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II

(Actos preparatórios)

COMITÉ DAS REGIÕES

Parecer do Comité das Regiões sobre «A avaliação das consequências financeiras e
administrativas da legislação da UE para as pessoas colectivas territoriais regionais e locais »
(96/C 126/01 )

Antecedentes

Na reunião de 5 de Dezembro de 1994, a mesa do CR autorizou a elaboração pela Subcomissão 1
de um « Documento de princípios sobre a avaliação das consequências financeiras e
administrativas da legislação da UE ». A Subcomissão 1 nomeou relator Joakim Ollén . Esta
subcomissão foi , ainda , encarregada de elaborar uma memória descritiva das estruturas
administrativas e financeiras dos Estados-Membros aos níveis regional e local . Esta última
questão está a ser examinada em separado por um grupo de estudo . A memória descritiva
reveste-se de grande importância , como base deste documento de princípios relativo às
consequências financeiras e administrativas da legislação da União Europeia .
Na 10? reunião plenária de 15 e 16 de Novembro de 1995 (sessão de 15 de Novembro de 1995 ),
o Comité das Regiões adoptou o seguinte parecer .
O COMITE DAS REGIÕES ,
Considerando

— o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente , o artigo 1989-C ;
— as declarações dos tratados da Comunidade Europeia sobre a necessidade de atender aos
custos e ao impacto ambiental ;
— o regulamento financeiro da UE ;

— a Carta Europeia de Autonomia Local do Conselho da Europa ;
— o parecer do CR de 21 de Abril de 1995 sobre a revisão do Tratado da União Europeia ;
A. O CR concorda com os critérios enunciados no Tratado da União Europeia e ,
nomeadamente, no artigo 3?-B sobre a aplicação do princípio de subsidiariedade.

B. Todos os encargos, financeiros como administrativos , impostos à Comunidade, governos
nacionais , autarquias locais , empresas ou cidadãos devem ser tão baixos quanto possível e
proporcionados ao objectivo da regulamentação . No âmbito das acções comunitárias ,
deve deixar-se a máxima folga para decisões nacionais . Por via de regra , as normas da UE
devem ser prescrições mínimas e o mais simples possíveis , o que implica preferir a figura
de directiva à de regulamento e a directiva-quadro à regulamentação minuciosa .
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C. Quanto aos custos e impacto ambiental, o Tratado da União Europeia, em declarações
apensas , reza o seguinte: «A Conferência regista que a Comissão se compromete,
baseando-se, se necessário, nas consultas que considerar necessárias e reforçando o seu
sistema de avaliação da legislação comunitária , a ter em conta , no que diz respeito às
suas propostas legislativas, os custos e benefícios para as autoridades públicas dos
Estados-Membros e para o conjunto dos interessados . A Conferência toma nota do
compromisso da Comissão, no âmbito das suas propostas, e dos Estados-Membros, no
âmbito da aplicação daquelas, de terem plenamente em conta os efeitos sobre o ambiente,
bem como o princípio do crescimento sustentável .»
D. No regulamento financeiro da UE, dá-se a máxima importância a que dos actos legislativos
da UE constem avaliações do respectivo impacto no próprio orçamento da UE. Já a
avaliação das consequências para os orçamentos nacionais, regionais e locais não é
sistematicamente exigida .
E. Em 21 de Abril de 1995 , a comissária Monika Wulf-Mathies anunciou à assembleia plenária
que a Comissão se propunha reforçar o papel consultivo do CR , solicitando o seu parecer
sobre cerca de quarenta assuntos constantes do programa de trabalho da Comissão, muitos
dos quais transcendem as áreas de consulta obrigatória do CR previstas no Tratado da
União Europeia .

F. A assembleia plenária do Comité das Regiões, na mesma data , deu a conhecer a sua
posição sobre a próxima revisão do Tratado da União Europeia . As suas propostas incluem
a consulta obrigatória do CR numa série de assuntos adicionais . Frisou também que as
medidas da UE com manifestas consequências financeiras para as pessoas colectivas
territoriais regionais e locais deveriam ser cuidadosamente apreciadas antes da sua
aplicação .

Introdução

1.
Os actos jurídicos da UE têm consequências
financeiras directas e indirectas para as pessoas colectivas
territoriais regionais e locais dos Estados-Membros . O
presente documento sugere sistemas de avaliação do
impacto financeiro de uma decisão antes de as insti
tuições da UE competentes na matéria a tomarem . O
impacto pode assumir as formas seguintes :
— Muitos actos da UE procuram assegurar a livre
circulação de mercadorias , de pessoas, de serviços e
de capitais . Podem ter efeitos benéficos sobre os
Estados-Membros ao nível regional e local ;

— As regras aplicáveis aos concursos públicos requerem
concorrência acrescida , que pode fazer baixar os
gastos das pessoas colectivas territoriais regionais e
locais ;

— A harmonização das regras reduz a necessidade de
disposições nacionais diferentes, podendo facilitar a
simplificação a nível regional e local ;
— Em muitos casos , as pessoas colectivas territoriais
regionais e locais dos Estados-Membros têm respon

sabilidade executiva para actos legais da UE, que,
logo, implicam consequências financeiras directas
para aquelas entidades ;
— A legislação da UE pode ter consequências para as
estruturas administrativas das pessoas colectivas
territoriais regionais e locais por força de exigências

administrativas, de informação, etc.;

— As próprias exigências processuais da UE podem
acarretar despesas administrativas adicionais às pes
soas colectivas territoriais regionais e locais .
2.
A realização dos objectivos legislativos da UE
depende amiúde das possibilidades administrativas e
financeiras das pessoas colectivas territoriais regionais
e locais . E imperativo que as decisões da UE possam ser
levadas à prática . Aumentando-se a ponderação das
consequências administrativas e financeiras emergentes
para as pessoas colectivas territoriais regionais e locais,
melhorarão , necessariamente, as possibilidades de boa
execução das acções comunitárias e a sua qualidade.

3 . O presente documento cinge-se ao impacto a nível
regional e local , não analisando o nível nacional .
Cobre todos os actos legislativos da UE, a saber , os
regulamentos e as directivas , mas unicamente os que
tenham significativas consequências financeiras e admi
nistrativas para as pessoas colectivas territoriais regio
nais e locais . Propostas com tal característica podem
também constar de « livros brancos », « livros verdes » e

planos de investimento .
4.
A UE está em condições , graças , nomeadamente,
aos fundos estruturais , de apoiar o desenvolvimento
regional e local nos Estados-Membros . Neste
documento , não é examinada a aplicação destes progra
mas , mas , amiúde , esta depende de uma ligação directa
com as pessoas colectivas territoriais regionais e locais .
Em vários Estados-Membros, todavia , esta ligação
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não está suficientemente desenvolvida . Cabe, aqui ,
considerar ajustamentos processuais , por exemplo dis

posições da UE que requeiram a participação local e
regional nos comités de controlo dos fundos estruturais .
Devem ser incluídos requisitos correspondentes nos
programas de apoio agrícola para os projectos indivi
duais .

5.
O presente documento não suscita questões ligadas
à revisão da legislação da UE em vigor para simplificar
a aplicação por parte das pessoas colectivas territoriais
regionais e locais . Tal matéria deve ser objecto de
parecer de iniciativa específico do CR .

Exemplos de algumas das consequências financeiras e
monetárias dos actos legislativos da UE
6.
A legislação da UE numa multiplicidade de domí
nios tem tido nos últimos anos significativas consequên
cias financeiras e administrativas para as pessoas colecti
vas territoriais regionais e locais , que, em muitos
Estados-Membros , têm responsabilidades numa parte
grande dos serviços e postos de trabalho . Os exemplos
abaixo não pretendem ser exaustivos . Como apontado
na introdução , as consequências tanto podem ser negati
vas como positivas . Apresenta-se seguidamente uma
síntese de cada exemplo e uma descrição mais detalhada
em anexo .

7.
As directivas relativa aos contratos de serviços de
direito público podem ter um efeito derivado positivo ,
sob a forma de custos mais baixos , emergentes da maior
concorrência . No entanto , o processo de concurso pode
também aumentar a burocracia devido aos baixos

N ? C 126/3

Comentários

Prinapios

10 . A legislação da UE pode facilitar as actividades
de interesse público das pessoas colectivas territoriais
regionais e locais, mas também pode agravar as despesas
e complicar a aplicação. No parecer do CR, importa
que o Conselho e a Comissão não tomem decisões sem
averiguar primeiro as suas consequências .

11 . A Comissão apresentará futuramente mais pro
postas . O CR considera fundamental introduzir sem
demora novos procedimentos de trabalho na UE, para
que o impacto da nova legislação a nível regional e local
passe a ser claramente especificado .
12 .

Tal medida impõe-se por três motivos principais :

A. Em primeiro lugar, é desejável que as autarquias
locais possam cumprir as suas obrigações eficaz
mente, isto é, não sendo paralisadas por legislação
que entre em pormenores despiciendos , quer a nível
nacional quer comunitário ;

B. Em segundo lugar, há que melhorar a informação
sobre as condições a nível regional e local , para
reforçar a qualidade das decisões comunitárias ;
C. Em terceiro lugar, as directivas comunitárias terão
mais probabilidade de serem aplicadas e respeitadas
se tiverem uma boa base local .

valores limiares e ao facto de , em matéria de financia

mento , o sector público não poder competir em rapidez
com as transacções comerciais normais . A alienação de
participações em empresas públicas pode também ser
complicada .
8.
A directiva relativa às transferências de empresas
pode dificultar a subcontratação de trabalho ao exterior
em condições económicas . Prevê-se que a directiva
relativa às condições de tempo de trabalho dos trabalha
dores que têm uma relação de trabalho temporário
venha aumentar os custos significativamente . A directiva
relativa aos meios técnicos auxiliares domésticos envolve

consideráveis encargos suplementares . A directiva rela
tiva ao controlo da importação de géneros alimentícios

13 .
Na situação presente, é frequente que o impacto
financeiro da legislação da UE só se torne visível muito
tarde , isto é , depois de esta ter sido incorporada na
legislação nacional ou traduzida em medidas práticas a
nível regional e local .
14 .
Afigura-se desejável uma alteração dos métodos
de trabalho , de molde a clarificar o impacto das
propostas em tempo útil e a tornar a acção da Comissão
mais eficaz . Nesta linha de ideias , uma avaliação
do impacto da proposta sobre as pessoas colectivas
territoriais regionais e locais deveria ficar disponível
antes da tomada de decisão .

introduz novas formalidades e métodos de cálculo .

9.
A directiva relativa à qualidade das águas balnea
res , nos termos das novas disposições propostas , simpli
fica manifestamente certos pontos , mas prevê também
novos testes , cuja execução é dispendiosa e exige
morosos procedimentos escritos . A directiva relativa à
qualidade das águas destinadas ao consumo humano
requer a substituição de instalações da rede de abasteci
mento de água . Os significativos custos envolvidos
poderão exigir alguma forma de financiamento comuni
tário . Estes exemplos são descritos mais pormenorizada
mente no anexo 1 .

15 .
Cabe sublinhar que o impacto da legislação da
UE há-de variar de Estado-Membro para Estado
-Membro , em função de diferenças na distribuição de
responsabilidades pelas pessoas colectivas territoriais
regionais e locais .
16 . O número e a dimensão das pessoas colectivas
territoriais regionais e locais varia significativamente
entre os Estados-Membros . O número total de autar

quias locais é de cerca de 80 000 . O número dos órgãos
regionais aproxima-se de 900.
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17 . O financiamento das pessoas colectivas territoriais
regionais e locais é também extremamente variável . A
título de exemplo, a percentagem das despesas locais
financiada por fontes de rendimento controladas local
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E. Impacto ambiental , em conformidade com a decla
ração apensa ao tratado de Maastricht de que as
propostas deverão ter em conta os efeitos sobre o
ambiente;

mente varia substancialmente .

18 . A descentralização da estrutura administrativa
dos Estados-Membros traduz-se em diferenças significa
tivas nas obrigações das pessoas colectivas territoriais
regionais e locais . A distribuição de responsabilidade
entre as pessoas colectivas territoriais a nível central ,
regional e local varia de Estado-Membro para Estado

F. Efeitos de entrave à concorrência . A formulação de
certas normas pode limitar a concorrência , com
efeitos prejudiciais .
Novos métodos de trabalbo da UE

-Membro, tal como as estruturas financeiras e adminis
trativas .

19 . Há que respeitar e considerar estas diferenças
sempre que são apresentadas novas propostas legislati
vas . Não se afigura desejável a harmonização das
actividades , do financiamento e das obrigações corres
pondentes aos níveis regional e local . A evolução da UE
não deve tender a impor aos Estados-Membros um
modelo único , que pressuponha a organização uniforme
das pessoas colectivas territoriais regionais e locais em
todos os Estados-Membros .

20. Importa , pois, alargar o processo deliberativo,
responsabilizando o CR pela missão de esclarecer
satisfatoriamente as consequências regionais e locais ,
antes da adopção das propostas pelo Conselho .
Factores a considerar na avaliação das consequências
financeiras e administrativas
21 .
No intuito de facilitar a avaliação das consequên
cias financeiras e administrativas para os Estados
-Membros , importa que os fundamentos da decisão
tornem visíveis e identifiquem os elementos gerais
seguintes . Em cada caso específico , terão , entretanto , de
indicar-se os factores específicos a avaliar .
A. Aumentos directos de despesa resultantes da directiva
proposta , a nível regional e local nos países em
causa , expressos em montantes totais ou , em relação
às camadas da população interessadas , sob a forma
de alterações das obrigações de prestação de serviços ,
ou dos custos de produção (nomeadamente, mão-de
-obra). Aumentos de despesas indirectas decorrentes
de controlos , contabilidade , informação , etc .;

B. Reduções de despesa decorrentes de racionalização
de disposições regulamentares , financeiras e adminis
trativas que obstem ao desenvolvimento e funciona
mento das actividades regionais e locais (por exem
plo , sistemas de controlo simplificados ou fiscali
zações levadas a efeito em outros países);

C. Aumentos de receitas resultantes de dilatação da
base tributária , por exemplo graças a mais emprego ,
a alargamento da incidência ou à estabilização da
receita , mercê de procedimentos aperfeiçoados ;
D. Diminuição de receitas como resultado de uma base
tributária mais estreita ou de redução de direitos de
tributação ;

22 .
O CR advoga a observância dos novos princípios
a seguir aduzidos na formulação das avaliações de
impacto financeiro e administrativo para as pessoas
colectivas territoriais regionais e locais .
23 .
O CR reafirma que, no seu entender, lhe deveria
caber a responsabilidade final por ajuizar se as propostas
da Comissão indicam , em condições satisfatórias e
precisas , as respectivas consequências financeiras e
administrativas para as pessoas colectivas territoriais
regionais e locais .
24.

Para esse efeito , propõe-se o procedimento

seguinte :

A. A Comissão, no seu diálogo anual com o CR
sobre as consultas a efectuar-lhe ao longo do ano ,
informaria o CR das questões que tivessem significa
tivas consequências financeiras a nível regional e
local ;

B. A Comissão caberia , na fase preparatória, especificar
o impacto sobre as pessoas colectivas territoriais
regionais e locais ;

C. A Comissão deveria ficar obrigada a consultar o CR
sobre a possibilidade de cooperarem durante a fase
preparatória ;
D. Caberia ao CR avaliar em última instância se a

análise de impacto é satisfatória e suficientemente
precisa para poder constituir fundamento de decisão ;

E. Sempre que o CR considerasse que tivesse havido
um enunciado bastante deficiente dos efeitos , teria

que lhe ser concedida protelação do prazo , por
exemplo para efeitos de consulta às pessoas colectivas
territoriais regionais e locais nos Estados-Membros .
Programa de consultas

25 .
Pormenorizam-se seguidamente outros aspectos
do método de trabalho proposto :
A. A Comissão e a mesa do CR , elaboram , no quadro
do diálogo anual , um programa de consultas ao CR ,
no qual especificam exactamente as questões que
requerem exame especial , em conformidade com o
novo método de trabalho, com vista a tornar visíveis
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as consequências financeiras e administrativas a
nível regional e local . Só devem ser incluídas nesta
categoria as questões com implicações significativas
para as pessoas colectivas territoriais regionais e
locais ;

B. O CR informa os representantes das pessoas colecti
vas territoriais regionais e locais nos Estados
-Membros sobre o programa de consultas, para que
disponham do tempo suficiente para preparar os
seus comentários às questões objecto de exame
especial ;
C. No debate do programa de consultas , o CR e a
Comissão decidem sobre a medida em que os
representantes do CR poderão contribuir para clarifi
car o impacto a nível regional e local numa fase
precoce. Esta avaliação é feita numa base individual .
A Comissão, durante a fase preparatória , é obrigada
a consultar o CR sobre a cooperação.
D. O Comité das Regiões insiste em que todas as
autarquias regionais e locais que comparticipem
financeiramente nos programas gerados pelos fundos
comunitários sejam chamadas a participar no pro
cesso nacional de utilização desses fundos .

