercado
de trabalho não deve ser vista como um fardo que virá
a pesar sobre os sistemas sociais dos Estados-membros,
mas, pelo contrário, como uma oportunidade. Um
aumento da força de trabalho activa pode, por exemplo,
determinar efeitos positivos no sistema de segurança
social, actualmente enfraquecido pelo saldo demográfico negativo de todos os países industrializados.
3.2.4.
A Comunidade não deve propor-se somente
contrariar e prevenir os efeitos negativos da não inte-

(') Utiliza-se aqui a expressão « integração social» porque está já
consagrada na linguagem comunitária. Seria mais apropriado
falar de « inserção social», noção que não dá azo a confusão
com a de «assimilação» e não põe em causa a identidade
cultural dos imigrantes.

— mesmo que a eliminação das fronteiras internas
venha a permitir aos imigrantes de países terceiros
movimentarem-se livremente na Comunidade, isso
não quer necessariamente dizer, a atermo-nos à
actual situação legal, que possam vir a ter acesso
legal ao mercado de trabalho de qualquer Estado-membro.
Sendo previsível que aumente constantemente o
número dos imigrantes que procurarão na mais
fácil mobilidade intracomunitária uma resposta às
limitações impostas pelas distintas evoluções dos
mercados de trabalho nacionais, a consequência
poderá ser um forte incremento do trabalho ilegal.

3.4.
De quanto se expôs se deduz para a Comunidade
a exigência de fixar a si própria um duplo objectivo
imediato:
a) Harmonizar as disposições legislativas e regulamentares, bem como os instrumentos e medidas de
integração social dos imigrantes nos Estados-membros;
b) Definir as condições de aplicação da liberdade de
circulação dos imigrantes provenientes de países
terceiros em pé de igualdade com os cidadãos comunitários.
Deixar de propor-se estes dois objectivos não só significaria alimentar a discriminação (com todas as impli-

(2) À questão dedicou também atenção notável a OIT, que
produziu alguns documentos, entre os quais:
— Acta da reunião consultiva informal sobre os trabalhadores provenientes de países terceiros e migrantes na Europa
do mercado interno do pós-1992 — Genebra, 27-28 de
Abril de 1989.
— Reflexões de ordem económica, social e sobre os direitos
do homem a respeito do futuro estatuto dos cidadãos de
países terceiros no mercado interno europeu, de W.R.
Bóhning e J. Werquin (Working Paper in World Employment Programme), Genebra — Abril de 1990.
— Acta da mesa redonda sobre os trabalhadores originários
de países terceiros e migrantes na Europa do mercado
interno — Genebra, 15-17 de Outubro de 1990.
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cações éticas que importaria a construção de uma
Comunidade baseada na injustiça e na coarctação dos
direitos de uma parte dos cidadãos que concorrem
para o seu desenvolvimento), não só seria causa de
impedimentos ao correcto funcionamento do mercado
interno, como trairia o próprio espírito da realização
do mercado único. Significaria, com efeito, renunciar
ao objectivo de realizar, juntamente com o mercado
único de mercadorias, serviços e capitais, um único
mercado de trabalho comunitário e manter em vez disso
mercados de trabalho nacionais, separados de facto
porque baseados na separação dos trabalhadores extracomunitários.

3.5.
Não pode subestimar-se o laço entre, por um
lado, a livre circulação dos trabalhadores imigrantes e
a harmonização das políticas de integração social na
Comunidade e, por outro, a coordenação das condições
de entrada.
3.5.1.
O laço é, antes do mais, temporal. A harmonização das políticas de integração social e a realização
da livre circulação não deverão ser adiadas até que
sejam definidas as políticas comuns de regulamentação
das entradas.
3.5.2.
Há, em seguida, laços de causa-efeito. Por
exemplo, as soluções que vierem a ser dadas às questões
dos fluxos migratórios terão inegáveis consequências
no êxito das políticas de integração social e na livre
circulação. Faltariam, na verdade, condições para a
eficaz execução destas se viessem a determinar-se condições de entrada excessivamente permissivas e a
Comunidade se visse a braços com fluxos imigratórios

maciços. Mas idêntico seria o fracasso se se caminhasse
para condições de entrada de tal modo rígidas que
equivalessem a um embargo de facto da imigração legal,
determinando inevitavelmente o aumento da clandestina — com tudo o que isto implica, a começar pela
falta de atitude positiva da população e da opinião
pública comunitária em relação aos imigrantes, que é
uma condição indispensável do bom sucesso da realização da integração social e da liberdade de circulação.
3.5.3.
Por outro lado, a maneira de encarar as
questões «internas» também pesará decisivamente
sobre a possibilidade de regulação dos fluxos imigratórios. Se, por exemplo, os sinais distintivos do elemento
de « atracção» da parte comunitária (que, em combinação com o de « repulsão » dos países de proveniência,
determina a pressão imigratória) forem substancialmente « sãos » (deixando, por exemplo, de caracterizar-se pela existência de procura de trabalho ilegal), não
deixarão de manifestar-se consequências na quantidade
e qualidade da própria pressão imigratória e, por conseguinte, nas soluções a adoptar para a regulação dos
fluxos.
4.
Com o presente parecer, pretendeu-se definir as
motivações, orientações e objectivos gerais de uma política comunitária de imigração e, em particular, do
« Estatuto dos Trabalhadores Migrantes de Países Terceiros ». O Comité proferirá brevemente um aditamento
a parecer com propostas específicas em matéria de
integração económica e social e de liberdade de circulação (direitos fundamentais, adequação e harmonização da legislação, política activa), de regressos voluntários aos países de origem, de informação e coordenação comunitária.

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN
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Parecer sobre a proposta de decisão do Conselho que cria um programa relativo a um
mercado de serviços de informação (*)
(91/C 159/06)
Em 13 de Fevereiro de 1991, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 198? do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada.
A Secção da Indústria, do Comércio, do Artesanato e dos Serviços, incumbida da preparação
dos trabalhos do Comité nesta matéria, emitiu parecer em 3 de Abril de 1991. Foi relator
H. Nierhaus.
Na 286? reunião plenária, sessão de 24 de Abril de 1991, o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o parecer que se segue.

1. Introdução
1.1.
A proposta da Comissão de decisão do Conselho
que cria um programa relativo a um mercado de serviços de informação (lmpact II) articula-se directamente
com a decisão do Conselho de 26 de Julho de 1988
relativa à execução de um plano de acção bienal para
a criação de um mercado de serviços de informação
(lmpact I) e dá continuidade a uma política comunitária
de promoção de um mercado comum da informação já
iniciada no início dos anos setenta com uma decisão
do Conselho de Ministros de promoção da prestação
e utilização de informação com o apoio de acções
coordenadas da Comunidade e dos Estados-membros.

1.2.
Entre 1975 e 1983, foi prestado apoio, fundamentalmente, à criação de uma rede, ao desenvolvimento de bancos de dados e à ultrapassagem das barreiras linguísticas, no decurso de três planos de acção
sucessivos. No plano quinquenal subsequente, de 1984
a 1988, definiu-se como objectivo o desenvolvimento e
a promoção do mercado da informação na Europa, o
melhoramento da disponibilidade e acessibilidade da
informação e, ainda, a promoção da utilização de novas
tecnologias na elaboração e aproveitamento de produtos e serviços de informação.

1.3.
O Comité tem-se pronunciado repetidamente
sobre esta matéria, exprimindo, mormente nos pareceres emitidos em Março de 1984 e Junho de 1986, a
sua aprovação de princípio dos objectivos e acções
da Comunidade. As conclusões fundamentais naqueles
pareceres reflectidas mantêm a sua validade, podendo,
portanto, ser invocadas em suprimento do presente
parecer.

realização do mercado interno faz da existência e funcionamento de um mercado de serviços de informação
um dos factores cruciais de preservação e melhoramento da competitividade comunitária no mercado
mundial, quer no que se refere à competitividade do
mercado da informação propriamente dito quer no que
se refere à importância da informação para todos os
ramos da economia.
Verifica-se, ainda, que quase todos os sectores da sociedade dependem do recurso a serviços de informação,
circunstância que a proposta da Comissão toma em
conta.
2.2.
Acções comunitárias são especialmente indicadas porque:
— a ordem de grandeza dos serviços de prestação de
informações na Europa é, ainda, inferior à dos EUA,
se bem que se detecte ligeira recuperação,
— o mercado japonês está, também, em forte expansão, podendo, portanto, em não sendo envidados
esforços especiais, disputar a posição do mercado
europeu,
— na dispersão provocada pelas barreiras linguísticas,
jurídicas e técnicas se há-de ver uma desvantagem
concorrencial específica do espaço económico europeu, desvantagem em última análise só transponível
à custa de um esforço comum de todos os Estados
comunitários,
— importa aplanar os desequilíbrios entre regiões desenvolvidas e regiões desfavorecidas da Comunidade, com a forte clivagem Norte/Sul, designada e
prioritariamente no plano nacional, mas também
através de acções pancomunitárias.

2. Observações na generalidade
2.1.
À proposta da Comissão, ora presente, de um
novo programa de acção comunitário dá o Comité, de
novo, acolhimento vincadamente positivo, pois a plena

(J) JO n? C 53 de 28. 2. 1991, p. 65.

3. Observações na especialidade
3.1.
Apraz, muito em particular, registar, relativamente ao lmpact 1, o aumento da dotação financeira,
que passa para 100 milhões de ECU a financiar pela
Comunidade. Somando-lhe as participações próprias
dos participantes nos projectos cooperativos, chega-se
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a um total de, ainda assim, cerca de 225 milhões de
ECU. Levando, porém, em linha de conta os ambiciosos
objectivos do programa e sabendo-se que os referidos
recursos se repartem por cinco anos, conclui-se que a
dotação prevista, se peca, é por modéstia.
3.2.
Tomando por base a experiência do Impact 1,
cumpre acautelar que se mantenham em proporção
razoável o montante das ajudas e o trabalho administrativo exigido aos participantes. Como é de esperar que,
agora no âmbito do Impact 2, continuem a estar longe
de poder ser deferidos todos os projectos com interesse,
importaria garantir, através de consultas preambulares
ao processo de requerimento, que não chegassem a
realizar-se os gastos administrativos preparatórios de
projectos cujas hipóteses fossem, desde logo, mínimas.
Além disso, teria especial utilidade para as pequenas e
médias empresas e para outros organismos não governamentais eventualmente elegíveis que a própria despesa ligada ao processo de requerimento fosse objecto
de subvenção.

3.3.
O Comité reputa extremamente importantes e
úteis os trabalhos do Observatório, acolhendo, pois,
com agrado o prosseguimento dessas tarefas no âmbito
da linha de acção. No entanto, espera-se que seja substancialmente melhorada a divulgação dos resultados.
O alargamento da rede de correspondentes nacionais e
a ampliação das relações com as organizações profissionais europeias e nacionais do mercado da informação
oferecem boas possibilidades para o efeito. Neste contexto, é absolutamente imperativo precaver que o relatório anual a elaborar pelo Observatório, além de distribuído ao Conselho e ao Parlamento, o seja também ao
Comité Económico e Social.

3.4.
O Comité vê igualmente na eliminação das
barreiras administrativas e jurídicas (linha de acção 2)
uma tarefa importantíssima, que só poderá ser levada
a bom porto através da cooperação entre os organismos
da Comunidade e os serviços nacionais. Apraz, nesses
termos, ver mantido o Grupo Consultivo Jurídico. A
área de competência deste grupo haveria, todavia, de
extravasar da documentação de questões jurídicas e
condições gerais e da elaboração de directrizes para a
estrutura de acordos contratuais, passando a abranger
a elaboração de propostas de alterações necessárias do
ordenamento político-administrativo, de molde a poder
contribuir para a necessária harmonização das legislações nacionais e europeia nos casos em que obstam
ao alargamento válido do mercado comunitário da
informação. Terão de ter a primazia, nesse processo,
imperativos como o da protecção de dados pessoais
contra o acesso indevido e o da protecção da propriedade intelectual.
Aprova-se também, em vista de melhor tradução prática
dos respectivos resultados, o alargamento do grupo
consultivo jurídico através da participação de serviços
públicos e de agentes importantes do mercado.
3.5.
A organização do sistema de informação
segundo critérios de convivialidade (facilidade de utili-
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zação) é uma valência importante da estratégia comunitária global de promoção do mercado da informação.
Prioritários são, pois — além mesmo das fronteiras do
programa Impact — no entender do Comité:
— a montagem de uma rede infra-estrutural comunitária de serviços integrados (ISDN),
— a normalização das interfaces e dos terminais, tendo
como objectivo terminais unitários para o máximo
de serviços possível,
— a simplificação do acesso às informações buscadas,
graças à optimização da ergonomia do «software»,
possibilitando ao leigo a utilização directa de arquivos informáticos disponíveis,
— métodos simplificados de facturação, especialmente
para o pequeno utilizador, por exemplo através de
serviços de informação de tipo Kiosk,
— a ampliação de sistemas de videotex existentes e a
uniformização das normas, possibilitando, mormente às pequenas e médias empresas (PME) e aos
indivíduos, acesso em conta a arquivos informáticos, mesmo além-fronteiras,
— a criação, na área linguística, de ferramentas para
redução de barreiras linguísticas (registos multilingues, tradução automática e similares).
3.6.
O Comité acolhe também com satisfação a atribuição, no âmbito da linha de acção 3, de importância
prioritária à formação e à formação contínua dos que
lidam com informação electrónica. O acesso a baixo
custo de determinados sectores, como os professores,
os formadores, os estudantes universitários e liceais, às
bases de dados, combinado com a provisão de material
de ensino e informação, serviria o propósito de aumentar a qualificação e a dimensão do lado da procura.
Seria conveniente prever as correspondentes ajudas
financeiras comunitárias, eventualmente em conjunção
com outros programas da Comunidade.
3.7.
A experiência do Impact 1 aconselha a melhoria
das ajudas à participação das pequenas e médias empresas e dos organismos não governamentais (por exemplo
organizações de trabalhadores e empregadores, associações de consumidores ou de deficientes) no programa : em particular, no que se refere à consultoria e
apoio na elaboração de propostas, à busca de parceiros
e, ainda, à redução dos tempos de tramitação.
Neste contexto, o Comité confirma ser de avaliar positivamente a ficha de impacto.
3.8.
O Comité regista, entretanto, com pesar que,
também no programa ora presente, continuam sem
se vislumbrar os contornos exactos de uma estratégia
comunitária global, consequente e concertada com as
autoridades nacionais, relativamente à importância e à
promoção de um mercado comunitário da informação.
3.9.
Igualmente merecedora de crítica é a circunstância de o programa jacente não desenvolver temáticas
que são condicionantes, como a protecção de dados
relativos à pessoa, a dependência crescente dos serviços
de informação (por exemplo em caso de avaria), a
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influência da alteração das formas de obtenção de informação nos objectivos da instrução escolar e profissional, a valência social dos diferentes sectores da informação (com referência, nos termos da linha de
acção 4, por exemplo, às organizações de trabalhadores
e de empregadores, associações de deficientes, de consumidores ou outras), etc, questões já suscitadas pelo
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Comité no seu parecer de 1984 sobre esta problemática,
em que destacava a sua importância essencial na definição de prioridades.
3.10.
O Comité Económico e Social espera que as
conclusões aqui expostas sejam devidamente ponderadas pela Comissão nos passos seguintes.

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN

Parecer sobre a alteração da proposta de directiva do Conselho relativa à imputação dos
custos das infra-estruturas de transporte a veículos pesados de transporte de mercadorias
(91/C 159/07)
Em 13 de Março de 1991, o Conselho solicitou, nos termos do disposto no artigo 198? do
Tratado, o parecer do Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
A Secção dos Transportes e Comunicações, incumbida da preparação dos trabalhos do
Comité sobre esta matéria, emitiu parecer em 10 de Abril de 1991, sendo relator Robert
Moreland.
Na 286? reunião plenária (sessão de 24 de Abril de 1991), o Comité Económico e Social
adoptou por maioria e 3 abstenções o seguinte parecer.

1. Introdução

— receitas fiscais suficientes em cada Estado-membro,

1.1. Em 1986, a Comissão apresentou um documento i1) relativo à eliminação das distorções de concorrência no transporte de mercadorias: estudo das
imposições sobre os veículos, das imposições sobre os
combustíveis e das portagens. O Comité Económico e
Social (2) concordou, em princípio, com os objectivos
da Comissão quanto à futura tributação dos veículos
de transporte de mercadorias, nomeadamente:

— livre circulação das pessoas e das mercadorias na
Comunidade,

— harmonização das condições de concorrência, tanto
no interior de cada modo de transporte como entre
os diversos modos entre si,
— repartição dos custos económicos globais da infra-estrutura rodoviária pelos utentes,
(•) Doe. COM(86) 750 fin.
(2) JO n? C 232 de 2. 7. 1987.

— acordos razoáveis em matéria de trânsito com países
não membros.

No seu relatório, aprovado por unanimidade, o Comité
sublinhou, inter alia, que:
— as distorções de concorrência deveriam ser eliminadas até 1992,
— neste contexto, importaria chegar a acordo quanto
às estruturas fiscais, a fim de assegurar que pelo
menos os custos marginais fossem cobertos,
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— a imposição com base no princípio da «territorialidade» seria uma solução razoável a longo prazo
mas levantaria problemas de ordem prática,
— todas as portagens deveriam ser abolidas, excepto
nas pontes, barcos de passagem (« ferries ») e túneis,
no termo das disposições contratuais,
— a solução escolhida não deveria agravar a complexidade do sistema de tributação nem tornar mais
pesadas as formalidades administrativas.
1.2.
Seguidamente, a Comissão apresentou, em 1987,
uma primeira proposta de directiva relativa à imputação dos custos das infra-estruturas de transporte a
veículos pesados de mercadorias [doe. COM(87) 716
final]. O Comité (*) emitiu parecer sobre esta proposta
e afirmou no seu relatório, aprovado por maioria, que:
— a longo prazo, deveria ser adoptada regulamentação
que tivesse em conta os custos económicos e sociais
de cada um dos modos de transporte,
— a aplicação do princípio da territorialidade poderia
conduzir à harmonização das condições de concorrência, bem como à imputação dos custos da
infra-estrutura rodoviária aos utentes reais, devendo
obviamente aplicar-se o mesmo princípio ao transporte rodoviário, ferroviário e por via navegável,
— o Comité concordava com o princípio da territorialidade, embora reconhecesse que a aplicação integral deste princípio suscitaria problemas de ordem
prática.
1.3.
A Comissão acaba de alterar a sua proposta de
directiva. N o que concerne à tributação dos custos
da infra-estrutura rodoviária, a nova proposta faz a
distinção entre as auto-estradas comunitárias directamente financiadas pelas portagens e as auto-estradas
não sujeitas a portagem. Quanto à harmonização das
taxas de imposição dos veículos, a Comissão propõe
um sistema gradual, a fim de que, no início de 1992,
sejam fixadas taxas mínimas de imposição para as
diversas categorias de veículos de mercadorias, que
serão aumentadas em 1993 e em 1994. A partir de 1995,
as taxas de imposição dos veículos e os direitos sobre
o gasóleo deverão ser proporcionais aos custos da infra-estrutura rodoviária e, sempre que necessário, gradualmente aumentados até finais de 1999, altura em que a
Comissão espera dispor de dados exactos sobre o
impacto dos custos da infra-estrutura rodoviária. Deste
modo, haverá um aumento gradual na cobertura dos
custos da infra-estrutura rodoviária, assegurando-se
que, a partir do ano 2000, os veículos comerciais cobrirão os custos da infra-estrutura rodoviária que lhes
forem imputáveis. A fim de evitar a dupla tributação
dos veículos pelos custos da infra-estrutura rodoviária
através do pagamento de portagens, os Estados-membros terão a faculdade de reembolsar as portagens
pagas, deduzindo-as dos impostos sobre veículos.

(!) JO n? C 208 de 3. 6. 1988.
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2. Observações na generalidade
2.1.
Desde 1968 que a Comissão vem diligenciando
no sentido de se chegar a um acordo quanto à imposição
dos veículos de mercadorias. Todavia, todas as tentativas depararam com dificuldades no Conselho. O
Comité salienta, como o fez nos pareceres del986 e de
1987, que «importa encontrar uma solução para os
problemas ligados à tributação dos veículos pesados de
mercadorias se se pretender eliminar as distorções de
concorrência no contexto da realização do mercado
interno». O Comité receia que o tempo não jogue a
favor do Conselho para que lhe seja possível respeitar
a data limite de 1992.
2.2.
O Comité sublinha, por consequência, a importância do acordo previsto pelo Conselho para Junho de
1991. Reconhece, todavia, que poderá ser necessário
encontrar uma solução «razoável» e/ou «gradual»,
em vez da solução «ideal». Dado que os problemas
ocorrem, essencialmente, entre os Estados-membros, o
Comité considera que é ao Conselho que deve caber a
procura de uma solução, e não à Comissão. Entende,
pois, que a presente proposta alterada não terá necessariamente de constituir a única solução a submeter à
discussão. Uma solução simples, fundamentalmente
assente na garantia de cobertura dos respectivos custos
da infra-estrutura rodoviária, seria uma alternativa possível.
2.3.
A proposta da Comissão só em parte levou
em conta as observações formuladas pelo Parlamento
Europeu e pelo Comité Económico e Social. Com efeito,
diz exclusivamente respeito aos veículos de transporte
de mercadorias com um peso máximo autorizado igual
ou superior a 12 toneladas. A inclusão de outros sistemas de transporte numa política global de imputação
dos custos da infra-estrutura rodoviária, proposta pelo
Comité, continua em aberto.
2.4.
O Comité verifica que a Comissão se refere às
propostas de alteração apresentadas pelo Parlamento
Europeu sem fazer qualquer menção às alterações que o
Comité propôs fossem introduzidas na proposta inicial.
Embora se afigure que algumas das alterações terão sido
ultrapassadas pelas modificações da própria Comissão,
outras há cuja relevância se mantém, pelo que serão
reiteradas nas observações na especialidade.
2.5.
O Comité é do parecer que o Conselho deveria
ter em conta os seguintes factores nas diligências a
efectuar com vista a uma solução:
— em princípio, a imposição dos veículos de transporte
de mercadorias deveria cobrir todos os custos por
eles ocasionados ou, pelo menos, os custos marginais,
— o princípio da territorialidade constitui uma base
«razoável» de imposição, devendo ser o objectivo
final a atingir,
— as soluções a adoptar não deverão agravar a complexidade do sistema de tributação nem tornar mais
pesadas as formalidades administrativas.
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2.6.
Se bem que o Comité mantenha o ponto de vista
de que as portagens deveriam ser abolidas, excepto nas
pontes, barcos de passagem («ferries») e túneis, no
termo das disposições contratuais, reconhece que a sua
supressão ocasionaria dificuldades de ordem prática e
de ordem política. Todavia, a distinção entre auto-estradas com e sem portagem e a dedução das portagens cobradas dos impostos sobre veículos poderiam
conduzir à introdução de auto-estradas com portagem
nos Estados-membros. A proposta poderia incentivar
os Estados-membros a introduzirem auto-estradas com
portagem, já que, desse modo, a sua infra-estrutura de
transportes seria parcialmente financiada por outros
Estados-membros.
2.7.
O cálculo dos custos da infra-estrutura rodoviária é essencial para a futura tributação do transporte
rodoviário. A definição e o cálculo dos custos são
factores fundamentais para a imposição desta categoria
de transportes. Não pode, porém, ser encarado como
uma questão de ordem técnica da exclusiva competência da Comissão.
2.8.
O princípio da «territorialidade» seria reforçado se se atribuísse maior importância aos direitos
sobre o gasóleo do que às imposições sobre os veículos.
Há um argumento de peso a favor da cobertura dos
custos variáveis da infra-estrutura através dos direitos
sobre o gasóleo. Todavia, o valor de 245-270 ECU/
1 000 1. implica um aumento substancial destes direitos
para grande número de transportadores rodoviários de
mercadorias em alguns Estados-membros e, consequentemente, custos acrescidos. O Comité defende,
pois, um sistema progressivo.
2.9.
O sistema de tributação permite, de certo modo,
a dupla tributação. Os veículos de transporte de mercadorias que utilizam auto-estradas com portagem estão
sujeitos ao pagamento das portagens, dos direitos sobre
o gasóleo e, em parte, das taxas de imposição de
veículos. Os veículos de transporte de mercadorias de
menores dimensões são tributados com taxas e impostos desproporcionados em relação aos níveis de tributação dos veículos de transporte de mercadorias de
maiores dimensões.
3. Observações na especialidade
3.1. Introdução (novo quarto considerando)
3.1.1.
O Comité concorda com a definição de «um
certo limiar de tonelagem » e considera que seria desnecessário incluir os veículos de transporte de mercadorias
de pequenas dimensões, o que implicaria, de resto,
formalidades administrativas injustificadas.
3.2. Artigo Io.
3.2.1.
O Comité congratula-se com a alteração introduzida, que vem, nomeadamente, simplificar a directiva.
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vação formulada em relação à proposta inicial de que
a Comissão deveria rever a lista dos impostos sobre os
veículos abrangidos pela directiva.

3.4. Artigo 4o.
3.4.1.
Não está clara a razão pela qual a Comissão
entende que as modificações introduzidas são de natureza «técnica». O Comité consideraria lamentável e
contrário ao interesse público impor limitações aos
Estados-membros quanto à tomada em consideração
dos custos decorrentes da poluição quando do estabelecimento dos impostos sobre os veículos. Esta matéria
deveria ser objecto do novo artigo 109. Dado que a
alínea b) do n? 2 se refere a «taxas de estacionamento
e de tráfego urbano», as «portagens», que constituem
matéria distinta, deveriam ser objecto de uma nova
alínea, que poderia ser a alínea c) do n? 2. A anterior
alínea c) passaria, pois, a alínea d).
3.4.2.
A Secção recorda à Comissão e ao Conselho
que, no seu parecer inicial, o Comité afirmara que
«a referência aos impostos ou aos direitos específicos
«menores» deveria ser precisada (ou ampliada) a fim
de evitar qualquer abuso por parte dos Estados-membros ».

3.5. Artigo 5o.
3.5.1. A l í n e a b) d o n°. 1
3.5.1.1.
O Comité está surpreendido pelo facto de
esta alínea não ser objecto de alteração. Como afirmado
no primeiro parecer, a disposição nela contida é demasiado imprecisa.
3.5.2. N o v o n°. 2
3.5.2.1.
O Comité mantém a sua oposição às portagens (como afirmado no ponto 2.6). Não lhe parece,
todavia, que haja vantagem em substituir a anterior
redacção por uma formulação confusa (que se entende,
por exemplo, por «determinadas» auto-estradas?).
Tão-pouco está claro se as «auto-estradas» deverão
satisfazer todos ou apenas um dos critérios enunciados
(D (2) (3).

3.6. Artigo 6o.
3.6.1.
Tal como o fez no anterior parecer, o Comité
«adere expressamente ao critério da tributação dos
veículos baseada no peso máximo autorizado».

3.7. Artigo 8o.

o

3.3. Artigo 3 .
3.3.1.
O Comité constata que a Comissão não propõe a alteração deste artigo. O Comité reitera a obser-

3.7A.
Mau grado a sua total oposição às portagens,
o Comité congratula-se com a supressão da anterior
alínea b) do n? 2 do artigo 8?.
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3.8. Artigo 99
3.8.1.
Os impostos previstos para o período de transição afiguram-se a priori aceitáveis como solução de
compromisso com vista à progressiva harmonização
e tributação dos custos da infra-estrutura rodoviária.
Contudo, o Comité faz depender a sua apreciação final
duma explanação mais clara da metodologia proposta
(ver 3.11.1).
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Estado-membro, deveriam corresponder a diferentes
níveis de imposição. Caso as diferenças de custos de
infra-estrutura rodoviária sejam irrelevantes, seria de
aceitar este valor médio com vista à introdução de um
possível método uniforme e não burocrático. Haveria,
todavia, que assegurar a comparabilidade das informações fornecidas pelos Estados-membros. Poder-se-iam tomar por base os princípios contabilísticos da
Comunidade.
3.10. Artigo 11°.

3.9. Artigo 10°.
3.9.1.
O Comité dá o seu acordo de princípio a esta
proposta. Considera, porém, desejável que os Estados-membros disponham de maior flexibilidade para a
fixação das taxas.
3.9.2.
Importa clarificar a noção de « custos sociais ».
No entender do Comité, são necessárias informações
complementares sobre a natureza e o resultado do
cálculo dos custos sociais, nomeadamente dos custos
relacionados com a poluição, antes de se tomar qualquer decisão nesta matéria.
3.9.3.
O Comité está surpreendido com o facto de a
Comissão pretender apresentar um cálculo dos custos
médios da infra-estrutura rodoviária para toda a Comunidade, afastando-se, assim, do ponto de vista que
inicialmente defendera de que os custos da infra-estrutura rodoviária, por variarem de Estado-membro para

3.10.1.
Este artigo parece deixar a questão do reembolso ao critério de cada Estado-membro (o que a
legislação comunitária vigente permite) (Ver 2.6). Para
satisfazer o requisito da territorialidade, seria lógico
que o reembolso fosse obrigatório.
3.11. Anexos
3.11.1.
Para além da referência ao relatório da Agência de Energia Nuclear da OCDE de 1989 e aos coeficientes publicados pelo Ministério dos Transportes do
Reino Unido, as taxas indicadas no Anexo 2 não são
fundamentadas. São, pois, necessários dados mais completos. Uma vez que esta proposta implica o aumento
das taxas de imposição dos veículos em alguns Estados-membros, são necessárias informações complementares antes de chegar a acordo nesta matéria.
4. Observações diversas
4.1.
O Comité chama a atenção para as normas que
regem a imposição dos veículos de países terceiros nas
fronteiras comuns.

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN
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Parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema de auxílio à navegação
por rádio Loran-C i1)
(91/C 159/08)
Em 11 de Fevereiro de 1991, o Conselho, em conformidade com o disposto no segundo
parágrafo do artigo 84? do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, decidiu
consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
A Secção dos Transportes e Comunicações, encarregada de preparar os trabalhos do Comité
sobre a matéria, emitiu parecer em 10 de Abril de 1991. Foi relator Sérgio Colombo.
Na 286? reunião plenária (sessão de 24 de Abril de 1991) , o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o seguinte parecer.

O Comité aprova a proposta da Comissão, com reserva
das seguintes observações:
1. Introdução
1.1.
A proposta tem como escopo elevar o nível de
segurança da navegação marítima ao máximo actualmente possível.
1.2.
Para a obtenção deste objectivo, e enquanto se
aguarda o desenvolvimento dos sistemas de navegação
por satélite, cuja conclusão não está prevista para antes
de 1995, o sistema Loran-C foi identificado como um
dos instrumentos com melhores características de fiabilidade, o que o torna indispensável na necessária fase
de transição.
1.3.
Mesmo depois do início do funcionamento dos
sistemas de navegação por satélite, o Loran-C continuará a ser muito útil para a navegação, já que pode,
a partir de uma dimensão regional, constituir-se em um
natural complemento de base terrestre.
1.4.
Tal complementaridade com os futuros sistemas
de navegação por satélite duplicará o nível de segurança, expresso no somatório de duas tecnologias independentes entre si. Tanto mais que os sistemas de
navegação por satélite dificilmente poderão furtar-se a
uma utilização prioritariamente militar e facilmente
poderão ser obliterados pelos países beligerantes, em
caso de conflito (como aconteceu recentemente durante
a guerra no Golfo Pérsico).
1.5.
A decisão de encarar este problema a nível
comunitário, além de decorrer da exigência de aumentar o nível de segurança da navegação marítima, é azada
pela decisão da US Coastguard (Serviço de Vigilância
Costeira dos Estados Unidos) de suspender o financiamento e a manutenção do pessoal em todas as estações
Loran-C situadas fora dos Estados Unidos. A decisão
prevê, ainda, a suspensão deste serviço a partir de
1994 e a cedência total (ou parcial) dos aparelhos, sem
encargos, aos países onde estão instalados.

(') JO n? C 53 de 28. 2. 1991, p. 71.

1.6.
A tecnologia que está na base do sistema
Loran-C, além de implicar custos de gestão mais modestos do que os sistemas hoje conhecidos, apresenta as
maiores características de precisão; e o sistema pode,
além disso, ser facilmente expandido, permitindo a
criação de redes regionais aptas a cobrir totalmente o
espaço europeu. Existe no mercado uma ampla disponibilidade de instrumentos de alta precisão a preços relativamente modestos relativamente à segurança que
garantem (a partir de $ 1000 é possível adquirir um
instrumento com óptimas condições de garantia e precisão).

1.7.
O Loran-C funciona segundo o princípio de
medição das diferenças entre os tempos de chegada de
impulsos de energia de radiofreqüência emitidos por
transmissores que podem estar a centenas de milhas
uns dos outros.

1.8.
Mesmo, se, actualmente, a tecnologia do
Loran-C já permite dispor, no mesmo instrumento, de
outras informações (velocidade da embarcação, pré-estabelecimento de uma rota entre dois pontos náuticos
com sinalização automática dos desvios de rota, e t c ) ,
não há dúvida de que a sua maior qualidade reside na
segurança. É uma tecnologia que permite que qualquer
embarcação possa fornecer a qualquer momento a sua
posição com uma precisão notável, facilitando assim as
operações de socorro necessárias, mesmo na perspectiva
de um, previsível, desenvolvimento rápido da navegação de recreio.

1.9.
A tecnologia de Loran-C não está coberta por
patentes exclusivas, o que permitirá, no futuro, um
contínuo aperfeiçoamento destes instrumentos, contribuindo, conjuntamente com o uso dos sistemas visuais
de navegação (faróis e bóias, e t c ) , para aumentar o
nível de segurança da navegação marítima.

1.10.
Acresce que o sistema Loran-C, além das missões que desempenha no âmbito da segurança da navegação marítima, pode ser desdobrado para uso terrestre
e aéreo.
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2. Conservações do Comitê

2.1.
l^eranteoquadro^eralacimadesenhado,deve
c o n s i d e r a r s e p o s i t i v a m e n t e o ob^ectivoda segurança
máxima da navegação m a n t i m a e d a protecção do meio
ambiente marinho.

2.2.
A secção considera tundamentalqueodesenvoP
vimento do sistema Lor^^^C, tecnologia, alias, proposta
pelos p r o p n o s E s t a d o s m e m b r o s , a t r i b u a aos or^anis
mos comunitários um papel de coordenação das várias
iniciativas e deencora^amento activo departicipação
cadáver mais ampla dos Estadosamvel europeu.

2,21
Alem da cobertura de áreas cada ve^ mais
amplas,eimportantealcançar umadistribuiçãomais
racionaleequdibrada dos custos entre os vários utili^aD
d o r e s e o s Estados

l^Cló-9^

2,2,2,
Com eteito,emboraatecnologia de navegação
por satélite se^a a mais adaptada a uma cobertura
g l o b a l , o s o m a t o r i o de várias ^onas também pode torD
nar o sistema em análise capa^ de cobrir áreas que
s u p e r e m a p r ó p r i a dimensão europeia,
2,^,
Caianto a prioridades, o Comité considera
n e c e s s á n a a s o l u ç ã o dos problemas existentes na área
do mediterrâneo oriental, t^ace à desactivação da
estação de Kargaburun, na Turquia, que dei^a sem
cobertura uma importante ^ona de navegação,
2,4,
C^ Comité considera merecedora de t o d o o a p o i o
a a c ç ã o de coordenação da Comunidade Europeia ten
denteagarantirodesenvolvimento de um sistema comD
p a t í v e l e a a d e s ã o ao mesmo do maior número possível
de Estados europeus.
Considera esta acção como um factor fundamental para
a s e g u r a n ç a d a n a v e g a ç ã o marítima n a E u r o p a e n a s
águas adjacentes.

Peito em Bruxelas, e m 2 4 d e Abril de 1991,

Parecer s o b r e a C o m u n i c a ç ã o da Comissão i n t i t u l a d a ^ R u m o a S i s t e m a s e S e r v i ç o s ã E s c a l a
Europeia — Livro Verde sobre uma abordagem comum no domínio das comunicações por
satélite na Comunidade Europeia
(91^C 1^9^09)
Em 29 de Novembro d e ! 9 9 t l , a C o m i s s ã o das Comunidades Europeias decidiu, nos termos
do artigo 1 9 8 ^ d o Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia consultar o
Comité E c o n ó m i c o e S o c i a l s o b r e a C o m u m c a ç ã o da Comissão supramencionada,
A Secção d o s l r a n s p o r t e s e C o m u n i c a ç õ e s , encarregada de preparar os trabalhos do Comité
sobre esta matéria, emitiu parecer em l O d e Abril de 1991, sendo relatora]ocelvnBarrow,
N o decurso da 286? reunião plenária (sessão d e 2 4 d e Abril de 1 9 9 1 ) , o C o m i t é E c o n ó m i c o e
Social adoptou por unanimidadeoseguinte parecer.

1,
Capacete de propostas q u e a C o m i s s ã o submeteu
a p a r e c e r d o Comitê visa t a c i h t a r e m c e n t i v a r a u t i l i
^ação das comunicações por satélite, Tendo passado
por umdesenvolvimento espectacular durante o s ú l t i
mos a n o s , a m e d i d a q u e a C o m u m d a d e Europeia se vai
aproximando do mercadoaescala europeia de 1992, as
comunicações por satélite v ã o s e tornando um elemento
vital para os serviçoseredes transeuropeus indispensá^
veisaomercadounicoeadimensãocontmentalmais
amplaquetem vindoaconstruirseapartirdasalteD

raçõesrevolucionánasocorridasnaEuropaCentrale
Oriental,
2,

Introdução

2,1,
Nos últimos anos, a tendénciadommante nas
telecomunicações (na radiodifusão inclusive), a nível
mundial, tem sido a liberalização e a privatização.
Alguns dos Estadosmembros aboliram os respectivos
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monopólios nacionais de telecomunicações e criaram
um organismo regulador independente para licenciar
os antigos monopolistas e outras organizações para
competirem tanto no sector do equipamento como no
dos serviços. No Reino Unido, por exemplo, o governo
tornou os Correios independentes das Telecomunicações, em 1981, para, em 1984, privatizar a «British
Telecom » e criar o « Office of Telecommunications »
para regulamentar o fornecimento em concorrência de
serviços e equipamento por uma série de empresas, a
« British Telecom » inclusive. Na França, na Alemanha
e nos Países Baixos, por exemplo, as administrações
das telecomunicações passaram a sociedades e foram
dados passos no sentido de separar a função operacional da função regulamentadora. Como era de esperar,
o principal objectivo do organismo regulamentador é
criar as condições para a entrada no mercado, para
garantir que o antigo monopolista não domine a nova
situação.