N? C 126/5

proposta da Comissão . Para facilitar o trabalho dos

relatores, estes deverão ser nomeados logo que for
acordado o programa de consultas . Será decidido
caso a caso se será também o relator a representar o
CR junto da Comissão nas primeiras consultas em
profundidade .

27. Incumbe à Comissão a responsabilidade geral por
indicar satisfatoriamente o impacto das suas propostas
antes das fases subsequentes do processo de decisão nas
instituições da UE . Por conseguinte, é indispensável a
indicação de todos os aspectos relevantes, inclusiva
mente uma avaliação das consequências para as pessoas
colectivas territoriais locais e regionais , durante a
preparação das propostas .

28 .
O CR assumirá a responsabilidade final por
apreciar se a apresentação do impacto financeiro e
administrativo ao nível local e regional nas propostas
da Comissão é satisfatória e exacta , antes da decisão do
Conselho. Por tal motivo, convém que o CR examine
os factos expostos pela Comissão e verifique se é ou não
necessário um relatório suplementar . Se tal for o caso ,
será concedida ao CR uma protelação do prazo de
consulta . Tal é essencial quando é preciso obter infor
mação adicional das pessoas colectivas locais e regionais
dos Estados-Membros não recolhida durante a fase

26. A cooperação do Comité das Regiões durante a
fase preparatória poderia organizar-se segundo várias

preparatória .

modalidades :

A. O CR coloca peritos , em representação das pessoas
colectivas territoriais regionais e locais , à disposição
da Comissão . Esta assistência pode também ser
prestada no caso de propostas sobre as quais o CR
não seja consultado, mas que tenham algum impacto ;

29 .
O tempo requerido para tais avaliações é o
mesmo , independentemente de quem pede a informação
e indiferentemente da altura em que é fornecida durante
o período de preparação da proposta . O CR deve,
portanto , ser responsável último por assegurar a obten
ção de informação correcta das pessoas colectivas locais
e regionais dos Estados-Membros , se possível de cada
um dos Estados-Membros .

B. O CR constitui grupos de estudo conjuntos com a
Comissão para levar a cabo a avaliação do impacto;
C. O CR designa um representante que será posto à

disposição da Comissão para uma primeira consulta
aprofundada. Neste caso , o trabalho do represen
tante deverá ser apoiado pela comissão pertinente ,
já que as condições diferem nos vários Estados

30 .
O CR lembra que foi atribuída à DG XXIII
a responsabilidade específica por todas as questões
relacionadas com as pequenas e médias empresas (PME).
Na qualidade de defensor dos interesses regionais e
locais na UE, o CR entende ser natural que lhe seja
atribuído o novo papel específico supra-referido .

-Membros ;

D. O CR consulta directamente as pessoas colectivas
territoriais regionais e locais nos Estados-Membros ,
para obtenção de uma avaliação mais completa,
numa fase inicial, do impacto nos diversos países;
E. Na fase preparatória , o CR é representado por
delegados na Comissão . No entanto , o assunto não
será tratado formalmente em comissão do CR ou

assembleia plenária antes da apresentação ao CR da

Conclusões : propostas de alteração ao processo delibe
rativo

31 .
As propostas supra implicarão um certo número
de alterações no processo de decisão do Conselho . O
CR recomenda , pois :

N? C 126/6
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que o princípio de avaliação do impacto da

legislação da UE sobre as pessoas colectivas regionais e
locais fique consagrado no artigo 190? do Tratado
(disposições comuns às instituições da UE);

29 . 4 . 96

35 . que seja atribuída ao CR a missão específica (em
adição ao artigo 198?-C do tratado de Maastricht) de
tornar visíveis quaisquer consequências significativas,
financeiras e administrativas que emerjam para as
pessoas colectivas territoriais regionais e locais , nos

33 . que o regulamento financeiro estabeleça o princí
pio geral de tomar como um dos fundamentos das
deliberações as consequências financeiras e administrati
vas da legislação comunitária para as pessoas colectivas

Estados-Membros, das propostas sobre as quais seja
consultado pela Comissão ou pelo Conselho ou em

territoriais regionais e locais ;

36 .
que o Comité de Peritos da Comissão consulte e
chame a participar mais extensamente representantes
das pessoas colectivas territoriais regionais e locais dos
Estados-Membros , por intermédio do CR ;

34. que seja atribuída ao CR a responsabilidade de
última instância por apreciar se as indicações sobre o
impacto financeiro e administrativo ao nível local e
regional são satisfatórias e suficientes para poderem
fundamentar a decisão . A Comissão e o CR , no seu

diálogo anual, adoptariam um programa de consultas e
dariam nota das propostas com consequências financei
ras significativas ;

questões em que o CR entenda exercer o direito de
iniciativa ;

37. que a Comissão e o CR adoptem normas que
regulem a indicação das consequências financeiras e
administrativas para as pessoas colectivas territoriais
locais e regionais com base nos factores supramenciona
dos, a aplicar caso a caso .

Bruxelas, 15 de Novembro de 1995 .

O Presidente

do Comité das Regiões
Jacques BLANC

ANEXO

Exemplos de consequências financeiras e administrativas da legislação comunitária
As decisões da UE abrangem , por via de regra , todos ou certos Estados-Membros e têm impacto a nível
local e regional . Consequentemente, os exemplos dados não são , de forma alguma , exaustivos . Tal como
foi indicado na introdução , este impacto tanto pode ser positivo como negativo .
Directiva relativa aos contratos públicos : A concorrência acrescida tem sido benéfica , ao diminuir os
custos de bens e serviços , mas estas regras também podem causar problemas . O valor limiar de 200 000
ecus da directiva parece baixo e pode significar um acréscimo de trabalho administrativo , já que muito
poucos contratos de pequenos montantes são atribuídos a fornecedores de outros países . A experiência ,
até à data , mostra que a directiva tem pouco efeito no comércio trans-fronteiras . Acresce ter-se
demonstrado que os pequenos contratos próximos do valor limiar implicam um volume desproporcionado
de documentos associados ao processo de adjudicação e aos cadernos de encargos . Os custos
administrativos envolvidos num processo que respeite a regulamentação comunitária em matéria de
contratos públicos são , frequentemente , superiores às possíveis economias . As normas estabelecem que
a cooperação intermunicipal deva ser aberta à concorrência . Muitas vezes , não existe mercado , no
sentido convencional , para as tarefas obrigatórias em causa . Além disso , o financiamento ao sector

público tem também de ser sujeito a concurso , o que não permite a mesma rapidez que nas transacções
comerciais normais . As normas colocam também restrições aos empregados de empresas públicas
interessados em criar as suas próprias empresas , já que as novas empresas devem ser tratadas da mesma
forma que os outros empresários , ou seja , ficar sujeitas a concursos públicos , o que pode complicar a
alienação de participações em empresas públicas . O impacto da directiva varia conforme a extensão da
sua aplicação em cada Estado-Membro .
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Directiva sobre transferência de empresas: Numa transferência de empresa, as relações contratuais dos
trabalhadores têm que ser integralmente honradas pela entidade adquirente. Esta disposição pode
suscitar problemas à subcontratação de trabalho ao exterior em condições económicas . Por exemplo, se
uma actividade é devolvida à entidade anteriormente responsável , nomeadamente por mau funcionamento
ou deficiência de qualidade, essa entidade terá de arcar com o pessoal originalmente transferido para o
empresário e ainda ao seu serviço e o pessoal empregado pelo próprio empresário para o trabalho . O
CR emitiu parecer, em 21 de Abril de 1995 (CdR 143/95), sobre esta directiva , onde afirma que « perfilha
as reservas expressas por algumas autoridades locais e regionais quanto à extensão da responsabilidade
solidária às obrigações contratuais , uma vez que tal medida pode impor encargos consideráveis às
instâncias locais e regionais ».

Directiva relativa às condições de trabalho para trabalhadores em tempo parcial : Prevê-se que a directiva
aumente as despesas das pessoas colectivas territoriais locais e regionais em certos Estados-Membros .
Uma estimativa preliminar destas despesas acrescidas é, por exemplo , de cerca de 70 milhões de ecus na
Suécia e de cerca de 62 milhões de ecus na Dinamarca . Nestes países , a regulamentação decorre de
convenções colectivas entre as pessoas colectivas territoriais locais e regionais e os sindicatos .
Directiva relativa a meios técnicos auxiliares domésticos: A directiva estabelece que as pessoas com
deficiência deverão dispor de melhores meios técnicos auxiliares em habitações, casas de saúde, etc. Na
Dinamarca , os custos adicionais resultantes foram calculados em quase 135 milhões de ecus .
Directiva relativa ao controlo da importação de géneros alimentícios : As autoridades locais com postos

fronteiriços devem introduzir novas formalidades para as inspecções veterinárias e novos métodos de
medida , por exemplo, para as salmonelas . Há menos margem para compensar custos com taxas . Os
poderes locais são responsáveis pela informação sobre o tratamento de géneros alimentícios que possam
estar contaminados .

Directiva relativa às águas balneares: A directiva proposta , que visa substituir a precedente, estabelece
prescrições mínimas no que se refere a métodos , frequência e horas de colheita de amostras e verificação
da qualidade das águas balneares . As análises são da responsabilidade das autoridades regionais e locais .
O CR emitiu parecer sobre a proposta de directiva em 28 de Setembro de 1994 0 ). Nele expressava a sua
profunda preocupação pelo facto de se « exigir análises . . ., requisito que seria difícil às autoridades locais
e regionais observar quer do ponto de vista económico , quer do ponto de vista administrativo .». O CR
solicitava , por isso , à Comissão que estudasse a possibilidade de tornar mais flexível o requisito de
análises e considerasse «a viabilidade de substituir as dispendiosas análises previstas por outras menos
exigentes de recursos ».
Directiva relativa à qualidade das águas destinadas ao consumo humano: A proposta prevê a substituição
das canalizações de chumbo e de todos os materiais compostos de chumbo, o que afectará um total de
20 milhões de unidades habitacionais e 4 milhões de redes de abastecimento de água . O custo da

aplicação destas normas está avaliado em quase 40 milhões de ecus e terá repercussões no preço da água
ao consumidor e nos orçamentos dos órgãos visados .

O Comité das Regiões emitiu parecer sobre a proposta de directiva (2) em 21 de Setembro de 1995 . O
parecer afirma que «O Comité das Regiões considera positivo que , por razões de saúde pública , o valor

paramétrico para o chumbo seja tornado mais restritivo , advertindo, porém , que as significativas
despesas inerentes ao acatamento de tal requisito exigem alguma forma de comparticipação comunitária .» .

(!) JO n? C 210 de 14 . 8 . 1995 , p . 53 .
(2) JO n? C 100 de 2 . 4. 1996 , p . 134.

N? C 126/7

N? C 126/ 8

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

29 . 4. 96

Parecer do Comité das Regiões sobre a «Avaliação dos processos de adjudicação de contratos
públicos de serviços»
(96/ C 126/02)

O COMITE D AS REGIOES ,

Considerando que a Directiva 92/50/CEE relativa à avaliação dos processos de adjudicação
de contratos públicos de serviços (a seguir denominada directiva respeitante aos serviços), em
vigor desde 1 de Julho de 1993 , regula os contratos públicos de serviços nos países signatários
do Acordo EEE , isto é , a União , a Noruega , a Islândia e o Liechtenstein ;
Considerando que a directiva tem como objectivo contribuir para a liberalização dos contratos
públicos no âmbito da realização do mercado interno da União Europeia;
Considerando que já existem directivas semelhantes respeitantes aos contratos públicos de
fornecimentos e de realização de obras públicas , os quais representam 15 % (530 mil milhões

de ecus) do PNB da Comunidade (não incluindo a Finlândia, a Suécia e a Áustria), cabendo
uma parte considerável aos contratos públicos de serviços ;
Considerando que as autarquias e as empresas de serviço público nos sectores do abastecimento
de água e energia e dos transportes e comunicações constituem uma excepção importante à
regra geral , sendo a sua actividade regida por uma directiva específica ;

Considerando que os serviços são divididos em duas categorias, A e B, estando apenas sujeitos
à aplicação integral da regulamentação aí prevista os serviços da categoria A; que, no tocante
aos serviços da categoria B , as entidades públicas são apenas obrigadas a seguir determinadas
regras de notificação , tendo em vista a publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias ;

Considerando que a categoria A abrange os concursos relativos, nomeadamente, aos serviços
informáticos , de auditoria , de transporte terrestre, financeiros (de seguros , bancários e de
investimento), de saneamento e eliminação de resíduos ; que a categoria B inclui os serviços
jurídicos, as actividades de hotelaria e de restauração, os serviços de transporte de apoio e
auxiliares , o fornecimento de pessoal , os serviços de saúde e de carácter social , as actividades
culturais e ainda outros serviços ;

Considerando que a directiva apenas se aplica a contratos de serviços cujo montante seja igual
ou superior ao valor-limiar de 200 000 ecus;
Considerando que a directiva prevê que a Comissão examine , até 1 de Julho de 1996, os efeitos
da sua aplicação ;
o Comité das Regiões adoptou , na 10? reunião plenária de 15 e 16 de Novembro de 1995
(sessão de 15 de Novembro de 1995 ), o seguinte parecer .
Preâmbulo

O objectivo do parecer do CR é abordar o assunto
também numa perspectiva local e regional , de forma a
que, depois da revisão da directiva respeitante aos
serviços , ela possa contribuir eficazmente, também ao
nível das regiões e das autarquias , para a realização do
mercado interno . A transparência e a eficiência da
regulamentação são os objectivos prioritários a alcançar .
Pensa o CR que a avaliação da regulamentação da UE
em matéria de adjudicação de contratos públicos não
pode limitar-se à directiva respeitante aos serviços ;
importa também examinar as restantes directivas procès

suais , bem como a directiva sobre recursos e reclamações ,
à luz dos seus efeitos a nível local e regional .

Observações na generalidade

1.
Antes de se passar a uma análise dos diversos
problemas da directiva respeitante aos serviços , dever
- se-á verificar em que medida ela contribui para a
promoção do mercado interno . Na opinião do CR ,
poderá acontecer que muitos serviços , tanto por exigên
cias logísticas , como por diferenças culturais e linguísti

cas, não possam ser prestados adequadamente por
empresas de outros Estados-Membros (a não ser por
fusão ou absorção , ou por instalação de empresas
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subsidiárias ou de sucursais nos vários Estados

O baixo limiar fixado exige a adjudicação de contratos

-Membros, o que, porém, não é considerado como
realização do mercado interno).

sem interesse para o mercado . O facto é que, em virtude
desse limiar reduzido , as entidades adjudicantes de
pequenas dimensões, têm frequentemente que observar
as disposições da directiva . E isso certamente nos casos

É fundamental proceder a uma análise custo/bene
fício. E previsível que a directiva actual respeitante a
serviços não tenha mais do que um efeito marginal para
o mercado interno . Pelo menos , é o que têm sugerido as
experiências anteriores . Um tal efeito marginal não
poder justificar os custos inerentes à aplicação da

em que é preciso somar os vários anos de um contrato

2.

directiva .