2.2.
Na Europa, os satélites que, comparativamente
com o sector terrestre, veiculam uma pequena parte do
tráfego de telecomunicações, não foram grandemente
afectados por tais mudanças, por razões técnicas e
administrativas. Um problema adicional foi ter, em
muitos casos, sido necessário impedir a liberalização
por razões de coordenação internacional.

2.3.
No entanto, os satélites podem oferecer significativas vantagens técnicas e económicas relativamente
às ligações terrestres. Um circuito de rede de satélites
consiste basicamente no segmento terrestre (incluindo
o emissor e o receptor) e num segmento espacial (o
satélite). As estações terrestres podem ser postas a funcionar muito rapidamente, para o curto prazo e para
um pequeno volume de tráfego, quando seja anti-económico instalar uma ligação terrestre. Podem adaptar-se
às necessidades do utilizador em vez de se conformarem
com as redes por cabo existentes.

2.4.
Além disso, em algumas circunstâncias os satélites são os únicos meios de comunicação existentes. O
exemplo mais óbvio é a comunicação «ponto-a-multiponto» por satélite, como a radiodifusão, em que
o sinal é distribuído simultaneamente a todas as casas
numa zona de cobertura mais vasta do que a abrangida
pela radiodifusão terrestre e são prestados serviços multicanal sem necessidade de instalação de cabos. Este
tipo de distribuição multiponto é igualmente útil para
a difusão de dados, especialmente da informação financeira.
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ponto que servem a Comunidade na sua globalidade ou
não tenham existência legal ou apenas existam segundo
formas que impedem a sua utilização mais económica.
2.6.
Note-se que a maior parte dos sistemas reguladores nacionais e internacionais dos satélites foram
concebidos nos anos setenta de acordo com as características técnicas e económicas das aplicações de satélite próprias do tempo. Os satélites actuais ou são
muito mais potentes ou podem permitir tirar partido de
avanços tecnológicos que possibilitam o acesso a eles
de transmissores e receptores relativamente pequenos.
2.7.
A Comissão pretende garantir que os Estados-membros tenham em conta as novas circunstâncias
na linha do que estabelece o Tratado de Roma e,
especialmente, o Livro Verde sobre as Telecomunicações de 1987. il)
2.8.
Para a Comissão, trata-se de uma oportunidade
para (i) eliminar as barreiras à entrada no fornecimento
de satélites e de serviços de satélite, (ii) reduzir os custos
e (iii) possibilitar configurações de rede orientadas para
o utilizador mais flexíveis.
2.9.
Visa, também, reduzir ao mínimo possível, ou
mesmo cercear, o conflito de ópticas entre organizações
nacionais que possa vir a impedir a cooperação intracomunitária e até fazer fracassar a eficácia da Comunidade enquanto tal na concorrência com outros países
(por exemplo, os E.U.A.).
3. Observações na generalidade
3.1.
O Comité apoia as propostas constantes do
Livro Verde sobre as comunicações por satélite em
função da necessidade de se explorar todo o potencial
de tecnologia e de serviços de comunicações por satélite
existente na Europa. A liberalização e a separação das
funções operacional e regulamentadora são, na opinião
do Comité, requisitos indispensáveis para conseguir tal
desiderato.
3.2.
O Comité concorda com o que é afirmado pela
Comissão (Livro Verde sobre as comunicações por satélite, pág. 95 da versão em português):
« Para alinhar a regulamentação sobre o acesso ao
— e o fornecimento do — segmento especial pela
política geral de telecomunicações da Comunidade,
há que insistir num conjunto de princípios básicos;
— o princípio do acesso aberto e eficiente, com
base em procedimentos objectivos, transparentes e não discriminatórios,
— separação clara das funções regulamentadora e
operacional,

2.5.
Muitas das actuais regulamentações nacionais
não permitem o aproveitamento de todo o potencial de
vantagens técnicas e económicas. Impedem, além disso,
a comercialização directa da capacidade de satélite aos
utilizadores. Ora cada uma das regulamentações nacionais ora a incompatibilidade entre duas ou mais regulamentações nacionais têm feito com que as redes multi-

— aplicação plena das disposições do Tratado de
Roma, em especial das regras de concorrência. »
(') «Rumo a uma Economia Dinâmica — Livro Verde sobre o
desenvolvimento do Mercado Comum dos serviços e equipamento de telecomunicações» [doe. COM(87) 290 (Livro
Verde de 1987)].
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3.3.
Outra afirmação da Comissão (Livro Verde
sobre as comunicações por satélite, pág. 112 da versão
em português) com a qual o Comité está de acordo, é:
« Um princípio fundamental da reforma deve ser o
estabelecimento de procedimentos objectivos, transparentes e não discriminatórios e a separação clara
das funções regulamentadora e operacional, tanto
no que diz respeito ao fornecimento e utilização do
segmento terrestre como no que diz respeito ao
acesso ao — e ao fornecimento do — segmento
espacial.»

3.4.
Para se conseguirem « procedimentos objectivos,
transparentes e não discriminatórios» é fundamental
que haja uma clara separação das funções regulamentadora e operacional. É muito particularmente o caso
quando se trata do acesso irrestrito à capacidade de
segmento espacial.

3.5.
O Comité concorda ainda com o que é dito pela
Comissão a páginas 95 e 96 do Livro Verde, na versão
em português:
« Os Estados-membros são obrigados a exercer a
sua influência para conseguirem uma aplicação dos
acordos internacionais em conformidade com o
Tratado ou uma alteração desses acordos. O potencial de conflito que pode resultar da situação actual
no que respeita às regras do Tratado pode ser
demonstrado citando os princípios definidos nas
orientações da Comissão relativas à aplicação das
regras comunitárias da concorrência no sector das
telecomunicações, no que se refere à aplicação dos
artigos 85? e 869 aos satélites:
.... os acordos entre Organizações de Telecomunicações (OT) relativos à exploração de sistemas de
satélites, no sentido mais amplo, estão abrangidos
pelo artigo 859. No que se refere à capacidade
segmento-espaço, as OT são concorrentes entre si,
quer reais, quer potenciais. Ao agruparem total
ou parcialmente as suas vendas de capacidade de
segmento-espaço, podem restringir a concorrência
entre si próprias... as restrições tendentes a afectar
a capacidade de concorrência de terceiros são susceptíveis de excluir a possibilidade de ... uma
isenção. Deve igualmente examinar-se se tais acordos reforçam qualquer posição dominante individual ou colectiva das partes, o que pode igualmente
excluir a concessão de uma isenção. Em especial,
pode ser este o caso se o acordo dispõe que as partes
são distribuidoras exclusivas da capacidade de segmento-espaço proporcionada pelo acordo...»
« É igualmente pouco provável a concessão de uma
isenção quando o acordo tem por efeito reduzir
substancialmente a oferta num mercado oligopolista
e ainda mais claramente quando um efeito do
acordo consiste em impedir que o único concorrente
potencial de um fornecedor dominante num dado
mercado ofereça os seus serviços de uma forma
independente. Isto pode resultar numa violação do
artigo 869...»
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3.5.1.
Para a Comissão (Livro Verde, pág. 104 da
versão em português) os Estados-membros deveriam
trabalhar no sentido de ser feita a revisão integral da
Convenção Eutelsat, e acrescenta-se:
«Essa reapreciação deveria incluir, para além das
medidas anteriormente especificadas, a revisão
necessária para possibilitar:
— acesso directo ao segmento espacial da Eutelsat,
de longe o mais utilizado pelos serviços domésticos por satélite na Europa,
— plena independência comercial e comercialização directa do segmento espacial da Eutelsat
junto dos utilizadores,
— ajustamento das disposições relativas ao financiamento e à adesão de novos membros, conforme necessário,
— ajustamento dos acordos de modo a ficarem
totalmente em concordância com as obrigações
dos Estados-membros decorrentes do Tratado
[de Roma], em especial as regras de concorrência
— designadamente no que diz respeito ao tratamento futuro das disposições relativas aos danos
económicos e dos procedimentos de coordenação técnica e à transparência em relação aos
financiamentos cruzados, sempre que ocorram. »
3.5.2.
No que diz respeito às medidas referidas em
3.5.1, é parecer do Comité que:
— deveria ser autorizado o acesso directo ao segmento
espacial da Eutelsat,
— deveria ser permitida a completa independência
comercial e a comercialização directa junto dos
utilizadores do segmento espacial da Eutelsat,
— pelas razões identificadas pela Comissão (por exemplo, nas páginas 102-103 da versão em português
do Livro Verde), deveria haver um ajustamento
urgente das disposições relativas ao financiamento
e à condição de Signatário da Eutelsat. Esse ajustamento deveria ser leal e equitativo e ter presentes
os interesses dos Estados-membros com parte relativamente reduzida de quotas de investimento na
Eutelsat. Além disso, o ajustamento deveria ser feito
num período de tempo, a estabelecer pela Comissão,
relativamente curto mas realista. Na ausência de
acordo entre os Signatários da Eutelsat no termo
desse período, o Comité considera que deveriam ser
feitos ajustamentos pela autoridade regulamentadora competente de cada Estado-membro (assumindo que a condição da separação das funções
regulamentadora e operacional já tivesse sido satisfeita),
— além disso, o processo de ajustamento da Convenção e do Acordo de Exploração da Eutelsat
deveria ser iniciado imediatamente, tendo em atenção as obrigações que cabem aos Estados-membros
no âmbito do Tratado de Roma, em particular no
que diz respeito às regras da concorrência.

N? C 159/26

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

3.6.
N o que diz respeito à lntelsat e à Inmarsat, o
Comité está de acordo com a abordagem por fases
estabelecida pela Comissão (págs. 103 e 105 da versão
em português do Livro Verde). N o entanto, em coerência com as observações feitas em 3.5.2 acima, considera
que as acções nestes domínios deveriam efectivar-se
dentro de um período de tempo curto mas, mesmo
assim, realista, especialmente no caso das medidas que
a Comissão identificou como passos imediatos a dar
no quadro das convenções e dos acordos de exploração
vigentes.

4. Observações na especialidade
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lamento de Radiocomunicações para os Serviços de
Satélites de Radiodifusão e as aplicações de radiodifusão que funcionam no âmbito dos Serviços Fixos
por Satélite) continuará a ser submetida às regulamentações específicas determinadas pelos Estados-membros em conformidade com o direito comunitário, conforme definido, em particular, na Directiva 89/552/CEE (a directiva "Televisão sem Fronteiras"). »

O Comité está de acordo e faz notar que a União
Internacional das Telecomunicações apreciará estas
matérias em 1992, estando já a Comissão e os Estados-membros a estudá-las.

4.1.
A Comissão propôs quatro grandes modificações (pág. 3 da versão em português do Livro Verde):
— liberalização completa do segmento terrestre, incluindo tanto as estações de recepção como as de
emissão e de recepção, sob reserva da aplicação
de procedimentos adequados de aprovação e de
licenciamento, desde que a implementação de salvaguardas regulamentares o justifique;
— acesso livre (sem restrições) à capacidade do segmento espacial, sob reserva da aplicação de procedimentos adequados de licenciamento que visam salvaguardar os direitos exclusivos ou especiais e as
disposições tomadas pelos Estados-membros, em
conformidade com o direito comunitário e com base
no consenso alcançado na política comunitária de
telecomunicações. O acesso deverá ser feito numa
base equitativa, não discriminatória e orientada
para os custos;
— liberdade comercial total para os fornecedores do
segmento espacial, designadamente a comercialização directa da capacidade de satélite para os
prettidores de serviços e para os utilizadores, sob
reserva do respeito dos procedimentos de licenciamento anteriormente referidos e em conformidade
com o direito comunitário, designadamente com as
regras da concorrência;
— harmonização, na medida do necessário, para facilitar o fornecimento de serviços à escala europeia.
Este aspecto refere-se em particular ao reconhecimento mútuo dos procedimentos de licenciamento
e de aprovação, à coordenação das frequências e
à coordenação relativamente aos fornecedores de
países terceiros.»
4.1.1.
O Comité concorda com estas quatro grandes
modificações propostas pela Comissão.
4.2.
No que respeita à directiva do Conselho relativa
à coordenção de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros relativas ao exercício de actividades de radiodifusão televisiva (89/552/CEE) (conhecida como a directiva « Televisão Sem Fronteiras»), a Comissão afirma (na pág. 127,
ponto 13, da versão em português do Livro Verde):
«A radiodifusão por satélite destinada ao grande
público (incluindo as aplicações definidas pelo regu-

4.3.
A Comissão identificou alguns aspectos importantes no que toca às normas de transmissão (Livro
Verde, pág. 127, ponto 14, da versão em português):
« Neste domínio é vital a necessidade de normas de
transmissão para se garantir uma interoperabilidade
básica. N o que diz respeito às aplicações de difusão
directa, a Directiva 86/529/CEE identificou a
família de técnicas de transmissão MAC como
sendo a norma aplicável.
O desenvolvimento de conceitos para a próxima
geração de satélites de difusão directa deve garantir
compatibilidade com as actividades em curso no
domínio da televisão de alta definição (TVAD —
Televisão de Alta Definição) e a sua introdução
harmonizada à escala europeia. Este facto deveria
ser tomado em consideração em acções futuras relativas às técnicas de transmissão neste domínio, em
particular nas actividades que sucederão à actual
directiva sobre o sistema MAC anteriormente referido, que caduca em 31 de Dezembro de 1991.»

4.4.
Relativamente aos requisitos normativos de
transmissão, às normas « MAC/packets » em particular,
o Comité fica na expectativa de se pronunciar em
pormenor sobre quais as medidas que será indicado
tomar para substituir a directiva «MAC-packets» e
sobre a relação com o desenvolvimento da TVAD,
em futuro parecer que será chamado a emitir sobre
propostas específicas da Comissão.

4.4.1.
Considerações semelhantes se podem fazer
relativamente à harmonização das normas para o acesso
condicionado, como no caso das emissões televisivas
cuja recepção é paga.

5. Outras Observações na Especialidade
5.1.
A Comissão propôs seis medidas para criar condições favoráveis para os serviços transeuropeus (págs.
128 a 130 da versão em português do Livro Verde):
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1) «Reconhecimento mútuo das aprovações para os
equipamentos terminais de comunicações por satélite, ...»
2) «Um procedimento comunitário relativo ao reconhecimento mútuo das licenças para as redes de satélites, ...»
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3) «Acelerar o trabalho de normalização do Instituto
Europeu de Normalização das Telecomunicações relativamente aos equipamentos de telecomunicações por
satélite »
4) «Incentivar a utilização plena da tecnologia dos
satélites nas aplicações pelos fornecedores de serviços
e pelas organizações de telecomunicações, ...»

3) «Reforço da coordenação de frequências para as
comunicações por satélite, ...»
4) « Reforço da coordenação dos Estados-membros no
que diz respeito aos serviços destinados/provenientes
a/de países não comunitários, ... »
5) «Definição específica da oferta de rede aberta —
ORA (Open network provision — ONP) no que respeita à ligação das redes de terminais de satélites, ... »
6) « Harmonização das técnicas futuras de transmissão
já identificadas para a difusão por satélite destinada ao
grande público, ...»
5.1.1.
O Comité concorda com estas seis medidas
propostas pela Comissão.
5.2.
O Comité está, também, de acordo com o lançamento das seguintes linhas de actuação (págs. 130 a 132
da versão em português do Livro Verde):
1) «Trabalhar a favor de uma revisão da convenção
Eutelsat e do seu acordo de exploração, ...»
2) « Definir uma posição comum nos foros internacionais em matéria de comunicações por satélite, designadamente no que diz respeito à Intelsat e à Inmarsat»

6. Conclusões
6.1.
Em conclusão, o Comité é do parecer de que é
imperativa a cooperação contínua entre os Estados-membros na execução das propostas contidas quer no
Livro Verde de 1987 quer no Livro Verde sobre as
comunicações por satélite e das medidas conexas, para
facilitar e estimular o completo aproveitamento do
potencial de comunicações por satélite na Europa. Por
isso, o Comité considera que, para essa execução, designadamente para a separação da função operacional da
função regulamentadora, deveria ser fixado um calendário realista pela Comissão, a quem haveria de caber
um papel activo na verificação do cumprimento daquele
calendário. O Comité sugere à Comissão que, a ser
improvável que o calendário seja cumprido por todos
os Estados-membros, pondere a melhor maneira de
atingir os objectivos de calendário, inclusivamente considerando a possibilidade de ser necessário que os Estados-membros invistam uma organização especialmente
designada para o efeito da autoridade e da responsabilidade apropriadas para levar a cabo a referida execução.
Tal organização deveria ter uma localização central e
ter poderes para cooperar e estabelecer ligações não só
com as administrações e as organizações das telecomunicações dos diversos Estados-membros como com a
própria Comissão.

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN
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Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho relativa à harmonização dos requisitos
técnicos e procedimentos aplicáveis às aeronaves civis (!)
(91/C 159/10)
Em 26 de Outubro de 1990, o Conselho decidiu, nos termos do n? 2 do artigo 849 do Tratado
CEE, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
A Secção dos Transportes e Comunicações, incumbida da preparação dos trabalhos nesta
matéria, emitiu parecer em 15 de Março de 1991. Foi relator Michael Mobbs.
Na 286? reunião plenária, sessão de 24 de Abril de 1991, o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o presente parecer.

O Comité está plenamente de acordo com a proposta da
Comissão, com a ressalva das observações que seguem.

do CES sobre o desenvolvimento da aviação civil na
Comunidade e a aplicação das regras de concorrência
aos transportes aéreos (segunda fase de liberalização)
(doe. CES 214/90 — relator: John Kenna).

1. Introdução
1.1.
Sendo a proposta em análise uma directiva-quadro, o Comité não se debruçou sobre os aspectos
técnicos de pormenor, antes centrando os seus esforços
na análise do contexto, do método global de trabalho
e — em especial — das principais partes interessadas.
1.2.
A livre circulação de aeronaves, ou seja, a transferência de registo [objecto, no que se refere a navios,
do doe. COM(90) 219 — ver doe. CES 949/90 fin] na
Comunidade Europeia, encontra-se actualmente limitada, devido sobretudo à inexistência de um corpo
comum de normas técnicas relativas a certificação, operação e manutenção de aeronaves.
1.3.
Por este facto, as aeronaves transferidas de um
registo nacional para outro são frequentemente sujeitas
a modificações demoradas e onerosas. Os voos internacionais normais não são, contudo, afectados, já que a
aprovação de uma aeronave por um dado país lhe
permite, de harmonia com as regras da OIAC, voar
para outros países.
1.4.
A diversidade de normas técnicas pode igualmente determinar diferenças nos padrões de segurança,
do que poderá resultar uma disparidade de custos de
fabricação, manutenção e operação de aeronaves.
1.5.
A directiva ora em análise reporta-se aos aspectos da segurança da aviação civil que se prendem com
a navegabilidade, a autorização de operação e a manutenção de aeronaves, motores e outros equipamentos
de aeronaves, e com os organismos responsáveis pela
aprovação das entidades que executam estas tarefas. A
directiva proporciona um enquadramento que permitirá preservar o nível mais elevado de normas de segurança praticado nos Estados-membros e torná-lo extensivo a toda a Europa. A este respeito, vejam-se o capítulo 3 e as partes relevantes do ponto 7.1 do parecer

0) JO n? C 270 de 26. 10. 1990, p. 3.

1.6.
Todos os Estados-membros participam actualmente na Organização das Autoridades Comuns da
Aviação [Joint Aviation Authorities (JAA)], criada sob
os auspícios da Conferência Europeia da Aviação Civil
[European Civil Aviation Conference (ECAC)] para
desenvolver uma perspectiva europeia comum relativamente à segurança dos transportes aéreos.

Esta situação deveria ser acolhida favoravelmente:
i) pela Comissão, já que tornará mais fáceis as discussões entre a Comunidade Europeia e a AECL sobre
esta matéria,
ii) pela Dinamarca, pois tornará possível a aplicação
de um conjunto de normas à SAS, que se encontra
actualmente na difícil situação de, sendo também
propriedade da Noruega e da Suécia, ter que pautar-se por regras comunitárias.

1.7.
A JAA elabora códigos e procedimentos técnicos
[Joint Aviation Requirements — Requisitos Comuns
da Aviação (JAR)] aplicáveis ao transporte aéreo na
Europa. Alguns desses códigos, os que têm a ver com
a certificação de aeronaves, motores e outros produtos
aeronáuticos, estão concluídos e foram publicados.
Outros códigos respeitantes aos aspectos da operação,
manutenção e licenciamento estão em preparação.

1.8.
A actual eficácia da JAA poderia ser limitada
pelo facto de ser um convénio de carácter puramente
voluntário a que falta enquadramento jurídico.

1.9.
A directiva em apreço pretende reforçar a JAA
ao tornar compulsivo este convénio voluntário através
da sua incorporação na legislação comunitária. Isto
exigirá dos Estados-membros que adoptem códigos
comuns de requisitos técnicos para a aviação civil e que
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adiram aos requisitos e procedimentos administrativos
da JAA. As dilações na transposição dos JAR para a
legislação nacional podem causar problemas de eficácia
dessas medidas harmonizadas. Para evitar que esse problema surja, o Comité recomenda que a proposta tenha
a forma de regulamento e não de directiva.

1.10.
Os requisitos e procedimentos abrangidos pela
directiva são especificados em lista constante do
Anexo 2 e precisarão de ser regularmente revistos em
função da experiência de aplicação e do progresso
técnico. Para tanto, propõe-se que a Comissão tenha
poderes para adoptar essas alterações com a assistência
de um comité composto por representantes dos Estados-membros versados em matérias de aviação. Para o
Comité, não deveriam ser outros senão os representantes nacionais na JAA.

1.11.
Importa, aqui, voltar ao documento respeitante
a « Uma Indústria Aeronáutica Europeia Competitiva »
[doe. SEC(90) 1456, de 23 de Julho de 1990] e sumariar
algumas das observações nele tecidas:

de directiva, o Comité sugere que tal comité seja de
regulamentação, aplicando-se, assim, o procedimento III.a) da Decisão do Conselho relativa aos procedimentos de comité (87/373/CEE). De acordo com este
procedimento, as regras de decisão por maioria qualificada nos termos previstos no n9 2 do artigo 1489 do
Tratado aplicam-se ao processo de decisão no comité,
podendo as propostas assim aprovadas entrar imediatamente em execução.
2.1.2.
No caso de o comité não aprovar a proposta
da Comissão por maioria qualificada, a proposta é
submetida ao Conselho, que decide por maioria qualificada. A não ser que, no prazo de três meses, o Conselho
decida diferentemente por maioria qualificada, as propostas podem automaticamente ser adoptadas pela
Comissão.
2.1.3.
A constituição do comité é fundamental. Dado
tratar-se de matéria técnica e de segurança, o comité
deverá integrar os representantes dos Estados-membros
na JAA.

2.2.
i)
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Custos: os excessos provocados por ocorrências de
duplicação de esforços têm de ser evitados.

ii) Normalização e certificação: a indústria americana
não é prejudicada por diferenças de normas técnicas; o mesmo deverá acontecer com os Europeus.
iii) Normalização: o acordo entre a Associação Europeia dos Construtores de Material Aerospacial
(AECMA) e o Comité Europeu de Normalização
(CEN) está já a dar bons resultados.
iv) Certificação: a Comissão pretende reforçar o trabalho desenvolvido pela JAA.

1.12.
É importante evitar a duplicação de trabalho
em virtude dos elevados padrões de segurança que são
exigidos na aviação, a qual requer quantidade substancial de pessoas com elevada qualificação técnica, que
escasseiam. É importante, pois, que não se criem mais
comités, grupos de estudo, e t c , por poderem vir a
duplicar desnecessariamente trabalho que já está a ser
realizado de maneira eficiente.

Cooperação Técnica

Internacional

2.2.1.
Os organismos internacionais mantêm entre si
contactos estreitos no sentido de facilitar a importação
e a exportação de aeronaves. Fora da Europa, as normas
internacionais tendem a ser estabelecidas pela Administração Federal de Aviação [Federal Aviation Administration (FAA)], na América. A longo prazo, o objectivo
é que todos os países aceitem normas técnicas comuns.
Tanto os fabricantes de ambos os lados do Atlântico
como a JAA e a FAA têm vindo a trabalhar em conjunto
com vista a poderem vender e operar aeronaves no
respeito de uma norma comum mundial.
2.2.2.
A FAA não se faz pagar pelos seus serviços.
Para alguns fabricantes europeus, isso significa vantagem para os fabricantes dos E.U.A. em matéria de
custos. O Plano Estratégico da FAA de Agosto de 1990
(« FAA Strategic Plan — August 1990 ») estabelece como
objectivo « ser financiada pelos utilizadores » por meios
apropriados.
2.2.3.
Poderá, por isso, considerar-se que o tratamento dos custos precisa de ser revisto para se alcançar
a lealdade de concorrência, primeiro na Europa, a nível
mundial depois.
2.3. O Futuro

2. Observações na generalidade

23A.
A Comissão refere-se, na fundamentação
(«Exposé des motifs»), na página 4, n9 7, terceiro
parágrafo, a uma Autoridade Europeia da Aviação Civil
única («autorité européenne unique, competente en
matière d'aviation »).

2.1. O Estatuto do Comité
2.1.1.
A preferência da Comissão vai para que seja
um comité de natureza consultiva, tal como está previsto no Artigo 119, e compreende-se que assim seja em
função do método geral de funcionamento da Comissão. No entanto, dada a natureza técnica altamente
especializada do domínio contemplado pela proposta

2.3.2.
É de considerá-la um objectivo meritório,
desde que se trate de um organismo regulador. Deve
reconhecer-se, no entanto, que não é possível chegar a
tanto no futuro imediato e que a evolução terá de ser
feita passo a passo, dada a importância do assunto. Os
progressos que a directiva em apreço favorece não
devem, porém, ser estorvados por estas considerações.
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2.3.3.
Alguns organismos do sector da aviação gostariam de que houvesse já um compromisso firme e um
calendário estabelecido para a criação da Autoridade
Europeia da Aviação Civil. Por isso, numa outra directiva, para não entravar a evolução induzida pela pendente, deveriam ser considerados os seguintes aspectos:
— Papel da Autoridade única — abrange apenas a
esfera de acção da JAA ou também os aspectos mais
vastos tratados pela ECAC ?
— Adaptações do Tratado,
— Controlo dos Estados participantes sobre o organismo,
— Estatuto jurídico (incluindo a responsabilidade pelo
produto),
— Medidas de cooperação com outras entidades —
Eurocontrol, FAA, AECL, Estados da Europa Central e Oriental.

3. Observações na especialidade
3.1. Artigo

Io

3.1.1.
O Comité pensa que a actual redacção do
primeiro travessão causará problemas em torno das
aeronaves que operam ao abrigo de acordos ou contratos de locação financeira («leasing»).

17. 6. 91

com o pormenor da redação, uma vez que ser membro
da JAA depende de decisão da própria JAA, mediante
aceitação dos seus termos e condições, e não de decisão
dos governos.
3.4.2.
A JAA afirma que o volume de trabalho com
que actualmente se defronta impede que sejam consideradas, de momento, quaisquer novas candidaturas à
adesão. É preferível que os termos de novas adesões
sejam ponderados mais tarde, em especial porque uma
JAA alargada irá incluir países exteriores à CE e à
AECL. Poderá então haver um calendário e um conjunto de objectivos claros para a instituição da Autoridade Europeia da Aviação Civil.
3.4.2.1.

N? 2 do Artigo 4?

A redacção deveria passar a ser a seguinte:
«Os Estados-membros garantirão que a relação
existente entre a Comissão e a ECAC se estenderá
à JAA (para evitar conflitos no seio da ECAC). »

3.5. Artigo 7o
3.5.1.
A redacção deveria passar a ser, na segunda
linha, «... e sujeito a manutenção "ou ainda um organismo, uma autoridade ou mesmo uma pessoa autorizados" de acordo com esta directiva podem...», por ser
necessário que exista a possibilidade de actuar contra
uma variedade de autorizações que não dizem respeito
apenas a produtos.

Razão por que requer a elisão da expressão
« registadas nos Estados-membros da Comunidade »
do primeiro travessão, substituindo-a por:
« utilizadas pelos operadores titulares de licença ou
de autorizações conferidas pelos Estados-membros ».

3.5.2.
A JAA adopta, actualmente, um procedimento
que torna o Estado-membro de origem responsável por
garantir que, quando as medidas entram em execução,
são levadas ao fim. Isto impede que uma acção possa
ser afectada na sua continuidade por interrupções ou
adiamentos.
3.5.2.1.
Nesta conformidade, o n? 2 deveria passar
a ter a seguinte redacção:

3.2.

Artigo!0.
N? 2 (nova redacção):

3.2.1.
Dada a importância da JAA (que já existe),
deveria haver mais uma definição:
«JAA: Organização das Autoridades Comuns da
Aviação abrangidas pelos "Convénios".»
3.3. Artigo 3°.
3.3.1.
Reconhecendo-se que os códigos JAR estão
sujeitos a um processo de contínua evolução e alteração,
este artigo juntamente com os artigos 10? e 11? permitem a necessária flexibilidade na incorporação desses
códigos na legislação comunitária.
3.4. Artigo 4o
3.4.1.
A adesão, agora, de todos os Estados-membros
e dos países da AECL aos convénios evita problemas

« O Estado-membro deve, também, informar os
outros Estados-membros e a JAA das medidas que
tomou e indicar a razão da sua decisão. Deve, ainda,
assegurar-se de que, na JAA, se procede a consulta
sobre as medidas tomadas. »
É necessário um novo número em resultado das alterações anteriores.
3.5.2.2.

N? 3 (novo):

« O Estado-membro comunicará o resultado da consulta referida no n? 2 à Comissão. Se a medida for
atribuída a lacunas dos requisitos e procedimentos
comuns, a Comissão solicitará à JAA que elabore
um novo código ou altere o código já existente.
Será tomada uma decisão segundo o procedimento
previsto no artigo 11? (tal como alterado pelo
Comité).»
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3.6. Artigo 9°
3.6.1.
A redação da primeira linha deveria ser a
seguinte:
— « Os Estados-membros garantirão, através da JAA,
que a Comissão seja notificada...» (para impedir as
iniciativas isoladas).
3.6.2.
a ser:

Na segunda linha, a redacção deveria passar

— «... requisitos e procedimentos novos ou alterados,
definidos pela JAA, após... » (mais uma vez, para impedir as iniciativas isoladas).
3.7. Artigo 11°.
3.7.1.
A redacção do artigo deveria ser alterada em
função das propostas feitas pelo Comité, nas Obser-
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vações na Generalidade, de que o comité previsto seja
de regulamentação e não consultivo. Esta alteração
reconheceria o facto de que o representante da Comissão, que presidiria ao referido comité, não participaria
na votação dos pareceres por este emitidos.
3.7.1.1.

Anexo 1

Substituir pela referência aos textos mais recentes dos
convénios, assinados, em Chipre, em 11 de Setembro
de 1990.
3.7.1.2.

Anexo 2

Deveria fazer-se notar que o anexo 2 será regularmente
adaptado, sendo indicada a data de entrada em execução dos códigos JAR, à medida que forem sendo
incorporados na legislação comunitária, mediante parecer do comité referido no artigo 119.

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN

Parecer sobre a proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativo à melhoria da eficácia
das estruturas agrícolas
(91/C 159/11)
Em 28 de Março de 1991, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 1989 do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada.
A Secção da Agricultura e Pescas, encarregada da preparação dos trabalhos sobre a matéria,
emitiu parecer em 11 de Abril de 1991 (relator: Charles Pelletier).
Na 286? reunião plenária (sessão de 24 de Abril de 1991), o Comité Económico e Social
adoptou, por unanimidade, o parecer que se segue.

1.
O Comité congratula-se com a codificação do
Regulamento (CEE) 797/85 e com as sucessivas alterações (num total de doze sem contar com uma rectificação) na medida em que essa operação contribui de
forma útil para a clarificação e a transparência do
direito comunitário.
2.
O Comité faz notar que o princípio, fixado na
Decisão da Comissão de 1 de Abril de 1987, de proceder

a uma codificação dos textos o mais tardar após a
décima alteração não foi respeitado. Do facto resulta,
porém, que a referida codificação seja mais completa,
dado que inclui já as medidas mais recentes relativas à
reforma dos Fundos Estruturais.
3.
O Comité manifesta, no entanto, a sua preocupação pelo facto de algumas medidas se encontrarem
ausentes da proposta de codificação, nomeadamente
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as medidas de aplicação relativas à extensificação, à
indemnização especial de montanha e à retirada das
terras.
3.1.
Convida, assim, a Comissão a considerar a possibilidade de proceder a uma revisão do documento em
apreço que preveja a inserção, desde já, das referidas
medidas, sem que se tenha, portanto, de esperar pelas
codificações que se seguirem.
4.
O Comité sublinha a importância que os textos
codificados adquirem em função do objectivo que a
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Comunidade se fixou e que é realizar um grande mercado único harmonioso, onde as desigualdades regionais sejam superadas. Através desta codificação, os
textos comunitários que visam tal objectivo serão mais
acessíveis e terão maiores possibilidades de atingir a
sua finalidade.
5.
Por fim, o Comité chama a atenção da Comissão
para a necessidade de harmonizar o direito comunitário
nesta matéria de modo a que os agricultores possam
ter uma ideia clara e exacta das disposições em vigor.

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN

Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho relativa a um elemento de prova da relação
de trabalho (^
(91/C 159/12)
Em 23 de Janeiro de 1991, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 100? do
Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e
Social sobre a proposta supramencionada.
A Secção dos Assuntos Sociais, da Família, da Educação e da Cultura, incumbida dos
trabalhos nesta matéria, emitiu parecer em 11 de Abril de 1991 (relator: M. Cavaleiro
Brandão).
Na 286? reunião plenária (sessão de 24 de Abril de 1991) o Comité Económico e Social
adoptou por maioria e 5 abstenções, o seguinte parecer.

1.1.
O Comité apoia o objectivo subjacente à proposta, no sentido de ser reconhecido a cada trabalhador
o direito de saber para quem trabalha, onde trabalha e
quais são as condições de base do seu trabalho.

1.2.
A proposta invoca como fundamento o artigo 100? do Tratado, com vista, portanto, à aproximação das disposições legislativas dos Estados-membros.
O Comité entende não suscitar oposição quanto à base
jurídica invocada.

Da consagração desse direito derivará maior transparência e mais segurança no mercado de trabalho,
que favorecerão o desenvolvimento da liberdade de
movimentos e, em geral, a mobilidade social.

1.3.
Como ficou dito acima, o Comité apoia o reconhecimento do direito de cada trabalhador de saber
para quem trabalha, onde trabalha e quais são as condições de base do seu trabalho.

(') J O n ? C 2 4 d e 3 1 . 1. 1991, p. .3.

O Comité defende, como corolário dessa posição, o
consequente reconhecimento:

1. Observações na generalidade
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a) por um lado, da obrigação de o empregador fornecer a cada trabalhador uma prova escrita da relação
de trabalho;
b) e, por outro lado, do direito de cada trabalhador
de requerer e de obter do seu empregador um
documento escrito de que constem os elementos
essenciais do contrato e demais condições eventualmente acordadas.

1.4.
De acordo com a Lei, a doutrina e a jurisprudência europeias dominantes, a relação de trabalho pode
ser provada por qualquer meio. E assim deverá continuar a ser.
Por isso, o acesso a um contrato ou documento escrito
que formalize os elementos e as condições essenciais da
relação de trabalho, sendo um direito reconhecido ao
trabalhador, deve ficar colocado na sua disponibilidade,
para que ele o exerça se e quando o julgar conveniente,
em conformidade com o que abaixo se propõe, sob o
n?2.
Se a prova da existência da relação de trabalho ficasse,
de algum modo, condicionada pelo cumprimento da
obrigação de emissão de um documento escrito, os
Tribunais poderiam ser conduzidos a presumir a inexistência da relação laboral sempre que esse documento
não tivesse sido emitido. Nesses casos, a posição do
trabalhador ficava desfavorecida e tornava-se mais difícil a prova da existência da relação de trabalho.

1.5.
Por outro lado, a emissão obrigatória, generalizada e automática, de um documento escrito para todos
e cada um dos trabalhadores poderia provocar um
acréscimo da burocracia nas empresas, com os correspondentes agravamentos de custos, em muitos casos
desnecessários e supérfluos, especialmente nas pequenas
empresas.

1.6.
Em face do acima referido, o Comité defende a
necessidade de revisão do texto da proposta, de acordo
com os princípios seguintes:
— faculdade de acesso dos trabalhadores à formalização, em documento escrito, dos elementos e condições essenciais da relação de trabalho, consagrada
como um direito de cada trabalhador, colocado na
sua disponibilidade,
— « as condições de trabalho devem estar definidas
na legislação, numa convenção colectiva, ou num
contrato de trabalho, de acordo com as regras próprias de cada país » (n? 9 da Carta Comunitária dos
direitos sociais fundamentais dos Trabalhadores),
— a consagração da faculdade de acesso à formalização por escrito dos elementos essenciais da
relação de trabalho, não deverá ficar configurada
como um elemento contraditório com os objectivos
de mobilidade e de flexibilidade que devem ser
prosseguidos com vista ao mercado único de 1992.
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2. Observações na especialidade
2.1. Artigo

Io

De acordo com a proposta, a exigência de documento
escrito apenas terá aplicação às relações de trabalho
com uma ocupação média semanal superior a oito
horas. O Comité, não encontra satisfatoriamente justificada tal solução.
2.2.