3.

Nos termos do artigo 43? da Directiva , a Comissão

apreciará, em especial, se a directiva se aplica integral
mente aos contratos relativos a outros serviços enumera
dos no anexo I B quais foram e os efeitos da execução
interna de serviços na efectiva liberalização do mercado .
Parte-se do princípio de que os serviços que uma
autarquia ou região é capaz de executar com os
seus próprios meios/serviços em benefício da própria
organização terão de ficar sempre excluídos do campo
de aplicação da directiva . De qualquer forma , a questão
de uma entidade pública executar ou não ela própria
um serviço ou mandar executá-lo por terceiros é uma
questão de organização interna, de política interna e de

plurianual ou em que as importâncias dos adjudicadores
que colaboram entre si têm de ser consideradas como um
todo . A sobrecarga administrativa destas adjudicações é
muito elevada , proporcionalmente à receita esperada .
7. A Comissão Europeia ainda não procedeu à ava
liação da directiva porque um grande número de
Estados-Membros (cerca de metade) ainda não a trans
pôs para o direito nacional . A Comissão só estará
disposta a elaborar novas normas quando tal acontecer .
Pensa o CR tal situação não é necessariamente um
entrave ao início da avaliação, visto a directiva ter de
qualquer forma um efeito directo .
Além disso , o facto de uma série de Estados-Membros

não ter ainda realizado essa transposição poderá ser
também objecto da avaliação .

A experiência das regiões e das autarquias locais da
Comunidade

ponderação política .
Também se pode admitir uma excepção no caso de uma
autarquia confiar a uma empresa própria a prestação de
um dado serviço . Também em matéria de adjudicação
de contratos públicos se aplica o chamado princípio
básico da unidade económica .

4. Há que prestar particular atenção à privatização
dos serviços públicos . A aplicação da directiva respei
tante a serviços não poderá perturbar este processo .
Quando é privatizado um determinado serviço público ,
a organização que irá passar a prestá-lo não tem , em
geral , de imediato a capacidade para funcionar como
empresa autónoma e concorrencial . Na prática , é neces
sário um período de transição de cerca de sete anos . A
integração na directiva respeitante a serviços de regras
de derrogação para esse efeito poderia facilitar enorme
mente esse processo de autonomização/privatização ,
que muitos consideram actualmente desejável .
5 . A Comissão espera que a revisão de 1996 se limite
a algumas e menos importantes alterações para ajustar
a directiva ao compromisso do GATT, que deverá
produzir efeitos em 1 de Janeiro de 1996. O CR considera
que, face ao exposto e não só, se impõe uma avaliação
mais intensiva .

6.
Um elemento importante na aplicação da directiva
é o valor-limiar acima do qual terá que ter lugar uma
adjudicação pública .

O mercado interno e a directiva respeitante aos serviços
8.

Nos países onde é aplicada , a directiva tem

tido influência nos concursos de contratos públicos
promovidos pelas autarquias . Não obstante o referido
no ponto 12, não se registaram na maior parte dos
Estados-Membros grandes problemas devido à distinção
entre os contratos de serviços que recaem no âmbito de
aplicação da directiva e os dele excluídos , tendo também
funcionado , em regra , de modo satisfatório as dispo
sições relativas aos procedimentos e à publicidade,
apesar de a sua prática se revelar um tanto burocrática .

9. As entidades públicas tiveram, com frequência,
dificuldade em elaborar cadernos de encargos inequívo
cos, que não podem ser modificados durante o processo
de adjudicação , salvo no momento da prestação de
informações. A forma de adjudicação prescrita e a
falta de critérios suficientes (definições de produto e
qualificações) obstam a uma interacção positiva entre o
potencial adjudicador e o potencial prestador de serviços
na optimização da formulação do contrato (serviços
requeridos).
As regras de normalização suscitam, em particular,
problemas nos sectores de serviços sujeitos a rápida
mutação , como são os serviços utilizadores de tecnolo
gias da informação . Problemático é também o estabeleci
mento de requisitos de qualidade em muitos ramos de
serviços , nomeadamente os dos serviços imateriais e dos
cuidados de saúde .
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A directiva contribuiu, sem dúvida alguma, para

criar uma concorrência acrescida a nível nacional e

melhorou a transparência do mercado dos contratos
públicos de serviços . A promoção da concorrência no
mercado nacional não é, contudo , um aspecto que diga
primariamente respeito à União Europeia .
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operam com uma certa autonomia e adjudicar seguida
mente o seu conjunto ?

A nível organizativo , jurídico e de conteúdo , isso iria
causar problemas insolúveis. A adjudicação por projecto
e por componente organizativa tem que ser possível . Na
avaliação da Directiva, deverá este aspecto ser estudado
mais em pormenor .

Discrepâncias na aplicação e na interpretação

Reduzido número de contratos transfronteiriços
11 .

Verifica-se, também , ao analisar o tratamento

dado pelas autoridades nacionais a casos comparáveis,
que, relativamente a competências e a empresas assentes
na cooperação entre autarquias , as práticas administrati
vas na Comunidade diferem consideravelmente .

Dever-se-ia averiguar, por estudo comparativo, se tal
situação provoca ou não diferenças nas condições de
concorrência entre as empresas dos Estados-Membros .

14. A experiência de aplicação da directiva respeitante
aos serviços demonstra que são muito poucos os
contratos adjudicados a prestadores de serviços além
fronteiras e muito limitadas as repercussões da directiva
nas trocas comerciais transfronteiriças . A directiva não
teve, portanto, consequências particularmente relevan
tes para o mercado interno , como já referido anterior
mente. Desta análise podem , contudo , extrair-se conclu
sões enganosas , já que as empresas estrangeiras podem,

para efeitos de apresentação de propostas a concursos
públicos , criar sucursais ou filiais nos Estados-Membros
em questão .

12 .

Dever-se-ia definir com maior exactidão os ser

viços abrangidos pela directiva e os que o não são . Uma
parte dos problemas deriva do facto de a designação de
um serviço no Anexo IA da directiva ser, em geral , mais
ampla do que a definição destas categorias de serviços
segundo a nomenclatura CCP , mencionada depois de
cada um deles . Na opinião do CR , a nomenclatura CCP,
mencionada depois de cada serviço no Anexo I A, deverá
ser determinante para o seu conteúdo . De outro modo,
a referência da nomenclatura CCP no Anexo I A seria

destituída de sentido, sendo de evitar que uma mesma
actividade, por exemplo a « pintura », tanto possa ser
um « trabalho » como um « serviço ». Não foi essa ,
provavelmente, também a intenção do legislador.
A utilização da nomenclatura CCP suscita dificuldades
inaceitáveis . Em primeiro lugar, tal nomenclatura só
existe em inglês ; em segundo lugar, é extremamente
difícil a definição rigorosa com base no conteúdo .

Valores-limiar demasiado baixos

15 . O Comité defende que os processos exigidos e as
especificações detalhadas em contratos de pouca monta,
com um valor próximo do limiar actual de 200 000 ecus,
implicam uma quantidade de trabalho administrativo

desproporcionada. Convém avaliar até que ponto, nos
contratos adjudicados segundo as regras, as possíveis
economias compensam os custos operacionais . Será ,

também, de perguntar se um aumento do valor-limiar
garante ou não o interesse transfronteiriço . Quando ,
além disso, se constata que esses pequenos contratos
não exercem grande atracção sobre os fornecedores
estrangeiros , seria oportuno ponderar se não se justifica
aumentar o valor-limiar até um nível que permita
continuar a satisfazer as condições do mercado interno,
sem onerar desnecessariamente as regiões e as autarquias
da União .

A utilização da nomenclatura — cujo objectivo é
descrever e inventariar de modo tão completo quanto

possível todas as modalidades de serviços, para fins
estatísticos — impõe que a directiva inclua uma série
quase infindável de elementos .
Qualquer inventariação de serviços inclui a categoria
« outros serviços », o que impossibilita a rigorosa defi
nição dos tipos de serviços .
13 .

A directiva suscita várias questões , uma vez que

não esclarece aquilo que deve ser entendido por « divisão
dos serviços em lotes ». Deverá uma entidade pública
adjudicante, por exemplo, adicionar todos os serviços
informáticos que lhe são prestados por entidades que

Possíveis consequências para as pequenas empresas

16 .
Valores-limiar pouco elevados podem» acarretar
consequências diversas para as empresas . Do ponto de
vista dos operadores económicos , só teoricamente é que
os actuais limiares muito baixos proporcionam maior
liberdade comercial e concorrência acrescida . E de temer

que muitas das pequenas empresas percam os concursos
e se vejam sujeitas ao peso de uma burocracia acrescida,
uma vez que são obrigadas a participar num número
muito maior de concursos para obterem o mesmo
volume de encomendas que actualmente. Esta evolução
opõe-se directamente à política da União Europeia
que visa reforçar especialmente as pequenas e médias
empresas da Comunidade. Valores-limiar mais elevados
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tornarão os concursos públicos mais transparentes e,

uma informação eficaz às entidades públicas e às diversas

consequentemente, mais atraentes para as empresas .

categorias de prestadores de serviços ;

A simplificação deverá, nomeadamente, possibilitar a
O Comité das Regiões sugere que se leve em conta na
avaliação os seguintes pontos :

17. Dever-se-á examinar até que ponto a aplicação
integral da directiva respeitante a serviços é compatível
com os investimentos criadores de emprego . E impor
tante ponderar a possibilidade de adoptar medidas que
facilitem, apoiem e estimulem o emprego , sem todavia
criar entraves à realização do mercado interno .

adjudicação descentralizada de contratos e facilitar o
recurso a formas simplificadas de adjudicação;
25 .
Importa avaliar a utilidade das normas relativas
à publicação pelas entidades adjudicantes de anúncios
indicativos, tendo em vista uma eventual abolição dessas
normas ;

26. Convirá estudar as possibilidades de simplificação
da nomenclatura CCP ( Classificação Comum dos Pro
dutos);

18 . Na directiva dever-se-á dar explicitamente aten
ção à política de privatizações . A sua aplicação não
pode entravar a privatização e/ou a autonomização .

19 .
Um processo inteiramente público dá origem , em
certos tipos de serviços (investigação e assessoria de
ponta), a muitos problemas, pelo facto de os custos da
proposta não serem compensados pela hipótese de
adjudicação , dado o grande número de candidatos . Este
facto conduz, a prazo, à desistência dos proponentes de
qualidade, com uma consequente perda de qualidade.
20. Deverá ser reconsiderado o prazo estabelecido
nos contratos de longa duração para a determinação do
valor do contrato . Com vista a permitir uma relação
correcta entre os custos operacionais e as (possíveis)
econQmias, esse prazo deverá ser fixado preferencial
mente em 12 meses .

Pontos para discussão

21 .

Deverão ser aumentados os limiares, de modo a

estabelecer um equilíbrio entre custos e valor dos
contratos, tanto para as empresas como para as entidades
públicas ;

22.
Se não se decidir um ajustamento do valor-limiar ,
deverão ser examinadas as possibilidades de interacção
entre o serviço adjudicante e o(s) potencial(is) prestado

27 . E essencial a participação do Comité das Regiões
na avaliação das repercussões da directiva respeitante
aos serviços nos diferentes Estados-Membros, para
garantir que as consequências no plano local e regional
são também tomadas em consideração e apurar quais
as modificações necessárias ;
28 . E necessário que a directiva estabeleça que os
contratos adjudicados pelas autarquias locais e regionais
a empresas de serviço público baseadas na colaboração
entre municípios e regiões não recaem no âmbito
de aplicação da directiva, devendo continuar a ser
considerados como produção « interna »; também a
colaboração organizativa entre autarquias regionais e
locais deveria permanecer fora do âmbito da directiva ;
29 .
Há que examinar se uma base de dados voluntária ,
à escala da União Europeia, sobre contratos de valor
inferior ao limiar previsto, poderia constituir um comple

mento útil dos procedimentos actuais, especialmente se
os limiares forem aumentados ; tal base poderia também
conter dados sobre potenciais prestadores de serviços
( lista de empresas), permitindo assim o contracto entre
oferta e procura fora dos procedimentos formais de
adjudicação;
30. Convirá elaborar orientações que assegurem a
utilização plena das possibilidades das tecnologias da
informação , para que o convite à apresentação de
propostas e as correspondentes respostas se possam
efectuar electronicamente, sem que tal implique uma
maior carga regulamentar;

res) de serviços no processo da adjudicação;
23 . E necessário proceder a uma análise explícita das
condições e modalidades a que deve sujeitar-se a
cooperação entre o sector público e o privado na
directiva respeitante a serviços ;

24.

Há que simplificar a directiva e melhorar a

31 . Em muitos sectores de serviços , a confiança do
adjudicante na lealdade ou na pessoa do prestador de
serviços é essencial para a adjudicação, em especial se o
adjudicante desenvolve actividade nas áreas financeira
e jurídica ; este tipo de serviços não parece favorecer
uma adjudicação pela oferta mais baixa ; na revisão da
directiva , importa , assim , avaliar da possibilidade de
suprimir determinados serviços da lista do Anexo IA ;

informação e a orientação relativas à aplicação desta
complexa regulamentação ; há igualmente que aumentar
a acessibilidade da directiva às entidades adjudicantes e

em caso nenhum deverão os serviços mencionados no
Anexo 1B ser transferidos para o Anexo IA ;

aos prestadores de serviços, através da simplificação das
regras , da desregulamentação ( onde for possível ) e de

32 . Em caso de recurso ao crédito por parte de
entidades adjudicantes públicas , será muito difícil cum
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prir os prazos processuais fixados na directiva respei
tante aos serviços ; o recurso ao crédito impõe uma
reacção rápida e flexível ao mercado; é, pois, de estudar
se os serviços financeiros não poderão ficar excluídos
do Anexo IA da directiva ;
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33 . Os requisitos rigorosos estabelecidos pela direc
tiva para o procedimento por negociação parecem
demasiado restritivos; por exemplo, só em casos de
urgência reconhece a Comissão a possibilidade de se
abreviar o processo, recorrendo à negociação.

Bruxelas , 15 de Novembro de 1995 .
O Presidente

do Comité das Regiões
Jacques BLANC

Parecer do Comité das Regiões sobre a « Comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu sobre o "Reforço da política mediterrânica da União Europeia: propostas
para a criação de uma parceria euro-mediterrânica "»
(96/ C 126/03 )

Em 18 de Julho de 1995 , o Comité das Regiões decidiu, de harmonia com o disposto no
artigo 1989-C do Tratado que institui a Comunidade Europeia, elaborar parecer sobre a
comunicação supramencionada .
Incumbida de preparar os correspondentes trabalhos , a Comissão 8 « Coesão Económica e
Social , Política Social e Saúde Pública » designou para relator Vannino Chiti .

Na 10? reunião plenária de 15 e 16 de Novembro de 1995 ( sessão de 16 de Novembro de 1995 ),
o Comité das Regiões adoptou o seguinte parecer .
1 . Documentos de referência

em que é necessário criar um espaço económico forte,
capaz de contribuir para o equilíbrio regional da União .

Para efeitos da elaboração do presente parecer, o CR
apreciou os documentos seguintes :

— a comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu de 19 de Outubro de 1994 (doe .
COM (94) 427 final );

— a comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu de 8 de Março de 1995 , que
vem dar resposta ao pedido de elaboração de
propostas específicas formulado pelo Conselho
Europeu de Essen (doe . COM(95) 72 final );

— a posição da União Europeia preparada pelo Con
selho em 12 de Junho de 1995 , e apensa às conclusões
da presidência do Conselho Europeu de Cannes ,
realizado em 26 e 27 de Junho de 1995 (doe. SN
211 /95 ).