Artigo!0.

2.2.1.
Na sequência das observações feitas na generalidade, o Comité recomendaria a adopção de uma redacção para o artigo 2o. de teor semelhante ao seguinte:
«1. O mais tardar um mês após o recrutamento do
trabalhador, o empregador deve entregar-lhe uma
prova escrita da relação de trabalho.
2. O trabalhador tem direito a obter do empregador, no início da relação de trabalho ou em qualquer
momento posterior, um documento escrito de que
constem os elementos e as condições essenciais do
contrato.
3. Do documento referido em 2. poderão constar
as condições que tenham sido acordadas e quaisquer
outras que, sendo aplicáveis, designadamente por
força da lei ou da contratação colectiva, qualquer
das partes pretenda incluir.
4. Independentemente disso, a relação de trabalho
e as respectivas condições poderão ser comprovadas
por qualquer meio idóneo para o efeito. »
2.2.2.
Para além das observações já produzidas e de
que resultou a sugestão de um novo texto para o artigo 2?, o Comité acrescenta ainda os seguintes comentários em relação à redacção, proposta pela Comissão
para o artigo 29:
2.2.2.1.
O n? 2 da proposta enumera, os elementos
que, no entender da Comissão, definem o núcleo estrutural da relação de trabalho e que deveriam constar do
documento escrito a remeter pelo empregador. Como
resulta da proposta de texto alternativo, o Comité
defende a utilização de uma fórmula genérica como
mais adequada. Por um lado, favorecerá a possibilidade
de em cada Estado-membro se encontrarem soluções
mais adequadas e conformes com as respectivas realidades. Por outro lado, evita as desvantagens de uma
enumeração, que em certos casos, pode parecer excessiva e noutros pode parecer insuficiente.
Em particular, a referência, simultânea e cumulativa, à
«caracterização do trabalho», por um lado, e à «categoria de emprego», por outro, suscita reservas — quer
por parecer excessiva, quer por introduzir conceitos
jurídicos de conteúdo variável de Estado para Estado.
2.2.2.2.
O x\°. 3 impõe que qualquer modificação
substancial dos elementos constantes do documento
escrito deve ser objecto de uma comunicação escrita,

N? C 159/34

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

mas não esclarece o que deverá entender-se por modificação substancial.
2.2.2.3.
O Comité sublinha a importância das
situações decorrentes da deslocação dos trabalhadores
para o estrangeiro (e não só para países terceiros), a
qual poderá justificar, por isso, regulamentação autónoma e específica, convidando a Comissão a esclarecer
este aspecto da proposta.
2.3. Artigo 3°
A declaração escrita prevista não é obrigatória caso
exista um contrato de trabalho escrito, uma carta de
admissão ou outro documento remetendo para uma
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convenção colectiva ou para outra
laboral.

regulamentação

Não parecem suficientemente claros, nem os conceitos
jurídicos, nem as consequências práticas decorrentes
deste preceito.
2.4. Artigo 5?
Dada a diferente tradição dos Estados-membros, no
que toca ao conteúdo dos documentos escritos para
formalização da relação de trabalho, poderá ficar previsto que cada Estado poderá regulamentar quais os
elementos ou condições essenciais que deverão fazer
parte do documento a que refere o n? 2 do artigo 2,
parágrafo 2.2.1.

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN

Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho relativa às cláusulas abusivas nos contratos
celebrados pelos consumidores (*)
(91/C 159/13)
Em 2 de Outubro de 1990, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 1009 A do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada.
A Secção do Ambiente, da Saúde Pública e do Consumo, incumbida da preparação dos
trabalhos do Comité sobre esta matéria, emitiu parecer em 2 de Abril de 1991. Foi relator
G. Hilkens.
Na 286? reunião plenária, sessão de 24 de Abril de 1991, o Comité Económico e Social
adoptou por maioria, 4 votos contra e 6 abstenções, o parecer que se segue.

1. Introdução
O Comité congratula-se com a proposta da Comissão
por a considerar um contributo fundamental para o
funcionamento do mercado interno dos consumidores,
os quais têm um papel a desempenhar no processo de
integração económica. A proposta está em conformi-

(M JO n? C 243 de 28. 9. 1990, p. 2.

dade com os princípios que orientam as Resoluções
do Conselho relativas à política de consumidores da
Comunidade (2), e os que constam de Resolução do
Parlamento Europeu de 21 de Fevereiro de 1986 (3).

(2) JO n? C 92 de 25. 4. 1975, p. 1.
JO nVC 133 de 3.6. 1981, p. 1.
J O n ? C 167 de 5. 7. 1986, p. 1.
(3) JO nV C 68 de 24. 3. 1986, p. 194.
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2. Observações na generalidade

2.1. Objectivo e limites da proposta
2.1.1.
A proposta de directiva sobre cláusulas abusivas nos contratos enuncia como princípio a existência
de uma norma de protecção dos consumidores contra
cláusulas contratuais abusivas em toda a Comunidade
Europeia. A referida norma constitui, com efeito, uma
exigência fundamental para que o Mercado Único Europeu possa ser aceite pelos consumidores, permitindo-lhes realizar transacções transfronteiras com base em
regras comuns e reforçando assim a confiança dos
consumidores nessas transacções.

2.1.2.
O Comité aceita a necessidade de um sistema
harmonizado de regulamentação das cláusulas abusivas
nos contratos celebrados pelos consumidores como
forma de preservar a confiança destes, mas reconhece
que não é conveniente, nem é intenção da proposta,
aproximar o direito dos contratos enquanto tal. No
entanto, o Comité chama também a atenção para a
importância relativa da aproximação das disposições
regulamentares e legislativas e para o crescente risco de
incerteza jurídica, tanto para os consumidores como
para os fornecedores, dado o papel essencial dos tribunais em matéria contratual. De facto, mesmo baseando-se num instrumento legislativo harmonizado, os tribunais nacionais interpretarão de forma diferente disposições idênticas, em função da evolução do direito dos
contratos e dos consumidores no respectivo Estado-membro e, de um modo mais geral, em função da
cultura e da tradição jurídicas.

2.1.3.
O Comité sublinha a importância dos instrumentos de direito internacional aplicáveis a contratos
transfronteiras, apontando o facto de que a Convenção
de Roma de 12 de Junho de 1980 entra em vigor em
1 de Abril de 1991 (N.T.: Uma versão portuguesa desta
Convenção pode ver-se in JO Ed. Especial PT, tomo 1,
fascículo 3, página 36).
Esta Convenção, cujo artigo 5? preceitua que, nas hipóteses previstas, o consumidor não possa ser privado da
tutela conferida pelas disposições imperativas da lei do
país onde tem a residência habitual, deve ser lida em
relação com a Convenção de Bruxelas de 27 de Setembro de 1968 (N.T. :Versão PT desta Convenção in J O
Ed. Especial, Tomo 2, fascículo 1, página 186), cujo
artigo 14? prevê, que a acção contra o consumidor
apenas pode ser proposta nos tribunais do Estado contratante em cujo território o consumidor está domiciliado, e que o consumidor autor na acção pode optar
entre o tribunal do seu domicílio e o do domicílio do
réu.

2.1.4.
A fim de tirar o máximo partido dos efeitos
práticos da directiva, o Comité propõe que as autoridades competentes dos Estados-membros devam instituir,
sob a sua jurisdição, um sistema que permita notificar
à Comissão todas as decisões, judiciais ou administrativas, tomadas ao abrigo das disposições de execução da
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directiva em apreço. Tal sistema permitiria à Comissão,
por ocasião da elaboração do relatório sobre a execução
da directiva, identificar sectores ou questões a respeito
das quais surgem dificuldades de interpretação frequentes e, se necessário, propor redacção mais adequada
para as actuais disposições da directiva.

2.1.5.
Além disso, o Comité salienta a necessidade,
do ponto de vista do consumidor, da existência de
processos de controlo eficazes e colectivos. Por isso, o
Comité convida a Comissão, no que respeita ao artigo
49, a impor aos Estados-membros a obrigação de aplicarem sanções efectivas.

2.1.6.
O Comité aponta também o papel mais importante que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias deverá assumir no apuramento da noção comunitária de «natureza abusiva» através das decisões a título
prejudicial requeridas pelos órgãos jurisdicionais nacionais.

2.1.7.
Todavia, o Comité mostra alguma relutância
em aceitar a ideia da criação de uma instância, a nível
europeu, encarregada de controlar as cláusulas contratuais abusivas. Esta medida parece burocrática e
supérflua tendo em conta os órgãos existentes a nível
nacional.

2.2. Necessidade e impacto de uma directiva sobre as
cláusulas abusivas nos contratos celebrados pelos
consumidores
2.2A.
A directiva visa restabelecer o equilíbrio nos
contratos celebrados pelos consumidores. A exposição
dos motivos da proposta descreve coerentemente os
desequilíbrios que caracterizam os contratos celebrados
pelos consumidores e que estão em total contradição
com o tradicional princípio da liberdade contratual das
partes baseado na suposta igualdade de poder negocial.
Como esta igualdade está muitas vezes ausente nas
negociações em que participam os consumidores, a
proposta de directiva procura restabelecer aquela igualdade ou rectificar os desequilíbrios.

2.2.2.
O Comité reconhece a necessidade de um
instrumento europeu destinado a restabelecer o equilíbrio nos contratos celebrados pelos consumidores.
Perante os receios expressos por certos círculos a respeito do impacto negativo da directiva sobre os sectores
industrial, comercial e outros, o Comité refere que:
— a directiva não deverá afastar-se do direito dos
contratos dos nove Estados-membros (Reino Unido,
França, Alemanha, Países Baixos, Espanha, Portugal, Irlanda, Dinamarca e Luxemburgo) cujas legislações em matéria de cláusulas contratuais abusivas
contêm princípios próximos dos da directiva e que
se aplicam já às partes contratantes nesses Estados-membros;
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— a directiva não deverá transformar radicalmente
o direito dos contratos dos três Estados-membros
(Bélgica, Itália e Grécia) onde não existe legislação
específica, dado que nestes países a jurisprudência
tem sancionado, embora por vezes com hesitações,
cláusulas contratuais abusivas.

os fabricantes. O Comité entende que o texto da última
frase do primeiro travessão do artigo 3? não oferece
qualquer segurança jurídica aos intermediários e exige
que o problema seja claramente tratado na directiva.

2.4. Redacção da directiva
2.2.3.
Assim, o Comité considera que a directiva, em
vez de introduzir princípios jurídicos novos nos sistemas
jurídicos nacionais, constitui, pelo menos em parte, uma
«aproximação» das legislações e das práticas nacionais
vigentes e harmoniza as abordagens técnicas da questão
das cláusulas contratuais abusivas.

2.3. Âmbito da directiva
2.3.1.
De acordo com a proposta da Comissão a
directiva aplica-se a todas as cláusulas dos contratos
celebrados pelos consumidores, quer sejam cláusulas-tipo quer sejam negociadas individualmente. Embora
aceite que as cláusulas-tipo propostas pelos fornecedores podem representar um risco potencial de desequilíbrio para os consumidores, o Comité considera que as
cláusulas negociadas individualmente deveriam merecer
tratamento diferente. Na verdade, as cláusulas contratuais efectivamente negociadas individualmente poderiam ser apreciadas numa base diferente das cláusulas-tipo que, ao contrário daquelas, reflectem situações
em que o risco de desequilíbrio é maior. Assim, o
Comité convida a Comissão a alterar o n°. 5 do artigo 2o. da sua proposta a fim de precisar o carácter
equitativo ou abusivo de uma cláusula contratual terá
de ser determinado em função das circunstâncias que
rodearam a celebração do contrato, e, em especial,
tendo em conta cláusulas contratuais negociadas individualmente.

2.3.2.
No entanto, o Comité reconhece as dificuldades geradas pelo ónus da prova em caso de litígio bem
como a dificuldade de definir a linha de demarcação
entre a noção de cláusula-tipo e a noção de cláusula
contratual negociada individualmente. Com efeito, a
introdução desta distinção pode dar origem a problemas práticos e tornar mais difícil a protecção contra
cláusulas abusivas, de certas categorias de consumidores menos bem informados. Em caso de dúvida, a
cláusula contratual deve ser considerada como cláusula-tipo.

2.3.3.
De forma mais geral, o Comité convida a
Comissão a apreciar, num futuro próximo, a possibilidade de proibir as cláusulas abusivas em todos os
contratos, sejam ou não celebrados com os consumidores, tendo particularmente em conta os problemas
encontrados pelas PME, especialmente em matéria de
contratos-tipo.

2.3.4.
Depois de adoptada a directiva, os intermediários confrontar-se-ão com consumidores que invocarão
a protecção que a directiva lhes confere sem que possam
invocar a mesma protecção perante os importadores e

2.4.1.
O Comité sugere que a Comissão dispense
atenção especial aos dizeres da directiva de modo a
garantir a conformidade com os princípios jurídicos e
com o equilíbrio geral do contrato.

2.5.

Uma perspectiva

negativa

2.5.1.
A proposta, que tem como objectivo proibir
cláusulas abusivas nos contratos celebrados pelos consumidores, não impõe ao fornecedor nenhuma obrigação positiva para com o consumidor. No entanto, a
fim de evitar desequilíbrios nos contratos celebrados
pelos consumidores, é essencial que o consumidor possa
tomar conhecimento dos termos do contrato (por exemplo, tendo acesso ao formulário do contrato, ou graças
à afixação de avisos no estabelecimento, etc.) e que lhe
seja oferecida a possibilidade razoável de compreender
tais condições.

2.5.2.
Assim, o Comité propõe que figure na directiva, de acordo com as legislações ou a prática de
vários países, a obrigação de o fornecedor informar o
consumidor, antes da celebração do contrato, sobre as
condições aplicáveis ao contrato. Esta obrigação seria
importante, no caso das cláusulas contratuais negociadas individualmente, para permitir ao consumidor estar
ciente do valor das derrogações às condições-tipo propostas pelo fornecedor.

2.5.3.
O Comité sugere a introdução de um critério
suplementar para determinar o carácter abusivo de
uma cláusula: a não transparência de uma cláusula
contratual. Todavia, este princípio deveria ser formulado de maneira a permitir a avaliação com base no
critério objectivo da «administração prudente», em conformidade com a experiência adquirida na matéria em
diversos Estados-membros.

2.5.4.
Além disso, um dos principais problemas que
os consumidores terão de enfrentar no mercado interno
— a diversidade das garantias dos serviços pós-venda
— foi tratado pela directiva mediante proibição, constante do anexo, de cláusulas restritivas. Não obstante,
o Comité pede à Comissão que inicie, num futuro
próximo, debates mais generalizados com todas as partes interessadas, para avaliar a necessidade de acções
comunitárias no domínio dos serviços pós-venda e das
condições de garantia. A questão da falta de confiança
do consumidor nas transacções transfronteiras, resultante da diversidade de serviços pós-venda e das condições de garantia, parece efectivamente constituir um
dos obstáculos principais ao comércio transfronteiras.
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2.6. Harmonização

mínima ou

completa?

A proposta não é explícita sobre as suas relações com
as legislações nacionais, existentes ou futuras, em
matéria de cláusulas contratuais abusivas. O Comité
propõe que indique claramente que os Estados-membros poderão, em qualquer caso, manter ou adoptar
legislação que garanta protecção superior à prevista
pela directiva.

2.7. Relações entre a directiva e outros
legislativos

instrumentos

A proposta não se refere às suas relações com:
— os outros instrumentos legislativos comunitários
que se referem também aos termos e ao conteúdo
do contrato (por exemplo, a directiva sobre responsabilidade decorrente de produtos defeituosos e a
directiva sobre viagens organizadas),
— instrumentos legislativos internacionais que existem
em diversos domínios (por exemplo, a limitação e a
restrição da responsabilidade de terceiros adoptada
pelas convenções internacionais sob a égide do
Comité Marítimo Internacional e da Organização
Intergovernamental da Navegação Marítima da
ONU — I M C O / I M O ) ,
É essencial que a directiva indique claramente a relação
entre estes diferentes instrumentos legislativos.
2.8. Lista anexa de cláusulas contratuais

abusivas

2.8.1.
Embora reconheça o esforço da Comissão no
sentido de elaborar uma lista que poderia servir de base
para constituir um elenco comum de cláusulas abusivas
na Europa, o Comité faz algumas sugestões para complementar e melhorar a redacção do anexo.
2.8.2.
O âmbito de aplicação do anexo suscita várias
questões.

O Comité perfilha a ideia de que é necessário esclarecer
que o anexo não tem carácter exaustivo e autoriza os
Estados-membros a adoptarem disposições mais restritivas do que as nele contidas. Além disso, importa
determinar se o anexo tem carácter absoluto (nenhuma
cláusula pode eximir-se à proibição) ou dá às autoridades nacionais liberdade de apreciação das cláusulas
contratuais em função do contexto.
2.8.3.
O Comité salienta a necessidade de um tratamento sistemático na medida em que o anexo abrange
cláusulas relativas a todos os tipos de contratos e cláusulas relativas a contratos específicos, tais como
os relativos ao direito real de habitação periódica
(«time sharing») (N.T.: Em Portugal — Decreto-Lei
n? 355/81 de 31 de Dezembro e Decreto-Lei n? 130/89
de 18 de Abril). As cláusulas também não são enumeradas de forma sistemática, uma vez que questões relativas à responsabilidade constam das alíneas a) e e) e
cláusulas relativas à modificação unilateral figuram nas
alíneas b) e d).
2.8.4.
O Comité convida a Comissão a rever cuidadosamente as diferentes versões linguísticas do anexo,
dado que muitas noções não são suficientemente claras
e dão azo a sérias dificuldades de interpretação.
2.8.5.
O Comité identificou, entre outras, as seguintes dificuldades:
— a cláusula b) refere-se apenas ao crédito e ao debito,
— o período de garantia a que se refere o quinto
travessão da cláusula c(l) deveria ser mais curto
para os bens usados,
— o primeiro travessão da cláusula c(2) não deveria
referir-se a uma apreciação subjectiva mas sim a
elementos mais objectivos,
— a cláusula d) também necessita de clarificação e de
reportar-se a elementos objectivos: quem decidirá
se um aumento de preço é demasiado elevado em
relação ao preço contratual ?

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN
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Parecer sobre:
— a proposta de directiva do Conselho relativa à protecção das pessoas no que diz respeito
ao tratamento de dados pessoais,
— a proposta de directiva do Conselho relativa à protecção de dados pessoais e de vida
privada no contexto das redes públicas digitais de telecomunicações, nomeadamente a
rede digital dos serviços integrados (RDSI) e as redes públicas móveis digitais, e
— a proposta de decisão do Conselho no domínio da segurança da informação (l)
(91/C 159/14)
Em 2 de Outubro de 1990, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 1009 A do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre
as propostas supramencionadas.
A Secção da Indústria, do Comércio, do Artesanato e dos Serviços, incumbida da preparação
dos trabalhos do Comité sobre esta matéria, emitiu parecer em 3 de Abril de 1991. Foi relator
Henry Salmon.
Na 286? reunião plenária, sessão de 24 de Abril de 1991, o Comité Económico e Social
adoptou, por 80 votos a favor, 13 votos contra e 4 abstenções, o parecer que se segue.

1. Princípios Gerais
1.1.
A Comissão optou por submeter parecer um
conjunto de disposições que respondem à dupla necessidade de facilitar e promover a livre circulação de dados
pessoais e, simultaneamente, garantir a protecção da
vida privada dos indivíduos.

1.2.1.
Os dados pessoais relativos à origem racial, às
opiniões políticas, às convicções religiosas ou outras,
bem como os dados pessoais relativos à saúde ou à
vida sexual, não podem ser tratados automaticamente,
excepto se o direito nacional previr garantias adequadas. O mesmo vale para os dados pessoais relativos a
condenações penais.

Esta opção parece fundamentada, se se quiser considerar que este conjunto de disposições deve obedecer a
princípios de base comuns, conformes, nomeadamente,
com as disposições da Convenção 108 do Conselho da
Europa de 28 de Janeiro de 1981, relativa à protecção
das pessoas no que diz respeito ao tratamento automatizado dos dados pessoais e com recomendações sectoriais entretanto adoptadas.

1.3.

1.2.
Com efeito, é oportuno recordar que os dados
pessoais objecto de tratamento automatizado devem
ser:

Qualquer indivíduo deve poder:

— ter conhecimento da existência de um ficheiro automatizado de dados pessoais, e das suas principais
finalidades, bem como da identidade e da residência
habitual ou do estabelecimento principal do responsável pelo ficheiro,

— recolhidos e tratados leal e licitamente,
— registados para fins determinados e legítimos e não
utilizados de modo incompatível com tais fins,
— adequados, pertinentes e não excessivos em relação
aos fins para que são registados,
— exactos e, se necessário, actualizados,
— conservados de forma a permitir a identificação das
pessoas em questão durante um período que não
exceda o necessário para atingir os fins para que
são registados.

(l) JO n? C 277 de 5. 11. 1990, p. 3-12.

— obter, a intervalos razoáveis e sem demora ou despesas excessivas, a confirmação da existência ou não,
no ficheiro automatizado, de dados pessoais que lhe
digam respeito, bem como a comunicação desses
dados de forma inteligível,
— conseguir, se for caso disso, que os dados existentes
sejam rectificados ou limpos, quando tenham sido
tratados de forma atentória das disposições de
direito interno que aplicam os princípios de base
enunciados nos artigos 59 e 69 da Convenção,
— dispor de meios jurídicos se não for dado seguimento a um pedido de confirmação ou, conforme o
caso, de comunicação, de rectificação ou de limpeza,
referidos nas alíneas b) e c) do artigo 89 da Convenção.
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1.3.1.
Deste modo, quem ordenar ou efectuar um
tratamento de informações nominativas fica adstrito,
por esse facto, para com as pessoas em questão, a
tomar todas as precauções necessárias para preservar
a segurança das informações e, nomeadamente, para
impedir que sejam deturpadas, danificadas ou comunicadas a terceiros não autorizados.

garantir elevado nível de protecção ou para multiplicar
os particularismos. Verifica-se claramente a diminuição
do nível de protecção, nomeadamente em dois casos:
restrições em matéria de notificação e redução das
limitações face ao sector público. É admitida a coexistência de múltiplos sistemas de notificação.

1.4.
Os princípios atrás enunciados constam do projecto de directiva, essencialmente dos artigos 169, 179 e
18? do projecto de directiva geral (SYN 287).

1.5.4.
Ora, a livre circulação de pessoas deveria exigir um mínimo de uniformidade entre os Estados-membros no que respeita às obrigações que incumbem aos
organismos que procedem ao tratamento de informações nominativas e no que respeita aos direitos dos
indivíduos e às respectivas modalidades de exercício.

1.4.1.
A falta de legislação deste tipo em 5 Estados-membros (apesar de existir o artigo 89 da Convenção
para a Protecção dos Direitos do Homem) constitui a
principal preocupação.

1.4.2.
Neste contexto, é de lamentar que as 7 recomendações sectoriais já elaboradas neste âmbito, no
Conselho da Europa, não sejam citadas a propósito
da eventual elaboração de textos especiais de âmbito
sectorial.

1.5.
O conjunto dos textos deve contribuir para
garantir elevado nível de protecção e, em especial, para
não diminuir o nível de protecção já atingido nos Estados-membros dotados de legislação na matéria. A directiva introduz alguns esclarecimentos e aditamentos à
convenção 108 já referida. A directiva adita os direitos
da pessoa interessada (artigo 149 por exemplo), esclarece as condições de legitimidade dos tratamentos (capítulos 2 e 3), que assentam, por vezes, nos direitos das
pessoas interessadas (informação, consentimento, e t c ) ,
e estabelece, ainda, as condições de notificação. Por
último, a directiva prevê determinadas restrições e trata
com certa profundidade a matéria da segurança e dos
fluxos transfronteiras.

1.5.1.
A análise das consequências destes aditamentos e esclarecimentos ou restrições, tanto no que respeita ao nível de protecção nos Estados-membros como
no que se refere ao impacto prático, não é simples.

1.5.2.
Com efeito, os textos baseiam-se em conceitos
jurídicos fundamentais de origem cultural diferente
(legislações alemã, francesa e neerlandesa essencialmente) cujas combinações estão sujeitas a diferentes
interpretações. Além disso, os Estados-membros dispõem de uma extensa margem de apreciação no que
respeita às modalidades concretas de aplicação da directiva.

1.5.3.
Na prática, parece actualmente difícil prever
se a aplicação deste conjunto poderá contribuir para

1.6.
Além disso, verificamos com surpresa que as
exigências impostas ao sector privado poderiam parecer
superiores às que são impostas ao sector público (eventuais exigências de informação para a comunicação de
dados pelo sector privado, ausência de tais exigências
para a comunicação de dados entre entidades públicas).
Em matéria de direitos do indivíduo, a coerência entre
um determinado número de disposições gerais ou especiais não foi estabelecida (direito de informação, de
consentimento e de oposição).

1.7.
A importância, nos Estados-membros e a nível
europeu, dos textos submetidos a parecer do Comité
pode ser aquilatada com base na apreciação dos outros
textos constantes do doe. COM(90) 314 final.

1.7.1.
A este respeito, o Comité gostaria que os
governos tivessem em atenção o seguinte:

— o projecto de resolução dos Representantes dos
Governos dos Estados-membros das Comunidades
Europeias reunidos em Conselho; as observações
a seguir formuladas a respeito do sector público
deveriam ser também aplicáveis ao sector público
que não é abrangido por legislação comunitária,

— a recomendação de decisão do Conselho sobre a
abertura de negociações com vista à adesão das
Comunidades Europeias à Convenção do Conselho
da Europa relativa à protecção das pessoas no que
diz respeito ao tratamento automatizado dos dados
pessoais; dado o domínio de que se trata (protecção
dos direitos fundamentais), a iniciativa que leva a
conferir à Comissão o poder de negociar directamente com o Conselho da Europa é excessiva, porque a Comissão substitui os 7 Estados-membros já
representados no Comité Consultivo criado pela
Convenção 108 e os 5 outros Estados-membros convidados a nele participarem.
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1.7.2.
Seria desejável que a Comissão se tornasse
membro do citado Comité, sem que por isso fossem
lesados os direitos dos Estados-membros, e interviesse
na negociação nessa qualidade.

2. Proposta de directiva do Conselho relativa à protecção das pessoas no que diz respeito ao tratamento
de dados pessoais — SYN 287
2.1. Observações na generalidade
2.1 A.
O Comité aprova o objectivo e as razões que
animam a proposta e recorda que, em vários pareceres (l), se havia manifestado por que fosse atribuída
importância fundamental a uma protecção de elevado
nível e por que fosse suscitado i1) o problema da delimitação exacta dos dados pessoais cuja protecção deve
ser garantida. Neste último parecer, o Comité salientava
que a desconfiança do público relativamente a esta
matéria, justificada ou devida à ignorância, pode rapidamente ser erigida em barreira política susceptível de
entravar seriamente a realização de uma tecnologia de
comunicação eficaz, se se negligenciarem estes aspectos.
2.1.2.
No entanto, é importante reafirmar claramente que a finalidade desta protecção consiste em
garantir, no território de cada Parte, a qualquer pessoa
singular, independentemente da sua nacionalidade ou
residência, o respeito pelos seus direitos e liberdades
fundamentais e, nomeadamente, o direito à vida privada, no que respeita ao tratamento automatizado dos
dados pessoais referentes a essa pessoa.
2.1.3.
Nos «considerandos» é feita alusão à Convenção 108 do Conselho da Europa que constitui o
fundamento dos princípios gerais da protecção dos
dados constantes de todas as legislações nacionais até
hoje adoptadas.
2.1.3.1.
Estes princípios representam o que existe
de comum entre as legislações nacionais em causa; o
projecto de directiva inspira-se nesses princípios como
aliás também a exposição dos motivos, reiterando-os o
Comité no início do presente parecer.

2.2. Observações na especialidade
Estas observações têm por objecto mostrar as dificuldades resultantes da maior parte dos aditamentos que a
directiva geral (SYN 287) introduziu aos princípios
constantes da Convenção 108 do Conselho da Europa.

2.2.1. A r t i g o I o . : O b j e c t o d a d i r e c t i v a
— Dado que os considerandos da directiva que se
referem à Convenção para a Protecção dos Direitos

(') JOn?C41 de 18. 2. 1991.

17. 6. 91

do Homem e que a Convenção 108 do Conselho da
Europa visa garantir «o respeito dos direitos do
indivíduo e das suas liberdades fundamentais e,
nomeadamente, o seu direito à vida privada, etc.»
o Comité é de opinião que o objecto da directiva
não deveria ser restringido à simples protecção da
vida privada.
— O n9 1 do artigo 1? contém a noção de « ficheiro »
que define o âmbito de aplicação da directiva.
2.2.1.1.
Esta noção parece demasiado restrita; actualmente, os dados pessoais podem ser tratados de
maneira fugaz (sistema expert) ou não ser necessariamente estruturados (base de dados de textos integrais).
2.2.1.2.
Além disso, a licitude da recolha de dados é
apreciada à luz da «finalidade» de um tratamento,
conceito central da protecção de dados.
2.2.1.3.
É por essa razão que o Comité entende que
o âmbito de aplicação da directiva deve ser definido
pela noção de «tratamento de dados pessoais» e não
pela noção de «ficheiro».
2.2.1.4.
A este respeito, a palavra «tratamento»
deveria substituir a palavra « ficheiro » nomeadamente
nos artigos 3?; 4?; 5?; 7?; 8?, n? 1, c); 8?, n? 2; 11? etc.
...da directiva.

2.2.2. A r t i g o 2 o . : D e f i n i ç õ e s
2.2.2.1.
O recurso às definições constantes da Convenção 108 é considerado positivo. N o entanto, a definição da noção «tornar anónimo » é melhor do que a
explicação que é dada na exposição dos motivos.
2.2.2.2.
Esta explicação reduz o alcance da definição
que, em especial, permite reter a atenção sobre dados
que, apesar de tornados anónimos pelo produtor, são
posteriormente associados, após comunicação, a dados
nominativos de outro tratamento.
2.2.2.3.
Além disso, a referência ao
sivo» deveria ser suprimida, porque,
tratamento de dados, aquilo que num
exige esforços excessivos pode, no ano
exigir tais esforços.

«esforço excesno domínio do
dado momento
seguinte, já não

Ficheiro
2.2.2.4.
O Comité considera pertinente incluir por
princípio, na definição, os ficheiros manuais, incluindo
as colecções de processos, sobretudo quando estas estão
directamente relacionadas com um tratamento automatizado.
2.2.2.5.
Isso não exclui que seja impraticável submeter a formalidades de notificação a existência de todos
os ficheiros manuais.

Tratamento
2.2.2.6.
A fase da recolha de dados deveria ser
incluída na definição de tratamento.
Autoridade pública independente
2.2.2.7.
O Comité entende que o carácter independente das autoridades nacionais competentes é um a
inovação positiva em relação à Convenção 108.
2.2.2.8.
Na verdade, a matéria — a defesa das liberdades fundamentais e, nomeadamente, da vida privada
nas operações de tratamento da informação — deve
levar a exigir a independência das autoridades de controlo.
Distinção entre sector público e sector privado
2.2.2.9.
A distinção não deveria assentar exclusivamente no critério comercial das actividades das empresas privadas ou públicas.
2.2.2.10.
As empresas, na acepção do artigo 90? do
Tratado, que detenham um monopólio ou uma concessão de serviço público deveriam ser consideradas como
pertencentes ao sector privado na medida em que a
execução das regras aplicáveis a este último não constitua obstáculo ao cumprimento, de direito ou de facto,
da missão particular que lhes foi confiada.
Comunicação
2.2.2.11.
A fim de precisar as condições de aplicação
de determinados preceitos da directiva, seria necessário
definir o termo «comunicação».
2.2.2.12.
Esta definição deveria excluir as transmissões internas a uma dada entidade sempre que tais
transmissões fossem necessárias para a realização do
tratamento em causa.
2.2.3. A r t i g o 3 o. : Â m b i t o d e a p l i c a ç ã o
2.2.3.1.
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O Comité aprecia as isenções previstas.

2.2.3.2.
O Comité considera que os tratamentos efectuados por organizações profissionais bem como por
associações de beneficência deveriam ser incluídos nessas isenções.
2.2.3.3.
Além disso, entende que, apesar das condições de isenção previstas, os princípios gerais da
Convenção 108 deveriam continuar a aplicar-se aos
referidos tratamentos perante eventuais utilizações abusivas.
2.2.4. A r t i g o 4 o . :' D i r e i t o a p l i c á v e l
2.2.4.1.
As isenções relativas às utilizações «esporádicas » ou às transferências « temporárias » parecem pe-

rigosas, permitindo a subtracção às medidas de protecção, no caso de operações muito sensíveis mas temporárias.

2.2.4.2.
Além disso, o termo « protecção adequada »
do tratamento em causa surpreende, já que é necessário
conseguir uma protecção equivalente, caso a caso, em
função da categoria dos tratamentos em questão (cf. a
Convenção 108).

2.2.5. A r t i g o 5 o . : L i c i t u d e
no s e c t o r p ú b l i c o

do

tratamento

2.2.5.1.
O projecto de directiva tenta ir além dos
princípios da Convenção 108 e fixar os critérios de
legitimidade dos tratamentos. Estes critérios parecem
insuficientes ou sujeitos a diversas interpretações. Tal
é o caso do «interesse legítimo da pessoa em causa » e
da « ameaça grave ao direito de outrem ».

2.2.5.2.
Além disso, o Comité considera que o critério de « necessidade » para a execução de uma missão
de uma entidade pública, mesmo quando definida por
lei, é insuficiente para, por si só, legitimar um tratamento de dados pessoais.

2.2.5.3.
Os riscos que se correm em relação às grandes aplicações nacionais, cuja concepção, programação
e execução são onerosas, devem ser analisados caso a
caso muito a montante da concepção e não a posteriori.
As escolhas feitas durante a concepção devem, sem
deixar de conciliar os interesses em presença, contribuir
para minimizar ou suprimir qualquer ameaça aos direitos das pessoas.

2.2.5.4.
Não foi o receio de potenciais utilizações
pela administração dos imensos jazigos de dados de
que é depositária que gerou amplos movimentos de
opinião em muitos Estados-membros ?

2.2.5.5.
A nível europeu, as investigações em matéria
de redes telemáticas interadministrativas ou destinadas
ao sector da saúde não suscitaram já tais receios ?

2.2.5.6.
Por estas razões, o Comité opina que as
autoridades nacionais de controlo devem ser explicitamente dotadas de um poder de apreciação anterior à
execução dos tratamentos mais importantes ou mais
sensíveis.

2.2.5.7.
tivo.

O exercício de tal controlo deveria ser selec-

2.2.5.8.
Além disso, deveria ser organizada a informação adequada sobre a existência de tratamentos.
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2.2.6. A r t i g o 6 o . : C o m u n i c a ç ã o
— Entre entidades públicas: valem as observações formuladas a respeito do artigo 59, que são apresentadas ainda com maior vigor. Algumas comunicações
deveriam ser sujeitas a controlo prévio das autoridades de controlo. O artigo 69 oferece essa possibilidade, mas é deixada a iniciativa aos Estados-membros.

Além disso, a aplicação da directiva a projectos de
coordenação administrativa a nível europeu, que
implica intercâmbios de dados pessoais, deveria exigir este exame prévio caso a caso.
— No sector privado: é lícito, neste domínio, deixar
aos Estados-membros o cuidado de estabelecer
eventuais autorizações. A diferença de regime prevista nesta matéria a respeito do fluxo entre administrações e dos fluxos entre entidades privadas não
parece justificar-se.

Além disso, ao prever de forma sistemática a penosa
« notificação à autoridade de controlo » dos tratamentos
do sector público que originam comunicações, a directiva parte do princípio que estes tratamentos são os que
podem suscitar mais problemas. O que está ainda por
demonstrar.

2.2.7.
A combinação dos artigos 59, 6? e 79 provoca
em alguns Estados-membros a diminuição do nível de
protecção, contrariando os objectivos enunciados pela
Comissão.
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2.2.8.4.
Mais ainda que os registos relativos ao
estado civil, as listas eleitorais são fontes «geralmente
acessíveis», mas só o deveriam ser para fins determinados e em condições precisas.

2.2.8.5.
Nestes termos, o Comité entende que a proposta de directiva deveria referir-se com grande prudência às « fontes geralmente acessíveis ao grande público».

2.2.9. A r t i g o s 9°. e 10°.

2.2.9.1.
Contrariamente ao que acontece com as cessões entre administrações, a directiva prevê uma obrigação de informar as pessoas em causa sempre que as
cessões sejam efectuadas a partir de ficheiros do sector
privado; os interessados podem, também, opor-se à
cessão ou ao tratamento de dados que lhes digam
respeito. É certo que são possíveis excepções, mas para
tal é necessária uma autorização derrogatória da autoridade de controlo.

2.2.9.2.
O princípio enunciado por esta disposição é
correcto, mas talvez esta informação seja redundante e
envolva encargos demasiado importantes se já tiver sido
dada na altura da obtenção do consentimento (art. 12(?)
ou na altura da recolha dos dados (art. 139).

2.2.9.3.
Deve ser concedida atenção especial à comunicação de dados médicos, a qual só deveria ser autorizada com o acordo do paciente relativamente aos médicos que lhe dispensam os cuidados de que necessita.

2.2.10. A r t i g o 11°.
2.2.8. A r t i g o 8 o .
2.2.8.1.
Este artigo procura definir as condições em
que um tratamento de dados de carácter pessoal no
sector privado pode ser considerado lícito: consentimento da pessoa em causa, existência de uma relação
de tipo contratual, dados provenientes de « fontes geralmente acessíveis ao grande público ».

2.2.8.2.
A noção de « relação quase-contratual» está
sujeita a diferentes interpretações. Por seu lado, a noção
de « relação de confiança quase-contratual» não deveria
ser interpretada de forma demasiado restritiva a fim de
não entravar actividades comerciais normais e aceites.

2.2.8.3.
Além disso, a noção de «fontes geralmente
acessíveis ao grande público » é contestável e pode ser
perigosa. Na verdade, não é por existir toda uma série
de listas de assinantes que estas podem ser utilizadas
para quaisquer fins.

2.2.10.1.
Tal como para o sector público (art. 79), a
obrigação de notificação só existe de forma sistemática
no sector privado se os dados constantes do ficheiro do
tratamento forem destinados a ser comunicados.

2.2.10.2.
Ora, certas «comunicações», feitas por
razões de segurança (restauração de dados, « back-up»)
ou para efeitos de execução de um contrato, não deveriam ser objecto de « notificações ».

2.2.10.3.
Em contrapartida, as locações de ficheiros
para fins de marketing deveriam ser objecto de acordo
por parte dos interessados.

2.2.10.4.
Por último, e sobretudo, o Comité pensa
que alguns ficheiros postos em comum ao nível de
determinadas profissões, de que são exemplo os ficheiros de maus pagadores ou de oposição, deveriam ser
objecto de controlo, tanto a posteriori como a priori.

17. 6. 91

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

2.2.11. A r t i g o s 1 2 ° . , 13°. e 14°.
2.2.11.1.
Estes artigos, referentes aos direitos da pessoa em causa, retomam o disposto na Convenção do
Conselho da Europa acrescentando alguns direitos
específicos das legislações nacionais actuais: princípio
de informação da pessoa em causa e direito de oposição.
O artigo 29 da lei francesa (proibição das decisões
tomadas tendo por único fundamento um tratamento
que define o perfil da personalidade), que não existe em
nenhum outro texto, aparece consagrado no projecto de
directiva.
2.2.11.2.
Alguns destes direitos mereceriam, no
entanto, ser articulados entre si e aplicados de forma
mais flexível em função da sua relevância no que respeita aos tratamentos particulares, por forma a evitar
os inconvenientes citados no ponto 2.2.9.
2.2.11.3.
No que toca aos direitos previstos no n9 4
artigo 149, in fine, é necessário estipular que os dados
serão, em qualquer caso, comunicados por um médico.
2.2.11.4.
Por último, o Comité entende que deveria
ser instituído o princípio da gratuitidade do exercício
do direito de acesso sobretudo no momento do acesso
«tempo real» aos dados.

2.2.12. A r t i g o 15°.
2.2.12.1.
Entre as excepções possíveis ao direito de
acesso, o artigo prevê uma restrição por motivos relativos a « um interesse económico e financeiro imperativo
devidamente justificado de um Estado-membro ou da
CEE» (ficheiros fiscais ou relativos ao controlo dos
câmbios, por exemplo) ou relativos a « um direito equivalente de outra pessoa e dos direitos e liberdades de
outrem», nomeadamente
liberdades
económicas
(segredo dos negócios, segredo comercial).
2.2.12.2.
No caso de certos Estados-membros, estas
derrogações poderiam diminuir perigosamente o nível
de protecção.
2.2.12.3.
O Comité considera que, de qualquer
modo, as referidas derrogações só deveriam poder
entrar em vigor sob controlo das autoridades nacionais
de protecção dos dados, incluindo no que respeita ao
sector privado.

2.2.13. A r t i g o 16°.
Retoma os grandes princípios da Convenção 108 do
Conselho da Europa relativos à qualidade dos dados
e mereceria ser posta em evidência no projecto de
directiva.

2.2.14. A r t i g o 17°. : D a d o s s e n s í v e i s
O Comité aprova o recurso às disposições da Convenção 108 relativas aos dados sensíveis e considera
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que as derrogações previstas deveriam, de qualquer
modo, ser objecto de regulamentações específicas.

2.2.15. A r t i g o 18°.
2.2.15.1.
Retoma as disposições da Convenção 108,
mas de forma mais pormenorizada; impõe uma obrigação de segurança e de confidencialidade ao responsável pelo ficheiro que, contudo, pode ter em conta « a
evolução técnica na matéria e o custo da sua aplicação »,
o que parece perigoso e provocará uma diminuição do
nível de protecção em certos Estados-membros.

2.2.15.2.
É certo que os meios técnicos de protecção
utilizados devem ser proporcionais aos riscos corridos,
(calculados na perspectiva da pessoa em causa) e não
ao custo.

2.2.15.3.
Nesta matéria, ou se têm meios de protecção e se faz ou não se têm e não se faz. Neste contexto,
o poder regulamentar de que a Comissão dispõe neste
domínio pode revelar-se inquietante. A sua acção deveria, ao invés contribuir para que existam no mercado
meios técnicos de segurança a preços razoáveis) (o
mercado da segurança, tal como os industriais o vêem
actualmente, incita-os a produzirem soluções específicas e caras para os sectores do armamento e da banca).

2.2.16. A r t i g o 19°.
2.2.16.1.
Prevê a possibilidade de derrogações para
os organismos da imprensa e dos meios de comunicação
audiovisual.

2.2.16.2.
O Comité verifica, contudo, que se limitam
às disposições da directiva contrárias às regras que as
regem em matéria de liberdade de informação.

2.2.17. A r t i g o 20°.
2.2.17.1.
Prevê que os Estados-membros incitem os
meios profissionais a elaborar códigos europeus de
deontologia ou de boa conduta: a proposta de directiva
retoma, nesta matéria, dispositivos de protecção de
dados dos Estados-membros (Grãn-Bretanha, Países
Baixos, e t c ) . Importa, contudo, salientar que o alcance
jurídico de tais instrumentos varia bastante em função
dos Estados-membros. É, sem dúvida, eficaz encarar os
problemas em função dos sectores e, sobretudo, de
determinadas categorias de tratamentos, como o fizeram o Conselho da Europa, a Conferência Internacional
dos Comissários para a Protecção de Dados e algumas
autoridades nacionais (em França e em Inglaterra,
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nomeadamente), mas o projecto de directiva vai mais
longe, conferindo à Comissão um poder regulamentar
nesta matéria.

não deram conhecimento de dificuldades especiais neste
domínio. Por esta razão, o Comité considera inadequado o processo previsto.

2.2.17.2.
Além disso, tal elaboração só deveria ser
possível à luz das observações feitas em 2.2.11. A concluir, o Comité entende que deveriam ser aprovados
pela autoridade europeia para a protecção de dados e
não depender do poder regulamentar da Comissão.

2.2.20. A r t i g o 26°.

2.2.18. A r t i g o s 2 1 ° . , 22°. e 23°.
O Comité aprova o facto de estes artigos preverem que
os prejuízos sofridos sejam ressarcidos através de uma
acção de indemnização, obrigarem os Estados-membros
a prever igualmente sanções penais e disporem que a
subcontratação por um terceiro por conta do responsável pelo ficheiro seja reduzida a escrito que especifique
as obrigações dos terceiros, nomeadamente em matéria
de confidencialidade e de segurança.

2.2.19. A r t i g o s 24°. e 25°.

2.2.20.1.
O artigo prevê a instituição obrigatória, em
cada Estado-membro, de uma autoridade de controlo
independente dotada de meios de investigação e de
intervenção.
2.2.20.2.
Em consequência das observações constantes dos pontos 2.2.5 e 2.2.10, o Comité entende que esta
Autoridade deve ser também dotada de um poder de
exame prévio dos tratamentos mais sensíveis (privados
ou públicos) e, ainda, de um poder de determinar progressivamente as categorias de tratamento que, por não
representarem manifestamente uma ameaça aos direitos
da pessoa, não precisam de ser submetidas a controlo.
2.2.20.3.
A autoridade independente competente
deverá animar, em cada um dos Estados-membros, á
reflexão em concertação com os interessados: empresas, sindicatos, administrações, associação de consumidores, organizações socioprofissionais, e t c .

As transferências de dados para países terceiros
2.2.19.1.
O Comité considera conveniente retomar o
princípio da protecção equivalente estabelecido pela
Convenção 108.

2.2.19.2.
A este respeito, o texto proposto não parece
ter colhido os ensinamentos práticos da existência do
projecto de directiva sobre a protecção de dados específicos para as telecomunicações; para além dos princípios da Convenção 108 do Conselho da Europa, a
protecção eficaz e equivalente consegue-se, na prática,
no plano internacional, através da adopção de medidas
práticas comuns.

2.2.19.3.
Para serem pertinentes, as medidas em
questão devem ser estudadas e estabelecidas para categorias de tratamentos que apresentem características
comuns e relativamente às quais os problemas de protecção de dados sejam também comuns.

2.2.19.4.
Da mesma forma, convirá prever um processo que permita elaborar e definir medidas eficazes e
específicas de protecção para as categorias homogéneas
de tratamento que sejam objecto de transferências para
países terceiros. Este processo deveria associar a autoridade europeia independente para a protecção de dados.

2.2.19.5.
É necessário salientar que, no que respeita
aos fluxos destinados a países terceiros, a protecção
equivalente poderá ser estudada com base no mesmo
método ou seja de maneira pragmática. De qualquer
modo, os comissários da protecção de dados europeia

2.2.20.4.
Deve ser prevista a possibilidade de recorrer
destas decisões.
2.2.20.5.
Além disso, seria perigoso que esta autoridade fosse suplantada pelo exercício do poder regulamentar da Comissão, se as observações aduzidas a
propósito dos artigos 27? e 289 não fossem aceites.

2.2.21. A r t i g o s 27°. e 28°.
2.2.21.1.
O projecto de directiva prevê a criação de
um «Grupo de Protecção dos Dados Pessoais» composto por representantes das autoridades nacionais de
controlo e encarregado de aconselhar a Comissão sobre
questões relativas à protecção dos dados na Comunidade e em países terceiros. As missões consultivas deveriam abranger o acompanhamento da aplicação da
directiva e, nomeadamente, a sua adaptação à evolução
tecnológica.
2.2.21.2.
Deverá ficar previsto que por este Grupo
seja feita animação idêntica à prevista para as autoridades independentes nacionais.
2.2.21.3.
N o entanto, a independência do grupo não
parece garantida e o presidente, que não é eleito,
provém da Comissão das Comunidades.

2.2.22. A r t i g o s 29°. e 30°.
2.2.22.1.
De acordo com o disposto nestes dois preceitos, a Comissão disporia de um poder regulamentar
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para adaptar as disposições da directiva às especificidades de determinados sectores em matéria de segurança
e fluxos transfronteiriços.

— O projecto não deveria incluir as disposições, que
relevam « naturalmente » da directiva geral, previstas nos artigos 49, 5? e 69 relativos às finalidades, a
duração de conservação e os direitos das pessoas.

2.2.22.2.
O texto prevê, também, a criação de um
« comité consultivo » composto por representantes dos
Estados-membros e presidido (também) por um representante da Comissão das Comunidades. Este comité
sobrepõe-se ao Grupo de Protecção, sem que as respectivas competências sejam claramente definidas.

3.1.3.
No que respeita às disposições processuais
(artigo 22? e seguintes), remetemos para as observações
formuladas acerca da directiva geral.

2.2.22.3.
As observações aduzidas a respeito do controlo do sector público, da segurança, dos códigos de
deontologia e dos fluxos transfronteiriços militam a
favor de um outro tipo de equilíbrio de poderes.

2.2.22.4.
Em especial, a matéria da defesa dos direitos fundamentais das pessoas exige a independência da
autoridade que exerce o poder.

3. Proposta de directiva do Conselho relativa à protecção de dados pessoais e de vida privada no contexto das redes públicas digitais de telecomunicações, nomeadamente a rede digital dos serviços
integrados (RDSI) e as redes públicas móveis digitais
(SYN 288)
3.1. Observações na generalidade
3.1.1.
A proposta de directiva constitui uma boa base
de trabalho; é manifestamente baseada nos trabalhos
publicados sobre a matéria pelos comissários da protecção de dados.

3.1.2.

A óptica é pertinente:

— O projecto acrescenta aos princípios da directiva
geral alguns princípios específicos do sector.
— Em aplicação dos princípios, o projecto indica as
medidas concretas que tornam efectiva uma protecção eficaz e equivalente, por serviço e por rede
ou sempre que for necessário. Tem em conta, além
disso, as dimensões técnicas.
— Por razões de coerência com a directiva geral (SYN
287) a presente directiva deveria limitar-se a tratar
os serviços de telecomunicações internacionais, de
modo a que funcionassem da mesma forma nos
Estados-membros e a analisar as incidências da
protecção dos dados sobre a concepção dos equipamentos específicos destinados a circularem livremente entre os Estados-membros (especificações
técnicas comuns).

3.1.4.
A definição de organizações de telecomunicações faz alusão às « redes públicas» de telecomunicações.

3.1.5.
O Comité é de opinião que conviria esclarecer
que se trata de redes « abertas ao público » por oposição
às redes privadas internas.

3.2. Observações na especialidade
3.2.1. O s p r i n c í p i o s

específicos

3.2.1.1.
O Comité considera que os artigos 7? e 8?
do projecto de directiva sobre o segredo da correspondência e o seu corolário técnico a respeito, nomeadamente, da cifragem das comunicações transmitidas
por rádio são pertinentes.

3.2.1.2.
A protecção deve ser eficaz e não adequada
(n9 1 do artigo 89); seria perigoso fazer referência a
este respeito ao «estado da técnica» ou ao custo da
segurança, tal como é proposto na directiva geral.

3.2.1.3.
A estes princípios deveria juntar-se o princípio segundo o qual, apesar das questões relativas ao
pagamento, seriam possíveis acessos anónimos às redes
a fim de garantir a liberdade de opinião e de comunicação. Exemplo: cabinas públicas com pagamento por
moedas ou por cartões anónimos pré-pagos, videotex
francês, etc. (ver Resolução de Berlim da Conferência
Internacional dos Comissários para a Protecção dos
Dados/Berlim 1989: «Independentemente dos problemas de facturação, a polivalência das redes torna necessário que estas sejam dotadas de possibilidades técnicas
que permitam um acesso anónimo»).

3.2.1.4.
Um terceiro princípio específico deste sector
poderia dizer respeito à proibição de escutar, fazer
escutar ou gravar uma conversa privada sem consentimento da pessoa e a proibição de transmitir ou gravar
a imagem de uma pessoa que se encontre num local
privado sem o consentimento desta. Este princípio constituiria o fundamento das exigências técnicas propostas
no artigo 159 a respeito dos altifalantes e gravadores e
que no estado actual podem parecer arbitrárias.

3.2.2.
O n9 2 do artigo 49 relativo ao perfil electrónico dos assinantes: a proibição total constitui uma
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posição extrema. Os operadores de telecomunicações
devem, com efeito, poder realizar estudos estatísticos
de carácter comercial ou de planificação de redes. Em
contrapartida, determinados abusos não poderiam ser
aceites.
3.2.2.1.
A título de exemplo, não seria normal propor um respondedor a um cliente que não o haja
pedido, alegando que numerosas chamadas que lhe são
destinadas não são atendidas.
3.2.2.2.
Esta questão deveria também ser objecto
de estudo, a confiar à instância de coordenação dos
comissários da protecção dos dados, antes de ser definida uma posição.
Os serviços abrangidos pela directiva
3.2.3. As l i s t a s d e a s s i n a n t e s
3.2.3.1.
A questão das listas de assinantes, se bem
que tratada no artigo 4? a respeito da finalidade dos
tratamentos, é escamoteada, salvo se os autores a considerarem regida pelo disposto na alínea b) do artigo 8?
da directiva geral.
3.2.3.2.
De acordo com estas disposições, os dados
provenientes de fontes «geralmente acessíveis ao
público» cujo tratamento se destina unicamente à
« correspondência » não deveriam ser objecto de garantias especiais.
3.2.3.3.
A utilização, por exemplo, dos dados provenientes de listas de assinantes para solicitar o que quer
que seja por via telefónica não pode ser aceite sem
garantias.

3.2.3.4.
O Comité considera indispensável tratar na
directiva a questão das listas de assinantes de telecomunicações.
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dão das facturas, o Comité entende que esta facturação
discriminada mais completa só deveria ser feita para os
assinantes que a pedissem.

3.2.4.2.
Pela sua parte, as organizações de telecomunicações deveriam informar amplamente o público
sobre esta nova situação e manter uma política que
permitisse o acesso às cabinas públicas graças a meios
anónimos de pagamento.

3.2.5. A r t i g o s 12°. e 1 3 ° . : I d e n t i f i c a ç ã o
linha chamadora

da

3.2.5.1.
Os dois primeiros números são correctos,
não obstante dever ficar claro que não há « custo suplementar » pela não identificação.

3.2.5.2.
O n? 3 do artigo 12? diz respeito à forma
como um vulgar assinante pode ser identificado por um
assinante que disponha de um visor de indicação da
linha chamadora. A descrição técnica desta situação
parece inexacta e a garantia proposta afigura-se inadequada.

3.2.5.3.
O que está em causa é o modo de ligação de
um assinante à respectiva central, a qual pode ser
analógica ou digital. A identificação dos assinantes
ordinários constituirá uma grande mudança para estes
assinantes. É por essa razão que a informação desta
alteração é insuficiente, constituindo uma garantia da
sua boa informação o consentimento de que a linha
pode ser identificada. Os que tiverem aceitado deverão
ter a possibilidade de decidir de modo casuístico se
pretendem ou não identificar-se.

3.2.5.4.
De qualquer modo, o chamado conservará,
tal como a Comissão o prevê, a possibilidade de não
aceitar chamadas não identificadas.

Artigo 13.3
3.2.3.5.
A este respeito, é necessário esclarecer, antes
de mais, as condições em que os dados podem ser
tornados públicos: a não inscrição nas listas de assinantes de telecomunicações deve ser gratuita e não carece
de ser fundamentada, o seu conteúdo (identificação)
deve proteger o anonimato do sexo aos que o desejem
e a segurança do acesso ao domicílio, a modalidade de
acesso deve igualmente obstar às teledescargas indevidas das listas de assinantes electrónicas, por exemplo,
etc.
3.2.4. A r t i g o s 9 o . a 11°. : f a c t u r a ç ã o
norizada

porme-

3.2.4.1.
A facturação pormenorizada, que inclui os
números chamados a partir de uma linha telefónica,
constitui uma informação de ordem muito privada.
Consciente deste aspecto muito sensível, mas também
da necessidade desta informação para verificar a exacti-

3.2.5.5.
O sentido desta frase é obscuro; com efeito,
está a ser tentada a nível comunitário a unificação dos
números de emergência de forma a que qualquer pessoa
saiba que número marcar para chamar os bombeiros,
por exemplo (o que ainda não foi conseguido). No
entanto, a intervenção de emergência continua a ser da
competência nacional. Também se não entende por que
razão esta derrogação à supressão da identificação da
linha chamadora deveria ser operacional apenas a nível
comunitário e não a nível nacional, como julgamos
dever ser.

3.2.6. A r t i g o 14°. — O
de c h a m a d a s

reencaminhamento

3.2.6.1.
O n? 1 não suscita problemas de princípio.
N o entanto, é preciso pôr em questão a viabilidade do
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consentimento do assinante a quem são transferidas as
chamadas.
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4. Proposta de decisão do Conselho no domínio da
segurança da informação
4.1. Observações na generalidade e na especialidade

3.2.6.2.
Este consentimento parece demasiado vinculativo e torna inútil o serviço. Em contrapartida,
a anulação por terceiros das chamadas que lhes são
transmitidas surge como uma medida importante para
obviar aos eventuais inconvenientes do serviço (transferência para um número errado, por exemplo).

3.2.7. A r t i g o 15°. — O s t e r m i n a i s t e l e f ó n i cos q u e d i s p õ e m de a l t i f a l a n t e e de
e q u i p a m e n t o s de g r a v a ç ã o
3.2.7.1.
O Comité considera que, na perspectiva da
liberalização deste mercado, as disposições previstas
são essenciais.

3.2.7.2.
No entanto, deveriam também incluir terminais tais como os respondedores telefónicos interrogáveis à distância, actualmente muito mal protegidos;
nomeadamente, a um modelo de aparelho só correspondem frequentemente alguns códigos secretos diferentes.
O artigo 15? deveria esclarecer que os respondedores-gravadores interrogáveis à distância deviam ser protegidos eficazmente contra acessos não autorizados.

3.2.8. A r t i g o 16°. — O s s e r v i ç o s

videotex

3.2.8.1.
Pode perguntar-se se as disposições anteriormente evocadas a respeito da identificação do chamador e do segredo das correspondências não são, na
realidade, mais protectoras do que as que constam do
artigo, caso em que o artigo seria perigoso ou inútil.

3.2.8.2.
Além disso, o Comité entende que estes serviços deveriam ser objecto de especificações sectoriais
ulteriores.

3.2.9. A r t i g o
17°.
pedidas

—

As

chamadas

não

3.2.9.1.
As disposições previstas visam pôr em vigor
a lista nacional pública de refractários às chamadas
pela via das telecomunicações como forma de proteger
os assinantes chamados. O Comité considera que esta
abordagem não é apropriada.

3.2.9.2.
Qualquer chamada não desejada pelo destinatário, constitui uma intrusão na sua vida privada.
Devem ser procuradas formas de protecção adequadas
que não envolvam necessariamente os operadores de
redes de telecomunicações. Em especial, os prestadores
de serviços que utilizem computadores de chamada que
difundam mensagens pré-gravadas deveriam obter o
consentimento prévio das pessoas em questão.

O Comité aprova:
4.1.1.
A necessidade de acções coordenadas entre os
diferentes projectos técnicos da Comunidade informática/telecomunicações.

4.1.2.
A necessidade de promover produtos que respondam às necessidades, por enquanto mal definidas,
do sector comercial (por exemplo, EDI) e dos outros
sectores não governamentais públicos ou privados
(administrações, sector médico, etc.) em que a protecção dos dados deve igualmente ser garantida.

4.1.3.
O Comité reconhece que a segurança ultrapassa, no seu conteúdo, os tratamentos de dados nominativos e os eixos essenciais da Protecção de Dados em
matéria de segurança: confidencialidade — autentificação. Refiram-se também a vulnerabilidade global, a
disponibilidade, etc.

4.1.4.
O Comité verifica que os Estados conservam
o controlo sobre a cifragem, apesar de os sectores não
governamentais — puramente administrativos, privados e públicos ou comerciais — terem agora necessidade
de a ela recorrer. As questões de autentificação, integridade e confidencialidade não se resolvem bem, quando
os dados são transmitidos por redes de telecomunicações, senão através do recurso a técnicas de cifragem.

4.1.5.
O Comité reclama a criação de um comité e
a elaboração de um plano de trabalho, referindo que a
proposta de decisão é lacónica a respeito das missões,
dos poderes e das modalidades de trabalho do comité
(artigo 69); em especial, não deveria existir qualquer
ligação entre os processos previstos na directiva geral
e os que constam da proposta de decisão.

4.1.6.
O Comité pretende que o comité, cuja criação
está prevista, tenha como primeira tarefa recensear as
necessidades e que, após consulta, nomeadamente, das
autoridades responsáveis pela protecção dos dados
nominativos, elabore com brevidade o necessário plano
de trabalho.

5.

Conclusões

5.1.
O Comité congratula-se por a Comissão ter
tido em consideração a sua inquietude, várias vezes
manifestada, a respeito da ausência de protecção de
dados sobre a vida privada nos projectos de redes
telemáticas e, nomeadamente, interadministrativos.
Não obstante, gostaria que os textos definitivos fossem
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mais claros e coerentes entre si, nomeadamente no que
concerne o exercício dos direitos criados para que este
seja prático, simples e homogéneo nos diferentes Estados-membros.

5.3.
O Conselho deve incitar, imediatamente, todos
os Estados-membros a adoptarem as medidas legislativas necessárias para a aplicação efectiva dos princípios
da Convenção 108 do Conselho da Europa.
5.4.

5.2. O Comité chama a atenção da Comissão para
quatro princípios fundamentais em que as directivas devem assentar
5.2.1.
Protecção e garantia das pessoas contra todos
os tratamentos de dados pessoais e certeza de que esta
protecção é estritamente aplicada por todos (Estados,
instituições, colectividades, sociedades, empresas públicas e privadas, associações, e t c . )
5.2.2.
Estando asseguradas estas protecção e garantia, permitir e desenvolver intercâmbios de dados a
partir dos meios telemáticos actuais e futuros, necessários para a construção de uma Europa dinâmica (nos
planos comercial, industrial, técnico, social e cultural,
etc).

O Comité insiste:

5.4.1.
Para que os tratamentos de dados pessoais do
sector público sejam explicitamente sujeitos ao exame
prévio das autoridades públicas independentes instituídas para o controlo da protecção de dados.
5.4.2.
Para que as obrigações de notificação ou qualquer outro exame prévio sejam pertinentes e equivalentes em todos os Estados-membros.
5.5.
O Comité considera que o exame da aplicação
dos princípios da directiva em certos sectores ou em
certas categorias de tratamento de dados pessoais, o
seguimento geral, a formulação de exigências em
matéria de segurança e de fluxos transfronteiriços
devem ser confiados a uma autoridade europeia independente de que são exemplo as autoridades nacionais
na matéria.

5.2.3.
Os materiais e programas que contribuem
para estas realizações devem assegurar tecnicamente as
garantias atrás referidas, a preços competitivos.

5.6.
Esta autoridade, colocada junto da Comissão
das CE deveria ser constituída pela coordenação dos
comissários da protecção dos dados dos Estados-membros.

5.2.4.
As garantias da protecção de dados, os desenvolvimentos dos materiais e programas e os meios técnicos necessários para esse efeito, devem ser os mesmos
para todos na Comunidade Europeia.

5.7.
Esta autoridade deveria, sempre que necessário,
poder consultar o Conselho de Ministros da CE e
informar anualmente o Parlamento e o Comité Económico e Social.

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN
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Parecer sobre formação, segurança e protecção do ambiente
(91/C 159/15)
Em 29 de Maio de 1990, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do disposto no
quarto parágrafo do art? 20? do Regimento, elaborar um parecer de iniciativa sobre formação,
segurança e protecção do ambiente.
A Secção dos Assuntos Sociais, da Família, da Educação e da Cultura, incumbida da
preparação dos trabalhos do Comité sobre esta matéria, emitiu parecer em 11 de Abril de
1991, sendo relator Herbert Nierhaus.
Na 286? reunião plenária (sessão de 24 de Abril de 1991), o Comité Económico e Social
adoptou o seguinte parecer por unanimidade.

1. Importância da qualificação profissional para a melhoria da segurança do emprego e da qualidade do
ambiente
1.1.
Todas as actividades humanas comportam
acções com impacto sobre a natureza, causando prejuízos ao ambiente. Tendo em conta os danos decorrentes,
nomeadamente, da divisão industrial do trabalho,
adquire importância crescente a utilização racional dos
recursos naturais. Futuramente, os responsáveis pela
direcção das empresas deverão exercer um controlo
mais eficaz, do ponto de vista da protecção do ambiente, sobre a utilização e a transformação dos materiais na cadeia de produção devendo também os trabalhadores desempenhar as suas funções em conformidade. Para que o desenvolvimento da sociedade industrial seja compatível com a defesa do ambiente, é,
pois, imprescindível que todos quantos exercem a sua
actividade na produção e na administração possuam
conhecimentos básicos em matéria de interacções ecológicas. Se bem que à administração caibam especiais
responsabilidades nesta matéria, é indispensável a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Todos
deverão, mediante uma informação mais completa
sobre o ambiente, poder pôr em prática, logo na fase
de formação, as suas ideias e os seus conhecimentos
neste domínio.
1.2.
A existência de pessoal qualificado em todos os
sectores contribuirá para o reforço da segurança das
instalações de produção e para a concepção de produtos
ecocompatíveis. Amplos conhecimentos em matéria de
ambiente contribuem para a inovação ecológica no que
respeita aos produtos e aos processos de fabrico. O
fabrico, o consumo e a utilização dos produtos de
uma forma consentânea com a protecção do ambiente
constitui uma das incumbências de maior responsabilidade dos empresários, dos trabalhadores e dos consumidores. Todavia, não será possível levá-la a bom termo
sem educação e formação profissional adequadas. Do
mesmo modo, cabe aos empresários, aos trabalhadores
e aos consumidores a responsabilidade pela segurança
do fabrico, da distribuição e da utilização dos produtos,
para o que carecem de educação e de formação profissional apropriadas. Por consequência, a transmissão de
conhecimentos relevantes no domínio do ambiente e da
segurança é um dos elementos de importância estratégica de uma gestão empresarial orientada para a salvaguarda do ambiente, e para a segurança independentemente da dimensão da empresa.
1.3.
A responsabilidade individual para com a natureza deve ser incentivada através do desenvolvimento

dos conhecimentos em matéria de ambiente e da competência ecológica. N o seu parecer sobre a proposta de
decisão do Conselho relativa à prevenção dos atentados
ao ambiente por meio de acções nos domínios da educação e da formação [doe. COM(88) fin., de 9 de
Setembro de 1988], o Comité salientou, pois, a possibilidade de se lograr um maior empenhamento mediante
a transmissão de conhecimentos e de competências
interdisciplinares. Para tanto, deveria a educação em
matéria de ambiente ter em consideração diversos grupos-objectivo, desenvolvendo-se e aprofundando-se os
conhecimentos neste domínio através da utilização de
instrumentos pedagógicos adequados.
1.4.
Na proposta da Comissão [doe. COM(88) 202
fin., de 9 de Setembro de 1988] preconiza-se o incentivo
à educação e à formação de especialistas em áreas
ligadas ao ambiente no âmbito de programas de formação profissional e de formação contínua, o que
deverá favorecer uma atitude responsável face aos
recursos naturais, tendo em vista a salvaguarda do
ambiente. N o aludido parecer, o Comité instou a
Comissão a colocar à disposição dos Estados-membros
projectos-piloto elaborados em colaboração com o
Cedefop e com a Fundação Europeia para a Melhoria
das Condições de Vida e de Trabalho. A iniciativa do
Comité Económico e Social das Comunidades Europeias visa a concretização das medidas preconizadas na
proposta da Comissão em alguns aspectos da formação
de pessoal especializado em matéria de ambiente.
1.5.
A necessidade de ampla educação no domínio
do ambiente é hoje indiscutível. Em ordem a salvaguardar as condições naturais essenciais de vida do Homem
e a possibilitar a sobrevivência das gerações vindouras,
importa — independentemente da utilização de instrumentos de gestão de natureza jurídica ou económica —
fomentar uma sensibilização selectiva para os problemas do ambiente. Significa isto sensibilizar as pessoas,
nos estabelecimentos de ensino e no local de trabalho
para a importância de utilizarem os produtos acabados
e os produtos naturais de uma forma consentânea com
a protecção do ambiente. A melhor forma de o conseguir será através da inclusão de temas relevantes do
ponto de vista do meio ambiente ao longo de todo o
ciclo de formação profissional, incluindo a formação
agrícola.
1.6.
A qualificação profissional no domínio do
ambiente possibilita a correlação sistemática dos conhe-
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cimentos e das competências teóricas especializadas
com as implicações do ponto de vista ecológico. Esta
abordagem integrada permite, ainda, analisar concretamente as actuais zonas de conflito entre, por um lado,
as intervenções na natureza e as respectivas consequências do ponto de vista ambiental e, por outro lado, as
necessidades de ordem técnica e os interesses económicos. Esta atitude construtiva face à relação conflitual
entre ecologia e economia e à interacção entre natureza
e trabalho poderá acelerar a adopção de medidas preventivas de protecção do ambiente graças aos conhecimentos básicos neste domínio. Os perigos ecológicos
poderão ser mais precocemente identificados por
grande número de cidadãos. Nesta medida, a existência
de trabalhadores e trabalhadoras sensibilizados para os
problemas do ambiente e com qualificação nesta área
é condição essencial para a melhoria da qualidade do
ambiente nas empresas e fora delas.
2. A ecologia como nova componente da formação em
todos os sectores profissionais
2.1.
Tem sido diminuta, excepto no domínio da
segurança, a importância atribuída aos conhecimentos
relevantes em matéria de ambiente nos programas de
formação dos Estados-membros. Se se quiser reforçar
a sensibilização para a problemática ambiental e lograr
que grande parte da população disponha de competência ecológica, os conhecimentos neste domínio terão de
passar a ser parte integrante da qualificação profissional
em todos os sectores. Seria desejável que os Estados-membros adoptassem medidas com vista à introdução
de objectivos pedagógicos em matéria de ambiente em
todas as fases de formação. Numa perspectiva interdisciplinar e interprofissional, importa abordar os problemas ecológicos de uma forma global e com sentido
prático. Para tanto, são necessários instrumentos didácticos adequados.
Importa, ainda, que os critérios a adoptar para os
exames tenham em conta o aspecto da habilitação
profissional para a protecção da natureza, por forma a
assegurar o empenhamento de formadores e formandos
no novo conteúdo de formação.
Os exames deveriam comprovar a aptidão dos trabalhadores para desempenharem as suas funções sem consequências nefastas para o ambiente.
2.2.
Alargar a qualificação profissional à competência ecológica é possibilitar que trabalhadores sensibilizados para as questões do ambiente contribuam, com
os seus conhecimentos e a sua experiência, para que se
concretize a protecção do ambiente a praticar pela
empresa e se evitem processos de fabrico ecologicamente nocivos. Tal situação permitirá ainda às empresas evitar ou economizar os custos que decorreriam da
reparação dos danos causados ao ambiente em virtude
do princípio poluidor-pagador. Deste modo, uma qualificação profissional de carácter geral em matéria de
ambiente contribuirá também para economizar custos
evitáveis e preservar os recursos naturais.
Uma análise custo-benefícios efectuada com rigor pode
esclarecer se, e em que medida, as despesas incorridas
com a qualificação profissional scrào compensadas pela
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redução dos custos ambientais. Neste sentido, a formação tempestiva neste domínio contribuirá ainda para
melhorar os objectivos da empresa (por exemplo, assegurar o escoamento da produção, os lucros e os postos
de trabalho) e a sua imagem junto do público.
3. Pessoal especializado na protecção do ambiente
3.1.
Para que as empresas ou organizações similares
possam, futuramente, enfrentar de forma mais eficaz
os problemas ecológicos com que se debatem, torna-se
necessário que todos quantos nelas trabalham beneficiem, para além de conhecimentos sobre o meio ambiente orientados para a actividade profissional, de
outras possibilidades, como sejam a adopção de medidas de aperfeiçoamento profissional adaptadas à prática
da empresa. No âmbito de uma especialização entendida como aperfeiçoamento profissional no domínio
ecológico, os trabalhadores e as trabalhadoras que já
houvessem recebido formação poderiam, mediante qualificação complementar, exercer funções especializadas
em matéria de ambiente durante parte do tempo de
trabalho. Estes especialistas, cuja selecção e formação
constituem tarefas prioritárias dos responsáveis pela
direcção das empresas, em colaboração com os representantes dos trabalhadores, numa acção paralela à
dos técnicos ligados ao ambiente (por exemplo, os
responsáveis pelos fornecimentos e pela eliminação dos
resíduos), seriam incumbidos de veicular informação
pormenorizada sobre o ambiente nos diversos sectores
laborais e profissionais. Caber-lhes-ia, ainda, contribuir
para o cumprimento do direito e das prescrições em
matéria de ambiente nas empresas, bem como, no interesse de uma acção preventiva para protecção do ambiente, apresentar, em colaboração com os trabalhadores e de harmonia com os objectivos de produção,
propostas que viabilizassem processos de fabrico e produtos ecocompatíveis.
Estes especialistas do ambiente, que, num dado departamento da empresa, se ocupariam da problemática
ambiental com incidência sobre a actividade profissional, poderiam assim contribuir, eventualmente, para a
aludida prevenção sem prejuízo da responsabilidade
individual e das superiores responsabilidades que cabem
à direcção das empresas neste domínio.
3.2.
A segurança no local de trabalho e a segurança
do meio ambiente estão estreitamente interligadas,
especialmente no que respeita aos materiais. À semelhança dos especialistas da segurança no local de trabalho, já existentes em diversas empresas dos Estados-membros, os especialistas da protecção do ambiente
poderiam colaborar no controlo da prestação dos equipamentos e dos trabalhadores do ponto de vista do
ambiente, motivar os trabalhadores e estabelecer a
ligação com os gestores operacionais («line management»), bem como com os especialistas da segurança
no local de trabalho e da protecção do ambiente, nas
empresas onde estas funções existissem. Tendo em
conta os pontos de contacto entre a protecção do ambiente e a segurança, é conveniente e necessária uma
estreita colaboração entre os especialistas das duas
áreas. Nas pequenas e médias empresas, cuja produção
e número de empregados não justificam a contratação
de especialistas nas duas áreas (protecção do ambiente
e segurança no local de trabalho), uma vez que o volume
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de trabalho é insuficiente ou o quadro de pessoal muito
reduzido, poder-se-ia assegurar a necessária especialização através de formação complementar (no domínio
da protecção do ambiente ou da segurança no local
de trabalho). Esta solução permitiria que um mesmo
trabalhador fosse responsável pelas duas áreas.
33.
Caso as propostas apresentadas venham a ser
concretizadas, importa, ainda, dar aos responsáveis pela
direcção das empresas a possibilidade de pôr em prática
conhecimentos relevantes em matéria de ambiente
através de «equipas de qualidade», de molde a viabilizar produtos e sistemas de produção não prejudiciais
ao meio ambiente. Tal facilitará a introdução, por parte
da direcção das empresas, da Garantia de Qualidade
aplicada à protecção do ambiente.
Uma tal prática não excluiria a possibilidade de as
empresas recorrerem à consultoria externa em matéria
de ambiente.
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3.4.
Por último, importa que as acções em matéria
de ambiente sejam desenvolvidas separadamente, isto
é, no âmbito de uma estrutura interna distinta dos
Comités de Segurança e de Higiene.
As equipas de qualidade referidas em 3.3 seriam, sem
dúvida, sedes privilegiadas para o efeito. De facto,
enquanto a segurança diz directamente respeito aos
trabalhadores da empresa, a protecção do ambiente
interessa indistintamente aos trabalhadores, à empresa
e a tudo quanto lhe é exterior, como sejam os eventuais
subcontratantes, os fornecedores, os clientes e, obviamente, o consumidor final.
3.5. As pequenas e médias empresas deverão ter presente, quando da execução das propostas apresentadas
supra, o risco de possíveis distorções de concorrência.
Importará ainda ter em atenção a coesão económica e
social, sobretudo em situações transfronteiriças.