Trata-se de uma região de elevada concentração demo
gráfica (a população dos países terceiros mediterrânicos
(PTM) poderá ascender a 231 milhões de habitantes em
2010 e a cerca de 400 milhões em 2035 ) onde não é
previsível que os actuais desníveis económicos e sociais
e as fontes de tensão se atenuem espontaneamente. Na
perspectiva de uma parceria euro-mediterrânica , como
prevê o documento da Comissão , é necessário realçar a
grande diferença existente entre os dois interlocutores
do diálogo económico , social e cultural . Do ponto de
vista económico , político , cultural e social , o conjunto
dos PTM não constitui um bloco homogéneo . Esta
heterogeneidade é função da dimensão , dos recursos
naturais , do nível de formação da mão-de-obra , das
infra-estruturas , das possibilidades de desenvolvimento
dos diferentes sectores . O conjunto dos PTM constitui ,
pois , um bloco desproporcionado que torna a integração
regional uma necessidade primordial .

2 . Observações na generalidade
A bacia do Mediterrâneo constitui uma zona de impor
tância estratégica , a um tempo, para a União Europeia

Por último , há que ter presente a diferença em termos
de concepção e respeito dos direitos do homem e do

e para os seus Estados-Membros actuais e futuros,

cidadão .
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Concentram-se nesta região enormes problemas, tensões

acordo-quadro global que evite o risco de um regresso

elevadas, conflitos genuínos . Cabe recordar que algumas
das mais graves crises que têm afectado a Europa
ocorreram no Mediterrâneo : a guerra civil do Líbano ,
os conflitos de maior envergadura do Médio Oriente, a
crise na antiga Jugoslávia , a situação na Argélia , etc . Há
que evitar que estas perturbações se propaguem à Europa
e, para isso , é preferível cooperar antecipadamente a

ao simples bilateralismo .

intervir posteriormente .

Neste contexto, cabe aplaudir a realização do acordo
entre Israel e a autoridade palestiniana para a realização
de um plano de paz concreto ; atenta a importância que
este processo de paz assume e as perspectivas de
cooperação que pode abrir , é indispensável que a Europa ,
depois de ter contribuído para o êxito do diálogo e das
negociações , desempenhe agora um papel eficaz de
colaboração económica tanto com Israel como com o
povo árabe da Palestina .
A despeito dos repetidos e consideráveis esforços dos
países europeus e das organizações internacionais , as
relações entre os estados situados nas duas margens do
Mediterrâneo e as perspectivas de desenvolvimento dos
países da margem sul não melhoraram nos últimos vinte
anos . Subsiste um desnível entre as duas margens da
bacia do Mediterrâneo que suscita o aumento adverso
da emigração , do desemprego , das tensões sociais , dos
conflitos religiosos e, infelizmente, do terrorismo , o que
obsta à total identificação dos elementos de afinidade e
de integração potencial existentes .

Estes problemas devem ser atacados agora , não com
medidas meramente políticas , mas com medidas econó
micas eficazes em termos de desenvolvimento .

As tentativas de impor o desenvolvimento a partir de
cima têm fracassado e a única alternativa eficaz hoje
disponível parece ser a de mobilizar um desenvolvimento
a partir de baixo , como o que se verificou nas regiões
da margem norte do Mediterrâneo , fomentando o
crescimento dos mercados locais e recorrendo à coope
ração descentralizada para o desenvolvimento em que
as regiões e as instituições possam desempenhar um
papel de primeiro plano .

A política mediterrânica insere-se na estratégia do
reforço das relações da UE. Centra-se, por um lado, na
abertura da UE aos PECO , a Malta e a Chipre e, por
outro, na melhoria das relações de cooperação com os
outros territórios limítrofes , como a região báltica e o
resto da Europa Oriental . Como foi afirmado no
Conselho Europeu de Cannes em Junho de 1995, «... uma
política de cooperação ambiciosa a sul constitui o
complemento da política de abertura a leste,...», ou seja ,
aos países da Europa Central e Oriental que, pela sua

história e cultura, fazem parte da família europeia .
3 . Parceria euro-mediterrânica: avaliação

3.1 . As prioridades de acção propostas pela Comissão
Europeia no âmbito do programa global mediterrânico
orientam-se, em termos gerais, para a realização dos
objectivos económicos e sociais que constituem a base
fundamental de uma crescente estabilidade política e de
uma elevada segurança em toda a bacia do Mediterrâneo .
3.2 . Neste quadro geral , importa realçar alguns pon
tos de reflexão e de aprofundamento susceptíveis de
conferirem maior eficácia a todo o programa .
Esses elementos compreendem :
1 ) Democracia e direitos do homem

Entre os temas mais gerais evocados no documento
da Comissão Europeia cabe destacar o problema da

democracia e dos direitos do homem cujo respeito é
uma condição essencial para uma relação orgânica de
colaboração e concórdia . Com efeito , o crescimento e o
reforço da democracia são condições indispensáveis
para o próprio desenvolvimento e essenciais para abrir
novas esperanças e novas oportunidades de diálogo no
Mediterrâneo . Neste contexto , esses objectivos só podem
ser realizados mediante o reforço real de um sistema de
órgãos locais e nacionais democraticamente eleitos e
capazes de contribuir concretamente para o desenvolvi
mento económico e social das populações que repre
sentam .

Pode-se, pois, perfilhar globalmente a prioridade defi
nida no documento da Comissão Europeia , isto é , o
criar uma zona de estabilidade política e de segurança
mercê dos três grandes temas de intervenção prioritária :
o apoio à transição económica , o apoio a um maior
equilíbrio socioeconómico , o apoio à integração « regio
nal », ou seja , da área em causa . O CR considera poder
subscrever o importante objectivo da realização, até
2010 , de uma zona de « comércio livre » e da sua realização
gradual . Importa , neste contexto , ter em conta o desnível
de desenvolvimento existente entre a União Europeia e
os PTM . Reveste-se da mesma importância a articulação
entre os aspectos económicos e políticos, o desenvolvi
mento e a segurança no intuito de se chegar a um

2) Cooperaçào no dominio da segurança
Os fenómenos da criminalidade internacional , do tráfico

de droga e do terrorismo que também afligem os países
mediterrânicos acarretam graves riscos para a segurança
interna dos Estados-Membros da União Europeia ,
podendo, inclusivamente, afectar alguns resultados posi
tivos da integração política , nomeadamente a supressão
dos controlos nas fronteiras , como o provam as recentes
medidas francesas . E, pois , indispensável que as questões
de segurança interna constituam uma componente essen
cial da nova cooperação euro-mediterrânica .
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Considera-se também oportuno favorecer a intensifi
cação dos esforços tendentes a atenuar a pressão da
imigração clandestina, tema que seria objecto de acordos
de colaboração para troca de informações e gestão dos
eventuais repatriamentos .

3 ) Recursos financeiros

É, antes de mais, indispensável assegurar que o programa
mediterrânico se dote dos meios adequados , tendo em
conta as restrições orçamentais existentes na UE e nos

Estados-Membros e demais compromissos da UE. Neste
contexto , cabe frisar que os recursos financeiros do
programa foram reduzidos, em duas remodelações
sucessivas , de 5 500 milhões de ecus do documento inicial
para 4 700 milhões de ecus do documento emergente do
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Importa ainda promover esforços para identificar, nesta
óptica , os instrumentos de intervenção adequados à
realidade dos países terceiros mediterrânicos, bem como
os moldes em que os países e as pessoas colectivas
territoriais regionais e locais da União Europeia podem
contribuir para os programas .
Convém prestar especial atenção ao futuro destes
programas , que beneficiaram dos esforços de muitos
operadores e instituições de toda a União e constituem
já um núcleo importante de iniciativas de cooperação.
Por este motivo , o seu desenvolvimento futuro deve ser

garantido no quadro geral da parceria euro-mediter
rânica com vista a valorizar o potencial das redes
constituídas e alimentar as capacidades adquiridas em
termos de projectos .

Conselho de Cannes .

5) Cooperação no domínio económico

Importa , por isso, garantir a estes objectivos o apoio do
BEI . Além disso, é ilusório pensar que a realização
gradual de uma zona de comércio livre com a adopção
de medidas capazes de evitar eventuais repercussões
negativas e novos desequilíbrios na região e nos Estados

As pequenas e médias empresas podem desempenhar
um papel primordial no desenvolvimento das economias
dos países mediterrânicos e do emprego . Neste sentido,
é preciso criar uma parceria que reúna todos os interessa

-Membros da União Europeia seja , por si só , capaz de
fazer face à crise mediterrânica que ameaça todo o

colaboração entre as empresas europeias e as dos PTM .

continente .

nos PTM de sistemas locais de pequenas e médias
empresas capazes de fomentar a transferência e a
realização de « produtos locais » (formação , transferência
de tecnologia , processo de inovação e ensaio , certifi
cação , fases de comercialização , investigação aplicada),
bem como a articulação destes elementos com as redes
de serviços dos países europeus . Estes sistemas de
pequenas e médias empresas constituem um tecido
complexo de instituições, valores e conhecimentos que
importa associar a comunidades locais suficientemente
organizadas para gerir as relações externas às empresas

Para atingir os ambiciosos objectivos fixados pela
União Europeia impõe-se, portanto , privilegiar projectos
experimentais capazes de determinar evoluções secto
riais e territoriais com base na cooperação descentrali
zada , desenvolvendo um esforço comum que implique
a Comissão , os Estados-Membros , as regiões e as pessoas
colectivas territoriais na realização das oportunas con
dições graças a iniciativas capazes de contribuir para o
desenvolvimento da região mediterrânica .

dos desenvolvendo formas cada vez mais estreitas de

Para isso , reputa-se oportuno promover a emergência

e os serviços sociais e educativos em benefício dos
trabalhadores assalariados .

O esforço financeiro e organizativo da União Europeia
não é suficiente por si só para desencadear os processos
de desenvolvimento endógeno nos países mediterrânicos ;
é na associação entre as empresas , as associações
económicas sectoriais , as universidades , as regiões e as

autarquias locais que reside o potencial susceptível
de pôr em marcha os processos necessários para o

Reveste-se da mesma importância a questão das infra
-estruturas de articulação que constituem uma condição
indispensável para o desenvolvimento económico e a
intensificação das relações entre as duas margens da
bacia do Mediterrâneo .

desenvolvimento económico e social do Mediterrâneo .

4) Experiência dos programas precedentes

A experiência já alcançada pelos programas mediterrâni
cos em curso (Medurbs, Med Campus, Med lnvest, Med
Media, Med Immigration, Med Tecbno ) representa
uma referência significativa para o reforço da política
euro-mediterrânica . Há que apreciar o desempenho e a
eficácia destas iniciativas para compreender melhor os
problemas suscitados por uma programação global
como a proposta pela Comissão .

O documento da Comissão parece subestimar o papel
do turismo que , por motivos históricos , artísticos ,
culturais e ambientais , constitui um potencial de riqueza
económica e emprego , pese embora estar concentrado
num período de alguns meses e num número limitado
de centros , correndo o risco de agravar Os problemas
em vez de suscitar o bem-estar geral . Neste contexto , há
que integrar igualmente as intervenções infra-estruturais
no princípio de desenvolvimento sustentável .
O turismo é um elemento importante de desenvolvi
mento não só económico , mas também social e político
na medida em que permite «o reconhecimento das
diferenças » ( culturas , locais e modos de vida ). E, pois,
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necessário promover um turismo « de contacto » com e
entre os cidadãos dos diferentes países . Além disso ,
atenta a ambivalência do fenómeno que constitui o
turismo, este deve ser abordado numa perspectiva
global na medida em que pode contribuir para o
desenvolvimento socioeconómico e cultural e, simulta
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o da União Europeia, único capaz de desempenhar
proficuamente este papel de ligação com os entes
regionais e locais interessados. A Comissão, em especial,
deve garantir uma melhor coordenação dos programas
existentes e a sua posterior execução, mediante o reforço
necessário das iniciativas que surtem efeitos positivos.

neamente, para a protecção do ambiente e da identidade
local ou para a sua degradação e perda .
O desenvolvimento das actividades económicas tem ,

evidentemente, uma base imprescindível na formação
dos recursos humanos e na assistência às novas iniciativas

em termos de serviços e de informação .

O desenvolvimento exógeno das economias, também
preconizado pelo Comité das Regiões , deve ser harmoni
zado com as exigências da política de ambiente.
Tomando por princípio o desenvolvimento sustentável ,
seria necessário proporcionar vantagens concorrenciais
sem, todavia , rejeitar os interesses ambientais elementa

res (« dumping» ambiental).
6) Problemas no dominio do ambiente

7) Concentração urbana
O ambiente é uma questão extremamente delicada
num mar fechado e particularmente sensível como o
Mediterrâneo , que está sob constante ameaça por força
do trânsito de navios que transportam petróleo, gás e
produtos químicos . Importa chamar a atenção para o
facto de os níveis de vigilância estarem amplamente
ultrapassados, sendo , pois , necessário adoptar uma
acção comum para assegurar um limiar mínimo de

Um dos principais problemas dos PTM é o crescimento
das grandes cidades que provoca um aumento exponen
cial dos problemas económicos e sociais. Acresce que se
observa , há alguns anos , em todas as regiões mediterrâni
cas um fenómeno agudo de litoralização que se traduz
por uma urbanização costeira cada vez mais pronun

segurança .

ciada . Estes fenómenos resultaram e resultarão numa

Trata-se de um recurso de alto risco de deterioração
que, por isso, convém salvaguardar com todos os meios
adequados como foi sublinhado na conferência de
Barcelona, começando pela criação de uma rede de
unidades de alta tecnologia para o controlo da navegação
(VTS) que cubra progressivamente todo o Mediterrâneo .
Haverá que dar a máxima atenção ao problema dos
efeitos ambientais causados pelas colónias humanas,
pelos excessos de concentração , no espaço e no tempo ,
das correntes turísticas ; pelo emprego excessivo , e
amiúde impróprio, de produtos químicos na agricultura
e na indústria . Perfilam-se , pois , desafios cruciais face
aos riscos de desertificação e à necessidade de aplicar
um sistema de utilização diversificada e racional dos

alteração preocupante das relações entre o mundo
urbano e mundo rural na paisagem mediterrânica e dos
novos equilíbrios em termos de espaços naturais e de
regimes hídricos .

Todos estes elementos explicam a importância , por um
lado, da introdução de sistemas modernos de gestão
e de acções infra-estruturais apropriadas nas zonas
urbanas , e, por outro, do reforço necessário das políticas
rurais . Em ambos os casos , a colaboração entre as
cidades e as populações rurais dos PTM e as cidades e
as populações rurais da Europa é primordial.

8 ) Agricultura e mundo rural

recursos hídricos .

Haverá também que dedicar a maior atenção ao estado
de exploração dos recursos hídricos no Mediterrâneo,
prevendo medidas que, tendo em conta a particularidade
da pesca local, favoreçam a adopção de decisões destina
das a uma gestão racional do património ictíico lançando
iniciativas de protecção e aumento de produção nas
faixas costeiras . E nesta óptica que se procede actual
mente à consolidação das possibilidades de intervenção
através das barreiras submersas que introduzem linhas de

produção alternativas (nomeadamente, a mitilicultura e
a ostreicultura) ou da maricultura « off-shore » para a
integração da produtividade tradicional .

As iniciativas de investigação e de monitorização do
Mediterrâneo , actualmente generalizadas a toda a bacia
do Mediterrâneo, deveriam ser organizadas e coordena

das num único nível de poder, que será forçosamente

O mundo rural e, especialmente, a actividade agrícola
desempenham um papel decisivo nos PTM não só do
ponto de vista económico , mas também social e cultural .
A implantação das populações em territórios com clima
árido ou semi-árido ou em zonas geográficas difíceis e
frequemente desprovidas de um nível mínimo de serviços
deve ser incentivada para compensar os danos provoca
dos pelo êxodo rural e pelo desequilíbrio resultante dos
movimentos migratórios internos e externos . E, pois ,
necessário promover acções que permitam garantir não

só um nível de vida adequado às pessoas que exercem
as suas actividades no sector da agricultura , mas
também a conservação dos recursos adoptando linhas
de desenvolvimento sustentável . Importa , assim, que
sejam tomadas iniciativas específicas para melhorar o
nível das estruturas e dos serviços no meio rural , para
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aumentar a eficácia do sistema produtivo e comercial
agro-alimentar e, por último, para adoptar as tecnologias
(métodos de produção, instalações de tratamento, etc.)
que permitam a melhor conservação possível dos já
escassos recursos ambientais .
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direitos e deveres cívicos dos cidadãos dos PTM que
residem legalmente na União , trata-se de avaliar, tendo
em conta as relações que mantêm com os países de
origem, as possibilidades de associar esses cidadãos a
uma função de « ligação » para algumas das acções
previstas no programa euro-mediterrânico .

9) Cultura e religiões
Devem ser particularmente realçadas as diferenças entre
as culturas dos PTM e a europeia : trata-se de diferenças
culturais e religiosas que têm raízes históricas e exigem ,
antes de mais , o reconhecimento recíproco e a troca
dos conhecimentos indispensáveis para um verdadeiro
diálogo entre os países da bacia do Mediterrâneo . As
pessoas colectivas territoriais locais e regionais, as
instituições religiosas, os organismos culturais e as
universidades têm um papel determinante a desempe
nhar neste diálogo, que se destina não só a valorizar a
riqueza e a variedade deste património histórico , mas
também a reconhecer uma identidade que caracterizou ,
ao longo dos séculos, as culturas em torno do Mediterrâ
neo que deixaram marcas indeléveis .
Além disso, deveria ser dado relevo , nos programas de

parceria, ao apoio e à realização nos PTM de uma
instrução pública que favoreça o desenvolvimento da
autonomia da razão e do espírito crítico desde a infância .
Há que considerar, por último, que a região mediterrâ
nica deu vida às três principais religiões monoteístas da
humanidade entre as quais é importante que se produzam
e se desenvolvam momentos de diálogo , de entendimento
e de respeito recíproco , mediante o apoio à criação de
instituições científicas , académicas , culturais , capazes
de animar este diálogo .

A atenção dada às populações imigradas que vivem nas
cidades da União pode permitir a todo o programa um
início mais expedito e um maior grau de eficácia ,
favorecendo as transferências do conhecimento técnico

e organizativo , promovendo relações férteis , úteis às
iniciativas de parceria económica e comercial , e facili
tando o confronto de ideias e de experiências no domínio
dos serviços sociais e culturais .

O problema da emigração deve , todavia , ser examinado
no PTM de origem não só dando apoio aos processos
de desenvolvimento económico, mas também prevendo
melhores condições de vida . Também neste domínio , o
concurso das regiões , das autarquias locais e das
instituições europeias pode ser importante através da
aplicação das experiências em matéria de organização
do acolhimento , de ordenamento do território, de
assistência à infância e aos deficientes , de higiene e de
prevenção e, ainda , da formação e da assistência aos
formadores .

12) Papel do Comité das Regiões

10) Reforço e alargamento de cooperação
Em termos de metodologia, os objectivos fixados para
a política mediterrânica exigem o recurso à cooperação
entre as regiões e as autarquias locais a norte e a sul
da bacia do Mediterrâneo . Este aspecto não parece
suficientemente considerado , pese embora ser decisivo ,
como demonstrou a experiência de cooperação com as
regiões da Europa Central e Oriental . Convém, pois,
alargar a cooperação entre os representantes da socie
dade civil ( ONG , associações económicas e profissionais ,
os movimentos sociais , etc .) para reunir experiências

comuns e enfrentar problemas comuns .

11 ) Orientação da parceria euro-mediterrânica para as
populações imigradas na Europa
Quanto a este último aspecto , há que aprofundar o
tema da presença dos emigrantes dos PTM nos países
europeus . Independentemente do reconhecimento dos

No entender do Comité das Regiões , o Mediterrâneo é
um tema fundamental que se inscreve numa estratégia
que suscitou oportunamente o aumento da atenção dada

às regiões vizinhas da União Europeia (Europa Central
e Oriental e Mediterrâneo ) e , por conseguinte, deu azo
à extensão do papel da cooperação ao nível inter-regional
e local . Uma prova concreta dessa atenção é dada pelo
esforço empenhado nas questões mediterrânicas pelas
duas maiores associações de regiões (ARE) e autarquias
locais ( CCRE) como protagonistas de iniciativas no
domínio da cooperação mediterrânica : em Madrid em
Abril de 1995 e em Barcelona em Março do ano em
curso. E, na verdade, absolutamente necessário que os
entes regionais e locais prestem atenção a estas áreas
vizinhas na medida em que muitos dos problemas
económicos e sociais destas regiões se repercutem
nos homólogos europeus : basta pensar no dramático
problema dos refugiados causado pela queda do regime
comunista e pelo conflito na antiga Jugoslávia (enfren

tado, sobretudo, pela Alemanha, Áustria e a Itália) e no
da emigração dos países mediterrânicos que afecta toda
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a Europa e que, sem uma alteração radical das condições

grama dos agentes institucionais, económicos ,

de vida nos países de origem, tenderá a aumentar . Por
todos estes motivos , o Comité das Regiões tem interesse

sociais e culturais interessados :

directo em formular a sua posição e fazer ouvir a sua
voz, designadamente na conferência de Barcelona, e em
participar e desempenhar um papel de primeiro plano
na aplicação destas escolhas, graças ao compromisso
que se impõe no interesse da Europa .
13 ) Parecer do Comité das Regiões sobre a proposta
«Reforço da política mediterrânica da União Euro
peia : criação de uma parceria euro-mediterrânica»
O Comité das Regiões :

a) Subscreve totalmente a apreciação da importância
estratégica que a bacia do Mediterrâneo assume na
perspectiva de desenvolvimento de toda a União
Europeia e na necessidade primordial da paz, da
estabilidade e da prosperidade como objectivos a
atingir nas relações entre a União Europeia e os
países terceiros mediterrânicos ;
b) Confirma que não existe qualquer contradição entre
o alargamento da UE à Europa Central e Oriental e
a política mediterrânica , já que, não obstante a
diferença de perspectiva , estas políticas se integram
na estratégia global da União ;

c) Subscreve igualmente a proposta de desenvolver um
projecto global de parceria entre os países da Europa
e os países mediterrânicos , assente nos objectivos
prioritários da transição e modernização económica,
do melhor equilíbrio social , do desenvolvimento
harmonioso do mundo rural e da integração regional,
que vise realizar gradualmente uma zona de comércio
livre compreendendo todos os países da bacia do
Mediterrâneo ;

d) Apoia a escolha segundo a qual, na realização da
parceria euro-mediterrânica , a União Europeia exija
das autoridades dos PTM um compromisso firme
em matéria de adopção e respeito no país dos
valores fundamentais de um estado de direito ,
nomeadamente os direitos do homem , da mulher,

da criança , a justiça social e o direito internacional .
Estas estratégias devem ser acompanhadas por um
diálogo capaz de favorecer a compreensão e a
confiança recíprocas . Neste contexto , exige-se uma
atenção e um empenho de todas as instituições
europeias para a consolidação dos poderes regionais ,
locais e nacionais democraticamente eleitos , sem os

quais , de resto , não existe possibilidade nem de
desenvolvimento nem de cooperação ;

f) Recomenda à Comissão Europeia e ao Conselho
Europeu que dêem seguimento à Conferência Euro
-Mediterrânica de Barcelona para a execução do
programa euro-mediterrânico dotando-a de um
apoio institucional adequado, a que se associem o
Parlamento, o Conselho de Ministros e os represen
tantes do Comité das Regiões , e de um secretariado
permanente ;

g) Considera que é necessário incluir a título prioritário
na cooperação externa e, portanto , também na
política euro-mediterrânica , as questões da segu
rança interna e da imigração , atentas, nomeada
mente, as ameaças que a criminalidade internacional ,
o tráfico de droga e o terrorismo representam ;

h) Propõe ampliar o mais possível as ocasiões e as
iniciativas de cooperação entre regiões e autarquias
locais europeias e regiões e autarquias locais dos
PTM para concretizar a orientação da cooperação
descentralizada , consolidando e desenvolvendo as

experiências realizadas e repetindo as frutuosas
iniciativas de cooperação conduzidas com os países
da Europa Central e Oriental ;

i) Solicita que os programas de cooperação já executa
dos com os países mediterrânicos sejam valorizados
no quadro geral da parceria euro-mediterrânica .
Preconiza especificamente que o programa Interreg
sirva de referência às acções de cooperação transfron
teiriça entre os Estados-Membros e os PTM e os
países mediterrânicos entre si ;

1 ) Preconiza uma maior atenção do programa aos
temas da diversidade cultural e religiosa e ao reforço
das iniciativas de encontro e diálogo, apoiando a
criação de todo o tipo de instituição científica,
académica e educativa susceptível de facilitar o
conhecimento , o intercâmbio e a tolerância entre os

povos ; mais precisamente solicita que seja previsto ,
no contexto da responsabilidade dos estados e da
parceria euro-mediterrânica , um apoio à realização
nos PTM dos meios destinados ao desenvolvimento

de uma instrução pública que permita , desde a
infância , a aquisição da autonomia da razão e do
espírito crítico ;

e) Recorda a extrema desigualdade que existe entre a
União Europeia e os PTM e recomenda à Comissão
Europeia e ao Conselho Europeu que o programa

m) Sugere o reforço das iniciativas de cooperação
entre os sistemas de pequenas e médias empresas,
nomeadamente com a colaboração das câmaras de

euro-mediterrânico seja dotado de recursos con
gruentes com os objectivos fixados , quer no contexto
dos recursos financeiros da União Europeia , quer
promovendo uma mais ampla participação no pro

comércio , das iniciativas orientadas para a benefi

ciação das infra-estruturas de articulação entre a
Europa e os países mediterrânicos e das destinadas
à valorização turística , mediante a criação de uma
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bolsa de cooperação para o turismo mediterrânico,
com o objectivo de fomentar as acções de parceria
estabelecendo uma relação entre a procura , os
investimentos e os conhecimentos, e de assegurar

um relançamento global da oferta mediterrânica;
n) Vinca a importância fundamental da educação em
todas as suas componentes, como um dos princípios
motores do desenvolvimento quer nos países benefi
ciários, quer para os emigrantes que vivem na

Europa. O CR concorda com o relevo dado pela
Comissão à integração dos jovens e, especialmente,
das mulheres no mercado de trabalho . O CR sublinha

também a importância do aperfeiçoamento dos
recursos humanos que convém realizar tanto nos
países a que a intervenção se destina como junto dos
migrantes que vivem na Europa;
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territoriais, dos problemas emergentes dos processos
de concentração urbana . Para este efeito, propõe a
criação de uma agência mediterrânica do ambiente,
assegurada pela Comissão Europeia e pelos países
terceiros participantes na Conferência Euro-Medi
terrânica de Barcelona e aberta à adesão das regiões
mediterrânicas ;

q) Frisa ainda a importância de aplicar o programa
local da « Agenda 21 » sobre protecção do ambiente.
As soluções locais aplicadas pelas pessoas colectivas
territoriais regionais e locais podem contribuir signi
ficativamente para o desenvolvimento sustentável .
A experiência obtida ao nível dos países europeus
deve ser posta ao serviço dos problemas da bacia do
Mediterrâneo ;
r) Faz notar o interesse directo do Comité em fazer

valer a sua posição e ponto de vista na Conferência
o) Recomenda que seja dada a maior atenção às
oportunidades oferecidas pela presença, nas cidades
e regiões europeias , de emigrantes dos países mediter
rânicos que constituem uma «ponte» natural para
o êxito e o desenvolvimento das iniciativas de

cooperação previstas pelo programa ;

p) Insiste nos problemas ambientais da bacia do Medi
terrâneo e exorta a Comissão Europeia e todos os
países da bacia a exercer, através de troca de
informações e uma estratégia comum , o controlo
mais atento possível dos riscos de poluição suplemen
tar, dos perigos de desertificação de extensas áreas

Euro-Mediterrânica de Barcelona , com vista a fazer

ouvir , em sede institucional própria , a voz de todos
os entes regionais e locais da Europa que são
directamente afectados pelas vicissitudes políticas,
económicas e sociais dos países mediterrânicos ;
s) O Comité das Regiões recomenda que na execução
dos programas já existentes seja tido em conta o
processo de integração e cooperação no Mediter
râneo ;

t) O Comité das Regiões solicita , por fim , que seja
mantido a par das políticas mediterrânicas a favor
de todos os países situados nesta região .

Bruxelas, 15 de Novembro de 1995 .
O Presidente

do Comité das Regiões
Jacques BLANC
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Parecer do Comité das Regiões sobre a « Comunicação da Comissão e Proposta de Decisão
do Conselho relativa às actividades da Comissão em matéria de análise , investigação,
cooperação e acção no domínio do Emprego (ESSEN)»
96/ C 126/04

Em 18 de Julho de 1995 , o Comité das Regiões decidiu, ao abrigo do artigo 1989-C do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, elaborar um parecer sobre a comunicação e a proposta
supramencionadas .
Ficou incumbida a Comissão 8 « Coesão Económica e Social , Política Social e Saúde Pública »

da preparação dos correspondentes trabalhos. Foi relatora Evalisa Birath Lindvall .
Na 10? reunião plenária de 15 e 16 de Novembro 1995 ( sessão de 16 de Novembro de 1995 ), o
Comité das Regiões adoptou o seguinte parecer.

1 . Introduçâo

O trabalho da Comissão e do Conselho de Ministros

com vista à reunião do Conselho em Madrid , em

A proposta da Comissão de acções em matéria de
análise, investigação , cooperação e acção no domínio
do emprego é uma etapa da aplicação da decisão do
Conselho Europeu de Essen . Na Cimeira de Essen , a
Comissão , o Conselho dos Assuntos Financeiros e o
Conselho dos Assuntos Sociais e Mercado de Emprego

foram encorajados a seguir de perto a evolução do
emprego, a vigiar a política dos Estados-Membros neste
domínio e a apresentar um relatório anual ao Conselho
Europeu acerca dos progressos do mercado de emprego.

Dezembro de 1995, atém-se ao raciocínio a seguir quanto
à ligação entre o desenvolvimento económico e a
evolução do mercado de trabalho . Este documento foca
principalmente a evolução contínua dos elementos do
processo de criação de empregos — troca sistematizada
de experiências e de programas de cooperação na
investigação .

Para a elaboração das suas observações, o relator
apoiou-se nas delegações nacionais do Comité das
Regiões .

Atendendo aos resultados das medidas tomadas nos

últimos anos para a promoção do emprego, a Comissão
estima necessário que este processo de vigilância seja
acompanhado por uma revisão e intensificação das
acções da Comissão em matéria de análise, investigação ,
cooperação e acção no domínio do emprego.
Esta Comunicação da Comissão pode ser considerada
como uma etapa da aplicação dos Livros Brancos
« Crescimento , Competitividade e Emprego » ( COM(93 )
700) e « Política Social Europeia — Como avançar na
União » ( COM(94) 333), sobre os quais o Comité das
Regiões já se pronunciou . O parecer , do Comité das
Regiões recentemente emitido sobre o « Programa de
Acção Social a Médio Prazo 1995-1997 » ( COM(95 ) 134)

é um prolongamento e um desenvolvimento do parecer
do Comité sobre o segundo Livro Branco acima referido .
A UE quer elaborar uma política de crescimento,
competitividade e emprego que confie, de várias manei
ras , aos níveis local e regional a aceleração do processo
e a assunção de responsabilidades . Entre outras está a
aptidão para a criação de postos de trabalho num sector
de emprego reconvertido, bem como uma infra-estrutura
mais adaptada às exigências actuais . Mas há que atender,
sobretudo , à proporção crescente de mulheres com

uma actividade profissional e , consequentemente, à
necessidade de serviços de prestação de cuidados , de
protecção do ambiente lato sensu , etc .