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN

Parecer sobre as propostas da Comissão relativas aos preços dos produtos agrícolas e às
medidas conexas (1991/1992)
(91/C 159/16)
Em 14 de Março de 1991, o Conselho decidiu consultar o Comité Económico e Social, em
conformidade com o artigo 198? do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia,
sobre as propostas supramencionadas.
A Secção da Agricultura e Pescas, incumbida da preparação dos trabalhos sobre este assunto,
emitiu parecer em 11 de Abril de 1991 (relator: R. Schnieders).
Na 286? reunião plenária (sessão de 25 de Abril de 1991), o Comité Económico e Social
adoptou por ampla maioria, com 2 votos contra e 8 abstenções, o presente parecer.

1. Observações preliminares
1.1. O Comité constata que se vive uma situação
difícil nos mercados agrícolas, na sequência do persistente aumento da produção, da estagnação ou mesmo
da diminuição do consumo, das reduzidas possibilidades de exportação, e ainda do aumento das importações
de sucedâneos de cereais e de vitelos para engorda.

1.2.
A situação crítica que os mercados atravessam
está bem patente na queda dos preços no produtor, na
diminuição e estagnação dos rendimentos dos agricultores, no aumento dos excedentes que se acumulam nos
armazéns, e nos encargos crescentes com as restituições
à exportação e as intervenções.
1.3.

Tudo isto fez com que as linhas directrizes orça-
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mentais adoptadas pelo Conselho em 1988 fossem alcançadas ou ultrapassadas em 1991/1992.
1.4.
As causas iminentemente agrícolas que levaram
às crescentes dificuldades de escoamento aparecem reforçadas pela conjuntura económica externa, marcada
pela queda do dólar (que registou, entretanto, uma
recuperação considerável), pelas perdas ocasionadas
pela crise do Golfo, as perdas de mercados de escoamento resultantes das dificuldades económicas crescentes dos países do Europa do Leste, à qual se juntou a
adesão à Comunidade, sem qualquer período de transição, dos cinco novos «lànder» alemães cuja agricultura assentava em objectivos de produção e escoamento
totalmente diferentes dos da CE.
1.5.
Neste contexto, cabe salientar que a linha directriz agrícola e a decisão relativa aos estabilizadores, de
1988, previam toda uma série de medidas de acompanhamento que tiveram reduzida aplicação.
1.5.1.
Sempre que eram excedidas as quantidades
garantidas, os preços dos produtos sofriam reduções
drásticas; em contrapartida, as medidas de acompanhamento previstas na decisão do Conselho de Fevereiro
de 1988 e que visavam evitar que se atingissem níveis
superiores às quantidades garantidas tiveram uma aplicação insuficiente. Foi o caso do regime de retirada de
terras, da introdução de um prémio para a utilização
de cereais para rações animais, da redução para níveis
satisfatórios da importação de sucedâneos assim como
da promoção da importação de matérias-primas secundárias.
1.6.
O Comité reconhece que a actual situação orçamental exige da Comissão Europeia propostas para
assegurar o financiamento.
1.7.
Na sua Comunicação de 1 de Fevereiro de
1991 (*) sobre o futuro da PAC a Comissão realça esta
necessidade ao afirmar:
« A comparação entre, por um lado, um orçamento
que aumenta tão rapidamente e, por outro, um
rendimento agrícola que aumenta tão pouco e uma
população activa agrícola em declínio indica claramente que os mecanismos da PAC, tal como funcionam actualmente, deixaram de estar em condições
de atingir alguns dos objectivos atribuídos à política
agrícola pelo artigo 399 do Tratado de Roma. » (2)
1.8.
Na sua comunicação, a Comissão constata que
esta situação gera um clima de desconfiança junto dos
agricultores, dos consumidores e dos parceiros comerciais relativamente à política agrícola comum. É por
isso que se impõe a revisão global da PAC.

(*) Doe. COM(91) 100 fin.
(2) Doe. COM(91) 100 fin., Cap. 1, n? 1, 3? parágrafo.
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1.8.1.
Neste contexto, a Comissão prossegue os
seguintes objectivos:
— manter um número tanto quanto possível elevado
de agricultores nas zonas rurais,
— melhorar a protecção da natureza e do ambiente,
— paralelamente aos produtos alimentares, produzir e
comercializar produtos não-alimentares,
— promover o desenvolvimento económico regional,
— reduzir a produção agrícola mediante diminuições
de preços, controlos de quantidades e extensificação
a fim de equilibrar o mercado e responder a especificidades regionais, a imperativos ambientais e aproveitar as possibilidades das matérias-primas secundárias.

1.8.2.
O Comité analisará em breve as propostas
relativas a reforma da PAC.

1.9.
A Comissão considera que não se pode esperar
até ao termo das consultas sobre o seu documento de
fundo acerca da reforma da PAC, e afirma:
« Tendo em conta a necessidade de reformar profundamente uma série de organizações comuns de mercado e o facto de que, ainda este ano, serão apresentadas propostas nesse sentido, a Comissão teria
preferido, neste estádio, limitar-se a propor o prolongamento dos actuais preços institucionais por
um ano, até as medidas de reforma terem sido
adoptadas e produzirem efeitos. Contudo, a importante deterioração da situação orçamental em 1991
e a possibilidade de tal situação se agravar em
1992 obriga a Comissão, por razões de disciplina
orçamental, a acompanhar as suas propostas de
manutenção dos preços na campanha de comercialização de 1991/1992 de uma série de propostas específicas destinadas a manter a despesa agrícola de
1991 dentro dos limites da directriz agrícola e a
proporcionar o máximo de economias para
1992.» (3)

1.10.
O Comité recorda que, no âmbito das negociações do GATT( 4 ), o Conselho encarregou a Comissão de apresentar urgentemente propostas concretas
dotadas do devido suporte financeiro que proporcionem aos agricultores da Comunidade um futuro próspero e ao mesmo tempo sejam compatíveis com os
compromissos assumidos no quadro das negociações do
G A T T . Tais propostas poderiam assentar nos seguintes
elementos:
— assegurar a capacidade competitiva da agricultura
comunitária,

(3) Doe. COM(91) 72 fin., Vol. I, p. 14, ponto 27.
(4) Doe. SN/286/1/90.
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— rever o apoio proporcionado aos agricultores, colocando-o numa base justa, de forma a que, a partir
da diversidade das estruturas empresariais e produtivas, haja controlo da produção e nível adequado
de apoio ao rendimento,
— reforçar as ajudas estruturais incluindo as que não
influem na produção, com especial relevo para as
categorias de produtos ou os sectores que conhecem
maiores dificuldades de adaptação às novas condicionantes e para as medidas de protecção do ambiente e da qualidade da produção.
2. Observações na generalidade
2.1.
O Grupo de Estudo regista a análise que a
Comissão faz da situação do mercado bem como o
ponto da situação relativamente às despesas do
FEOGA.
2.2.
À luz dos seguintes argumentos, o Comité apresenta as seguintes propostas de alteração à proposta da
Comissão:
2.3.
Devido ao escasso tempo de que dispôs, não foi
possível ao Comité analisar de forma mais aturada
alguns pormenores das propostas relativas aos preços.
2.4.
Algumas das reduções de preços e medidas de
acompanhamento propostas pela Comissão implicam
significativas perdas de rendimento para os agricultores. Perante a actual situação dos agricultores e sob
reserva das considerações aduzidas nos pontos 2.4.1 e
1.6, o Comité considera que não se deveria proceder a
quaisquer reduções de preços antes da conclusão do
debate em torno da reforma da PAC. É a própria
Comissão que constata que:
« o poder de compra por activo agrícola melhorou
muito pouco durante o período 1975/1989. Esta
evolução é tanto mais preocupante quanto, durante
o mesmo período, a população activa agrícola da
Comunidade diminuiu 3 5 % . » (*)
2.4.1.
Os recursos orçamentais da Comissão deveriam ser integralmente utilizados.
2.4.1.1.
O Comité chama a atenção para o facto de,
nos exercícios orçamentais de 1989 e 1990, se terem
conseguido economias significativas com a introdução
dos estabilizadores.
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selho, a disponibilização de recursos financeiros adicionais, necessária na sequência da unificação alemã, deveria ser concretizada. Assim, a Comissão poderá comportar uma ultrapassagem da directriz agrícola da
ordem dos 480 milhões de ECU. O Comité considera
inaceitável que os custos de determinadas opções políticas recaiam exclusivamente sobre os agricultores.

2.5.
Tendo em vista as negociações do G A T T , a
Comissão deveria evitar tomar medidas susceptíveis de
enfraquecer a sua posição negocial. Por isso, o Comité
defende que a Comissão se limite às medidas tendentes
a sanear a situação dos mercados, evitando novos
impactos negativos sobre os rendimentos agrícolas.
2.6.
Pelos motivos expostos, o Comité propõe que
se mantenham os preços que vigoraram na campanha
1990/1991 e se introduzam apenas algumas medidas
relativas aos excedentes estruturais a nível dos cereais,
da carne de bovino e do leite bem como algumas
alterações às propostas relativas aos produtos mediterrânicos.
2.6.1.
Face às dificuldades de escoamento e à baixa
de consumo de alguns produtos agrícolas (nomeadamente da carne e do leite), o Comité defende a adopção
de medidas específicas tendentes a aumentar o escoamento.
2.6.2.
Com as medidas de acompanhamento, será
possível conseguir uma diminuição das despesas orçamentais.

3. Observações na especialidade
3.1.

Cereais

3.1.1.
O Comité apoia as propostas da Comissão
Europeia relativamente à retirada de terras. Estas propostas abrem novas perspectivas para:
— impedir que continuem a aumentar as necessidades
financeiras,
— impedir que continuem a diminuir os rendimentos
dos agricultores,
— alcançar nas negociações G A T T um equilíbrio justo
para a eliminação das distorções nos mercados mundiais.

2.4.1.2.
O facto de as despesas do FEOGA terem
sido excedidas deve-se em larga medida a circunstâncias
excepcionais, motivadas quer por factores inerentes à
agricultura quer por factores que lhe são alheios.

3.1.2.
Trata-se de uma acção com a duração de um
ano. O Comité convida a Comissão a zelar no sentido
de esta acção não ter repercussões negativas nas regiões
particularmente desfavorecidas.

2.4.1.3.
O Comité considera que, de harmonia com
as declarações e as decisões do Parlamento e do Con-

3.1.3.
O Comité chama a atenção para o facto de a
retirada de terras ser uma medida de mercado cujo
financiamento por parte da Comunidade deveria ser
reforçado. Convida a Comissão a tomar as medidas
que considere adequadas a fim de garantir a devida
participação de todas as regiões na retirada de terras.

(') Doe. COM(91) 100 fin., p. 2.
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3.1.4.
Tendo em vista uma boa execução das medidas em termos administrativos, o Comité exorta a
Comissão a apresentar propostas viáveis que tornem
supérfluo uma transferência desnecessária de meios
financeiros dos vendedores para os compradores.
3.2. Trigo duro
3.2.1.
O Comité só concorda com uma redução de
7 % do preço do trigo duro na condição de as ajudas
concedidas nas regiões mediterrânicas de cultivo tradicional de trigo duro tais reduções sejam totalmente
compensadas por um aumento das ajudas à produção.
3.3.

Arroz

3.3.1.
Para 1991/1992, o Comité insurge-se contra a
redução dos preços de intervenção e defende a manutenção das ajudas aos produtores para o arroz «indica»
aos níveis que vigoraram na campanha de 1990/1991.
3.4. Sementes oleaginosas, soja, proteaginosas,
linho oleaginoso
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três campanhas. Desde há muito que o Comité solicita
um aumento da Q M G e uma protecção das PMEs
contra os efeitos dos estabilizadores.
3.5.2.
No tocante às ajudas à produção mantém-se
o limiar de 500 kg para os pequenos produtores. É
necessário aumentar esta margem.
3.6.

Beterraba

3.6.1.
A diminuição de 5 % do preço de intervenção
do açúcar branco e do preço mínimo da beterraba
não deveria ocorrer, na medida em que os custos de
escoamento dos excedentes comunitários não são financiados pelo orçamento geral das CE. A produção está
controlada por via do sistema de quotas. Este sistema
permitiu desenvolver na Comunidade um sector de
produção de beterraba e de açúcar altamente eficaz.
Dada a difícil situação das empresas agrícolas, não
parece conveniente reduzir as actuais possibilidades de
rendimento dos agricultores.

linho e
3.7. Tabaco

3.4.1.
O Comité propõe que não se proceda à diminuição de 3 % do preço indicativo e do preço de intervenção bem como do preço mínimo e do preço-objectivo nem à eliminação da majoração para a colza
« duplo zero » (00), e que se aguardem os resultados das
acções propostas no âmbito da retirada de terras, acções
essas que decerto se repercutirão na produção de sementes oleaginosas por via da redução das superfícies cultivadas.

3.7.1.
O Comité chama mais uma vez a atenção para
a sua proposta de 27 de Janeiro de 1988 í 1 ), no sentido
de contribuir para pôr termo progressivamente aos
desequilíbrios no mercado do tabaco mediante a adopção de medidas de carácter socioestrutural nas regiões
menos desenvolvidas. Requer, além disso, a adopção
de uma política coerente no sector do tabaco e dos
produtos do tabaco.

3.4.2.
No que se refere à colza, os preços no produtor
registaram uma quebra global da ordem dos 21 % entre
1986 e 1990, na sequência da aplicação do regime dos
estabilizadores. As receitas provenientes da produção
de proteaginosas, linho e linho oleaginoso têm vindo a
decrescer desde há vários anos. A situação deficitária
que se vive em termos de abastecimento deste tipo de
produtos, muito importantes em termos de política
ambiental, justifica que se prescinda das medidas propostas.

3.7.2.
O Comité chama ainda a atenção para o facto
de se prever para breve uma modificação dos actuais
mecanismos de organização do mercado. Aguarda-se
que sejam propostos mecanismos fundamentais que
deverão ser postos em prática já na campanha de 1992.

3.4.3.
Acresce que a organização do mercado das
sementes oleaginosas está estreitamente relacionada
com os resultados das negociações do G A T T .
3.4.4.
A eliminação da majoração para a colza-00 é
prematura. Os tipos de colza-00 actualmente disponíveis ainda não são tão fiáveis como as obtenções de
colza até agora utilizadas.
3.4.5.
A prorrogação do prazo para a estimativa da
colheita de colza, girassol e soja tem por consequência
o adiar do apuramento de contas entre produtores e
compradores. Propõe-se por conseguinte que não se
proceda a este adiamento.
3.5.

3.8.

Fruta e produtos

hortícolas

3.8.1.
O Grupo de Estudo defende uma política de
qualidade orientada em termos de mercado em todos
os Estados-membros.
3.8.2.
Por isso, considera que a redução do limiar
de intervenção para as maçãs para 3 % da média das
colheitas dos últimos cinco anos não deveria ser concretizada.
3.9. Fruta de casca rija
3.9.1.
Face à gravidade da situação que se verifica
no sector dos frutos secos na Comunidade e de acordo
com as expectativas suscitadas pela adopção do Regulamento (CEE) n? 789/89, não tem qualquer sentido pretender alterar, devido a problemas orçamentais, este

Azeite

3.5.1.
A quantidade máxima garantida (QMG) não
será alterada, estando aliás já fixada para as próximas

(!) J O n ? C 112 de 7. 5. 1990.
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novo regulamento cuja adopção ocorreu há pouco mais
de um ano, tanto mais se tivermos presente que a
produção de avelãs e de amêndoas na CEE é altamente
deficitária.
3.9.1.1.
Neste contexto, há que considerar que as
ajudas não se destinam à produção, mas sim ao
aumento da qualidade e da comercialização e que, na
comunicação da Comissão intitulada « A evolução e o
futuro da PAC», estes mecanismos são considerados
fundamentais, não provocam distorções do mercado e
estão em conformidade com os acordos celebrados no
âmbito do G A T T .

3.10.

Algodão

3.10.1.
Mantém-se a Q M G . Neste caso impunha-se
um aumento visto que a quantidade em vigor foi fixada
numa conjuntura muito particular, diversa da actual.
Além disso, trata-se de um produto que não abunda na
CE.

3.11. Carne de bovino
3.11.1.
A prevista manutenção dos preços da organização do mercado apenas ilude uma certa estabilidade
de preços. As condições de intervenção decorrentes dos
preços previstos no âmbito da organização de mercado
deverão ser de tal modo alteradas que acabarão por
provocar provavelmente novas baixas de preços.
3.11.1.1.
A abolição do sistema da chamada «rede
de segurança», assim como a diminuição drástica do
limiar de desencadeamento das compras de intervenção
reduz de tal forma a intervenção que a torna insignificante enquanto instrumento de apoio ao mercado. O
Comité é contrário a estas medidas. Uma eventual
limitação das medidas de intervenção deveria ocorrer
de forma a que as compras de intervenção se mantenham como até aqui, limitadas em termos quantitativos
e a determinados períodos do ano. Os limiares de
desencadeamento deveriam manter-se aos níveis
actuais. O Comité é de opinião que a Comissão deveria
reexaminar os seus métodos em relação aos custos de
armazenagem,
depreciação
e escoamento
das
existências, a fim de determinar se parte das poupanças
necessárias pode ser custeada não pelos agricultores,
mas sim por outros agentes.
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3.11.1.2.
Uma limitação da intervenção só seria aceitável numa perspectiva de equilíbrio do actual sistema
de prémios, i.e., mediante o reforço dos prémios para
o gado bovino. O sector da carne de bovino carece
urgentemente de instrumentos tendentes a estabelecer o
equilíbrio do mercado. Neste contexto, parece aceitável
qua haja uma ligação dos prémios ao número de cabeças
de gado por hectare de superfície forrageira, tomando
como base uma taxa de encabeçamento de 2,5 por
hectare de superfície forrageira. Limitações exageradas
assentes em preocupações ambientais e empresariais
atingem sobretudo os pequenos agricultores.
3.11.1.3.
Para restabelecer o equilíbrio do mercado,
as importações de vitelos para abate têm de ser limitadas enquanto houver excedentes. N o âmbito do programa de extensificação da Comunidade Europeia, é
necessário promover um regime de « set-aside » parcial,
limitado no tempo, para o sector do gado bovino.
3.12.

Leite

3.12.1.
A alteração da quantidade garantida durante
o ano corrente a que essa quantidade se refere suscita
grandes problemas nas regiões, problemas esses que
não é possível solucionar de modo satisfatório (nomeadamente, oscilações acentuadas de produção leiteira
consoante os meses). O Comité toma nota da observação da Comissão, segundo a qual, por razões de
ordem jurídica, depois de 1 de Abril já não é possível
alterar a quantidade garantida. Tendo em conta que a
redução da quantidade garantida é de interesse para a
estabilização dos mercados, a CE deveria propor de
imediato um programa voluntário para a aquisição dos
excedentes estruturais do leite.
3.12.1.1.
O debate em torno da adequação das Q M G
tem de ser conduzido no âmbito da reforma da PAC.
3.12.1.2.
O Comité exorta a Comissão a não agravar
ainda mais as dificuldades de escoamento no mercado
interno por via de uma política restritiva na fixação
dos preços e das ajudas.
3.13. Medidas

agro-monetárias

3.13.1.
Visto que as taxas verdes deixarão de vigorar
em finais de 1992, e dado que as disparidades existentes
(com excepção do dracma) são pequenas, deveria haver
uma aproximação a metade e não a um terço, como
sugere a Comissão.

Feito em Bruxelas, em 25 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN
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ANEXO
(n? 4 do artigo 43? do Regimento)
Proposta de alteração rejeitada no decorrer do debate:
Página 3, ponto 1.8.2
Inserir a frase seguinte antes do texto do ponto 1.8.2:
« O Comité considera positivos os objectivos propostos e examinará as medidas que deverão ser tomadas
com vista à sua concretização. ».
Resultado da votação:
Votos a favor: 25, votos contra: 45, abstenções: 10.

Parecer sobre a alteração da proposta de directiva do Conselho relativa à aproximação das
legislações dos Estados-membros respeitantes ao uso obrigatório dos cintos de segurança nos
veículos de menos de 3,5 toneladas (!)
(91/C 159/17)
Em 28 de Janeiro de 1991, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 1989 do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
alteração da proposta supramencionada.
A Secção dos Transportes e Comunicações, incumbida da preparação dos trabalhos sobre
esta matéria, emitiu parecer em 10 de Abril de 1991, sendo relator Ulbo Tukker.
Na 286? reunião plenária, sessão de 25 de Abril de 1991, o Comité Económico e Social
adoptou, por unanimidade, o presente parecer.

1. Introdução
1.1.
Encontram-se já em vigor algumas directivas do
Conselho relativas à aproximação das legislações dos
Estados-membros respeitantes aos cintos de segurança
e às respectivas fixações, em determinadas categorias
de veículos a motor. As disposições das Directivas
81/575/CEE e 82/318/CEE deveriam ter entrado em
vigor, o mais tardar, em 30 de Setembro de 1982,
enquanto as da directiva a que se refere o documento
COM(88) 544 fin. deveriam vigorar, o mais tardar, a
partir de 1 de Janeiro de 1993.

— M 2 : Veículos destinados ao transporte de passageiros, com mais de oito lugares sentados, além do
lugar do condutor, e peso bruto não superior a
3,5 toneladas.
— N I : Veículos destinados ao transporte de mercadorias, com peso bruto não superior a 3,5 toneladas.
1.3.
Genericamente estas directivas aplicam-se apenas a passageiros de 12 ou mais anos de idade. N o que
respeita às crianças de idade inferior a 12 anos, as
directivas limitam-se a estabelecer que as mesmas não
poderão sentar-se nos bancos da frente, mas apenas nos
bancos traseiros.

1.2.
As referidas directivas obrigam ao uso de cintos
de segurança quer nos bancos da frente, quer nos bancos
traseiros, nas seguintes categorias de veículos:
2. Observações na especialidade
— M l : Veículos destinados ao transporte de passageiros, com oito lugares sentados no máximo, além do
lugar do condutor.
f1) JO n? C 308 de 8. 12. 1990, p. 11.

2.1.
A proposta de modificação da directiva contida
no documento COM(88) 544 fin. determina claramente
onde e como crianças de idade inferior a 12 anos
(portanto, de 11 ou menos anos de idade) podem ser
transportadas nos veículos em questão, e prescreve o
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uso de meios de retenção adequados a esta categoria
etária. Tais meios de retenção podem consistir em sistemas separados ou em sistemas que integram o uso dos
cintos de segurança existentes para adultos.
2.2.
No ponto 2.3 (art. 7?) do parecer de 2 de Maio
de 1989 sobre a directiva contida no documento
COM(88) 544 fin., afirmava o Comité Económico e
Social:
« O Comité considera que existem no mercado sistemas de segurança em número suficiente, especialmente concebidos para crianças com menos de
12 anos, que justifiquem num futuro próximo uma
directiva que contemple mais especialmente esta
categoria de passageiros.»
2.3.
O Comité congratula-se com a proposta de
directiva em análise, cujo conteúdo aprova de um modo
geral. Chama, todavia, a atenção do Conselho para os
seguintes pontos:
a) O Comité deplora que a adopção da Directiva
88/554 (CEE) não tenha ainda sido possível, por
deparar com a oposição de alguns Estados-membros. Espera o Comité que os Estados-membros em
questão modifiquem a sua posição, de modo a que
a directiva referida possa — na totalidade, incluindo
as alterações relativas à segurança das crianças —
entrar em vigor a breve prazo.
b) O Comité chama a atenção para os riscos que
comporta a utilização, por crianças de idades compreendidas entre 4 e 12 anos, dos cintos de três
pontos normalmente concebidos para adultos, se
não forem introduzidos dispositivos adicionais para
protecção do pescoço e da nuca. Nesta classe etária,
a utilização de um cinto subabdominal (automático)
sem dispositivos adicionais proporciona melhor
protecção do que o cinto de três pontos concebido
para adultos sem dispositivos adicionais.
O cinto de três pontos destinado a adultos só pode
ser utilizado sem inconvenientes quando a altura do
passageiro atinge os 140 cm, correspondente à gama
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de idades entre os 10 e os 12 anos. As crianças de
estatura inferior deverão, ao utilizarem os cintos de
três pontos, recorrer ao uso de almofadas especiais.
A segurança de crianças de idade ligeiramente superior a 4 anos pode ser assegurada pelo recurso a
um cinto de quatro pontos, a fim de evitar que
escorreguem sob o cinto subabdominal («efeito de
submarino»). Na falta de melhor, o cinto subabdominal constitui uma boa alternativa, em especial
para crianças de idade superior a 6 anos.
c) O texto proposto na alínea d) infra tem como
objectivo garantir a segurança de todas as crianças
de idade não superior a 5 anos instaladas no banco
traseiro, caso se encontrem disponíveis os sistemas
de retenção necessários. O mesmo se aplica às crianças de idade superior, desde que sejam introduzidos
dispositivos adequados em complemento dos cintos
destinados aos adultos. Não existindo dispositivos
adicionais, a obrigatoriedade não se aplica. Assim
se evitará tornar obrigatório o uso de um cinto de
três pontos, que pode inadvertidamente dar origem
a acidentes. Neste caso, seria preferível um cinto
subabdominal.
d) O Comité propõe que o n<? 3 do artigo 2? passe
a ter a redacção seguinte: «Os Estados-membros
devem assegurar que, o mais tardar em 1 de Junho
de 1991, todas as crianças com idade inferior a
4 anos que ocupem os bancos traseiros voltados
para a frente dos veículos de categoria Ml que se
encontrem em circulação, independentemente da
data de matrícula do veículo, devem utilizar um
sistema de retenção caso exista. Tal sistema deve
ter sido declarado válido pelas autoridades competentes de um Estado-membro e ser reconhecido
como tal noutros Estados-membros. As crianças
com idade superior a 4 anos devem estar seguras
pelo cinto de segurança homologado existente no
veículo ou pelo sistema de retenção mais apropriado
a que se refere o n°- 2 do artigo 29, desde que seja
utilizado um sistema adicional homologado para
uso de crianças, adaptado à idade e ao peso das
crianças em questão.»

Feito em Bruxelas, em 25 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN
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Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho relativa à produção e colocação no mercado
de certas substâncias utilizadas na produção ilegal de estupefacientes e psicotrópicos (*)
(91/C 159/18)
Em 17 de Janeiro de 1991, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 1009 A do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
proposta supramencionada.
A Secção do Ambiente, da Saúde Pública e do Consumo, encarregada da preparação dos
trabalhos do Comité sobre esta matéria, emitiu parecer em 2 de Abril de 1991, tendo sido
relator Georges Proumens.
Na 286? reunião plenária, sessões de 24 e 25 de Abril de 1991, o Comité Económico e Social
adoptou, por maioria e uma abstenção, o parecer que se segue.

O Comité aprova com grandes reservas as disposições
constantes da presente proposta de directiva.

— substâncias cuja utilização para fins legais é limitada
(Quadro I do Anexo),

Considera que, embora estas medidas possam permitir
um certo controlo do tráfico ilícito, as disposições
contidas na presente proposta de directiva não são, em
si mesmas, suficientes para pôr fim ao tráfico da droga.

— substâncias com importância fundamental para a
utilização comercial legítima (Quadro II do Anexo).

O Comité considera que estas disposições devem inserir-se num quadro mais completo, a fim de evitar que
o presente texto seja apenas um modo de descargo de
consciência, tendo em conta, nomeadamente, determinadas observações que se seguem.
A este respeito, importa salientar que estão a decorrer
novas negociações de âmbito internacional nos E.U.A.
Com a participação, nomeadamente, da Comunidade
Europeia, a lista das substâncias será ampliada.
Estas alterações são importantes, por um lado, porque
contribuem para a luta contra a droga e, por outro
lado, porque possibilitam um melhor equilíbrio, a nível
internacional, entre os produtores de produtos
químicos.
1. Observações na generalidade
1.1. A proposta de directiva visa certos produtos
químicos classificados de «precursores», que não são
ilegais enquanto produtos químicos propriamente ditos,
mas que são desviados da sua utilização normal para a
produção ilegal de drogas.
1.2.
A presente proposta é a resposta a um pedido
expresso na « Convenção das Nações Unidas contra o
tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas » de 1988.
1.3.
Complementa também o regulamento do Conselho relativo ao controlo do comércio externo de « precursores» (2).
1.4.

As substâncias em causa subdividem-se em duas

categorias:

(!) J O n ? C 2 1 de 29. 1. 1991, p. 17.
(2) JO n<? L 357 de 20. 12. 1990.

1.5.
As medidas de controlo dos precursos foram
reconhecidas pelo Comité Europeu de Luta Contra a
Droga {Celad).
1.6.
A directiva prevê a elaboração de registos que
permitam controlar as transacções, em relação às substâncias referidas no Anexo, mediante a indicação das
vendas às empresas que possuam autorização de exploração no sector farmacêutico (Quadro I) e, em relação
às substâncias constantes no Quadro II, as mesmas
indicações sempre que as transacções excedam as quantidades indicadas no Quadro III.

2. Observações na especialidade
2.1.
Prevê-se que as preparações que contenham as
substâncias inventariadas incluídas no Anexo estejam
igualmente sujeitas às condições de distribuição das
substâncias inventariadas.
A aplicação desta disposição deve suscitar dificuldades,
pois que no trânsito comercial normal tais misturas, à
excepção das que se destinam à indústria farmacêutica,
podem furtar-se à atenção dos operadores, referidos no
n? 2, alínea c), do artigo 19.
2.2.
Na mesma definição de substâncias inventariadas é mencionado o facto de que essas substâncias
não possam ser utilizadas ou recuperadas através de
processos acessíveis.
O Comité interroga-se sobre a questão de saber até
que ponto a Comissão analisou convenientemente o
problema das preparações e da eliminação potencial das
outras substâncias que entram na composição dessas
preparações, a fim de detectar as substâncias abrangidas
pela presente proposta de directiva.
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Além disso, a Comissão não explica o que entende por
« processos acessíveis ».
2.3.
O Comité levanta a questão de saber até que
ponto as quantidades constantes no Quadro III do
Anexo são razoáveis, particularmente, em relação à
acetona, ao éter dietílico e ao anidrido acético.
Com efeito, trata-se de substâncias de utilização
corrente, empregues, frequentemente, em grandes quantidades, sendo, talvez, a noção de litro muito teórica.

N9 C 159/59

Conviria que a Comissão insista junto dos Estados-membros para que seja prevista gradação nas sanções
que tenha em conta a diferença entre um esquecimento
ou negligência de inscrição, a não elaboração de um
registo, a inscrição fraudulenta de quantidades e a
dissimulação voluntária de informações importantes.
Sabe-se, aliás, que a Comissão está, desde já, empenhada na prossecução deste objectivo.

A Comissão prevê, de resto, a alteração do Quadro III
do Anexo em função dos elementos fornecidos pela
indústria química europeia.

2.8.
O Comité insiste, em particular, para que os
operadores comuniquem imediatamente às autoridades
dos Estados-membros e/ou à Comissão as infracções
ou mesmo as suspeitas que possam ter, sem esperar
pelo conjunto de informações provenientes dos registos
que permitam descobrir um eventual tráfico.

2.4.
Nesta óptica, a Comissão não tenciona obrigar
os retalhistas, como, por exemplo: as farmácias, os
droguistas e as perfumarias, à elaboração de registos,
sendo eles, porém controlados através dos respectivos
grossistas ou dos distribuidores produtores.

2.9.
O Comité exprime a sua inquietação quanto
ao disposto no n9 1, segundo travessão, do artigo 99
relativamente às outras substâncias não incluídas no
Anexo que poderão ser utilizadas na produção ilegal
de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas.

2.5.
No que respeita à notificação, o Comité aprova
integralmente as disposições constantes do artigo 59,
que visam proteger as pessoas que comuniquem as
suas suspeitas ou que tenham conhecimento de um
verdadeiro tráfico.

2.10.
Para alguns «participantes no comércio», que
são operadores comerciais e que não têm conhecimento
algum das substâncias previstas na directiva, é difícil
estabelecer a relação entre produtos não inventariados
e comércio ilegal. Conviria pois que a Comissão tornasse tão explícita quanto possível a lista constante do
Anexo.

No entanto, o Comité considera que a noção de informação obtida no âmbito das «suas actividades profissionais » deveria ser ponderada com o termo « nomeadamente ».
Com efeito, algumas pessoas estranhas às empresas
poderão ter informações sobre qualquer tráfico,
devendo, porém, ser-lhes garantida protecção nas mesmas condições dos profissionais.
É óbvio que as denúncias abusivas e/ou caluniosas
deverão ser objecto de procedimento jurídico por parte
das autoridades competentes dos Estados-membros.
2.6. Em relação ao n9 2 do artigo 69, o Comité
interroga-se sobre até que ponto e com que critérios as
autoridades competentes dos Estados-membros poderão proibir a colocação no mercado ou o processamento
de substâncias inventariadas, em particular quando
essas substâncias constituem componentes de uma preparação.
2.7.
No artigo 89, a Comissão prevê que os Estados-membros determinem as sanções a aplicar, mas estas
apenas visam as infracções às disposições da presente
directiva, isto é, as infracções sobre elaboração dos
registos.

3. Observações finais
3.1.
O Comité põe a questão de, atendendo à importância do assunto, se não se deveria ter optado por um
regulamento em vez do instrumento directiva.
A Comissão preferiu utilizar a forma de directiva, tendo
em conta, por um lado, as disposições já existentes em
alguns Estados-membros e, por outro, a necessidade de
que a presente directiva entre em vigor muito brevemente, tal como é referido no artigo 109, isto é, em
I d e Julho de 1991.
3.2.
As formalidades administrativas associadas à
elaboração de registos implicam, seguramente, determinados custos para as empresas. Trata-se, todavia, de
custos marginais em relação ao preço de venda das
substâncias visadas, isto é, sem consequências reais
para os consumidores dos produtos finais lícitos cuja
composição inclui estas substâncias.
3.3.
Segue anexo contendo as utilizações lícitas e
ilícitas das 6 substâncias constantes do Quadro I e das
6 substâncias que figuram no Quadro II.

Feito em Bruxelas, em 25 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN
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ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social
Uitização das substâncias dos quadros I e II
QUADRO I
Utilização Lícita

Substâncias

Utilização Ilícita

Efedrina

em preparações, utilizada como descongestionante nasal

fabrico de metanfetamina

Ergometrina
(Ergonovina)

tratamento de hemorragias no pós-parto

fabrico de LSD

Ergotamina

em preparações, no tratamento da enxaqueca

fabrico de LSD

Ácido lissérgico

fabrico de LSD

fabrico de LSD

1 -fenil-2-propanona
(P2P, BMK)

ocasionalmente utilizado no fabrico de veneno
para os ratos e de perfumes

fabrico de anfetaminas

Pseudoefedrina

em preparações, como descongestionante nasal
e antitússico

fabrico da metanfetamina

Anidrido acético

solvente utilizado no fabrico de cola para têxteis, de aspirina e de produtos para polir metais

fabrico de heroína a partir
da morfina

Acetona

solvente utilizado no fabrico de plásticos, tintas
e vernizes

fabrico de heroína e de
cocaína

substância química intermédia necessária ao
fabrico de corantes, de substâncias farmacêuticas e de perfumes

fabrico da metaquolona

solvente utilizado no fabrico de munições, plásticos, como dissolvente de gorduras, ceras,
óleos, perfumes, resinas e corantes

fabrico
cocaína

fabrico de penicilinas e de aromatizantes

fabrico de anfetaminas e de
l-fenil-2-propanona (2P2,
BMK)

utilizada como solvente ou substância intermédia na vulcani- zação da borracha e de epóxiresinas e como catalisador em reacções de
condensação

fabrico
(PCP)

QUADRO II

Acido antranílico

Éter dietílico

Acido fenilacético

Piperidina

de

de

heroína

e

feniciclidina

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

17. 6. 91

N? C 159/61

Parecer sobre a proposta de directiva do Conselho que altera a directiva 85/3/CEE, relativa aos
pesos, às dimensões e a certas outras características técnicas de certos veículos rodoviários (*)
(91/C 159/19)
Em 23 de Novembro de 1990, o Conselho decidiu, ao abrigo do artigo 759 do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social, sobre
a proposta supramencionada.
A Secção dos Transportes e Comunicações, encarregada da preparação dos trabalhos do
Comité sobre a matéria, emitiu parecer em 15 de Março de 1991, sendo relator E. Bagliano.
Na 286? reunião plenária (sessão de 25 de Abril de 1991), o Comité Económico e Social
adoptou por maioria e 2 abstenções o parecer que se segue.

1. Introdução

2. Observações na generalidade

1.1. A proposta de directiva contém especificações
técnicas pormenorizadas destinadas a definir com maior
precisão o conceito de « suspensões (mecânicas) equivalentes a suspensões pneumáticas». Este conceito fora
introduzido, sem qualquer definição técnica, na Directiva 89/338/CEE, como requisito para a autorização de
pesos máximos bem precisos para certos veículos e
conjuntos de veículos da forma seguinte:

2.1.
O Comité regista que a principal preocupação
da Comissão ao apresentar a proposta de directiva
pendente foi a necessidade de encontrar a melhor
maneira de proteger o pavimento das estradas do desgaste ou da abrasão excessivos. A proposta entrosa
ainda um conjunto de normas que pretendem definir
as características do «veículo comercial pesado europeu » e que começaram a ser estabelecidas em 1985 com
a Directiva 85/3/CEE.