2. O piano de acçâo ESSEN ( artigo 1?)

O Comité das Regiões :
aprova a proposta da Comissão de elaborar e realizar
um plano de acção especial (ESSEN) no domínio do
emprego . Esta proposta deve ser vista como uma

consequência natural do facto de as questões do emprego
e do desemprego serem, actualmente, a primeira priori
dade da União Europeia e dos seus Estados-Membros .
E, por conseguinte, importante que as instituições da
UE tenham melhores possibilidades de observarem a
aplicação pelos Estados-Membros das conclusões de
Essen . O Comité das Regiões julga importante que a
Comissão e o Conselho , bem como o Comité das Regiões
e as outras instituições comunitárias , possam obter
informações correctas e actuais sobre a evolução do
mercado de trabalho nas diferentes zonas da União ;

subscreve a concepção da Comissão de que é necessário
completar os sistemas de controlo multilateral propostos
com uma reorganização e o reforço das actividades de
análise do mercado de trabalho e da política de emprego;

sublinha a concepção da Comissão , segundo a qual uma
nova estratégia deste tipo pode trazer valor acrescentado
ao identificar e estimular o recurso a métodos e medidas
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frutuosos e ao encorajar as inovações e as trocas
de experiências, insistindo, contudo, em especial, na

objectivo de tais contributos deveria ser a promoção de

importância de mobilizar os actores a nível local e
regional para este trabalho. Os organismos que operam
nestes níveis dispõem de uma experiência de vários anos
de envolvimento na luta contra o desemprego e na
criação de melhores condições de emprego , experiência
essa que poderá valer a pena partilhar . O emprego e o
desemprego a nível local e regional influenciam , em

das Regiões considera que as futuras condições para o

larga medida , as condições económicas em que os

organismos locais e regionais exercem as suas funções
sociais , o que representa , para esses organismos, um

forte incentivo à participação activa neste tipo de acções ;

sublinha que a maioria dos cinco domínios prioritários
em que devem ser tomadas medidas para que o desenvol
vimento económico provoque uma subida do emprego
— medidas essas acordadas na Cimeira de Essen —

depende fortemente, para a sua realização, do empenho
e da participação activa dos níveis local e regional . O
Comité das Regiões considera que a participação activa
destes dois níveis é particularmente importante nos
domínios principais a seguir indicados :
— melhoria das possibilidades de emprego através do
incentivo ao investimento na formação profissional ;
— melhoria do impacto do crescimento no emprego
através de uma organização do trabalho mais flexível
e do estímulo a iniciativas geradoras de emprego ,
em especial a nível local e regional , que tomem
em conta as novas exigências , por exemplo , nos
domínios do ambiente e dos cuidados sociais ;

— aumento da eficácia da política de emprego ;

emprego duradouro e financeiramente sólido . O Comité
sector agrícola deverão ser consideradas como uma

questão ambiental, o que poderá contribuir para a
criação de emprego nas regiões dependentes da agricul
tura ;

chama a atenção para que a evolução demográfica na
União e nos Estados-Membros terá consequências para
a evolução do mercado de trabalho , que se traduzirão
num número decrescente de pessoas em idade activa e
na necessidade de cuidados para os idosos . Esta alteração
criará uma nova estrutura de procura de bens e de
serviços e terá consequências financeiras , sobretudo
para a administração regional e local ;
parte, pois, do princípio de, que se atribui um papel
importante aos níveis regional e local na realização do
trabalho enquadrado no plano de acção . Vencer o
desemprego estrutural exige frequentemente uma adap
tação radical à situação do mercado de trabalho local e
regional ;

constata que, a este nível , o potencial não se limita à
capacidade de criação por iniciativa local ou regional ,
de novas possibilidades de emprego no domínio do
ambiente ou dos cuidados sociais . Os actores locais

e regionais podem contribuir , igualmente, para uma
evolução a longo prazo do emprego , facilitando a
renovação e a adaptação da actividade económica . Isso
pode ser feito através da difusão de novas técnicas , da
ajuda ao estabelecimento de empresas de ponta , da
instituição de um acesso a novas competências , etc . A
responsabilidade local e regional em matéria de educação
e de infra-estrutura é também fundamental . Estas são as

condições necessárias ao crescimento nacional e para
que, ao nível local, se atraiam investimentos e empresas,
de modo que possa existir oferta de emprego durável na
vida económica do sector privado ;

— medidas a favor dos grupos particularmente atingi
dos pelo desemprego , nomeadamente os jovens , os
desempregados de longa duração , os trabalhadores
mais idosos e as mulheres desempregadas .

verifica ter havido uma descentralização da política de
emprego nos últimos anos em vários Estados-Membros .
Hoje em dia , há organismos locais e regionais que
participam activamente na planificação , no estabeleci
mento de prioridades e na coordenação dos contributos
no mercado de trabalho em favor dos desempregados ;

sublinha os resultados e conclusões apresentados na
comunicação da Comissão sobre « As Iniciativas Locais
de Emprego e o Desenvolvimento » (ILE) que insistem
no potencial de desenvolvimento de condições para o
crescimento do emprego a nível local e regional . Nela ,
a Comissão identificou 17 domínios que poderão cobrir
as novas necessidades dos cidadãos . A experiência
evidencia que os níveis local e regional são os melhor
colocados para satisfazerem essas necessidades , uma vez
que , nesta óptica , são os que melhor podem atender às
características prevalentes de cultura e de organização

constata que , no que se refere à necessidade de desenvol
vimento das competências para as PME , o apoio e
a coordenação de organismos locais e regionais é
importante . Eles ocupam-se, entre outras coisas , do
aconselhamento e da organização de acções de apoio
aos desempregados , que podem ser vantajosamente
complementadas por medidas activas de política de

socioeconómica , criando empregos . De acordo com
estimativas apresentadas nas ILE , poder-se-íam criar

competentes a nível local e regional têm uma função
estratégica na parceria exigida para obter os meios
concedidos pelos fundos e acções da União . Têm um
papel importante no que se refere à coordenação das
contribuições para o desenvolvimento bem como à

milhares de empregos , anualmente, na União Europeia ,
através do encorajamento das iniciativas locais e regio
nais . O Comité das Regiões considera que o principal

emprego ;

evoca as experiências que mostram que as autoridades
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planificação, ao financiamento e à execução. Deste

base nas experiências e nos resultados do programa

modo, estão igualmente bem colocadas para reunir os

ESSEN , contribuindo assim para contrabalançar os
efeitos negativos para o emprego de uma eventual crise

conhecimentos que são importantes para a actividade
económica privada, designadamente, sobre as possibili
dades de as empresas beneficiarem dos fundos e das

internacional .

acções da União ;

4. Objectivos do plano de acção ( artigo 29)

propõe que, durante a realização dos planos de acção
ESSEN, seja dada às autoridades locais e regionais
competentes a possibilidade de contactarem directa
mente com a Comissão e seus serviços para estabelecer
uma cooperação concreta de carácter inovador . Estes
ensinamentos podem, então, ser difundidos por intermé
dio do programa e servir de exemplo à actividade local
e regional noutros Estados-Membros ;

constata que a recente baixa conjuntural obrigou as
autoridades competentes a nível regional a cumprirem as
suas funções em condições económicas menos favoráveis
que anteriormente , o que originou um reexame e uma
renovação obrigatórios no sector público de vários
Estados-Membros . Estes ensinamentos podem ser úteis
para o desenvolvimento da sociedade no seu conjunto .
Existem exemplos de projectos de cooperação proveito
sos entre organismos locais e regionais , projectos em
que se evitaram os despedimentos através da conclusão
de acordos sobre a educação e o desenvolvimento da
competência em relação com as alterações estruturais .
Existem mesmo casos em que a combinação de medidas
de curto prazo para o mercado do emprego postas em
execução por iniciativa das autoridades locais e regionais
competentes com a necessidade de desenvolvimento das
competências de trabalhadores nas PME gerou ofertas
de empregos estáveis e tornou mais competitivas algumas

O Comité das Regiões :

concorda com a definição proposta das funções do plano
de acção ;

parte do princípio de que a análise da política do
mercado de emprego e da política de emprego se fará
numa perspectiva unitária , não se limitando a uma
estimativa numa óptica macroeconómica e nacional ,

antes englobando também as perspectivas regional e
local . Para poder tirar o maior partido das experiências
existentes a nível local e regional nos Estados-Membros ,
é importante que os detentores de tais conhecimentos e
experiências sejam envolvidos no trabalho realizado no
âmbito do plano de acção ;
propõe que a Comissão se informe, anualmente, sobre
as propostas dos organismos e outras entidades compe
tentes a nível local e regional referentes aos actuais
domínios de investigação no campo do emprego e do
mercado de emprego que a Comissão irá financiar nos
próximos dois anos . Uma medida deste tipo poderá vir
a ser uma base valiosa para que a investigação realizada
se oriente para os problemas pertinentes em função da
experiência dessas entidades .

empresas ;

5 . Os instrumentos do plano de acção ( artigo 39)

verifica que o facto de se conseguir criar emprego a nível
local e regional resulta , frequentemente, da cooperação
. entre vários actores a esses níveis , desde que se trabalhe
com objectivos comuns ou com um plano ordenado de
contribuições para o desenvolvimento da sociedade;
relembra a importância do « território » enquanto lugar
de criação e quadro de uma estratégia de desenvolvi
mento levada a cabo por um conjunto de actores locais
capazes de a executar na sua dimensão económica ,
tecnológica e também social , cultural e ambiental e de
assegurar a coesão social .

3 . Recursos para aplicação do plano de acção

O Comité das Regiões :

lamenta que o quadro financeiro proposto — um total
de 57 milhões de ecus para o período de 1996 a 2000 —
não seja proporcional à amplitude dos problemas . Nos

futuros debates sobre as propostas da Comissão , o
objectivo deverá ser a constituição de recursos que
tornem também possíveis contribuições concretas com

O Comité das Regiões :

toma nota da proposta de medidas e de meios de acção
para a realização dos objectivos fixados pelo plano de
acção ;

admite que os sistemas propostos para a recolha de
dados , trocas de informações e para os estudos sobre o
emprego [ artigo 39, alínea b)] se baseiam tanto nas
orientações como nas tendências regionais e locais . Na
medida em que se exige uma contribuição das pessoas
colectivas territoriais locais e regionais , haverá que
financiar tais contribuições quer com recursos da UE
quer através de acordos em cada Estado-Membro ;

propõe que as possibilidades da Comissão apoiar projec
tos que possibilitem a criação de postos de trabalho e
facilitem o emprego graças aos fundos e programas da
União [ artigo 39, alínea b )], não se limitem a um apoio
metodológico e técnico , mas incluam também o apoio
ao próprio financiamento de medidas inovadoras levadas
a cabo a nível local ou regional . O financiamento destas
medidas inovadoras deveria ser repartido entre os
organismos responsáveis a nível local e regional e a UE.
Sem apoio financeiro às próprias medidas diminuem as
possibilidades de aparecimento de novas ideias . Tal
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possibilidade permitiria igualmente à Comissão procu
rar, em novos países, parceiros de cooperação dispostos
a testar uma ideia que, até ao momento, apenas tivesse
sido posta em prática num país ;
propõe, ainda, que, na linha do referido no anterior
parágrafo, os instrumentos aplicados no campo da troca
de experiências sejam completados pela possibilidade
de a Comissão apoiar financeiramente a repetição
noutros países de actividades prometedoras que houves
sem sido testadas num Estado-Membro . As ajudas dos
fundos da União e dos programas de financiamento de
projectos-piloto contribuiriam para que a troca de
experiências entre países adquirisse uma forma mais
concreta e útil , não se limitando à troca de documentos

sobre os projectos de uns e de outros. Os resultados das
operações do programa ESSEN deveriam inspirar as
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constata que a Comissão propôs, no âmbito do quarto

plano de acção a favor da igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres e em colaboração com os
organismos nacionais competentes , apoiar a criação de
centros para a igualdade de oportunidades numa ou
mais regiões de cada Estado-Membro ;
propõe que os centros regionais, que funcionarão como
pontos de contacto e de informação, possam , de maneira
análoga, ser criados no âmbito do plano ESSEN. Os
programas, medidas e acções com origem em instituições
europeias, nacionais ou locais e regionais, poderiam ser

difundidos por esses centros e por eles utilizados na
obra de diminuir o desemprego e de aumentar o emprego .
Os centros de informação regionais poderiam continuar
a cooperar em rede para facilitar a difusão e o rendimento
das medidas .

actividades dos Fundos Estruturais em geral e do Fundo

Social Europeu, em especial ;
6 . Coordenação com outros contributos e planos (arti
sublinha a necessidade de os métodos de difusão de

resultados [ artigo 3 ?, alínea c)] serem especialmente
adaptados e concebidos de acordo com a aptidão dos
níveis local e regional para assimilar da melhor maneira
informações . O Comité das Regiões considera que
os instrumentos de troca de informações entre os
Estados-Membros e a Comissão deverão ser melhorados .

Até ao momento , as diferentes contribuições são dadas
em paralelo e sem coordenação suficiente. Uma maior
exploração das modernas tecnologias da informação
constitui um instrumento importante de aumento da
eficácia da difusão de informação . Contudo , isto pressu
põe que todas as organizações a nível local e regional
disponham de condições técnicas e económicas suficien
tes e dos conhecimentos necessários à exploração destas
tecnologias ;

recomenda que se encorajem e apoiem os contactos
directos entre as autoridades competentes a nível local
e regional dos diferentes Estados-Membros para a
difusão da informação e de experiências de modo
apropriado ;

sublinha a necessidade de a informação ser rapidamente
disponibilizada, de modo que os organismos locais e
regionais possam beneficiar o mais cedo possível das
experiências positivas para resolver os seus problemas .
A informação deveria mostrar claramente as medidas
aplicadas, e seus efeitos, nas diferentes regiões . O
Comité das Regiões insiste , assim , na importância de a
informação preencher certas condições de actualidade,
clareza , acessibilidade e ser comparável no tempo e entre
países e regiões ;

recomenda que a informação seja rapidamente transmi
tida às autoridades competentes indicadas que tenham
por missão acompanhar os progressos e avaliar os
resultados das medidas para os actores a nível local e
regional ;

go 4?)

O Comité das Regiões :

sublinha a necessidade de a Comissão conseguir coorde
nar as actividades realizadas no quadro do plano de
acção ESSEN , bem como o plano de acção ESSEN com
os outros contributos da União e a acção desenvolvida
nos Estados-Membros nestas áreas ;

considera que uma melhor cooperação e coordenação
incluem a possibilidade de, por exemplo, adaptar a
aplicação de programas dos fundos estruturais e das
iniciativas comunitárias , de modo que seja possível
beneficiar rapidamente de ideias e experiências saídas
do trabalho com o programa ESSEN . Se a decisão
for acompanhada por um incentivo explícito a tais
adaptações, poderá aumentar consideravelmente o signi
ficado e o impacto do plano de acção em medidas
concretas ;

propõe que a Comissão dê uma ampla divulgação ao
plano de acção ESSEN , de modo que os organismos
locais e regionais que executam os programas dos fundos
estruturais possam levar em conta a acção desenvolvida
no âmbito do plano ESSEN . A coordenação deste plano
com os fundos estruturais deveria traduzir-se num

potencial de desenvolvimento a explorar , em especial
pelas partes interessadas pelo emprego . Trata-se sobre
tudo , dos contributos no domínio da igualdade, uma
vez que é frequente as mulheres estarem , na sua maior
parte, empregadas numa actividade organizada a nível
local ou regional no sector dos serviços . Mesmo quando
se trata de acções de apoio em favor dos grupos
desfavorecidos , a implantação local e regional é muito
importante, visto tais organismos serem muitas vezes

responsáveis pelas acções sociais dirigidas a esses grupos .
A importância da coordenação com a actividade local e
regional deve ser acentuada na decisão do Conselho .
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7. A participação de outros países no plano de acção
(artigo 59)

N? C 126/23

propõe, de acordo com o acima referido (parte 2), que
a Comissão e os seus serviços possam também estabelecer

O Comité das Regiões :

cooperação directa com as autoridades regionais e locais
competentes no âmbito das atribuições desses serviços
e atendendo ao princípio da subsidiariedade.

concorda com a proposta de possibilitar a participação
de países terceiros em certas actividades do plano;

9 . A cooperação para a aplicação (artigo 7?)

propõe que a cooperação com esses países se concentre,

designadamente, na investigação e nos estudos para
encontrar soluções tendentes a diminuir as dificuldades
dos cidadãos que emigraram para um país da UE e se
encontram marginalizados no mercado de emprego .
8 . Aplicaçào do piano ESSEN (artigo 6?)
O Comité das Regiões :

regista a proposta sobre o modo de execução do plano
de acção ;

O Comité das Regiões :

concorda com a proposta de associação dos parceiros
sociais à aplicação do plano de acção ;
parte do princípio de que as regiões e as autarquias
locais podem seguir e influenciar directa e continuamente
a elaboração do plano . Actualmente, nem o CMRE nem
a ARE têm o estatuto de parceiro social . Há que
sublinhar este facto, uma vez que regiões e autarquias
locais são responsáveis por uma parte considerável do
emprego em muitos países , sendo também agentes
importantes da criação de emprego .

Bruxelas , 16 de Novembro de 1 995 .
O Presidente

do Comité das Regiões
Jacques BLANC
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Parecer do Comité das Regiões sobre «O papel da União em matéria de turismo — Livro
Verde da Comissâo »

(96/ C 126/05

Em 24 de Abril de 1995 , a Comissão decidiu, em conformidade com o disposto no artigo 1989-C
do Tratado que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité das Regiões sobre «O
papel da União em matéria de turismo — Livro Verde da Comissão».

Em 19 de Julho de 1995, o Comité das Regiões decidiu proceder à elaboração do parecer. A
Subcomissão 2 « Turismo e Espaço Rural» foi incumbida dos respectivos trabalhos, de que foi
relator Bent Hansen ( Dinamarca ), tendo emitido parecer em 6 de Setembro de 1995 .
Na 10? reunião plenária de 15 e 16 de Novembro de 1995 (sessão de 16 de Novembro de 1995 ),
o Comité das Regiões adoptou o presente parecer .

Introdução

— aprova , também, a análise clara do valor acrescen
tado comunitário em matéria de turismo e das

diferentes perspectivas de evolução do papel da
União em matéria de turismo ;

O Comité das Regiões toma como referência o seu
parecer de 2 de Fevereiro de 1995 sobre « Uma política
de desenvolvimento do turismo rural nas regiões da UE »
( CdR 6/95 fin ) e chama a atenção para o seguinte :

— felicita a Comissão pelo amplo processo de consulta
que o Livro Verde anuncia .

— as actuais necessidades e possibilidades em matéria
de emprego , de estilo de vida , de nível de vida e de
tecnologia , que fazem do turismo uma actividade de

Os objectivos das futuras acções da comunidade em

futuro ;

— o turismo pode , a nível económico e regional ,
contribuir para o desenvolvimento e a diversificação ;

— o turismo pode contribuir para a coesão económica
e social e para a redução das distorções territoriais e
regionais na União ; e

— muitos entes locais e regionais são competentes em
matéria de turismo .

Observações na generalidade
1.

O Comité das Regiões

— toma conhecimento , com agrado , da descrição que
o Livro Verde faz das acções da Comunidade em
matéria de turismo e das múltiplas ligações entre o
desenvolvimento do turismo e um grande número
de políticas e de instrumentos comunitários ;
— chama a atenção para o facto de , considerando as
responsabilidades determinantes das pessoas colecti
vas territoriais locais e regionais em matéria de

matéria de turismo

2.
O Comité das Regiões sublinha que as « Medidas »
e « Acções » da UE a seguir mencionadas têm que ser
compatíveis com o princípio da subsidiariedade.

O Comité das Regiões sublinha a necessidade de precisar
e de fixar os objectivos comunitários em matéria de
turismo e de analisar os meios que permitam realizar
esses objectivos mediante uma acção coordenada entre
as políticas existentes .

O Comité das Regiões convida a Comissão a apresentar
propostas neste domínio .
3.

O Comité das Regiões considera que o objectivo

comunitário em matéria de turismo deveria ser contribuir

para o desenvolvimento sustentável nos domínios econó
mico , cultural e ambiental . A longo prazo , tal desenvolvi
mento deveria ser positivo , tanto para os turistas , como
para a vida económica e para as populações locais .

O Comité das Regiões compartilha da ideia de que os
interesses das empresas e os dos turistas , enquanto
consumidores , constituem objectivos importantes , no
quadro das acções comunitárias em matéria de turismo .

desenvolvimento do turismo , se justificar no Anexo 3

do Livro Verde um complemento da apresentação
das competências locais e regionais , e esclarece que
está disposto a prestar as informações necessárias

No entanto , o Comité das Regiões assinala que um
terceiro grupo também merece reter a atenção no quadro
do desenvolvimento do turismo -— o dos cidadãos que

através dos seus membros ;

habitam em destinos turísticos .
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4. O Comité das Regiões considera essencial que a
indústria do turismo seja, como outras actividades,
dotada de enquadramento legislativo e tenha livre acesso
a instrumentos de política económica que contribuam

8.
O Comité das Regiões sublinha o facto de a
cooperação a todos estes níveis vir a reforçar o valor de
cada acção individual .

para harmonizar as condições de concorrência e para

Da mesma forma o Comité das Regiões insiste em que
um agente isolado não pode definir e ser responsável
pela necessária cooperação e pela desejável evolução
positiva neste domínio. A responsabilidade é de carácter
colectivo, mas as autoridades podem desempenhar um
papel especial , estimulando a cooperação em matéria de
turismo, assegurando-se de que os interesses públicos são
tidos em conta e contribuindo para o desenvolvimento de
bens públicos como , por exemplo , o meio natural , o
património , as instalações de lazer e as infraestruturas
de transportes .

criar crescimento e emprego .

As acções em matéria de turismo deveriam , em larga
medida, ser parte integrante de uma estratégia de
desenvolvimento económico mais diversificada e mais

bem implantada .
5 . Por fim , o Comité das Regiões reputa importante
que a Comunidade assegure a participação atempada
dos parceiros regionais e locais , incluindo as pessoas
colectivas públicas territoriais e as empresas , que são
os principais responsáveis pelo desenvolvimento do
turismo .

Cooperação e parceria

6.
O Comité das Regiões sublinha o facto de o
turismo ser um domínio extremamente complexo , não
só no plano político, como também no plano prático :
— os agentes comerciais incluem tanto as PME como
as cadeias internacionais de hotéis ou as companhias
aéreas ;

— o próprio « produto » abrange tanto as grandes
cidades turísticas e as grandes atracções internacio
nais , como o cicloturismo e o turismo rural ;
— os habitantes dos diferentes destinos turísticos não

constituem grupos homogéneos . Alguns vivem do
turismo . Outros consideram que o turismo lesa
demasiado o ambiente e a cultura locais ;

— as autoridades dispõem de competências essenciais
numa série de domínios importantes para o turismo.

9.

O Comité das Regiões não quer deixar de referir,

muito particularmente, as possibilidades de que dispõem
as autoridades regionais e locais para desempenharem
um papel-chave na constituição de parcerias e na
cooperação em benefício de um adequado desenvolvi
mento do turismo . Os conselhos regionais e municipais
e os órgãos democraticamente eleitos já assumiram, em
larga medida , a responsabilidade pelas estratégias de

turismo local e regional que, reflectindo uma ponderação
das perspectivas, constituem um ponto de partida para
um desenvolvimento comum , a longo prazo, de um
turismo sustentável .

Apela à Comissão para que , no âmbito das suas actuais
competências , dinamize sem demora a cooperação
interrégional e local no domínio do turismo , reforçando
assim as autoridades territoriais locais e regionais
no seu papel motor de iniciadores , bem como os
responsáveis que se encontram na frente do desenvolvi
mento do turismo na Europa .

10.

O Comité das Regiões considera que se devem

incentivar as empresas , os países , as regiões e as
povoações a participarem no desenvolvimento do
turismo , em sã concorrência , para atrair os turistas .

Perspectivas de evolução do papel da união em matéria
de turismo

7 . Por conseguinte, o Comité das Regiões é de opinião
que um desenvolvimento positivo do turismo exige
colaboração a todos os níveis da União :
— entre os fornecedores privados de produtos turísticos
e de serviços ;

11 .
O Comité das Regiões entende que é necessária
uma acção mais activa e mais bem coordenada entre os
Estados-Membros para o desenvolvimento dinâmico do
turismo e que tenha em conta as complexas ligações do
turismo com numerosas esferas de competência da
União .

— entre os parceiros públicos e privados responsáveis
em matéria de turismo ;
— entre os diferentes níveis de autoridade da União :

Comissão , Estados-Membros , autoridades regionais
e locais ;

— entre os diferentes serviços de cada nível de autori
dade na União : repartições e serviços das adminis
trações locais e regionais , ministérios dos Estados
-Membros e entre serviços da Comissão .

12 . No entanto , o Comité das Regiões não julga
necessária a introdução , além do quadro das existentes
políticas comunitárias , de uma base jurídica para uma
política comunitária do turismo ou mesmo de uma
competência da UE no domínio do turismo .
E também necessário que as iniciativas criadas a nível

comunitário se desenvolvam numa base transparente e
coerente que garanta à acção a legitimidade necessária
e , assim , a coordenação e o efeito geral desejados .
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13 . O Comité das Regiões insiste em que a acção da
União em matéria de turismo se baseie no princípio de
subsidiariedade. Para além disso, qualquer tentativa no
sentido de criar uma imagem comum europeia servirá

apenas para submergir as identidades individuais e
culturais, que os Estados-Membros e as autoridades
territoriais locais e regionais procuram actualmente
acentuar na comercialização dos seus países como
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Além disso, o Comité das Regiões considera essencial o
estabelecimento de vínculos, tão numerosos quanto
possível , entre os objectivos gerais comunitários em
matéria de turismo e as disposições dos fundos estrutu
rais destinados ao turismo, precisamente porque as
iniciativas financiadas pela Comissão, a nível local
e regional, continuam a assentar em prioridades e
necessidades locais e regionais .

destinos turísticos . Por isso , o Comité das Regiões

salienta que a responsabilidade pela comercialização
do turismo não deveria ser da União , mas sim das

autoridades e organizações locais, regionais e nacionais .

A acção comunitária deve, além disso, ter em conside
ração as situações desiguais existentes nas diferentes
regiões da Comunidade, quer se trate de zonas urbanas
ou rurais , quer de zonas de montanha ou costeiras, cada
uma com as suas particularidades ambientais e os seus
próprios aspectos culturais, dignos de interesse para o
turismo .

14.

O Comité das Regiões considera que uma acção

17. O Comité das Regiões considera que os planos
de acções comunitárias deveriam ser encarados como um
precioso instrumento para a execução da investigação de
informações e para a divulgação dos conhecimentos
adquiridos .
Por outro lado , os planos de acção não deveriam privar
os parceiros regionais e locais da responsabilidade
política pela concepção e aplicação das estratégias
de desenvolvimento local e regional , sustentáveis e
equilibradas . Além disso , esses planos também não
deveriam privar as empresas da responsabilidade comer
cial relativamente ao desenvolvimento e à comerciali

ao nível da União , comportando os seguintes três
elementos , seria altamente vantajosa :

zação de novos produtos turísticos e de novos serviços .

1 ) uma coordenação interna da acção a nível das
Direcções-Gerais da Comissão ;

Observações na especialidade

2) uma acção complementar, em ligação com as estraté
gias nacionais, regionais e locais ;

18 .
O Comité das Regiões confirma o papel da União
no quadro dos projectos-piloto e da divulgação da
informação e da experiência , muito particularmente em
relação com elementos como a distribuição geográfica
e sazonal , a melhoria das condições de formação e de
trabalho e as possibilidades de tornar o conjunto da
indústria turística mais competitivo.

e

3 ) o incentivo e o apoio a iniciativas locais e regionais .
15 .
O Comité das Regiões confirma a necessidade de
uma coordenação sectorial entre os diversos serviços da
Comissão, dada a multiplicidade das responsabilidades
relativamente às múltiplas políticas com incidência no
desenvolvimento do turismo , citadas no ponto A. II do
Livro Verde .

O Comité das Regiões considera desejável que o objec
tivo comunitário em matéria de turismo seja incluído
na concepção e na execução das políticas comunitárias

para outros domínios, nomeadamente os domínios do
ambiente, da cultura , das PME, do Mercado Interno , da

IDT , do transporte e da formação .

O Comité das Regiões espera que a definição de
objectivos comunitários claros em matéria de turismo
possa contribuir para a compreensão da importância da
ponderação do factor turismo aquando da concepção e
da execução de planos de acção e de programas neste e
noutros domínios .

Haverá , além disso , que introduzir regras e processos
internos que confiram aos objectivos em matéria de
turismo o lugar que lhes compete.
16 .
O Comité das Regiões sublinha a necessidade de ,
no quadro dos fundos estruturais comunitários , colocar
em pé de igualdade as actividades turísticas e outras
actividades , e considera que as autoridades regionais e
locais podem assegurar a utilização coordenada dos
recursos estruturais e dos recursos nacionais em favor
do turismo .

O Comité das Regiões convida por isso a Comissão a
organizar o enquadramento, a avaliação e a repartição
de projectos-piloto de uma forma mais eficiente do que
a existente no período 1993-1995 , por forma a que os
resultados dos projectos sejam da maior qualidade
possível e sejam divulgados junto do maior número de
pessoas interessadas . Deveria ser dada prioridade à
solução de problemas relacionados com os danos ecoló
gicos resultantes do turismo, a ser desenvolvida pelos
vários parceiros , com experiências a vários níveis na
área do desenvolvimento económico e de vários Estados

-Membros, sob a forma de projectos-piloto.
19. O Comité das Regiões sublinha a importância
de reforçar a atenção dada ao turismo de negócios,
incluindo as reuniões , os cursos, as viagens promocio
nais , os congressos e as conferências . Neste domínio , é

possível criar sinergias entre a acção comunitária em
matéria de turismo e a internacionalização da economia
europeia mediante o Mercado Interno e as outras
políticas europeias.
Outra forma de turismo de negócios é o turismo de
visitas , isto é, as viagens que têm por objectivo descobrir
grandes instalações técnicas , grandes empresas , empre
endimentos públicos , etc .

20 .
O Comité das Regiões considera desejável que
a Comunidade prossiga , em cooperação com outras
grandes organizações, o seu trabalho de coordenação e
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de cedência de estatísticas e de informações em matéria
de turismo, destinadas a todos os parceiros, incluindo
as empresas e as autoridades locais e regionais, que irão
desenvolver novos produtos e novos enquadramentos
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— considera que o Livro Verde da Comissão constitui
um primeiro passo para que o turismo ocupe o lugar
que lhe compete nos processos decisórios políticos
da União ;

turísticos .

21 . O Comité das Regiões considera que muitas das
actividades recomendadas e lançadas pela Comunidade
em favor das PME se podem revelar muito úteis em
matéria de turismo . Tal é válido sobretudo para as
acções em matéria de formação , tecnologias e novos
métodos .

Conclusões

22.