— veículos de 3 eixos, 25 t ou 26 t: com suspensão
pneumática ou reconhecida como equivalente,
— veículos de 4 eixos, 321: com suspensão pneumática
ou reconhecida como equivalente,
— veículos articulados de 4 eixos (2 + 2), 36 t ou
38 t: com suspensão pneumática ou reconhecida
como equivalente,

2.2.
O Comité verifica, também, que a proposta
de directiva em apreço não prevê, nem directa nem
indirectamente, qualquer aumento dos pesos autorizados relativamente aos estabelecidos pelas directivas precedentes.

— veículos com eixos duplos, 18 t ou 191: com suspensão pneumática ou reconhecida como equivalente.
1.2.
A suspensão pneumática limita os efeitos destrutivos das rodas no pavimento das estradas. No entanto,
suspensões mecânicas equivalentes permitem obter efeitos positivos semelhantes.
1.3.
A suspensão pneumática não parece ter qualquer
vantagem em relação à suspensão mecânica. Deveria,
portanto, ter-se presente que a importância da suspensão pneumática está relacionada com os efeitos de
desgaste do pavimento das estradas.
1.4.
A Directiva 89/338/CEE estabeleceu, também,
as 11,5 t como peso máximo autorizado do eixo motor,
independentemente do número de eixos ou do tipo de
suspensão. A proposta de directiva em apreço, porém,
estende a obrigação de estarem equipados de suspensão
pneumática ou reconhecida como equivalente aos eixos
motores cujo peso máximo autorizado seja superior a
10,5 toneladas.

í1) JO n? C 292 de 22. 11. 1990, p. 12.

2.3.
O Comité não pode, pois, deixar de acolher
favoravelmente, em termos gerais, esta iniciativa, tanto
pelas razões atrás aduzidas como porque suprime as
reservas contidas na Directiva 89/338/CEE ao fornecer
a definição técnica das suspensões.

2.4.
Ao Comité ficam, no entanto, ainda algumas
dúvidas relativamente à proposta pendente:
a) ela estende a todos os veículos a motor, indiscriminadamente, determinadas condições para autorização do peso máximo de 11,5 t do eixo motor, o
que não era previsto pela Directiva 89/338/CEE;
b) a secção técnica, que deveria ter sido a parte essencial da proposta, está incompleta (ver pontos 2.8,
2.9 e 2.10 abaixo).

2.5.
Em relação com a alínea a) do ponto 2.4, o
Comité gostaria de fazer notar que, neste momento,
em 9 dos 12 Estados-membros vigora legislação que
autoriza o peso de 11,5 t ou mais do eixo motor sem
quaisquer condições, e que países como a Alemanha, a
Bélgica, o Luxemburgo e os Países Baixos alteraram
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recentemente as suas legislações nacionais para estabelecerem como peso máximo do eixo motor as 11,5 t,
de acordo com o que estabelece a Directiva 89/338/CEE,
sem qualquer condição quanto ao tipo de suspensão.
2.6.
Não deveria, também, esquecer-se que a indústria automóvel, tomando por base os requisitos exigidos
quer pela Directiva 89/338/CEE quer pela legislação
nacional, alterada em função dela, tem já planeada a
produção de veículos com eixos motores de peso
máximo autorizado de 11,5t a partir das datas previstas
pela própria directiva (1 de Janeiro de 1992 e 1 de
Janeiro de 1993).
2.7.
O Comité não pode, portanto, dar o seu inteiro
apoio à abordagem adoptada de generalizar a utilização
de suspensões pneumáticas ou reconhecidas como equivalentes no eixo motor quando o seu peso máximo
autorizado seja superior a 10,5 t. Como, no entanto, se
compreendem as finalidades subjacentes ao disposto,
o Comité aceita-o, solicitando, ao mesmo tempo, à
Comissão que reveja o calendário de execução. Veja-se, em especial, que a proposta da Comissão pendente
estabelece 1 de Janeiro de 1993 como data de entrada
em vigor das alterações, sendo essa também a data
estabelecida pela Directiva 89/338/CEE para a entrada
em vigor das disposições que se pretendem alterar.
Decorre do que atrás fica dito que seria desejável o
adiamento para 1 de Janeiro de 1995 da entrada em
vigor do disposto na proposta em apreço, tendo em
conta que, de outro modo, não haveria tempo suficiente, após a sua publicação, para os fabricantes se
prepararem para respeitar as novas especificações.
2.8.
Em relação com a alínea b) do ponto 2.4, o
Comité gostaria, também, de chamar a atenção para
outro problema que não foi resolvido pela Directiva
89/338/CEE.
Trata-se dos eixos duplos ligados mecanicamente em
que a carga se distribui simetricamente ou quase simetricamente pelos dois eixos.
É aceite, e bem, por todos os interessados, os peritos
inclusive, que esta solução de concepção tem um efeito
menos destrutivo no pavimento das estradas, devendo,
por isso, ser considerada como uma suspensão « respeitadora da estrada».
A Comissão deveria aproveitar esta proposta de directiva de alteração para introduzir esta clarificação fundamental na Directiva 89/338/CEE. Deveria, pois, aditar-se aos pontos 2.3.2, 2.3.3 e 3.5.3 do anexo I o seguinte:
« Não é necessária a comprovação de equivalência no
caso dos eixos duplos em que o eixo mais pesado não
exceda as 9,5 t. »
2.9.
Sendo os veículos de 4 eixos autorizados pela
Directiva 89/338/CEE apenas com determinadas condições (eixo motor equipado com pneus duplos e com
suspensões pneumáticas ou reconhecidas como equivalentes) e um limite de peso de 32 toneladas (ver 1.1
acima), é flagrante a disparidade de tratamento desses
veículos em relação aos outros abrangidos pela directiva.
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Para os veículos não articulados de 3 eixos e para os
veículos articulados de 4 eixos (2 + 2), se o eixo motor
não estiver equipado com pneus duplos e suspensão
pneumática ou reconhecida como equivalente, a directiva prevê uma alternativa com redução de 1 ou
2 toneladas, respectivamente, do peso máximo autorizado.
A Comissão deveria prever alternativa idêntica para os
veículos não articulados de 4 eixos.
2.10.
Por último, e relativamente ao Anexo III da
proposta de directiva:
O título deveria passar a ser:
« Condições para reconhecimento de equivalência à
suspensão pneumática de suspensões para o(s)
eixo(s) motor(es) dos veículos.»
a) Ao ponto 1 deveria ser aditado o período seguinte:
«O mesmo se aplica aos eixos duplos com peso
total superior a 18 toneladas.»
b) A disposição relativa à pressão máxima de contacto
dos pneus autorizada (8 bar) não deveria constar
do Anexo III. Não tem nada a ver com as disposições
relativas ao reconhecimento da equivalência de suspensões mecânicas às suspensões pneumáticas.
Além do mais, essa disposição aplica-se a todos os
rodados (do eixo motor ou não, equipados com
suspensão pneumática ou não).
Assim o n9 2 do Anexo III deveria ou ser retirado
desse anexo ou ser alterado, passando a preceituar
que «a pressão média de contacto dos pneus não
pode exceder 8 bar.» Assim alterada, a redacção
tornaria possível uma medição mais realista e prática.
c) As propostas respeitantes à frequência e aos valores
do amortecimento da suspensão que determinam se
uma suspensão mecânica é ou não equivalente à
suspensão pneumática não têm suficientemente em
conta o facto de os eixos motores independentes e
os eixos motores ligados a outro eixo (eixos duplos)
se comportarem de maneira diferente. Os valores
propostos tiveram em mente os eixos motores independentes, devendo ser estabelecidos valores diferentes para os eixos duplos.
d) Ao determinar o valor mais apropriado para o
coeficiente de amortecimento, não foi devidamente
tida em consideração a necessidade de salvaguardar
a eficiência das medidas destinadas a melhorar o
conforto na cabina do condutor, evitando, ao
mesmo tempo, o excessivo desgaste do pavimento
das estradas. A razão média de amortecimento,
deverá, portanto, ficar previsto que seja «superior
a 18 % do amortecimento crítico » em vez de « superior a 20% », como estabelece a proposta.
e) Os métodos de verificação das características das
suspensões mecânicas para reconhecimento como
equivalentes à suspensão pneumática deveriam
também ser adaptados às várias configurações de
eixo motor.
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« Podem ser utilizados outros métodos desde que a
sua equivalência ao método estabelecido tenha sido
demonstrada pelo fabricante de maneira considerada satisfatória pelo Serviço Técnico.»

Nas presentes circunstâncias, deveria, pelo menos, aditar-se o seguinte esclarecimento:

Feito em Bruxelas, em 25 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN

Parecer sobre as relações entre os Estados Unidos e o Japão e entre a Comunidade Europeia
e o Japão
(91/C 159/20)
Em 27 de Março de 1990, o Comité Económico e Social decidiu, em conformidade com o
quarto parágrafo do artigo 20? do Regulamento Interno, elaborar um parecer de iniciativa
sobre o tema « As relações entre os Estados Unidos e o Japão e entre a Comunidade Europeia
e o Japão ».
A Secção das Relações Externas, da Política Comercial e do Desenvolvimento, encarregada
de preparar os trabalhos sobre esta matéria, elaborou o parecer com base no relatório
introdutório do relator Aldo Romoli, em 9 de Abril de 1991.
No decorrer da 286? reunião plenária (sessão de 25 de Abril de 1991), o Comité Económico
e Social adoptou, por unanimidade, o parecer que se segue.

No presente parecer, o Comité Económico e Social das
Comunidades Europeias analisa a evolução das relações
económicas entre os Estados Unidos e o Japão e entre
a Comunidade Europeia e o Japão.

Com o objectivo de suprimir as causas principais das
tensões económicas acumuladas, os Governos dos Estados Unidos e do Japão aprovaram, em 1990, um acordo
denominado « Structural Impediments Initiative » (SII),
o qual constitui uma experiência sem precedentes nas
relações entre os dois países (ponto 1.3).

O relatório começa por recordar que, nos últimos tempos, se desenvolveram nos Esrados Unidos sentimentos
de desconfiança, frustração e de recriminação em
relação ao Japão em coincidência com o aumento do
seu défice comercial, a penetração dos produtos nipónicos, as aquisições pelas empresas japonesas de indústrias e bens imobiliários (vide ponto 1.1).

De acordo com tal iniciativa, cada uma das partes
comprometeu-se a tomar medidas de carácter económico e social no intuito de melhorar o clima e as
condições de desenvolvimento das relações entre os
dois países. A SII, em caso de êxito, poderá contribuir
também para a melhoria das relações com os países
terceiros.

O Japão reagiu com igual amargura ao observar (ponto 1.2) que a deterioração da situação económica dos
Estados Unidos se devia, essencialmente, à fraca competitividade das exportações americanas, a uma aparente
diminuição do espírito empresarial, à insuficiente formação de poupança do país, a que se vieram juntar as
consequências do défice da balança de pagamentos e
do orçamento federal e longos períodos de sobrevalorização do dólar.

Relativamente às relações entre a Comunidade Europeia e o Japão, o relatório analisa a situação de desequilíbrio criada nos anos 70 e 80 devido à forte expansão
das exportações japonesas, e ao fechamento do mercado
japonês, que foi acompanhado pela falta de empenho
dos operadores europeus em relação a este mercado
(ponto 2.1).
A política comercial da Comunidade em relação ao
Japão desenvolveu-se predominantemente com a aplicação das regras «znú-dumping» estabelecidas pelo
GATT (ponto 2.2).
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O estabelecimento do mercado único até aos finais de
1992 continua a suscitar junto dos operadores japoneses
receios de discriminação proteccionista que os prejudiquem (ponto 2.3).
Por outro lado, esses mesmos operadores são atraídos
por um grande mercado homogéneo de 320 milhões de
pessoas, aberto à colaboração com os países da Europa
Central e de Leste.
O aumento dos investimentos directos das empresas
japonesas em instalações produtivas na Europa constitui uma resposta a essas novas perspectivas (ponto 2.4) e dá uma indicação do desejo de participarem
activamente no desenvolvimento da economia europeia.
No sector automobilístico e outras indústrias sensíveis
surgiram problemas específicos relativos ao conteúdo
dos produtos finais em componentes e partes fornecidas
por empresas europeias (ponto 2.4.1).
Em Janeiro de 1990, realizaram-se encontros entre o
Primeiro Ministro do Governo Japonês e os representantes da Comissão da Comunidade, seguidos de reuniões de carácter técnico. Ambas as partes declararam
pretender reforçar a cooperação recíproca e estabelecer
relações sólidas e permanentes (ponto 2.5).
Na sua parte final, o relatório desenvolve considerações
e avança recomendações no sentido da melhoria das
relações entre a Comunidade Europeia e o Japão.

É sublinhada a necessidade de aprofundar o conhecimento das respectivas realidades culturais e sociais
(ponto 3.4).

O Japão está a passar por uma fase de transformação
da sua estrutura social e económica, devendo ser seguidos com interesse os esforços desenvolvidos pelas autoridades nipónicas no sentido de uma grande abertura
do próprio mercado interno, do aumento da procura
interna e dos investimentos públicos, bem como da
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos (ponto 2.2.5, 3.2 e 3.10).
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a Comunidade Europeia e o Japão, deveriam cooperar
mais, a fim de resolverem os problemas que a economia
internacional apresenta (ponto 3.11).
O contexto mundial em que se insere o tema do presente
parecer
Desde o fim da Segunda Guerra Mundial até meados
da década de oitenta, os Estados Unidos e a União
Soviética dominaram a cena mundial com uma bipolarização quase absoluta.
Os Estados Unidos mantiveram uma predominância
clara no campo político, militar, industrial, financeiro e
científico. A União Soviética contrapôs a sua influência
sobre uma parte muito grande do mundo menos desenvolvido com uma hegemonia pressionante no campo
ideológico, militar e económico.
Em cinco anos, de 1985 a 1990, tudo mudou. A União
Soviética perdeu rapidamente poder político à escala
mundial e está a atravessar uma profunda crise económica e estrutural. Mantém, todavia, um enorme poder
militar, que continua a ser um factor a ter em conta.
A cena mundial está hoje dominada por três poios, com
as respectivas zonas de influência: os Estados Unidos,
o Japão e a Europa comunitária.
Os Estados Unidos continuam a ser a única superpotência capaz de exercer um poder militar, político e económico à escala global. A sua «leadership » está, todavia,
condicionada e limitada pelas dificuldades internas no
campo económico e financeiro e pela necessidade de
coordenar eventuais acções a nível mundial com os
aliados, no âmbito das instituições políticas competentes (Nações Unidas).
A Europa comunitária, relançada pela realidade do
Mercado Ünico e reforçada pela unificação alemã,
encontra amplas perspectivas na abertura dos países
da Europa Central e possivelmente da própria União
Soviética. Esta última continua, no entanto, muito frágil
no plano político.
O Japão atravessa uma situação análoga à da Comunidade Europeia, embora já tenha alcançado um poder
global, económico e financeiro, de dimensão mundial.

Os empresários europeus deveriam passar a ter maior
empenho em estarem permanentemente presentes no
mercado japonês (pontos 3.5 e 3.6). O aumento dos
investimentos directos japoneses na Europa deveria ser
encarado favoravelmente na medida em que tal implica,
em muitos casos, transferências de saber-fazer tecnológico, de métodos de organização e um aumento de
novos postos de trabalhos (ponto 3.8).

Os três poios de poder económico, Estados Unidos,
Europa e Japão, pertencem ao mundo da economia de
mercado e estão ligados entre si por- relações já muito
estreitas: 60% do comércio internacional, 90% dos
investimentos mundiais, uma parte importantíssima das
capacidades mundiais de investigação e desenvolvimento, o controlo quase exclusivo das novas tecnologias e uma predominância total no campo financeiro e
monetário.

Por fim, o relatório salienta que os três maiores poios
da política e da economia mundiais, os Estados Unidos,

Estas três realidades são, todavia, distintas, assentam
em estruturas económicas e sociais e origens culturais
diversas. A nível económico, no entanto, verifica-se
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uma comum adesão aos princípios da economia livre
de mercado.
As suas relações conheceram altos e baixos, alternando-se fases de colaboração frutuosa em perfeita harmonia
de objectivos com momentos de tensão e de forte conflito de interesses.
Estas relações pautaram-se, porém, por uma crescente
interdependência e por uma clara noção da responsabilidade pela organização, no âmbito das Nações Unidas,
de um projecto à escala internacional, capaz de enfrentar as instabilidades e as tensões que vão surgindo
a nível mundial e de construir um novo sistema de
cooperação entre países industrializados e países do
Terceiro Mundo.
Com o presente parecer de iniciativa pretende-se fazer
o ponto da situação das relações económicas que envolvem os Estados Unidos e o Japão, por um lado, e a
Comunidade Europeia e o Japão, por outro, e ainda
apontar perspectivas para uma futura colaboração mais
eficaz entre eles.
1. As relações entre os Estados Unidos e o Japão:
tensões entre parceiros
1.1. As preocupações dos Estados Unidos
1.1.1.
Ao longo dos últimos anos, gerou-se nos dois
países aliados, Estados Unidos e Japão, um ambiente
muito preocupante de frustração, desconfiança e hostilidade recíproca.
Numa recente sondagem realizada nos Estados Unidos,
68% das pessoas consultadas indicava o Japão como
um perigo para os Estados Unidos, um perigo ainda
maior do que aquele que nos anos anteriores fora a
União Soviética.
A opinião pública japonesa, alvo de críticas e de acusações, tem vindo a reagir com ressentimento e intolerância imbuídos de um nacionalismo exacerbado.
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Importa sublinhar, também, o facto de a economia
japonesa possuir a vantagem de não ter de suportar a
sobrecarga dos gastos militares (2).
1.1.3.
Para os peritos económicos e para os políticos
americanos, o fenómeno da crescente dependência do
Tesouro relativamente aos fluxos de financiamentos
provenientes de Tóquio, que se tornaram indispensáveis
para cobrir o défice do orçamento federal, constitui
motivo de especial preocupação.
O efeito acumulado de tais financiamentos transformou, em poucos anos, os Estados Unidos num país
fortemente devedor relativamente aos mercados financeiros internacionais e, em particular, ao Japão.
Com esta realidade por pano de fundo, nasce na opinião
pública e no mundo político e económico o obscuro
receio de que os Estados Unidos estejam gradualmente
a perder a sua tradicional «leadership» tecnológica
e, com ela, o «status» de superpotência económica
mundial.
1.1.4. Desde há algum tempo que este conjunto de
preocupações tem vindo a dinamizar, nos Estados Unidos, o tratamento do problema das relações económicas
com o Japão com recurso a todo o tipo de instrumentos
comerciais bilaterais e de «managed trade», mesmo
que incompatíveis com os compromissos assumidos no
âmbito dos acordos multilaterais do GATT.
Assim, durante as décadas de 70 e 80, foram concluídos
numerosos acordos comerciais gerais e específicos, que
consagravam compromissos cada vez mais precisos do
Japão relativamente aos Estados Unidos a nível da
liberalização de certas categorias de produtos ou tipos
de operações a fim de proporcionar aos produtos americanos um acesso preferencial aos mercados japoneses.
Várias vezes foi pedido ao governo de Tóquio que
assumisse compromissos de limitação voluntária das
exportações de certos produtos (automóveis, aço, semi-condutores, etc).
Os resultados concretos de tais operações foram desanimadores e alimentaram ulteriores recriminações recíprocas e acesas polémicas.

1.1.2. O mal-estar que paira nos Estados Unidos tem
origem na frustração e na ânsia da opinião pública,
informada de forma incompleta pela imprensa e pelas
intervenções de certos políticos, para quem é fácil acusar o Japão de ser a principal causa do desaire da
economia americana, da persistência do défice comercial i1) e das dificuldades com que se debatem as exportações americanas.

1.1.5. Em certas esferas do Congresso e nos meios
intelectuais de Washington consolidou-se a ideia de que
não se podiam alimentar mais ilusões: os japoneses
nunca iriam alterar a sua filosofia, as suas políticas
industriais e a sua vontade de dominar os mercados
mundiais. A única forma de reagir e travar esta tendência expansionista deveria ser procurada na retorsão
directa e unilateral, possibilitada pela adopção de medidas legislativas específicas.

Acresce que os meios de comunicação social americanos
tendem a dar relevo à aquisição por capitais japoneses
de importantes sectores da estrutura produtiva e imobiliária do país.

Foi nesta base que o Congresso norte-americano elaborou e aprovou a legislação proteccionista do «Trade
Act of 1979», reforçada dez anos depois pelos « Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988», que o
Presidente Reagan ratificou em Julho do mesmo ano.

C1) O défice comercial dos Estados Unidos relativamente ao
Japão atingiu 52 mil milhões de dólares em 1987, baixando
para 45 mil milhões em 1989 e para 38 mil milhões em 1990.

(2) Os japoneses, por seu lado, recordam que o país aumentou
o volume de auxílios aos países em vias de desenvolvimento
e se encontra hoje no primeiro lugar da lista dos países
dadores com mais de 10 mil milhões de dólares por ano. O
Japão também contribui substancialmente para a ajuda aos
países do Leste europeu.
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A Secção das Relações Externas, da Política Comercial
e do Desenvolvimento do CES teve oportunidade de se
pronunciar acerca desta lei, contrária aos compromissos
multilaterais assumidos pelos Estados Unidos a nível
internacional e que prejudicou gravemente as negociações do «Uruguay Round» do GATT( ! ).

dos benefícios financeiros a curto prazo e do lucro
imediato (2). Esta atitude de depositar demasiada confiança no conceito de «sociedade pós-industrial», baseada quase exclusivamente nos serviços, negligenciando a indústria transformadora e dos bens dé consumo,
é responsável pelo facto de o país estar hoje fortemente
dependente das importações.

Em Julho de 1989, a Administração Bush tomou a
iniciativa de propor ao novo governo japonês do Primeiro-Ministro Toshiki Kaifu que fizesse um novo esforço,
num plano bilateral, para relançar as relações comerciais entre os dois países e melhorar o clima das relações
recíprocas. Tal proposta ficou conhecida por « Structural Impediments Iniciative — SII» e será referida mais
adiante, no ponto 1.3.

Os críticos japoneses continuam a dizer que não se
pode acusar o Japão, se os Estados Unidos, no passado,
investiram muito menos em equipamentos e na investigação do que o Japão e a própria Europa.

1.2. A reacção japonesa
1.2.1.
As críticas e as polémicas actuais nos Estados
Unidos, que não parecem ter-se atenuado depois de
terminada a guerra no Golfo, envolveram directamente
os meios políticos e económicos japoneses, sempre
muito sensíveis aos argumentos americanos, provocando reacções vivas e contraditórias.
A opinião pública japonesa é actualmente favorável aos
Estados Unidos, em relação aos quais não esquece a
assistência que prestaram nos anos difíceis da ocupação,
imediatamente a seguir à guerra, e as ajudas durante o
período da reconstrução.
Todavia, nos últimos tempos, este reconhecimento foi
como que esbatido por uma certa sensação de amargura, decepção e pessimismo relativamente ao futuro,
tudo isto imbuído de um crescente nacionalismo.
1.2.2. Em primeiro lugar, surge a recusa em aceitar
a tese segundo a qual o Japão é o principal responsável
pelas dificuldades económicas dos Estados Unidos.
Os japoneses convidam expressamente os americanos
a reconhecer que as principais causas da situação difícil
que vivem residem nos erros de política económica
cometidos nos anos oitenta. Esse período não foi só
marcado por uma orgulhosa expansão, como a propaganda oficial do período Reagan não se cansou de
repetir, como também criou as premissas para os desequilíbrios estruturais que agora se fazem sentir. Estes
últimos revelam que o país viveu durante demasiado
tempo acima das possibilidades que o seu próprio aparelho produtivo consentia.
O sinal mais evidente desta situação é a deterioração
da capacidade concorrencial dos produtos americanos
nos mercados internacionais, que também foram prejudicados por uma política de sobreavaliação do dólar.
1.2.3.
Segundo os observadores japoneses, uma das
causas mais profundas deste fenómeno reside nas alterações de ordem psicológica surgidas no mundo empresarial americano que, nos últimos anos, parece ter perdido a sua tradicional força criativa para ceder à ilusão

0) JO n? C 332 de 31. 12. 1991, p. 151.

1.2.4. Por outro lado, os Estados Unidos tiveram de
financiar as suas necessidades com capitais emprestados
(em grande parte pelo Japão), visto que a formação de
poupança no interior do país era insuficiente. Por isso,
foram obrigados a manter taxas de juro elevadas, as
quais causaram, em certos períodos, uma sobrevalorização do dólar, que alternou com fortes flutuações
cambiais relativamente às outras moedas, situação que
é ainda a actual.
Por outro lado, o fraco nível do sistema educativo
americano (sobretudo os ensinos primário e secundário)
pode ter contribuído, na opinião de observadores japoneses (e também americanos), para as dificuldades com
que o país se debate hoje.

1.2.5. O diagnóstico dos japoneses não se limitou a
uma defesa contra as acusações americanas; voltou-se
também para os aspectos internos da política económica do seu próprio país, o que constitui um facto novo
e importante.
Reconheceu-se, por exemplo, que o mercado interno
japonês ficou isolado e fechado durante um período
demasiado longo e que as queixas formuladas pelos
outros países têm, em parte, fundamento. O Japão teria
podido, de facto, prosseguir uma política comercial
orientada em sentido único, incentivando as exportações, sem deixar espaço às importações de bens e
serviços provenientes de países terceiros.
Assim, eram necessárias intervenções urgentes e as
negociações do GATT são encaradas pelos exponentes
da política japonesa como uma ocasião para proceder
a uma redução geral das barreiras não-pautais.

(2) O presidente de Sony, Akio Morita, no célebre volume « The
Japan that can say N O » , escrito juntamente com Shintaro
Ishihara, afirma que algo de errado paira sobre o « business »
americano: só se pensa nos balanços quadrimestrais e nas
cotações na bolsa, em vez de atender aos investimentos a
longo prazo. Parece ter-se perdido de vista o facto de que a
criação de riqueza real só se pode concretizar com a criação
de um novo valor acrescentado, sobretudo nas indústrias
transformadoras competitivas a nível internacional.
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1.2.6.
Algumas análises mais recentes dos japoneses
defendem que se deve considerar ultrapassada a fase da
política comercial, durante a qual o país estabelecia as
prioridades nas exportações e procedia a uma planificação eficaz dos objectivos a atingir, mediante a intervenção do Ministério do Comércio Externo e da Indústria — MITI.
Nos últimos anos, a acção do MITI ter-se-ia limitado
a indicar objectivos estratégicos de longo prazo.
Tais considerações são analisadas com muita prudência
nos Estados Unidos e na Europa.
De facto, se, por um lado, parece ter fundamento a
afirmação de que o MITI diminuiu a intensidade das
suas intervenções directas de guia e orientador dos
vários sectores da economia nacional, o país permanece
muito unido e coeso na perseguição metódica e constante de objectivos de longo prazo, que são invariavelmente alcançados.
No fundo, o conceito de «Japan Inc.» parece ainda
não ter sido ultrapassado. Assim, as empresas japonesas
estão em condições, hoje como no passado, de realizar
elevados proveitos no seu mercado nacional, substancialmente protegido e onde é possível manter níveis
altos de preços; podem, desse modo, « subvencionar»
as suas exportações e avançar com programas de expansão a longo prazo, mesmo quando estes comportam
prejuízos contínuos por muitos anos, a fim de conseguirem penetrar em determinados mercados (tanto dos
países industrializados como dos países em vias de
desenvolvimento) e alcançar posições de força nos sectores previamente escolhidos. Ao optar por este
caminho, as empresas gozam das vantagens do apoio
directo de organizações governamentais e da colaboração de um sistema financeiro que coloca à sua disposição capitais a taxas de juro muito baixas relativamente
às que são praticadas nos mercados americanos e europeus.
Parecem todavia desenhar-se importantes alterações
estruturais na economia japonesa.
Entre estas, é relevante e característico o clima de
intensa concorrência que as empresas japonesas criaram
entre si, no âmbito de cada sector industrial. Trata-se
de uma concorrência especial, baseada exclusivamente
na qualidade e na inovação, mas não nos preços (que,
no mercado interno, permanecem muito elevados).
Esta concorrência transfere-se também para o exterior
do país, nomeadamente para os mercados do Sudeste
Asiático, da América do Norte e da Europa.
Os maiores grupos industriais japoneses, por seu lado,
atingiram uma dimensão, uma autonomia financeira e
um espírito de abordagem « global» do mercado mundial tais que se tornaram verdadeiras multinacionais
desvinculadas de uma dependência estreita da economia
do país de origem.
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1.2.7.
Outros observadores e estudiosos concentraram a sua atenção sobre as notáveis transformações
que se registam na própria estrutura da sociedade japonesa (*).
É de realçar, por outro lado, que os índices demográficos apontam para um sensível envelhecimento da população, com as consequentes alterações nos comportamentos dos indivíduos e das famílias, com um afastamento gradual dos valores da sobriedade, da moderação
e da aceitação de certas privações em troca de níveis
mais elevados de qualidade de vida. É, em especial, nas
camadas juvenis que se detectam atitudes que se afastam
dos padrões tradicionais.
Chega-se ao ponto de afirmar estarem em alteração
valores como a dedicação absoluta ao trabalho, a lealdade para com o grupo e a empresa, com renúncia à
afirmação do indivíduo, que durante décadas caracterizaram o mundo laboral japonês, desde o pós-guerra
aos nossos dias( 2 ).
Trata-se obviamente de fenómenos muito lentos, que,
a consolidarem-se, poderiam abrir perspectivas menos
preocupantes quanto à continuação do crescimento
imparável do poder económico japonês, com a acumulação de desequilíbrios e de tensões não só com os
Estados Unidos, mas também com o resto do mundo.
É, pois, necessário pôr a questão do futuro do Japão,
um país cujos cidadãos anseiam por comportamentos
mais próximos dos das sociedades avançadas do mundo
ocidental e que, pretendendo beneficiar mais directamente, no plano económico e social, dos resultados
económicos excepcionais do seu país, estão prontos a
participar e a contribuir para a ordem económica e
política mundial, sem por isso renunciarem às suas
características culturais próprias.
Perante uma tal perspectiva, o importante saldo comercial positivo do Japão (3) poderia tender a reabsorver-se espontaneamente com o tempo, na sequência de
fenómenos como o envelhecimento da população, o
aumento do nível de vida e do consumo interno e o
forte incremento dos custos sociais.
Será um processo, como já foi dito, lento e cheio de
obstáculos, mas parece razoável esperar que os países
ocidentais, a começar pelos Estados Unidos e pela

(*) Cf. o livro publicado por um dos directores da revista » The
Economist» de Londres, Bill Emmont, intitulado « The sun
also sets — The limits to Japan economic power», que teve
uma ampla difusão no Japão, em 1989.
(2) Certos observadores ocidentais recordam que o número de
horas de trabalho semanal e anual na indústria japonesa é
ainda muito superior ao que se regista nos países europeus e
nos Estados Unidos. Assinalam-se, também, alguns casos no
sentido oposto, com um aumento do número de horas de
trabalho, tendo em conta as horas extraordinárias.
(3) O quadro 1 do anexo indica o saldo comercial global do
Japão, que, em 1986, atingiu 82,7 mil milhões de dólares, dos
quais 51,4 mil milhões dizem respeito aos Estados Unidos.
De acordo com outras fontes estatísticas, o saldo comercial
do Japão relativamente aos EUA teria passado de 52 mil
milhões de dólares em 1987 para 38 mil milhões em 1990.
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Comunidade Europeia, que mantêm com o Japão
importantes relações políticas, económicas e culturais,
desenvolverão todos os esforços para facilitar e encorajar a evolução da sociedade japonesa que hoje se desenha.

— eliminação das distorções de preços dos terrenos
nas áreas urbanas, as quais constituem um sério
obstáculo para o estabelecimento de escritórios e
centros produtivos de empresas estrangeiras, mediante promoção da oferta de terrenos públicos para
construção,

1.3. A «Structural Impediments Initiative », um entendimento « sui generis » entre os Estados Unidos e
o Japão

— liberalização no sector da distribuição, que hoje
impede de facto que os produtos de outros países
cheguem ao consumidor final japonês,

1.3.1.
As conversações sobre a SII, lançadas pelo
presidente Bush em 1989, revestem-se de características
particulares. Embora tendo por objectivo colmatar os
desequilíbrios comerciais entre os Estados Unidos e o
Japão, as discussões em torno da SII visam investigar
as causas de fundo das políticas económicas e sociais
dos dois países, ao mesmo tempo que abordam de uma
forma original temas que até então eram considerados
da exclusiva competência dos governos de cada país.
Esta iniciativa não assume o carácter de um acordo
comercial tradicional, trata-se antes de um compromisso recíproco, assumido autonomamente por cada
uma das partes relativamente aos temas propostas pela
outra parte.
O acordo « sui generis » constitui, assim, uma tentativa
que, em caso de êxito, poderia influenciar as relações
entre o Japão e todos os países ocidentais. Pela forma
como foi concebido, trata-se de um modelo novo, que
os Estados Unidos poderiam propor (ou impor) igualmente a outros países.
1.3.2. Em Abril de 1990 foram assinados, em
Washington, dois relatórios provisórios que contêm,
separadamente, as medidas que os governos do Japão
e dos Estados Unidos se comprometem a adoptar. Em
Junho do mesmo ano, os dois relatórios provisórios
foram fundidos num único documento final que consagra os objectivos que ambas as partes se comprometeram a perseguir.
No decorrer das negociações, os Estados Unidos apresentaram uma longa proposta, em grande parte acolhida pelos japoneses.
São os seguintes os compromissos assumidos pelo
governo japonês:
— reconhecimento da necessidade de reduzir o excedente comercial do país mediante a adopção de
políticas económicas voltadas para a promoção de
um crescimento não inflacionista assente na procura
interna,
— aumento importante dos investimentos públicos
para um montante de 430 triliões de ienes em dez
anos (cerca de 10% do PNB do país), com prioridade para as infra-estruturas urbanas, a construção
de habitações, aeroportos e portos, a protecção
do ambiente e a defesa do património natural. O
objectivo declarado é o de melhorar a qualidade de
vida da população e absorver uma boa parte dos
capitais gerados no país. O resultado será um
importante aumento da procura interna, das importações e toda a economia do país será beneficiada,

— simplificação dos procedimentos para a importação
de bens,
— aplicação mais rigorosa da legislação japonesa em
matéria de protecção da concorrência comercial
contra as práticas ilícitas de entendimento entre
empresas, as práticas restritivas, os cartéis, os
monopólios, as barreiras à entrada e as intervenções
nas relações preferenciais que os grandes grupos
mantêm com o objectivo de excluir a presença de
operadores estrangeiros («Keiretsu relationships»),
— alinhamento gradual do tempo de trabalho semanal
das empresas japonesas com aquele que é praticado
nos países ocidentais,
— controlos mais activos e sistemáticos sobre os diferenciais de preços dos bens produzidos no Japão e
escoados no mercado interno e os preços muito
mais baixos aos quais os mesmos produtos são
escoados para os mercados externos.
Por fim, os negociadores americanos não se esqueceram
de requerer acesso preferencial para as exportações de
produtos específicos da indústria e dos serviços do seu
país (produtos da silvicultura, satélites, aviões, supercomputadores).
1.3.3.
Como se pode verificar, trata-se de um misto
de argumentos tradicionais de política comercial, mas
também de intervenções de política económica e social
interna do país sem precedentes na história dos acordos
económicos bilaterais. Certos meios, no Japão, consideraram tratar-se de ingerências inaceitáveis que põem
em causa a soberania do país.
É, todavia, interessante verificar que grande parte das
exigências americanas se basearam em propostas já
anteriormente apresentadas e discutidas nos meios políticos e entre peritos económicos japoneses favoráveis a
uma maior abertura do país relativamente ao exterior
(recorda-se a este propósito o relatório Maekawa, de
1986). Isto explica em parte o facto de a opinião pública
japonesa ter reagido favoravelmente à iniciativa.
1.3.4. No que se refere às propostas japonesas dirigidas à administração americana, e que esta última acolheu, o acordo apresenta aspectos novos e, em parte,
surpreendentes.
Washington foi convidado a enfrentar com firmeza e a
resolver os problemas estruturais do défice do orçamento federal, da baixa propensão para a poupança
das famílias americanas, da fraca competitividade inter-
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nacionaldosprodutosamericanos,daorientaçãoque
dáprimazia ao curto prazo na gestão empresariai, do
^racoempenhonainvestigaçãoenodesenvoivimento
e, por ^im,oproblema do insuficiente nívei de formação
dos jovensedos trabalhadores.
^ãotoram esquecidos os temas relativosàregulamen
tação excessiva e discricionai que entrava as imporá
tacões japonesas nos Estados Unidos.
Todos estes pontos dizem em grande parte respeitoà
pohtica interna dos FstadosUnidoseaAdministração
Bush já os tinha como objectivos prioritários para o
tuturo próximo, l^o entanto, desta vez surgem consubsD
tanciados em compromissos assumidos relativamente
ao parceiro japonês, como se tossem questões que disD
sessem exclusivamente respeito aos dois países interesD
sados e não temas que decerto poderão intluir nos
equilíbrios dasrela^õesdamaior potência económica
do mundo com os outros países, creste aspecto, o
acordo ^H suscitou críticas por parte dos comentadores
europeus.
l.^BÕ. A coiabora^ão no âmbito da ^H está ainda na
tase inicial e parecem já ter surgido dificuldades e
atrasos.
lòequaiquertorma, independentemente de tal compro
misso,asrelações entre os FstadosUnidoseo]apão
estão destinadasadesenvolverse num tuturo próximo,
sobretudo se se vieremaconhrmar as perspectivas de
expansão da^Area do ^acít^ico^que dá provas de um
dinamismo muito grande, superior ao da região do
Atlântico ^orte.