— convida a Comissão a apresentar propostas concretas
que fixem os objectivos e os meios da acção a realizar
pela União em favor do turismo ;

— convida a Comissão a basear o relatório que deverá
apresentar ao Conselho, com vista à CIG de 1996,
nos princípios da parceria , da complementaridade e
da subsidiariedade, e sublinha a responsabilidade e
o potencial das autoridades locais e regionais em
matéria de desenvolvimento do turismo ;

O Comité das Regiões :

— apoia o aperfeiçoamento de linhas directrizes trans
parentes e coordenadas em matéria de turismo,
aplicáveis a nível da União ;
— recomenda a adopção de bases firmes para que a
União tenha mais em conta os interesses específicos
das actividades turísticas aquando da concepção e
execução das outras políticas comunitárias ;
— não julga que este facto deva necessariamente acarre
tar uma modificação das actuais bases legislativas
ou um reforço das competências da União;

— considera que o capítulo C. III do Livro Verde
(reforço da acção comunitária com base no Tratado
existente) constitui um excelente ponto de partida
para os futuros trabalhos da Comissão, dado que a
opção C. III fornece um sinal político claro de que a
actual base legal ( artigo 3?-T do Tratado da União
Europeia) é adequada para alcançar os objectivos
acima referidos ;

— solicita a sua participação nos futuros trabalhos
destinados a estabelecer os objectivos e os meios que
permitam à União desempenhar um papel em matéria
de turismo .

Bruxelas, 16 de Novembro de 1995 .
O Presidente

do Comité das Regiões
Jacques BLANC

PT
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Parecer do Comité das Regiões sobre o «Programa de acção e calendário de execução das
iniciativas anunciadas na comunicação sobre uma política de competitividade industrial para
a Uniâo Europeia»
(96/ C 126/06)

Na reunião de 19 de Abril de 1995 , a Mesa do Comité das Regiões encarregou a Comissão 1
« Desenvolvimento Regional , Desenvolvimento Económico , Finanças Locais e Regionais » de
elaborar um parecer sobre o documento em epígrafe .
A Comissão 1 emitiu parecer em 31 de Outubro de 1995 , sendo relator Martin Purtscher .
Atendendo à urgência , o parecer da Comissão 1 foi , nos termos do n? 3 do artigo 9? do
Regulamento interno, transmitido ao Conselho e à Comissão para informação e dado a
conhecer à 10? reunião plenária do Comité das Regiões , realizada em 15 e 16 de Novembro de
1995 .

O COMITÉ DAS REGIÕES ,

relativamente ao Título XIII « Indústria», artigo 130? do Tratado CE, segundo o qual a
Comunidade e os Estados-Membros se comprometem a zelar por que sejam asseguradas as
condições necessárias ao desenvolvimento da capacidade concorrencial da indústria, e, em
particular, ao seu n? 3 , que estabelece que a Comunidade contribuirá para a realização desses
objectivos através das políticas e das acções por si desenvolvidas em aplicação de outras
disposições do Tratado ;
tendo em conta

— a Comunicação da Comissão de 1990 «A política industrial num ambiente aberto e
concorrencial , linhas directrizes para uma abordagem comunitária » ( doe . COM(90)
556 final );

— o Livro Branco da Comissão de Dezembro de 1990 ( Crescimento, Competitividade e
Emprego), bem como o respectivo parecer do CR 0 );
— a Comunicação da Comissão « Em direcção à sociedade da informação na Europa : um
plano de acção », de Julho de 1994, e o correspondente parecer do CR (2);
— a Comunicação da Comissão « Programa integrado a favor das PME e do artesanato » e o
respectivo parecer do CR (3 );

— a Comunicação da Comissão « Uma política de competitividade industrial para a União
Europeia » e o respectivo parecer do CR (4);
convicto de que

— só uma acção decidida e rápida pode contribuir para o reforço da competitividade
industrial e , consequentemente, para a criação de postos de trabalho ;
— a competitividade industrial tem repercussões importantes na coesão económica e social
da União Europeia ;

— o reforço da competitividade industrial exige a concentração dos esforços em prioridades
de acção seleccionadas ,
Adoptou por unanimidade o seguinte parecer na 10? reunião plenária de 15 e 16 de Novembro
de 1995 ( sessão de 16 de Novembro de 1995 ).

Introduçâo

o Comité das Regiões elaborou um parecer no
âmbito da sua 7? reunião plenária, realizada em 20

A. Na comunicação submetida a parecer é proposto um
programa de acção e um calendário de execução
da comunicação « Uma política de competitividade
industrial para a União Europeia ». Sobre esta última ,

e 21 de Abril de 1995 .

0)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n ? C 210 de
n? C 210 de
n ? C 210 de
n ? C 100 de

14. 8 . 1995 , p . 1 .
14 . 8 . 1995 , p . 109 .
14 . 8 . 1995 , p . 92 .
2 . 4 . 1996 , p . 14 .

B. Com a proposta ora apresentada relativa a um
programa de acção e a um calendário , a Comissão
segue a Resolução do Conselho de 21 de Novembro
de 1994 relativa ao reforço da competitividade da
indústria na Comunidade , na qual o Conselho
convida a Comissão a apresentar-lhe « um calendário
para a redacção das propostas adequadas que forma
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lizem as iniciativas anunciadas pela Comissão na sua
comunicação relativa a "Uma política de competitivi
dade industrial para a União Europeia" em matéria
de investimentos incorpóreos, cooperação industrial,
concorrência e modernização do papel das entidades
públicas ».

N? C 126/29

política industrial pressupõe o respeito de um prazo
restrito para os necessários procedimentos de autori
zação e para a duração do tratamento no âmbito da

tramitação relativa aos requerimentos, por exemplo, de
apoio à investigação ou às PME, bem como a necessidade
de diminuir esse prazo em relação às experiências até à
data realizadas ;

C. A proposta da Comissão comporta um programa de
acção com quatro prioridades de acções , um projecto
de decisão do Conselho relativa à execução de um
programa de acções comunitárias em favor da
competitividade da indústria europeia , bem como
um calendário de acções relativo a uma política de
competitividade industrial para a União Europeia .

D. Tendo em vista a execução da sua política de
competitividade industrial, a Comissão estabeleceu
as seguintes quatro prioridades de acções :

7. solicita à Comissão Europeia que estabeleça as
condições de acesso às medidas isoladas relativas à
aplicação dos conceitos da política industrial de modo
a poderem ser preenchidas pelas pequenas e médias
empresas (PME) sem que os esforços para isso desenvol
vidos tenham que ir além do limite do aceitável ;

I. PRIORIDADES DE ACÇÕES

— o desenvolvimento do mercado interno,

O Comité das Regiões

— maior consideração das necessidades industriais
a nível da política de investigação,

8 . é de opinião que a indústria representa uma
condição básica para o crescimento e para o nível de
vida , impondo-se, por conseguinte, medidas que , perante
o cenário das pressões concorrências , confiram à indús
tria uma base competitiva ;

— criação da sociedade da informação ,
— promoção da cooperação industrial .

Observações na generalidade
O Comité das Regiões

1.
toma conhecimento das declarações da Comissão
respeitantes às prioridades de acções para a execução
da sua política de competitividade industrial, ao projecto
de decisão do Conselho neste domínio e ao programa e
calendário das respectivas acções ;

2.
congratula-se com a elaboração de um programa
prático para a concretização dos princípios avançados
na comunicação da Comissão « Uma política de competi
tividade industrial para a União Europeia »;
3.
verifica com satisfação que a definição de um
calendário circunstanciado fará progredir rapidamente
a execução das iniciativas descritas na comunicação
da Comissão sobre uma política de competitividade
industrial em matéria de investimentos incorpóreos ,
cooperação industrial, concorrência e modernização do
papel das entidades públicas ;

4. nota , no entanto , que a aplicação das acções
pretendidas tem de tomar em consideração necessidades
regionais específicas a nível dos Estados-Membros ;
5 . realça a necessidade da intervenção dos fundos
estruturais a fim de garantir a competitividade da
indústria europeia ;

6.
é de opinião que uma concretização consequente
dos conceitos desenvolvidos pela Comissão ao nível da

9.
salienta que, a par dos quatro objectivos referidos
no documento em apreço , o reforço dos recursos
humanos na perspectiva da competitividade industrial
tem um papel importante, pelo que deverá ser mais
explicitamente consagrado na política industrial euro
peia como um conceito global , dentro dos limites
previstos no n? 1 do artigo 126? e no n ? 1 do artigo 127? do
Tratado da Comunidade Europeia;
10 .
apela a uma política industrial europeia mais
orientada pelo princípio da sustentabilidade , na medida
em que a gestão sustentável e a consideração dos aspectos
ambientais são imprescindíveis para a segurança das
condições de vida das gerações futuras ;
Desenvolvimento do mercado interno

O Comité das Regiões

11 . perfilha a opinião de que a realização do mercado
interno representa um contributo comunitário essencial

para a competitividade da União Europeia, sendo,
contudo , indispensável envidar mais esforços a fim
garantir o seu efectivo funcionamento ;

12 . faz notar que a competitividade futura não
depende, todavia , exclusivamente das economias de
escala e da produção em série, mas , cada vez mais,
também de outras capacidades , tais como a rápida
utilização e divulgação da informação ;
13 .
apoia , em princípio , a prossecução do desenvolvi
mento do mercado no domínio da energia , desde que se
tenha em conta o aproveitamento máximo de fontes de
energia renováveis (por exemplo , a força hidráulica);
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14. exige a associação das pessoas colectivas territo
riais regionais e locais à regulamentação relativa ao

empresas sediadas em regiões afastadas, pouco acessíveis

mercado interno da energia e à sua aplicação, e que,
tendo em conta a repartição das competências em vigor,
seja formulado ao nível da UE um quadro geral cuja
concretização e aplicação competiriam aos Estados

sua competitividade;

-Membros . Para o efeito , deveriam ser tomados em

devida conta os interesses regionais, tal como expôs já
no parecer (*) sobre o « Livro Verde sobre a política
energética da União Europeia», (COM(95) 659 final);

15 .

ressalta expressamente a responsabilidade funda

mental não só da União e dos Estados-Membros,

ou desfavorecidas e faz aumentar consideravelmente a

salienta que o surgimento da sociedade de infor
mação tem , em princípio , repercussões positivas na

21 .

criação de novos mercados e de novos empregos;
22. chama a atenção para o facto de a consecução
deste objectivo ser dificultada devido à pequena e média
dimensão que caracteriza a estrutura das empresas na
União Europeia ;

mas também das regiões na criação de um adequado
enquadramento regulamentar;

23 . verifica que, apesar, muitas vezes, da existência
generalizada de infra-estruturas, os potenciais utilizado
res desconhecem as vantagens do sistema ;

16 .
considera a harmonização da legislação nacional
e a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo
instrumentos importantes para a realização do mercado
interno , concomitantemente, porém, deverá ser assegu
rado um elevado nível de protecção nos domínios de
interesse público, tais como a protecção da saúde e a
defesa dos consumidores e, sobretudo , a protecção do

24. recomenda , por conseguinte, o lançamento, no
âmbito do programa de acção, de uma ofensiva orientada
para a implementação das tecnologias de comunicação

ambiente;

para PME;

Promoção da cooperação industrial
O Comité das Regiões

Maior consideração das necessidades industriais a nível
da política de investigação

25 .
subscreve a opinião de que a União se deve
empenhar em eliminar os obstáculos à cooperação

industrial e em desenvolver instrumentos de cooperação
O Comité das Regiões

industrial ;

17 .
concorda com o ponto de vista de que o reforço
da cooperação entre investigação e indústria tem um
papel decisivo no desenvolvimento da competitividade;

26 . realça a importância do programa Leonardo para
o desenvolvimento da cooperação entre empresas e
outros agentes interessados no domínio da formação
profissional ;

18 .
congratula-se, por conseguinte, com os esforços
envidados pela Comissão para , através de projectos
comuns com interesse industrial , aproximar a investi
gação das necessidades da indústria e elaborar uma
comunicação sobre uma melhor articulação entre a
investigação e a indústria ;
19 .
considera que o esforço de investigação e de
formação em tecnologias deve ser desenvolvido conti
nuadamente não só a nível da União , dos Estados

27 .
considera que é do interesse geral desenvolver a
cooperação industrial com países terceiros e que convirá
envidar todos os esforços para impulsionar esse desen
volvimento ;

28 .
apoia as propostas relativas a um Programa
integrado a favor das PME e do artesanato ( COM(94)
207) e realça a importância das PME para o crescimento
económico e para a criação de postos de trabalho na
União Europeia , em especial nas regiões ;

-Membros e da indústria , mas também a nível regional ,

a fim de permitir às empresas uma rápida adaptação às
novas tecnologias e mercados , bem como a aplicação de
estratégias adequadas ;

II . PROJECTO DE DECISÃO DO CONSELHO

RELATIVA À EXECUÇÃO DE UM PROGRAMA
DE ACÇÕES COMUNITÁRIAS EM FAVOR DA
COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA EURO

Criação da sociedade da informação
O Comité das Regiões

20 .
realça a importância para a competitividade
industrial das condições de acesso à informação , às
redes de informação e aos serviços que facilitam a sua
utilização . A participação em redes de informação
reveste-se de maior significado justamente para as
0 ) JO n ? C 100 de 2 . 4. 1996 , p . 60.

PEIA

O Comité das Regiões

29 . considera necessária a adopção de uma decisão
do Conselho relativa à execução de um programa de
acções comunitárias em favor da competitividade da
indústria europeia , a fim de criar a base jurídica para a
execução do programa pela Comissão ;

30 .
toma nota de que tal não implica a disponibili
zação de meios suplementares destinados à execução do
programa de acção ;

PT
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31 . partilha da concepção de que uma indústria
competitiva e inovadora constitui o pressuposto do
crescimento e da criação de novos empregos e de que se
devem melhorar as condições-quadro da competitivi
dade e da concorrência , para que a União Europeia
continue com uma economia atractiva, geradora de
novas empresas e de novos postos de trabalho;
32. associa-se à afirmação de que a produção indus
trial e os serviços têm uma natureza cada vez mais
complementar e de que um sector industrial competitivo
tem repercussões positivas no dos serviços ;
33. defende a ideia de que a Comunidade e os
Estados-Membros adoptem, mesmo a nível regional e
local, medidas destinadas a reforçar a competitividade
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industrial para a União Europeia e advoga a rápida
concretização das medidas que recaiam directamente no
domínio das competências da Comissão;

36. acolhe favoravelmente a elaboração de estudos e
análises antes da adopção das medidas de concretização
dos objectivos referidos ;

37. preconiza a aplicação de medidas que possam
contribuir directamente para a competitividade indus
trial, tais como políticas comuns e de cooperação com
países terceiros, a elaboração de programas-piloto de
cooperação industrial e a criação de um banco de dados
sobre os entraves ao bom funcionamento dos mercados

e de um « Industrial Assessment Mechanism »;

da indústria ;

34. apoia os objectivos formulados no programa de
acção de exonerar as empresas (nomeadamente as PME)
de todas as imposições legislativas e administrativas

38 . nota como condição de base que o programa de
acção deve ser implementado tendo em conta o princípio
da subsidiariedade;

desnecessárias , garantir uma concorrência equitativa,
reforçar a cooperação industrial e promover os factores

39 .

incorpóreos de competitividade;

humanos e a promoção de uma produção industrial
mais orientada pelo princípio da sustentabilidade;

III . PROGRAMA DE ACÇÕES E CALENDÁRIO

RELATIVO A UMA POLÍTICA DE COMPETI
TIVIDADE INDUSTRIAL PARA A UNIÃO
EUROPEIA

O Comité das Regiões

35 .
apoia o calendário de execução do programa
de acção relativo a uma política de competitividade

refere a necessidade de se considerarem dois

outros objectivos , o desenvolvimento dos recursos

40. considera a formulação das acções, em parte,
demasiado geral, aguardando, por conseguinte, uma
posterior concretização das medidas ;
41 .
é de opinião que, no caso das acções descritas, se
trata , em parte, simplesmente de uma revisão das
iniciativas adoptadas até à data e que só em escala
limitada foram estabelecidas novas iniciativas .

Bruxelas , 16 de Novembro de 1 995 .
O Presidente

do Comité das Regiões
Jacques BLANC