2. As relações entreaC^omunidadeEuropeiaeo^apão
2.1. E^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^o^ ^ r ^ ^ r o ^ ^^o^ ^ ^B^^ ^
^^orr^õ^^o^^^^o^^^o^7^^^0
2.1.1.
l^o período que seguiu imediatamenteàguerra
e até ao tinal dos anos ^0, as relações e n t r e o ] a p ã o e
os vários países europeus reunidos, em 19êõ9,na comunidade Europeia toram muito escassas.

l^C^léõ9^9

2.1.2.
Foi preciso esperar por!970 para se assistira
um desenvolvimento muito rápido das relações comerciais,dinamizadoporumcrescimentoimpressionante
da capacidade industrialecomercialdo]apão.
E m d e z a n o s ^de 1970 a 1 9 ^ as trocascomerciais
passaram de ^0 mil milhões a 2êõ0 mil milhões de
dólares, embora com um ^orte desequilíbrio favorável
àse^portações japonesas,querapidamenteacumularamum considerável excedente. As exportações euro^
peias conseguiam c o b r i r ^ ^ das importações provem
níentesdo]apãoeencontravam dihculdades em penetrar no mercado japonês.
lõesta^orma,o^milagre económicos japonês, que os
Estados Unidos já conheciam, tornava-se também uma
realidade para os europeus.
2.1.^.
As preocupações dos europeus transforma
ram-se em pressões a t^avor da adopção de medidas
de controlo de tipoproteccionistacontraoatlu^o de
produtos japoneses.Vários governos de Estados-membros da C^Etomaramainiciativa de reactivar medidas
de contingentação quantitativa herdadas do período do
pós-guerra, outros adoptaram novas medidas.
Foram os meios da indústriaeos sindicatos que solicitaram essas íntervençõesedenunciaramocarácter agressivo das exportações japonesas. C^om preços muito
baixos, só parcialmente justihcáveis pelo custo inferior
da mão^deobra, tais exportações concentraram-se perP
gosamenteemsectoresespecíhcoseem segmentos de
mercado limitados,oque colocou as indústrias nacionais em dihculdade, indo ao ponto de t^orçálasacessar
aactividade.
A C^omissãodas C^omunidadesEuropeias, q u e s ó e m
1970 recebera mandato pleno para definir uma política
comercialcomum,começoupor assistir passivamente
ao tenómeno de autodefesa dos Estados-membros, que
se manifestou num período de grave crise económica,
intlação, desemprego galopante, resultantes das crises
petrolíferas de 197^el979.

nenhum motivo particular pareceu cativarointeresse
dos meios económicos europeus, que viam o ]apão
como uma realidade longínqua, pouco conhecida e,
p a r a a l é m d o m a i s , a b r a ç o s com graves dihculdades
económicas.

Por seu lado, os japoneses não pareceram preocupados
comaausência de uma política comercial uniforme na
Europaecontinuaramadesenvolver os seus contactos
eas suas discussões com os governos dos vários países,
propondo soluções pragmáticas de acordos parciais de
limitação voluntária das suas exportações. As autorida
des comunitárias de Bruxelas ^oram durante muito
tempoignoradas, apesar de estaremdotadas de com
petênciaparadiscutir de tormaglobalosproblemas
das trocas comazona comunitária global.

lõa mesma torma,do lado japonês,aEuropa era vista
como uma zona de grandes tradições culturais, susceptível de viraconhecer um importante desenvolvimento
económico, mas sem interesse imediato. C^om efeito, as
atenções concentraram-se na zona do sueste Asiáticoe
nas relações bilaterais com os Estados Unidos, retorçam
dasapartir de 19ê^0, depois da guerra da coreia.

2.1.^.
Estas situações contraditórias fizeram com que
as relações comerciais entreaEuropaeo]apão tendes
semaassumir contornos coerentes, continuando, todavia, fraccionadas, com respostas díversasde um país
para o outro, l^ão é de admirar que, perante tal
situação, se multiplicassem as tensões e os contlitos
comerciais.
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Os sectores mais atingidos pelo primeiro afluxo de
exportações japonesas foram os da construção, dos
produtos electrónicos, da aparelhagem audiovisual, das
máquinas fotográficas, dos automóveis e motociclos.
Em alguns destes sectores foi a própria sobrevivência
das empresas europeias que ficou em risco.
2.2. A fase activa da política comercial comunitária
2.2.1.
Com o início dos anos oitenta, a Comissão
das Comunidades Europeias começou a delinear uma
politica comercial própria relativamente aos países terceiros.
O ponto de partida foi a utilização activa das medidas
previstas nos acordos multilaterais do GATT em
matéria de «anúdumping». Com cada vez maior frequência, recorreu-se a procedimentos contra as exportações de países terceiros a preços inferiores aos que
vigoravam no mercado interno de origem. Tal política
não foi concebida especificamente contra as exportações japonesas, embora acabasse por atingir repetidamente os produtos provenientes daquele país.
2.2.2. Em 1982, deu-se a iniciativa clamorosa do
governo francês de concentrar as operações de desalfandegagem de videogravadores japoneses num único
posto aduaneiro periférico, em Poitiers (decisão posteriormente anulada na sequência da intervenção da
Comunidade) (*).
Em 1984, a Comunidade abriu um procedimento « antidumping» relativamente às importações de máquinas
de escrever electrónicas; em 1985 foi a vez das fotocopiadoras, em 1986 dos fornos micro-ondas, das impressoras e dos microcondutores.
2.2.3. Tratou-se de acções muito « visíveis », destinadas, sobretudo, a deixar claro à outra parte que a
Europa comunitária não estava disposta a assistir passivamente à destruição das suas indústrias ou novas
tecnologias, na sequência de práticas comerciais consideradas desleais. Simultaneamente, em Bruxelas, estudava-se a possibilidade de adoptar no quadro do GATT
medidas de salvaguarda selectiva relativamente a determinados países.
A Comissão das CE acompanhou, também, com interesse a tentativa dos Estados Unidos de darem um
conteúdo jurídico à teoria do « balanço dos benefícios »
nas relações entre países contratantes do GATT, o que
teria justificado acções jurídicas e medidas de defesa
em caso de persistência dos excedentes comerciais
acumulados do Japão (sabe-se, entretanto, que esta
tentativa não teve seguimento).
A fim de melhorar as relações com o Japão, a Comissão
tomou uma série de iniciativas positivas, entre as quais
cabe salientar os programas de formação de jovens

(') No Japão, o incidente de Poitiers suscitou uma grande emoção
e durante muito tempo foi interpretado como o símbolo da
determinação protecccionista dos países europeus.
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nários empresariais dos Doze, aos quais foi dada a
possibilidade de efectuarem estadas de estudo e de
trabalho no Japão, destinadas também à aprendizagem
da língua (2).
A Comissão empenhou-se também, com as autoridades
japonesas, em melhorar as condições de acesso aos
mercados locais dos produtos e dos serviços das empresas comunitárias.
2.2.4. Em 1984, após um longo debate, o Conselho
das Comunidades Europeias aprovou um regulamento,
que ficou conhecido por «Novo Instrumento», destinado a reforçar a política comercial comunitária contra
práticas comerciais ilícitas de países terceiros não cobertas pela legislação « znúdumping » (Regulamento (CEE)
n? 2641/84). Este procedimento foi adoptado como
resposta às iniciativas do Congresso norte-americano
no sentido de reforçar os poderes de defesa comercial
unilateral do país (Secção 310 do « Trade Act of 1979 »).
O «Novo Instrumento» tem, todavia, um âmbito de
aplicação limitado e acaba por nunca ser utilizado em
relação ao Japão (3).
Por fim, em 1987, a Comunidade iniciou um procedimento junto do GATT, que seria coroado de êxito,
contra as discriminações do sistema japonês de tributação dos vinhos e outras bebidas alcoólicas importadas. A Comunidade começou, assim, a debruçar-se
sobre o tema da abertura do mercado interno do Japão,
sobre o qual se concentrara de forma exclusiva a acção
dos Estados Unidos.
2.2.5. As autoridades japonesas não deixaram de
reagir prontamente contra as iniciativas da Comissão
das CE, que foi acusada de dar uma interpretação
arbitrária às regras « anúdumping » do GATT, utilizar
processos não transparentes e discriminatórios e introduzir novos instrumentos proteccionistas na sua legislação comercial.
O governo de Tóquio recordou à Comunidade e aos
países europeus as alterações operadas, desde meados
dos anos oitenta, na política comercial japonesa, com
reduções substanciais ou mesmo eliminação de numerosas pautas aduaneiras, cancelamento de muitas restrições quantitativas às importações, e ainda melhorias
e introdução de facilidades nos sistemas de homologação e nos procedimentos de importação.
O Japão parece seriamente empenhado em apresentar
uma nova imagem, não já a de promover a todo o custo

(2) Cf. Programa Exprom e, em particular, um dos seus elementos-chave, o programa de formação para quadros empresariais.
(3) A Comissão está actualmente a examinar, de acordo com este
Regulamento, uma queixa que lhe foi apresentada oficialmente pela Associação Europeia dos Armadores, relativa ao
Fundo de Gestão Portuária do Japão. (As alegadas práticas
ilícitas residem nas contribuições dos armadores para este
Fundo com base num acordo celebrado sob a ameaça de os
navios porta-contentores não serem movimentados nos portos japoneses em caso de o mesmo não ser assinado).
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as suas exportações, mas a de um país disposto a ir
ao encontro das solicitações dos Estados Unidos e da
Europa e a abrir o seu mercado interno às exportações.
Mas, ao mesmo tempo, Tóquio insiste em que a fraca
presença das exportações europeias no Japão não se
deve apenas às dificuldades de acesso ao mercado mas
também, e sobretudo, à indiferença e à falta de interesse
dos operadores europeus, que nisso se não empenham
com suficiente vigor.

Os parceiros europeus são igualmente convidados a
reconhecer que o país atravessa uma fase de rápida
evolução nas suas estratégias, que deixam agora amplo
espaço aos investimentos directos em novas instalações
produtivas, tal como acontece nos Estados Unidos. O
Japão pretende que a Comunidade tenha em conta esta
nova vontade de colaboração.

2.3. O Japão perante as perspectivas do mercado único
de 1992
2.3.1.
A intenção expressa pela Comunidade, em
Junho de 1985, de realizar a completa unificação dos
mercados dos 12 países membros até 1992 induziu o
Japão a rever a sua própria estratégia relativamente
ao velho continente, até então considerado como um
somatório de economias nacionais díspares entre si.

A nova perspectiva de criação de uma vasta zona económica e juridicamente homogénea, com 320 milhões
de consumidores, resultante do desaparecimento das
últimas barreiras à circulação interna de bens e serviços,
interessa muito ao Japão. Desenha-se, com efeito, uma
possibilidade de unificação das regras comunitárias
relativas às importações de países terceiros, com uma
progressiva eliminação das barreiras quantitativas que
em alguns Estados-membros limitam, ao ponto de os
excluírem, esses fluxos de exportação do Japão.

Todavia, maior importância ainda é conferida ao facto
de que a realização do mercado interno europeu e os
progressos graduais na via de formas mais avançadas
de integração política criam condições de sinergia capazes de imprimir a toda a zona europeia um ritmo de
crescimento rico em potencialidades. Os relatórios da
Comissão sobre os efeitos globais e sectoriais da unificação económica mereceram uma análise aprofundada
por parte dos serviços económicos do Governo japonês
e das grandes multinacionais daquele país, que consideram agora a zona europeia como parte integrante das
suas estratégias de globalização.

2.3.2.
De facto, aquilo que aconteceu na Europa
desde 1985 adquire cada vez mais um carácter de
mutação de alcance histórico. Após um longo período
de crise, a Europa comunitária assumiu um papel de
polo de atracção para muitos países vizinhos e outros
mais afastados. Decerto que este processo tem efeitos,
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nomeadamente, sobre os processos em curso no Leste
europeu e na União Soviética.
A partir daí, o Japão compreendeu a necessidade de
estar presente de forma mais activa na zona europeia,
inclusivamente com instalações produtivas, por temer
novas orientações proteccionistas (que certos círculos
americanos apelidaram de «Fortaleza Europa») susceptíveis de criarem novas dificuldades às exportações
japonesas (*).
2.3.3.
Durante este mesmo período, e na sequência
das negociações do «Uruguay Round» do GATT, a
Comunidade Europeia empenhou-se em definir com
maior precisão a sua política comercial relativamente
aos países terceiros.
A orientação oficial do Conselho e da Comissão das
CE (consagrada na Declaração de Rodes, de Dezembro
de 1988) é decididamente favorável às regras gerais do
comércio multilateral baseado no reforço do sistema
do GATT.
No que se refere ao mercado único de 1992, as autoridades comunitárias afirmam claramente que os benefícios
da deliberação comunitária não poderão estender-se
automaticamente a países terceiros sem negociação de
concessões recíprocas, de modo que as empresas europeias possam ter oportunidades semelhantes nos mercados desses países, de preferência no contexto multilateral do GATT, que prevê justamente a procura de um
equilíbrio mútuo a nível dos benefícios (2).

2.3.4.
Relativamente ao Japão, a Comunidade exprimiu a sua posição numa comunicação datada de 15 de
Março de 1988 (3), na qual se declara a intenção de
instaurar uma relação equilibrada, capaz de salvaguardar os interesses recíprocos no âmbito de uma estreita
colaboração nas trocas comerciais, a nível industrial,
nos serviços, na ciência e na tecnologia.
A Comissão das CE afirma todavia que, para obter
qualquer resultado nas discussões com os parceiros
japoneses, há que adoptar uma atitude firme e coerente,
sobretudo para convencer este país a reduzir a sua

(!) Vários estudos realizados por entidades governamentais japonesas indicam que persiste a preocupação de que o objectivo
comunitário de 1992 esconda também a vontade de futuras
discriminações em prejuízo das exportações japonesas.
(2) « Europe 1992: Europe World Partner » - Nota de informação
da Comissão das CE a propósito das declarações dos Comissários Lord Cockfield e De Clerck durante um debate sobre
as dimensões externas do mercado unificado — 19 de Outubro de 1988.
(3) « Relações entre a Comunidade e o Japão » - Comunicação
da Comissão — 15. 3. 1988.
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preferenciai 1 ) pelas exportações e a prosseguir seriamente na via da abertura e das reformas estruturais da
economia, melhorando o acesso ao seu mercado para
os operadores europeus.
2.4. O problema dos investimentos directos das empresas japonesas na Comunidade O caso da indústria
automóvel
2.4.1.
O motivo da prudência e da circunspecção da
Comissão relativamente às relações comerciais com o
Japão reside no forte desequilíbrio comercial e na
existência de divergências entre as duas partes no que
se refere aos limites de aplicação das disposições « antidumping» do G A T T .
A Comissão das Comunidades Europeias tende a dar
uma interpretação extensiva a tais disposições e, em
regulamentos sobre a matéria, aborda o novo problema
das tentativas de diversão dos operadores japoneses,
que se esforçam por contornar a fixação dos direitos
«anúdumping» sobre os produtos acabados, recorrendo à importação de peças e componentes para
serem reunidas nas unidades de montagem (2).
Na Comunidade inicia-se um vivo debate sobre o conceito de « conteúdo local mínimo » para que um produto
possa ser considerado de origem comunitária e, daí,
isento das restrições quantitativas que certos Estados-membros praticam em relação às importações japonesas.
Mas os pontos de vistas divergem consideravelmente
nos vários sectores industriais. Em alguns sectores de
alta tecnologia (como o dos produtos químicos), recusa-se a aceitação do próprio princípio do «conteúdo
local», considerado contrário às disposições do G A T T .
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Por outro lado, a Comissão assinala com preocupação
o emergir de uma perigosa tendência entre os Estados-membros, resultante do clima de concorrência, para
usar as ajudas e os subsídios públicos para atrair os
investimentos japoneses na indústria transformadora.
2.4.2.
Perante as incertezas e as divisões a nível
comunitário, os japoneses reagem em duas frentes distintas :
Por um lado, o governo de Tóquio recorre formalmente
ao G A T T para contestar a legitimidade dos regulamentos comunitários sobre a fuga, contornando-os, aos
direitos «anúdumping»,
através da instalação de fábricas de montagem.
Após vários meses de instrução, um « painel» de árbitros pronunciou uma sentença que acolhe a contestação
japonesa e declara as disposições comunitárias incompatíveis com os artigos III e XX-d) do Acordo Geral
do G A T T . A Comissão das Comunidades Europeias
contesta o procedimento e o fundamento das conclusões
do «painel». Toda a questão é remetida para o âmbito
do «Uruguay Round», onde se está a negociar um
novo código «anúdumping»
que deveria abranger o
problema do contorno dos direitos
«anúdumping».

Numa outra frente encontram-se os construtores de
automóveis japoneses que operam na Europa e que
decidiriam enfrentar o problema pela raiz. N o intuito
de melhorarem a sua imagem, aceitam em substância
as teses defendidas pelas indústrias comunitárias e estão
a pôr rapidamente em execução programas para modificar a natureza das suas instalações industriais na Comunidade, ampliando a proporção das componentes e das
peças fornecidas pelas empresas europeias.

No outro extremo, encontram-se os sectores industriais
mais directamente atingidos pela conquista de segmentos de mercado pelas indústrias japonesas. Em particular no sector automóvel, desencadeiam-se animados
debates a propósito dos veículos montados nas fábricas
do Reino Unido, embora, de facto, sejam de origem
japonesa e, por conseguinte, estejam sujeitos às restrições quantitativas que limitam a sua venda em alguns
Estados-membros.

Com estas decisões, as empresas japonesas mostram-se
dispostas a re-examinar o seu papel e a tornar-se « good
corporate citizens of Europe».

A discussão desloca-se progressivamente para as percentagens de componentes e peças fabricadas na Europa
que poderiam conferir a estes produtos o atributo de
comunitários (de 60 a 80%).

2.5.1.
Em Janeiro de 1990, uma delegação oficial
do Governo japonês, chefiada pelo Primeiro-Ministro
Toshiki Kaifu, encontrou-se com responsáveis da
Comissão.

(*) A este propósito, os japoneses têm vindo a chamar a atenção
para o aumento do rendimento nacional bruto, com base no
crescimento da procura interna e não no das exportações.
(2) O regulamento de base que define a política comunitária
anúdumping data de 1984 (Regulamento 2176/84). Foi completado posteriormente pelo Regulamento 1761/87. Em 1988,
o Conselho adoptou um regulamento global sobre a questão
do «dumping» (Regulamento 2433/88), que integra os dois
regulamentos anteriores.

2.5.

Os encontros de alto nível entre a Comunidade e
o Japão, em Janeiro de 1990, assinalam o início
de uma nova fase da cooperação

O clima amigável e construtivo em que se desenrolaram
os debates deixou clara a vontade de realizar um salto
qualitativo nas relações entre as duas partes, ultrapassando divergências a nível dos interesses comerciais, na
via de uma abordagem estratégica mais ampla e de mais
longo alcance.
É o início de uma nova fase de cooperação institucional
entre a Comunidade e o Japão. Em declarações oficiais,
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afirma-se a necessidade de criar relações fortes e permanentes, tal como acontece entre o Japão e os Estados
Unidos.
2.5.2.
Da ordem do dia dos encontros, constavam
não só os temas — frequentemente controversos — das
relações comerciais, mas também outras questões mais
gerais, como as alterações no Leste Europeu, a integração económica e política da Comunidade, as
relações Norte-Sul e as relações com os Estados Unidos.
O Primeiro-Ministro Toshiki Kaifu declarou que o seu
Governo via com agrado a realização do projecto de
unificação económica e política da Comunidade Europeia, o qual constituirá decerto um factor de progresso,
desenvolvimento e estabilidade das relações comerciais
internacionais.
O Japão reconheceu o papel central da Europa comunitária no « Grupo dos 24», encarregado de prestar ajuda
e assistência às jovens democracias do Leste europeu.
O Japão já contribui activamente para os programas
deste Grupo e declarou-se já disposto a coordenar as
suas eventuais iniciativas nos países da Europa Central
e de Leste com os da Comunidade.
Também no que se refere às relações com os países em
vias de desenvolvimento, a Comunidade e o Japão
se propõem reforçar a cooperação na execução das
respectivas políticas de ajuda e assistência técnica ao
desenvolvimento i1).

2.5.3.
Quanto às relações bilaterais entre a Comunidade e o Japão, o encontro de Janeiro decidiu conferir
uma estrutura permanente aos contactos entre as partes,
os quais deverão realizar-se a três níveis: encontros
pessoais entre o Presidente da Comissão e o Primeiro-Ministro japonês, reuniões anuais regulares a nível
ministerial e a nível técnico, com reforço dos contactos
e das consultas nas áreas económica, científica, tecnológica, ambiental, cultural e social.
Em Maio de 90, realizou-se em Bruxelas um encontro
a nível ministerial durante o qual foram debatidas
importantes questões ligadas com as relações bilaterais
entre a Comunidade e o Japão. É criado um « Grupo de
Trabalho Permanente para os Assuntos Comerciais»,
encarregado de identificar os obstáculos que impedem
um desenvolvimento adequado das trocas comerciais
nos dois sentidos e discutir as intervenções e as soluções
possíveis nos vários sectores abrangidos.
A delegação japonesa confirma que as medidas previstas no acordo « Structural Impediments Initiative » celebrado entre os Estados Unidos e o Japão não terão um
carácter exclusivo e bilateral, mas serão aplicadas « erga
omnes», podendo assim estender-se à Comunidade
Europeia.
(!) Recorda-se que o Japão atingiu a primeira posição no que
toca ao montante das ajudas concedidas aos países em vias
de desenvolvimento (ver nota 2, pág.4).
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Respondendo às apreensões da outra parte, a Comissão
assegurou que o futuro mercado interno da Comunidade será aberto aos parceiros externos, incluindo,
portanto, o Japão.

2.5.4.
No que se refere à eliminação das barreiras
que ainda entravam o acesso aos mercados japoneses,
a Comissão apresentou um programa próprio de promoção das exportações europeias, combinado com um
programa do governo japonês destinado a promover as
importações europeias.
Quanto à problemática da expansão dos investimentos
directos das empresas europeias no Japão, hoje muito
reduzidos, as delegações dedicaram-lhe especial atenção, ao mesmo tempo que formularam propostas e
sugestões para intervenções a breve prazo.
Foi celebrado um acordo de cooperação entre as duas
partes em matéria de segurança nuclear e de salvaguardas, ao mesmo tempo que se prevêm iniciativas futuras
para reforçar a cooperação no campo tecnológico, científico, ambiental, social e cultural.

2.5.5.
A controversa questão das importações e dos
investimentos japoneses no sector automóvel na Europa
não foi abordada directamente na reunião ministerial
de Bruxelas, tendo sido discutida em reuniões separadas
que antecederam ou se seguiram àquele encontro.
São os seguintes os pontos sobre que têm incidido os
debates, que prosseguem :
1) Definição de um «período de transição», pelo
menos até 1999, para permitir que a indústria automóvel europeia se reestruture e melhore a sua competitividade com vista à abertura completa do mercado europeu do automóvel.
2) Durante este período, a indústria japonesa limitará
e controlará o número de veículos exportados para
a Comunidade. Serão igualmente tidos em conta os
veículos fabricados no interior da Comunidade.
3) As restrições quantitativas ainda em vigor nos vários
Estados-membros relativamente aos veículos automóveis de marca japonesa serão progressivamente
eliminadas.
Num contexto mais vasto, discute-se também o problema da reciprocidade global das trocas.

2.5.6.
Os encontros de alto nível entre a Comunidade
e o Japão irão prosseguir durante o ano de 1991.
Em finais de Maio, o Presidente da Comissão, Jacques
Delors, deslocar-se-á a Tóquio em visita oficial.
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O Comité crê saber que está actualmente em exame
pela Comissão e pelo Conselho a possibilidade de uma
futura declaração conjunta sobre as relações CE-Japão.
Está prevista para o próximo Outono uma nova reunião
ministerial entre os representantes da Comunidade e do
Japão, com o objectivo de retomar os problemas em
suspenso e intensificar a cooperação económica e a
colaboração política.
Estão previstos outros encontros bilaterais destinados
a desbloquear as negociações do « Uruguay Round » do
G A T T , as quais têm carácter prioritário tanto para a
Comunidade como para o Japão.

3. Conclusões e recomendações relativamente
relações Comunidade Europeia-Japão

às

3.1.
Como conclusão dos estudos e das discussões
realizados pelo Comité no tocante às relações entre a
Comunidade Europeia e o Japão, afigura-se útil apresentar algumas considerações finais.
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ticos provenientes de fontes comunitárias e japonesas
são infelizmente dificilmente comparáveis entre si, mas
a tendência do fenómeno parece confirmada i1).
Os comentadores japoneses dão por adquirido que a
estrutura do comércio externo do seu país está mais
« madura », visto que já é capaz de deixar cada vez mais
espaço às importações de produtos acabados transformados e de bens de consumo provenientes de países
ocidentais, bem como de produtos semi-acabados e de
componentes destinados à indústria japonesa e provenientes de países do Sudeste asiático, embora o país
continue a importar matérias primas e fontes de
energia (2).
Caso, como se espera, esta tendência se venha a consolidar num futuro próximo, as relações comerciais entre
o Japão e os seus parceiros ocidentais poderão melhorar
rapidamente. Os Estados Unidos, o Japão e a Comunidade poderiam, assim, concentrar a sua atenção e os
seus esforços nas questões relativas ao reforço da sua
colaboração em todos os domínios.
3.3.
O Comité considera muito positivos os resultados dos últimos encontros entre os representantes do
governo do Japão e da Comissão das Comunidades
Europeias, os quais culminaram com a decisão comum
de dar um salto qualitativo nas relações recíprocas num
quadro estratégico mais amplo e de maior alcance.

Estas considerações assumem o carácter de recomendações dirigidas às autoridades comunitárias com o fim
de tornar possível, num futuro próximo, uma melhoria
substancial da qualidade dessas relações, dando um
conteúdo real aos anseios de melhorar a colaboração
entre as duas partes.

O Comité acolheria com agrado a declaração conjunta
sobre as relações CE-Japão, em discussão, em especial
se esta viesse reforçar os contactos institucionais a alto
nível.

3.2.
Em primeiro lugar, observa-se que as decisões
já tomadas ou anunciadas pelo governo de Tóquio
relativas a uma mudança da estratégia e das estruturas
económicas e comerciais do país requerem, pela sua
natureza, um grande empenho a longo prazo.

A cooperação institucional ao mais alto nível, entre o
Governo japonês e a Comissão, e ao nível técnico deverá
estar na base de uma tal colaboração. Esta deverá,
todavia, ser integrada e completada por contactos e
consultas regulares nos domínios da economia, da ciência, da cultura e dos problemas sociais.

Todavia, é encorajador o facto de já nos últimos tempos
ter havido sinais significativos de já estar em curso
uma alteração de tendência relativamente ao passado.
Importa, todavia, aguardar que tais tendências se confirmem ou ganhem consistência.
O aumento da procura interna japonesa, resultante de
maiores investimentos públicos e de um aumento do
consumo das famílias, tornou-se o principal factor de
crescimento económico do país e está a determinar um
aumento das importações em geral e dos produtos
transformados em particular.
Pela primeira vez depois de tantos anos, as importações
do Japão aumentaram em valor e em volume, registando um incremento superior ao das exportações,
facto que determinou uma diminuição do excedente da
balança comercial japonesa.
Esta tendência positiva reflecte-se também na evolução
do excedente comercial japonês relativamente aos Estados Unidos e à Comunidade Europeia. Os dados estatís-

O Comité receia, no entanto, que neste segundo aspecto
se proceda com demasiada lentidão e apareçam obstáculos imprevistos ao desencadear das iniciativas necessárias, com o risco de as declarações oficiais não terem
seguimento. Esta eventualidade seria muito negativa,
na medida em que não se pode conceber que a desejada
melhoria da cooperação entre a Comunidade e o Japão
acabe por reduzir-se a um calendário burocrático
formal.
O Comité insiste para que sejam, quanto antes, activados os contactos, previstos e sublinha em particular a
importância de fixar a forma como se poderá estabele-

(!) De acordo com as estatísticas oficiais do Japão, o excedente
relativamente à CEE passou de 22,8 mil milhões de dólares
em 1988 para 19,7 em 1989. Os dados do Eurostat indicam
um défice da CEE de 21,2 mil milhões de ECU nos primeiros
dez meses de 1989 contra 24,5 mil milhões em 1988. É lamentável que as duas partes não consigam acordar um método
uniforme para calcular dados tão importantes.
(2) Cf. « A 1'écoute du Japon», 10. 12. 1990.
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cer a comunicação entre os meios socioprofissionais, a
fim de proceder a uma análise dos seus problemas e a
um intercâmbio de experiências.

lados, enquanto as barreiras não-pautais mais resistentes se atenuam lentemente.

Sendo estas as perspectivas, o Comité Económico e
Social poderia ter um papel a desempenhar e assumir
a realização de tarefas relevantes.

O Comité considera que a Comissão da CEE deverá
procurar activamente identificar os obstáculos ainda
existentes, tanto implícitos como explícitos, e acordar
com os japoneses as intervenções necessárias.

3.4.
No decurso das análises sobre a situação das
relações entre o Japão e a Comunidade, várias vezes se
verificou que um dos principais obstáculos reside no
escasso conhecimento recíproco das respectivas realidades culturais e sociais.
De facto, são sobretudo os europeus que demonstram
ter um conhecimento insuficiente do mundo japonês,
assente em raízes espirituais e materiais completamente
diversas das tradições europeias.
Do lado japonês, como é sabido, desde há muito que
se empreenderam esforços no sentido de estudar e compreeender a realidade histórica e actual do mundo europeu (e dos Estados Unidos), esforços esses concentrados
sobre os aspectos económicos e culturais e, embora de
uma forma menos incisiva, sobre os problemas sociais
e políticos (1).
O problema que a Europa tem de enfrentar é o da
melhoria do grau de conhecimento da realidade e das
características do povo japonês, dos valores da sua
cultura, da sua história e da sua organização, até chegar
aos aspectos específicos do seu aparelho económico,
produtivo, financeiro e dos serviços.
O Comité formula votos para que sejam definidas sem
demora iniciativas a desencadear em todos os domínios,
a começar pelos meios escolares e universitários, assentes fundamentalmente no contacto directo entre os operadores e os cidadãos das duas partes. Importa insistir
sobre a utilidade dos encontros, das visitas e dos seminários, que permitem uma ampla troca de experiências
a todos os níveis.
Seria útil, nomeadamente, estudar o modo de valorizar
a presença de dezenas de milhares de operários e funcionários japoneses que trabalham nos países europeus.
Da mesma forma, haveria que encontrar formas de
sensibilizar e activar, a fim de melhorar o conhecimento
recíproco, o fluxo de turistas japoneses que anualmente
visitam o nosso continente.
3.5.
As relações no campo económico e de intercâmbio entre a Comunidade e o Japão continuam a ser
dominadas pela necessidade de aumentar o volume das
exportações europeias para o mercado interno japonês.
Neste contexto, importa recordar que o quadro legal
existente naquele país está a mudar rapidamente: inúmeros obstáculos e vínculos formais já foram desmante-

(!) Um dos motivos do êxito da penetração dos produtos japoneses nos mercados europeus e americanos reside nas análises
aprofundadas que os empresários japoneses realizaram sobre
as exigências e as preferências dos consumidores ocidentais.
Os operadores europeus estão longe de possuir um conhecimento comparável do mercado de consumo japonês.

Mas com isto não se pretende dizer que o mercado
japonês se abrirá facilmente às indústrias europeias.
Pelo contrário, o futuro mostrará de forma ainda mais
evidente que as principais dificuldades a superar residem na natureza fortemente competitiva do mercado
interno japonês, na concorrência cerrada que as empresas locais fazem entre si e relativamente aos « recém-chegados» e nas resistências psicológicas que ainda
impedem os consumidores japoneses de aceitar os produtos vindos do estrangeiro.

Todos os operadores europeus que pretendem ter êxito
no Japão deverão desenvolver um esforço particular
para adaptar os seus produtos e as suas políticas de
venda às exigências de um meio económico e social
muito diferente daquele que caracteriza os países da
Comunidade, tal como fizeram no passado as empresas
europeias que se afirmaram naquele mercado.
A Comissão Europeia não deverá faltar com o seu apoio
a tais esforços, que deverão levar, a médio prazo, a um
maior equilíbrio no intercâmbio entre a Comunidade e
o Japão.

3.6.
A fraca presença de instalações produtivas europeias no Japão constitui certamente um motivo de
preocupação.
As causas que no passado determinaram esta situação
são hoje bem conhecidas. Todavia, como já foi referido
em relação às exportações comunitárias para o Japão,
a situação está a melhorar, nomeadamente na sequência
das medidas que o Governo japonês está a tomar, por
iniciativa própria e no quadro da « Strutural Impediments Initiative».

O Comité espera que a Comissão saiba acordar com a
parte japonesa um quadro legal e de incentivos específicos que promova a futura instalação de empresas europeias no Japão (2) e dê um conteúdo concreto ao conceito de « reciprocidade », o qual se tem vindo a discutir.
Simultaneamente, a Comissão deveria fazer um esforço
para sensibilizar os empresários comunitários a encararem a possibilidade de um maior empenho no Japão,

(2) A Comissão está já empenhada no estudo do problema: cf.
recente publicação « Guia para os investimentos europeus no

Japão».
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um país que já hoje possui um mercado interno de
grandes dimensões e que atravessa uma fase de grande
desenvolvimento.
3.7.
O Comité dá-se conta com preocupação da
quase total ausência de iniciativas conjuntas de colaboração entre empresas europeias e japonesas localizadas
em países terceiros, em particular nos países em vias de
desenvolvimento, que tenham em conta também as
necessidades de desenvolvimento desses países.
Nesses mercados, continua a aumentar a concorrência
dos produtos japoneses, que conquistam posições há
muito adquiridas pelas exportações europeias, facto
que põe em evidência um outro ponto vulnerável das
economias dos países comunitários.
Seria oportuno que as autoridades comunitárias tivessem bem presente este problema da colaboração industrial nos países terceiros, no âmbito de futuros encontros com os japoneses, e promovessem estudos, seminários e propostas concretas.
3.8.
Os problemas dos investimentos directos em
unidades produtivas de empresas de transformação
japonesas na Europa requerem uma atenção especial,
até porque estão a aumentar rapidamente em número
e em importância.
O Comité considera que, em princípio, os investimentos
directos japoneses na Comunidade devem ser acolhidos
favoravelmente, sobretudo quando comportam um
aumento do « valor acrescentado tecnológico de proveniência comunitária » (*) e um aumento do emprego.
Assim, é necessário dinamizar os acordos de cooperação
e as joint ventures de empresas de ambos os lados,
muitas vezes portadores de tecnologias inovadoras e de
práticas avançadas de direcção e gestão empresarial.
As instalações produtivas que os japoneses estabeleceram nos últimos anos na Comunidade determinaram,
em muitos casos, importantes transferências de saber-fazer e de métodos de organização da produção para
pequenas e médias empresas comunitárias chamadas a
fornecer peças e componentes conformes às rigorosas
normas de qualidade impostas pelos clientes (2).

(!) O critério de « valor acrescentado tecnológico de proveniência
comunitária » parece mais pertinente do que o de « conteúdo
local mínimo».
(2) A agência governamental Ietro (International Economic and
Trade Information Center) realiza periodicamente análises
aprofundadas dos investimentos directos das empresas transformadoras japonesas na Comunidade, dos motivos a eles
subjacentes e dos problemas encontrados. O 6? relatório foi
publicado em Março de 1990 e intitulava-se « Current situation of business operations of japanese manufacturing enterprises in Europe». Nele é feita referência às iniciativas das
empresas industriais japonesas para instalar na Europa centros de investigação e desenvolvimento e « Design Centers»
destinados a interpretar as necessidades reais do mercado
europeu.
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A Comissão deveria, no entanto, exercer uma vigilância
especial para evitar o aparecimento de formas de concorrência injustificadas na concessão de incentivos pelos
Estados-membros e preocupar-se com manter a coerência global entre os estabelecimentos de origem externa
e as acções de política regional apoiadas pela Comunidade.
3.9.
No tocante à agricultura, a Comunidade Europeia e o Japão encontram-se numa posição bastante
concordante. Ambos estão sujeitos às pressões dos Estados Unidos (país, note-se, fortemente proteccionista na
agricultura) e de outros países produtores agrícolas
que pretendem ver abertas as fronteiras e reduzidas as
subvenções agrícolas.
As respostas que a Comunidade e o Japão dão a tais
pressões são paralelas e podem resumir-se em poucos
pontos:
— consenso quanto a uma redução geral das subvenções, desde que efectuada de forma gradual, equilibrada e recíproca,
— acordo quanto ao princípio do estabelecimento de
regras multilaterais que abranjam o sector das trocas internacionais de produtos agrícolas,
— disponibilidade para rever as políticas agrícolas em
vigor, salvaguardando, todavia, os respectivos
princípios fundamentais. Estas políticas protegem,
de facto, valores que não dizem respeito às negociações comerciais, tais como o da preservação dos
valores tradicionais das respectivas colectividades
rurais, a defesa do território e do ambiente e as
exigências de segurança dos aprovisionamentos alimentares contra uma excessiva dependência externa
(muito sentida no Japão, onde ninguém esquece as
experiências do imediato pós-guerra).
A Comunidade Europeia e o Japão estão certos de que
o caminho a seguir é o do reforço dos instrumentos
multilaterais do GATT e não acolhem com satisfação
a multiplicação dos pedidos de celebração de acordos
bilaterais parciais relativos às trocas de certos produtos
agrícolas específicos.
3.10.
O Comité verifica que, numa perspectiva de
longo prazo, os problemas socioeconómicos da Comunidade e do Japão apresentam pontos de afinidade
muito interessantes.
O Ministry of International Trade and Industry (MITI),
por exemplo, ao apresentar o programa de reformas
internas que deverá ser realizado durante a década de
90 (3), indicou entre os temas prioritários a melhoria
da qualidade de vida, a protecção do consumidor, as
necessidades emergentes de uma sociedade que está a
envelhecer, a protecção da mulher.
Trata-se de temas que têm merecido muita atenção
também na Comunidade, pelo que seria oportuno man-

(3) Ministery of International Trade an Industry, « International
Trade and Industrial Policy in the 1990: Creating Human
values in the Global Age» - July 5, 1990.
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3.11.
N o plano mais geral das relações económicas
e políticas internacionais, o Comité sublinha a necessidade de que as relações entre a Comunidade e o Japão
se aprofundem e se intensifiquem até atingirem uma
intensidade comparável à que registam as relações entre
a Comunidade e os Estados Unidos e entre os Estados
Unidos e o Japão.

ter uma estreita ligação entre as duas partes, com o
objectivo de lançar um intercâmbio contínuo de experiências e controlar a eficácia das soluções escolhidas.
Semelhante consideração pode estender-se aos temas
relativos ao desenvolvimento a longo prazo da economia japonesa, à flexibilidade das estruturas industriais,
à promoção das pequenas e médias empresas, à política
energética e à política ambiental.

Os três maiores poios da política e da economia mundial deveriam ainda adoptar uma estratégia de colaboração e de coesão que vise a realização da «nova
ordem» internacional que deverá ser fonte de segurança, harmonia e prosperidade para todos os povos.

O Comité considera que, no que se refere a estes temas,
para além da troca de opiniões e de experiências, há
que promover a realização de investigações e experiências em conjunto.
Feito em Bruxelas, em 25 de Abril de 1991.

O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN

ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social
QUADRO 1
JAPÃO — COMÉRCIO DE MERCADORIAS POR ZONAS
(1977 — 1989)
(milhões de dólares, cl base nos despachos aduaneiros)

Total

1977
1980
1983
1986
1989

Exp.

Imp.

Balança
comercial

80 495
129 807
146 927
209 151
275 175

70 809
140 528
126 393
126 408
210 847

9 686
(10 721)
20 534
82 743
64 561

EUA
Exp.

Imp.

Balança
comercial

19 717
31367
42 829
80 456
93 188

12 396
24 408
24 647
29 054
48 246

7 321
6 959
18 182
51402
44 942

CEE
Exp.

Imp.

Balança
comercial

8 736
16 650
18 523
30 675
47 908

4 195
7 842
8 120
13 989
28 146

4 541
8 802
10 403
16 685
19 762

Fonte: Japan Institute for Social and Economic Affairs, Kelzal Koho Center, Japan 1990 — An international comparison,
Tokyo 1990, p. 36.
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QUADRO 2
INVESTIMENTOS DIRECTOS: EUROPA DOS DOZE
(unidade: milhões de ECU)

Anno
Parceiro

1984

1986

1987

1988

- 1 7 662
-116
9
- 22 164

- 2 3 901
-18
- 1 826
- 3 0 780

- 2 0 074
-187
- 2 306
- 3 0 711

2 356
1502
3 543
12 578

606
1461
9 021
14 278

1985
Fluxos de s aída

EUA
Japão
EFTA
Total Mundo (')

-11650
-295
-929
- 1 7 395

- 10 063
-36
-760
- 1 5 349

Fluxos de e n t r a d a

EUA

Japão
EFTA
Total Mundo t1)

2 919
390
1 661
6 177

1 766
646
1666
5 637

2 484
445
3 267
6 840

(') Não estão incluídos os investimentos intracomunitários.
Fonte: Eurostat, Unidade C3, Investimentos Directos da Comunidade Europeia entre 1984 e 1988, Luxemburgo 1990,
p. 73-75 — Estimativas Eurostat.
Nota :
Fluxos de saída:
— um número positivo indica um desinvestimento líquido,
— um número negativo indica um investimento líquido,
— excluem-se os lucros reinvestidos.
Fluxos de entrada:
— um número positivo indica um investimento líquido,
— um número negativo indica um desinvestimento liquido,
— excluem-se os lucros reinvestidos.

QUADRO 3
INVESTIMENTOS DIRECTOS EUROPA DOS DOZE

EUA — JAPÃO
(unidade: milhões de ECU)

1984

1985

1986

1987

1988

- 1 7 395
7 128
- 7 558

- 1 5 349
1233
- 8 455

- 2 2 164
- 8 796
- 14 713

- 3 0 780
- 8 605
- 1 6 916

- 3 0 711
- 1 997
- 2 8 931

6 177
28 460
-13

5 637
26 733
841

6 840
36 969
230

12 578
39 357
1 010

14 278
43 870
-410

-11218
35 588
- 7 571

- 9 712
27 966
- 7 614

- 1 5 324
28 173
- 1 4 483

de:
EUR 12
EUA
JAPÃO (!)
em:
EUR 12
EUA
JAPÃO (')
Investimento líquido de:
EUR 12
EUA
JAPÃO (')

- 1 8 202
30 752
- 1 5 906

- 1 6 433
41 873
- 2 9 341

(') Estes dados referem-se a investimentos registados na Balança de Pagamentos do Banco do Japão, e não a investimentos
« comunicados » pelo Ministério das Finanças.
Fonte: EUROSTAT, Investimentos directos da Comunidade Europeia, 1984-1988, Luxemburgo 1990, p. 11
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Parecer sobre o relatório anual sobre a execução da reforma dos Fundos Estruturais
(91/C 159/21)
Em 28 de Janeiro de 1991, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 198? do Tratado que
institui a Comunidade Económica Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre o
relatório anual sobre a execução da reforma dos Fundos Estruturais.
A Secção do Desenvolvimento Regional, do Ordenamento do Território e do Urbanismo,
incumbida da preparação dos trabalhos do Comité sobre esta matéria, emitiu parecer em
16 de Abril de 1991. Foi relator James McGarry.
Na 286? reunião plenária, sessão de 24 de Abril de 1991, o Comité Económico e Social
adoptou por unanimidade o seguinte parecer.

1. Introdução
1.1.
Em execução do artigo 130? D do Tratado CEE,
com a redacção que lhe foi dada pelo Acto único, foi
levada a cabo uma reforma dos Fundos Estruturais com
o objectivo de melhorar a sua eficácia tendo em vista
uma maior coesão económica e social da Comunidade.
A reforma, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1989,
incide essencialmente sobre os três Fundos Estruturais
{Feder, FSE, FEOGA).

1.2.
A reforma irá envolver outras acções comunitárias e intrumentos financeiros, tais como o BEI, devendo
os Estados-membros conduzir as respectivas políticas
económicas por forma a contribuir para a coesão
implícita no Acto único. Foram definidos 5 objectivos
principais:
— Objectivo n? 1: Promover o desenvolvimento e o
ajustamento estrutural das regiões menos desenvolvidas cujo PIB por habitante é inferior a 75 % da
média comunitária.
— Objectivo n? 2 : Desenvolver as regiões gravemente
afectadas pelo declínio industrial.
— Objectivo n? 3 : Lutar contra o desemprego de longa
duração.
— Objectivo n? 4 : Facilitar o emprego dos jovens.
— Objectivo n? 5: Reformar
Comum.

a Política

Agrícola

A reforma foi concretizada através do Regulamento
(CEE) n? 2052/88 e dos Regulamentos de Aplicação
(CEE) n? 4253/88, 4254/88 e 4256/88.

Estados-membros e pela Comunidade, foram aprovados a partir dos pedidos dos Estados-membros e da
apresentação dos planos nacionais, tendo sido seguidos,
por seu turno, da elaboração e execução de programas
operacionais pelas autoridades nacionais e regionais.

2. Objectivos do relatório anual [COM(90) 516 fin.]
2.1.
O artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 2052/88
dispõe que «a Comissão submeterá ao Conselho, ao
Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social
um relatório sobre a aplicação do presente regulamento
durante o ano precedente. Nesse relatório, a Comissão
indicará, em especial, os progressos alcançados na realização dos objectivos referidos no artigo 1? e na concentração das intervenções na acepção do artigo 12?».

2.2.
Porém, na opinião do Comité, a Comissão interpretou estes objectivos de forma algo diferente, ao
afirmar que o relatório « procura descrever a aplicação
efectiva dos princípios de base inscritos nos regulamentos, bem como fazer uma apreciação sobre o desenvolvimento da parceria e o modo como foram elaborados
os quadros comunitários de apoio. Essa apreciação não
pode deixar de ser limitada, dado que a reforma será
executada de forma progressiva» (ver Introdução).
Afirma-se ainda que « o seu fim não é o de realizar um
balanço do impacto da reforma, nomeadamente em
relação aos objectivos de coesão económica e social
enunciados no artigo 130? A do Tratado » (ver pág. 1
do Resumo e Comentários).

3. Panorâmica geral e descrição dos princípios da
reforma e sua aplicação efectiva (Capítulo I)
3.1. Princípios da reforma e sua aplicação

1.3.
Os Quadros Comunitários de Apoio, que
traçam as orientações gerais das medidas a tomar pelos

efectiva

3.1.1.
A Comissão faz um balanço intercalar globalmente positivo (apresentação dos planos dentro dos

N? C 159/80

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

prazos, duplicação efectiva dos recursos, parceria entre
a Comissão e as autoridades nacionais/regionais, consulta dos parceiros sociais).
3.1.2.
Em alguns pontos, porém, a Comissão apresenta certas críticas:
— Os planos apresentados pelos Estados-membros não
dão suficientes garantias quanto ao carácter supletivo dos fundos.
— O processo de elaboração dos planos mostrou-se
mais pesado do que o previsto inicialmente.
3.1.3.
O Comité está de acordo com as críticas da
Comissão.
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3.2. Avaliação da fase operacional quanto aos cinco
objectivos (Capítulo 2)
3.2.1.
O relatório anual expõe as orientações elaboradas pela Comissão, ou seja, necessidade de sinergia
entre os Fundos, maior prioridade aos sectores produtivos e não às infra-estruturas, concentração da intervenção num número limitado de objectivos. Descreve
igualmente os diferentes processos de planificação nos
Estados-membros e as negociações conducentes à aprovação dos 54 Quadros Comunitários de Apoio.

3.2.2.
A repartição das dotações pelos cinco objectivos apresenta-se assim discriminada:

a) Repartição das dotações por países e por exercício orçamental
Object. n? 1
(MECU)
1989-93
Grécia (')
Espanha
França
Irlanda (J)
Itália
Portugal 0)
RU
Bélgica
Dinamarca
Alemanha
Luxemburgo
Países-Baixos
Subtotal
Iniciativas
Comunitárias

Object. n?2
(MECU)
1989-91

Object. n?3/4
(MECU)
1990-92

Object. n9 5
(MECU)
1989-93

Total
(MECU)

735
700

563
872

285
960

265

585

385

1510
195
30
355
15
95

1025
174
99
573
7
230

350
33
23
525
3
44

6 667
11362
3 420
3 672
8 678
6 958
3 678
402
152
1453
25
369

36 200

3900

4 128

2 607

46 835

2 100

500

217

188

6 667
9 779
888
3 672
7 443
6 958
879

3 005 (2)

b) Repartição das dotações, outros exercícios orçamentais; discriminação por países impossível
(1992-1993)

2 805

(1989)
(1993)
1353
1752

5 910
1 150
3 415

Outros Programas
5a
TOTAL

38 300

7 205

7 450

2 795

(') Os territórios da Grécia, da Irlanda e de Portugal recaem integralmente no âmbito do objectivo n? 1.
(2) Aprovados unicamente QCA (p.ex. Stride, Star, Prisma)

60 315
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3.2.3.
Quanto às regiões do objectivo n? 1, a Comissão assinala:
— que a procura excedeu substancialmente os meios
disponíveis,
— que alguns Estados-membros (Espanha, Grécia,
Portugal) não prevêem nos seus planos qualquer
recurso aos empréstimos do BEI,
— que as infra-estruturas de base absorvem metade
dos financiamentos Feder, ainda que sejam grandes
as diferenças de Estado-membro para Estado-membro (ver Anexos IV a VII).
3.2.4.
Quanto às regiões do objectivo n9 2, a Comissão salienta:
— que as medidas de apoio deverão contemplar essencialmente investimentos produtivos, o que aconteceu na maior parte dos Estados-membros (com
excepção da Espanha e do Reino Unido),
— que os compromissos já em curso obrigaram a cortes
substanciais nas novas medidas,
— que se registam diferenças sensíveis entre os Estados-membros quanto à importância atribuída aos
diferentes eixos prioritários (ver Anexo V).
3.2.5.
Quanto aos objectivos n? 3 e n? 4, a Comissão
verifica:
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conduta, tendo criado um sistema de comités de acompanhamento (sem os descrever em pormenor) para
acompanharem a execução dos quadros comunitários
de apoio. A Comissão insiste na assistência técnica a
disponibilizar para facilitar a execução das reformas
dos Fundos.

4. Observações na generalidade
4.1.
O Comité verifica com agrado que a Comissão
não só adquiriu um papel regulamentar no que diz
respeito aos quadros comunitários de apoio, como
também desempenhou papel activo durante o período
abrangido pelo primeiro relatório anual, na elaboração,
coordenação e implementação dos QCA. O Comité
concorda que a Comissão deverá exercer maior controlo sobre as políticas comunitárias a definir futuramente neste domínio. A Comissão deveria, também,
continuar a diligenciar no sentido de as regiões terem
uma palavra a dizer neste processo, permitindo assim
maior descentralização e transparência.

4.2.
O Comité considera que o relatório dá uma
visão exacta mas não suficientemente profunda e sistemática das acções empreendidas pela Comissão e dos
acordos realizados com os Estados-membros com vista
à aplicação das reformas.

— que a procura excedeu largamente a dotação financeira,
— que predominam as medidas de apoio aos jovens,
— que existe o perigo de sobreposições quando os
projectos abarcam vários objectivos.
3.2.6.
Para as regiões do objectivo n9 5b, a intervenção centra-se no desenvolvimento do espaço rural
e, em especial, nas PME, na protecção da natureza e
do ambiente e, ainda, nos programas de formação.

3.3. Análise temática das intervenções comunitárias
(Capítulo 3)
3.3.1.
Quanto às infra-estruturas de base, foram considerados eixos prioritários os transportes, as telecomunicações e a energia (ver Anexo VIII) (50 % dos fundos
afectados às regiões do objectivo n9 1).
Os outros eixos de intervenção centram-se no reforço
dos sectores produtivos, no desenvolvimento do capital
humano e na modernização das estruturas agrícolas.

3.4. Acções de execução e execução orçamental
3.4.1.
A Comissão está a tentar instituir um sistema
de controlo mediante a introdução de um código de

4.3.
De acordo com o relatório, «tornava-se necessário dotar a Comunidade de meios que lhe permitissem
responder de modo satisfatório às exigências do artigo 130? A»,... «que se afigurava necessário dispor de
recursos suficientes .... para que as políticas estruturais
pudessem exercer um impacto económico real» e que
«foi dada satisfação a estas duas preocupações». O
Comité não vislumbra qualquer justificação desta
«satisfação». Por isso, recomenda que este tipo de
afirmações seja apoiado por dados concretos. Esta
necessidade é, aliás, tanto mais evidente quanto os
resultados do quarto relatório periódico revelam a persistência de profundos desequilíbrios entre as regiões e
permitem concluir que a transferência de recursos
através dos Fundos não terá grandes repercussões na
disparidade de rendimentos mesmo após a duplicação
dos fundos.

4.4.
O Comité verifica que este primeiro relatório
abrange exclusivamente a fase preparatória e espera que
isto não constitua precedente para os futuros relatórios.
Assim, recomenda que os futuros relatórios façam uma
análise clara e aprofundada da execução dos QCA, dos
programas operacionais, bem como da interacção entre
os próprios Fundos e os empréstimos concedidos pelo
BEI. Haveria igualmente que fazer uma análise comparativa por regiões e Estados-membros, a fim de identificar os processos correctos e incorrectos utilizados para
realizar os objectivos comunitários. O relatório deveria,
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ainda, indicar em que medida as várias tarefas cometidas aos Fundos estão a ser cumpridas e a maneira como
estão a ser mobilizados os recursos endógenos.

4.5.
Dado que o relatório se circunscreve à fase preparatória do QCA, não são fornecidos elementos sobre
se a reforma dos Fundos a esta permitir avanços na
realização do objectivo da coesão económica e social
através da redução das disparidades entre as regiões.
O Comité insiste, pois, na necessidade de os futuros
relatórios não se preocuparem apenas com aspectos
técnicos da aplicação da reforma, mas também com as
suas implicações ao nível da coesão económica e social
nas regiões da Comunidade.

4.6.
O Comité dá-se conta do considerável risco de
sobreposição e duplicação dos diferentes relatórios da
Comissão e, ao mesmo tempo, do risco de os relatórios
não fornecerem dados completos sobre a situação. Por
conseguinte, o Comité convida a Comissão a rever todo
o processo de elaboração dos relatórios de acordo com
os requisitos previstos nos regulamentos, a especificar
o papel respectivo dos relatórios anuais sobre a execução da reforma dos Fundos, dos relatórios periódicos
e dos relatórios anuais sobre cada um dos Fundos, a
fim de garantir um processo completo sem duplicações
inúteis com vista a futuras reformas.

4.7.
Se bem que o objectivo da coesão seja concebido,
no relatório, como a redução das disparidades entre as
regiões, não há qualquer indicação quanto ao grau
dessa redução, ao calendário previsto para tal, nem se
os Fundos estruturais são adequados para a consecução
deste objectivo. O Comité constata, com certa preocupação, que os resultados do quarto relatório apontam,
em geral, para o agravamento das disparidades regionais na Comunidade. Para que os que ditam as decisões
sejam levados a sério pelo público e as políticas inspirem
confiança, importa, na opinião do Comité, quantificar
objectivos, fixar um prazo razoável para a sua consecução, determinar e mobilizar dotações orçamentais
necessárias para o efeito.

4.8.
Dado que o relatório é omisso em relação às
implicações regionais do mercado único, o Comité
manifesta cepticismo perante afirmações concisas do
tipo « a dinâmica gerada pela realização do mercado
único contribui para o desenvolvimento económico das
regiões». Assim, convida-se a Comissão a fornecer
dados mais concretos sobre este ponto.

4.9.
O Comité regista que as reformas foram executadas num contexto em rápida mutação — mercado
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único, reformas da PAC (intensificadas pelas negociações GATT) e avanços rumo à União Monetária —,
que afectará de forma desigual o centro e as regiões
periféricas da Comunidade. É indispensável que se definam princípios básicos e se instaure um sistema de
controlo eficaz se se pretende avaliar correctamente as
consequências das reformas.

5. Observações na especialidade

5.1.

Parceria

5.1.1.
O Comité apoia e aprecia a forma como a
Comissão se empenhou em levar por diante a parceria,
não obstante o prazo reduzido de que dispunha. O
Comité sugere, contudo, que a Comissão explicite melhor a forma como os QCA e os programas operacionais
foram elaborados e posteriormente executados nos
Estados-membros em termos de descentralização. Seria
conveniente informar com mais clareza quanto à forma
como as parcerias foram constituídas entre os diferentes
níveis de autoridade e como se processaram concretamente nos Estados-membros. Sugere, além disso, que
conste dos relatórios anuais uma sinopse dos resultados
da actividade dos comités de acompanhamento. A fim
de avaliar o eventual hiato entre as propostas elaboradas pelas autoridades regionais e locais e a forma como
as mesmas são apresentadas pelos Estados-membros, a
Comissão deveria continuar a prestar especial atenção
às propostas emanadas das autoridades locais e regionais e ajudar estas entidades a utilizar eficazmente a
sua influência.

5.1.2.
Se bem que reconheça que o período de consulta de todas as partes envolvidas foi bastante curto
devido à necessidade de ultimar os QCA, o Comité é
de opinião que o diálogo entre as diferentes autoridades
acerca da reforma dos Fundos não deveria cingir-se
à fase preparatória dos QCA. Assim, sugere que se
incentivem as autoridades regionais e locais a promover
amplo debate a nível regional com todos os grupos
interessados acerca do papel de cada uma das partes e
das prioridades a definir nos programas comunitários.

5.2. Papel dos parceiros sociais

5.2.1.
O Comité aprecia os esforços desenvolvidos
pela Comissão no sentido de incentivar a participação
dos parceiros sociais, designadamente através de reuniões a nível regional sobre os QCA. Contudo, o Comité
considera insuficiente a consulta dos parceiros sociais
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a nível nacional e regional, pelo que recomenda aos
Estados-membros a consulta sistemática dos meios
socioeconómicos nacionais e regionais como forma de
reforçar sinergias. Esta consulta deverá englobar a elaboração e execução de programas. O envolvimento dos
parceiros sociais é fundamental no que se refere a
opções de investimento.

5.2.2.
Os parceiros sociais devem poder intervir nos
seguintes domínios:
— estabelecimento de prioridades para os objectivos
de desenvolvimento regional e escolha das formas
de intervenção adequadas. A combinação de infraestruturas e investimentos produtivos deve ter em
conta a situação específica das regiões,
— garantia de uma maior eficiência na aplicação dos
fundos.

5.2.3.
O Comité recomenda, ainda, que os parceiros
sociais beneficiem de assistência técnica de forma a
desempenharem papel mais activo no desenvolvimento
regional e a fazerem valer as suas próprias propostas
nos programas regionais.

5.2.4.
O Comité verifica, também, que, à excepção
do Comité do Fundo Social e da consulta dos parceiros
sociais a nível europeu de harmonia com o n? 2 do
artigo 31? do Regulamento (CEE) n? 4253/88, o papel
dos interlocutores sociais não está claramente definido.
O Comité convida a Comissão a informar concretamente acerca das diligências efectuadas pelos Estados-membros e pela própria Comissão no sentido de prosseguir o diálogo com os parceiros sociais e demais
grupos de interesses a nível nacional, regional e local.

O Comité recomenda que o papel dos parceiros sociais
seja reconhecido, a todos os níveis, na nova regulamentação.

5.3.
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cometidas a esses comités. Sugere, ainda, que seja solicitada a opinião das autoridades regionais e locais sobre
esta importante questão.

5.3.3.
O Comité compreende que existem problemas
de ordem prática para garantir a aplicação da adicionalidade pelos Estados-membros. Reconhece, também, a
inexistência de sanções em caso de comprovada violação deste princípio. O Comité propõe, por consequência, que a Comissão reveja o princípio da adicionalidade
e recorra a todos os processos ao seu alcance para
garantir a sua aplicação.

5.3.4.
O Comité receia que as autoridades nacionais
ou regionais nem sempre utilizem a totalidade dos
fundos atribuídos.

Quando em casos particulares e por razões pertinentes
não forem utilizados todos os fundos atribuídos a programas de desenvolvimento de uma dada região, a
Comissão deveria diligenciar no sentido de garantir que
essas verbas sejam, apesar de tudo, investidas na região
em causa. Os QCA em questão poderão, eventualmente, ser redefinidos, recorrendo, por exemplo, à
assistência e à consultoria técnica e organizacional.
Poder-se-á também encarar a hipótese de uma nova
recomposição das fontes de financiamento, incluindo
fundos provenientes da própria região.

5.3.5.
O Comité recomenda que as iniciativas comunitárias não sejam controladas pelos Estados-membros
nem utilizadas para obviar às carências financeiras dos
programas operacionais. O risco de as iniciativas comunitárias serem eventualmente reduzidas ou subaproveitadas devido à incapacidade de os Estados-membros
fornecerem uma contribuição adequada pode ser superado se se permitir que o sector privado ou outras
entidades mobilizem os fundos necessários para o
efeito.

Adicionalidade

5.3.1.
O Comité sempre apoiou energicamente o
princípio da adicionalidade e felicita a Comissão pelos
esforços que envidou para o pôr em prática. Por outro
lado, lamenta que alguns Estados-membros ainda não
tenham fornecido respostas satisfatórias sobre a aplicação deste princípio e espera que o próximo relatório
contenha dados completos sobre a aplicação do princípio em todos os Estados-membros.

5.3.2.
O Comité considera ser possível obter junto
dos comités de acompanhamento informações adicionais sobre a aplicação do princípio da adicionalidade,
pelo que propõe que esta constitua uma das tarefas

5.4. Repartição regional das intervenções dos Fundos

Dado que algumas das regiões do Objectivo n? 1 são
vastas, o relatório deveria discriminar de forma detalhada a repartição dos fundos dentro da cada uma das
regiões. O Comité faz questão em que o objectivo de
coesão económica e social seja prosseguido aos níveis
subregional e regional. Os n?s 4 e 6 do artigo 12? do
Regulamento (CEE) n? 2052/88 e o artigo 130? B do
Acto único referem-se precisamente à atenção a prestar
às regiões menos prósperas abrangidas pelo Objectivo
n? 1.
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5.5. Procedimentos administrativos
Atendendo a que o prazo fixado para a preparação dos
QCA foi extremamente curto e que os procedimentos
se revelam bastante complicados, o Comité receia que
as contribuições dos fundos não sejam convenientemente utilizadas do ponto de vista qualitativo. O
Comité teria apreciado que o relatório fizesse referência
a estas questões administrativas e às dificuldades encontradas. O Comité insta com a Comissão para que se
assegure de que o prazo para os futuros QCA não será
tão curto e que haverá maior coordenação no que
respeita aos procedimentos administrativos a nível
comunitário, nacional e regional. O Comité sugere que
se elejam «procedimentos-modelo» de entre os QCA
existentes.

5.6. Avaliação independente
O Comité apoia os esforços da Comissão com vista a
desenvolver um quadro de referência para a avaliação
e a recorrer a peritos independentes para efectuarem
controlos por amostragem sobre a execução da
reforma. O Comité recomenda que as conclusões desses
peritos figurem nos relatórios anuais. Dado que está
em curso a avaliação da execução dos QCA, o Comité
recomenda, também que os resultados obtidos sejam
utilizados para melhorar o processo de execução dos
QCA sempre que tal se afigure necessário.

5.7. Comités de acompanhamento e de avaliação
5.7.1.
De acordo com os artigos 259 e 26? do Regulamento (CEE) n? 4253/88, o acompanhamento e a avaliação, apesar de intimamente associados, são duas
operações distintas. Enquanto que a função de acompanhamento compete ao Comité de acompanhamento
criado no âmbito da parceria, a avaliação é algo mais
profundo e exige maior grau de independência. A avaliação é mais minuciosa e deverá efectuar-se em função
de indicadores macroeconómicos, de estudos analíticos
e de análises de tipo quantitativo. A avaliação ex-ante
e ex-post das medidas exige maior independência do
que a função de acompanhamento. Os procedimentos
de avaliação definidos nos QCA parecem estar em
contradição com o disposto nos artigos dos regulamentos relativos a esta matéria.

5.7.2.
O Comité insiste com a Comissão para que o
próximo relatório anual dê uma visão clara da interacção entre os referidos comités. Neste contexto, a
Comissão deveria não só coordenar as actividades destes comités, mas também garantir a máxima clareza no
que se refere às respectivas funções e à forma como as
exercem.
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5.7.3.
O Comité regista com agrado o papel atribuído na Irlanda aos parceiros sociais na revisão da
execução dos QCA e entende que este exemplo poderia
ser seguido por outros países da Comunidade.

5.8. Desenvolvimento integrado
5.8.1.
O Comité reitera o seu apoio à concepção do
desenvolvimento numa perspectiva integrada, o que
exige uma perspectiva «multifundos», a integração de
instrumentos, a aplicação dos fundos em diferentes
domínios de actividade. O Comité recomenda que o
acompanhamento e a avaliação foquem muito especialmente estes diferentes aspectos da integração ao nível
local. Os relatórios anuais deveriam avaliar o grau de
integração alcançado e informar acerca dos obstáculos
encontrados a nível regional e local para realizar a
referida integração.

5.8.2.
É irrelevante para a região ou para a zona
saber se é o Feder ou o FSE que contribuem financeiramente para o desenvolvimento. As regiões e zonas estão,
porém, interessadas em que os seus projectos de desenvolvimento local ou regional sejam aprovados em
função da sua capacidade de resposta aos objectivos de
desenvolvimento, independentemente da proveniência
dos fundos. Nesta perspectiva, o Comité convida a
Comissão a reconsiderar a questão da separação dos
fundos nas futuras propostas sobre a reforma dos
Fundos.

5.8.3.
O Comité verifica que as despesas sectoriais
divergem consoante os Estados-membros, sem que o
relatório anual explique claramente porquê. Esta
situação poderá ser o reflexo de diferentes estádios de
desenvolvimento das regiões ou de concepções diferentes quanto à maneira de realizar os objectivos socioeconómicos. O Comité receia que a ausência de respostas
a estas questões suscite dúvidas quanto à coordenação
da política regional a nível comunitário, pela qual a
Comissão é responsável. O Comité solicita que os futuros relatórios anuais contenham mais amplas explicações sobre tais discrepâncias e sobre a coerência da
política regional em todo o território da Comunidade.

5.9. Coerência entre a política estrutural e a política
de concorrência
O Comité não pretende tecer grandes comentários sobre
este ponto; porém, chama a atenção para a possível
contradição entre políticas comunitárias neste domínio.
O Comité lembra que adoptou um importante parecer
sobre «Ajudas nacionais ao desenvolvimento regional » (*) no qual se deu destaque a esta problemática.
O Comité gostaria de ver aprofundada esta questão,
sobretudo no que se refere à coerência entre a política

(!) JO n? C 75 de 3. 4. 1986.

de concorrência e a política estrutural. O Comité está
ao corrente da Comunicação da Comissão sobre a
política industrial num ambiente aberto e concorrencial
[doe. COM(90) 556], sobre a qual está a elaborar um
parecer. O CES insiste na necessidade de a política de
concorrência ser definida de harmonia com a política
comunitária de desenvolvimento regional, tendo em
vista a realização da coesão económica e social.

5.10. Política do

ambiente

5.10.1.
O Comité verifica com agrado que os objectivos ambientais ocupam posição de relevo nos quadros
comunitários, mas, ao mesmo tempo, teria apreciado
uma análise mais completa das implicações dos fundos
estruturais na melhoria do ambiente e das relações entre
outras políticas comunitárias neste domínio.

5.10.2.
O relatório é omisso quanto à forma como
a avaliação do impacto ambiental tem sido utilizada
nas diferentes medidas e programas operacionais.

5.10.3.
O Comité veria com muito agrado a inclusão,
nos futuros relatórios, de elementos sobre a avaliação
ex-ante no âmbito do impacto ambiental das medidas.

5.11. Combinação

de empréstimos

e subvenções

O relatório descreve a combinação entre empréstimos e
subvenções em cada um dos Estados-membros e sugere
haver mais possibilidades de projectos rentáveis nuns
países do que noutros. O Comité veria com agrado
um maior aprofundamento desta questão nos futuros
relatórios anuais.

5.12. Assistência
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técnica

O Comité verifica que a assistência técnica foi utilizada
em pequena escala. Por isso, exorta os Estados-membros a recorrerem com mais frequência às facilidades
existentes para satisfazer a procura latente de assistência técnica a nível regional e local, e a facilitarem o
acesso à assistência técnica. A utilização da assistência
técnica deveria fazer parte integrante da execução da
parceria.

mem importância crescente como forma de apoio
directo ao rendimento dos agricultores, fazem agora
parte do pacote orçamental dos Fundos. Este processo
causa problemas específicos onde os fundos estruturais
são aplicados numa base per capita aproximativa a
nível subregional. A consequência é que nas chamadas
regiões mais desfavorecidas — em que há uma elevada
concentração de pequenos agricultores e em que são
significativas as ajudas directas ao rendimento — os
gastos com medidas estruturais concebidas para fins de
desenvolvimento económico no sentido estrito podem
ficar aquém do necessário.

5.14. Utilização das subvenções

globais

Os regulamentos mencionam as subvenções e os «intermediários » que « devem estar presentes ou representados nas regiões em causa e associar de forma adequada
os meios socioeconómicos directamente envolvidos»
(artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 4254/88). O
Comité manifesta preocupação pelo facto de se recorrer
pouco a este tipo de fundos (que permitiria, aliás, evitar
muitos dos complicados procedimentos administrativos), bem como perante a falta de diálogo com os meios
socioeconómicos que beneficiaram dessas subvenções.
O Comité insta com a Comissão para que examine
atentamente a maneira como são concedidas e utilizadas as subvenções globais e o grau de envolvimento dos
meios socioeconómicos nas regiões em causa, e informe
sobre esta questão no próximo relatório.

5.15. Classificação das regiões

O Comité nota que, tendo o Conselho decidido acerca
das regiões a eleger para o objectivo n9 1, a Comissão
recorreu a um processo mais complicado para classificar as regiões nos objectivos n? 2 e 5b). A Comissão
deveria fornecer elementos sobre a aplicação e a utilidade práticas dos processos de selecção das regiões
elegíveis, a fim de clarificar a situação. O Comité insta
ainda a Comissão a explicar como utilizou os critérios
socioeconómicos para fazer uma estimativa das verbas
a atribuir às regiões.

5.13. Inclusão das medidas do objectivo 5a) nos Fundos Estruturais

5.16.

As medidas do objectivo 5a) são medidas « horizontais »
destinadas a melhorar a eficácia das estruturas agrícolas
nas regiões de montanha e nas regiões mais desfavorecidas, tendo sido amplamente aplicadas antes da duplicação dos fundos estruturais. Estas medidas, que assu-

O Comité concorda com a necessidade de informação
em maior escala e de campanhas de sensibilização junto
dos beneficiários. Lamenta, aliás, que o relatório não
dê pormenores sobre o alcance dessas campanhas.

Informação
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6. Conclusões e recomendações
6.1.
N o primeiro relatório anual a Comissão não
dispunha ainda de informações completas que lhe permitissem satisfazer os requisitos prescritos nos regulamentos. Este facto constitui mais um indício de um
problema subjacente e fundamental da reforma dos
Fundos Estruturais. O Comité recomenda que o próximo relatório colmate estas lacunas, sobretudo no que
diz respeito a questões práticas de execução, análise
comparativa das regiões e repercussões dos fundos
sobre a coesão.

O Comité verifica que a Comunidade deu passos significativos para a realização do objectivo prioritário da
coesão económica e social. Lembra, aliás, que em diversas ocasiões (l) apresentou propostas a este respeito. N o
entanto, continua a recear que a reforma dos Fundos
estruturais, tal como está agora organizada, não seja
de molde a realizar o objectivo da coesão prescrito no
Acto único.

6.2.
O Comité manifesta-se preocupado com as múltiplas razões que têm vindo a ser apontadas do provável
fracasso na realização dos objectivos das reformas,
entre as quais se destacam:
— deficiente investigação e análise da diversidade das
regiões e respectivas necessidades; permanente
expectativa dos Estados-membros acerca de uma
«quota» garantida para as contribuições dos Fundos; resistência à nova abordagem e o aparente
fracasso em fazer respeitar o princípio da adicionalidade,
— insuficientes dotações dos Fundos para fazer face
aos desafios do mercado interno e pressão crescente
para a concentração geográfica das actividades económicas; crescente mobilidade das empresas, dos
trabalhadores e do capital e, consequentemente,
acentuado risco económico e social para as regiões
menos prósperas,
— incorrecta execução no domínio da parceria e insuficiente participação das organizações socioeconómicas a nível regional e local.
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— que se encetem imediatamente discussões e negociações sobre o futuro dos Fundos Estruturais,
envolvendo neste processo os parceiros sociais, que
serão chamados a assumir grandes responsabilidades na preparação e execução das reformas, bem
como todas as entidades administrativas,
— que se identifiquem as razões da inobservância do
princípio da adicionalidade e se estude um processo
que garanta futuramente o respeito deste princípio,
— que a Comissão analise o problema da complexidade de processos na execução das reformas e estude
a viabilidade prática de constituição de um Fundo
unificado nos casos dos objectivos 1, 2 e 5b,
— que a Comissão garanta a coordenação das políticas
regionais na Comunidade e seja prestada particular
atenção aos seguintes pontos:
a) investigação e análise prévias a fim de determinar as reais necessidades das regiões e definir
objectivos baseados numa definição clara da
coesão;
b) consulta dos parceiros sociais e participação destes na análise ex-ante e ex-post das medidas;
c) recursos financeiros consentâneos com o
impacto regional da reforma da PAC, do mercado único e da UEM;
d) revisão apropriada da legislação;
e) estabelecimento de indicadores
impacto socioeconómico;
f)

claros

do

perspectivação menos rígida do desenvolvimento regional e critérios mais rigorosos que
tenham em conta a diversidade das necessidades
e das potencialidades das regiões;

g) avaliação do problema rural e coordenação das
políticas regional e rural;

Importa analisar atentamente estas razões com vista à
reforma dos Fundos após 1993.

h) coordenação entre a política regional e outros
instrumentos comunitários relevantes, isto é,
transportes, ambiente, agricultura, telecomunicações, apoio às PME, e t c ;

6.3.

i)

Por conseguinte, o Comité recomenda:

— que o relatório intercalar, a publicar nos finais de
1991, contenha o máximo de informações sobre a
execução dos Fundos e a realização da coesão prescrita nos regulamentos,

í1) JOn?C356de31. 12. 1987.

exame das repercussões fiscais sobre as empresas da intervenção dos fundos estruturais.

6.4.
O Comité está pronto a desempenhar o seu
papel no processo das futuras reformas dos Fundos,
tendo decidido elaborar um parecer de sua própria
iniciativa centrado sobre as seguintes questões:
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clara definição da coesão económica e social com
objectivos práticos bem explícitos, bem como meios
financeiros e prazos para realizar tal coesão,
nova concepção do papel dos parceiros sociais de
acordo com o artigo 1189 B e envolvimento de todos

os grupos de interesses pertinentes no processo de
acompanhamento e avaliação,
coordenação entre a política regional e outros
importantes instrumentos comunitários e políticas
no domínio da agricultura, transportes, ambiente,
etc.

Feito em Bruxelas, em 24 de Abril de 1991.
O Presidente
do Comité Económico e Social
François STAEDELIN

