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Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões sobre
uma Estratégia Florestal para a União Europeia» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

Resolução do Comité das Regiões sobre «A próxima Conferência Intergovernamental
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II
(Actos preparatórios)

COMITÉ DAS REGIÕES

Projecto de resolução do Comité das Regiões sobre «O processo de alargamento da UE»
(2000/C 57/01)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta as decisões adoptadas pelos Conselhos Europeus de Copenhaga (21 e 22 de Junho de
1993) e Colónia (3 e 4 de Junho de 1999);
Tendo em conta os pedidos de adesão à União Europeia apresentados por Chipre, Malta e os dez paı́ses
da Europa Central e Oriental;
Tendo em conta os pareceres emitidos pela Comissão sobre estes pedidos;
Tendo em conta o 2.o relatório periódico da Comissão sobre os progressos registados pelos paı́ses
candidatos na via da adesão;
Tendo em conta o relatório do PE sobre a comunicação da Comissão «Agenda 2000 — Para uma Europa
mais forte e mais ampla» (A4-0368/97);
Tendo em conta o parecer do CR sobre os aspectos institucionais do alargamento (CdR 52/99 fin) (1);
Tendo em conta o seu parecer sobre a aplicação da legislação da UE pelas regiões e as autarquias locais
(CdR 51/99 fin) (2);
Tendo em conta os seus pareceres e resoluções sobre o princı́pio da subsidiariedade [CdR 302/98 fin (3);
CdR 305/97 fin) (4); CdR 136/95 (5)];
Tendo em conta o seu parecer sobre a cooperação transfronteiriça com os PECO (CdR 207/96 fin) (6);
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO C 374 de 23.12.1999, p. 15.
JO C 374 de 23.12.1999, p. 25.
JO C 198 de 14.7.1999, p. 73.
JO C 64 de 27.2.1998, p. 98.
JO C 100 de 2.4.1996, p. 1.
JO C 34, de 3.2.1997, p. 18.
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Tendo em conta o seu parecer sobre os efeitos do alargamento nas polı́ticas da UE (CdR 280/97 fin) (1);
Tendo em conta o seu parecer sobre o instrumento estrutural de pré-adesão ISPA (CdR 241/98 fin) (2);
Tendo em conta o seu parecer sobre o instrumento de pré-adesão para a agricultura SAPARD (CdR
273/98 fin) (3);
Tendo em conta a decisão da Mesa de 20 de Outubro de 1999 de designar R. Kaliff (SV, PSE) como
relator-geral;
a. Considerando que, ao longo do último decénio, têm aumentado os esforços da União Europeia para
aproximar as suas instituições dos cidadãos; que a importância da administração regional e local na
construção da Europa tem sido reconhecida e crescentemente tida em conta no processo de decisão
comunitário, sendo provas dos progressos registados neste sentido a inclusão do princı́pio da
subsidiariedade no Tratado de União Europeia, a criação do Comité das Regiões e a observância do
princı́pio da parceria na aplicação da polı́tica comunitária dos fundos estruturais;
b. Considerando que há que desenvolver novas iniciativas para reforçar a posição das regiões e das
autarquias locais na União Europeia, uma vez que estas entidades administrativas dispõem com
frequência de poderes legislativos e executivos, bem como de competências significativas na aplicação
da legislação da UE. Foi nesta perspectiva que o Comité das Regiões apresentou, na resolução
endereçada ao Conselho Europeu de Colónia de 3 e 4 de Junho de 1999, propostas de modificação
dos Tratados a adoptar na próxima CIG (CdR 54/99 fin) (4);
c. Considerando que o Comité das Regiões salienta o seu empenhamento no corrente processo de
alargamento da UE, que considera um investimento na paz, na estabilidade polı́tica, na coesão social e
na prosperidade dos povos da Europa;
d. Considerando que, à luz das conclusões do segundo relatório da Comissão Europeia sobre os
progressos dos paı́ses candidatos no processo de adesão e dos resultados da reunião extraordinária do
Conselho Europeu realizada em Tampere, a Comissão e o Conselho deveriam intensificar o diálogo
com a Bulgária, a Eslováquia, a Letónia, a Lituânia, Malta e a Roménia no âmbito da estratégia de
alargamento da UE, com vista a iniciar com estes paı́ses o mais rapidamente possı́vel as negociações
de adesão;
e. Considerando que o alargamento não deve, todavia, pôr em causa o nı́vel de integração europeia já
alcançado no que se refere ao Mercado Interno e às outras polı́ticas comunitárias;
f. Considerando que os princı́pios básicos da União Europeia, como o da proximidade dos cidadãos
(artigo 1.o do Tratado da UE), o da subsidiariedade e o da proporcionalidade (artigo 5.o do Tratado CE)
e o Protocolo anexo ao Tratado de Amsterdão sobre a aplicação dos princı́pios da subsidiariedade e da
proporcionalidade), se respeitam formalmente, em primeiro lugar, às relações entre a União e os
Estados-Membros, na prática, são igualmente relevantes para o processo de decisão nacional e para a
transposição da legislação comunitária nos Estados-Membros e para a aplicação dessa legislação aos
nı́veis nacional, regional e local;
g. Considerando que tais princı́pios devem também, por consequência, orientar as negociações de
alargamento com os paı́ses candidatos, devendo a União Europeia, sem deixar de respeitar a
organização interna das instâncias de governo desses paı́ses, velar por que a legislação comunitária
seja aplicada nos futuros Estados-Membros com a máxima eficácia e a máxima proximidade
relativamente aos cidadãos;
(1)
(2)
(3)
(4)

JO C 64 de 27.2.1998, p. 48.
JO C 51 de 22.2.1999, p. 7.
JO C 93 de 6.4.1999, p. 1.
JO C 293 de 13.10.1999, p. 74.
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h. Considerando que o Comité das Regiões vem tendo, desde 1997, um papel activo no processo de
alargamento da UE, através da promoção de um diálogo entre os seus membros e os representantes
polı́ticos do nı́vel regional e local dos paı́ses candidatos e, assim, depois de ter convidado, em Junho
de 1997, os autarcas regionais e locais eleitos de todos os paı́ses candidatos a deslocarem-se a Bruxelas
e organizado em seguida reuniões bilaterais com cada um dos primeiros seis paı́ses candidatos,
promoveu, em Bruxelas, em 16 de Novembro de 1999, a realização de uma conferência geral com a
participação de representantes das autarquias locais e das regiões destes seis paı́ses, conferência essa
que procedeu ao balanço dos encontros e debateu a presente resolução;
i. Considerando que destas seis conferências bilaterais resultou claro que as autarquias locais e regionais
de todos os paı́ses candidatos têm um papel vital a desempenhar no desenvolvimento de uma
democracia moderna nos respectivos paı́ses, verificando-se, por outro lado, que a participação dos
órgãos de poder regional e local na aplicação da legislação da UE é extremamente importante e irá
aumentando no âmbito dos processos de descentralização em curso nesses paı́ses; que, no entanto, a
informação dos órgãos de poder local e regional dos paı́ses candidatos sobre as correntes negociações
entre os correspondentes governos nacionais e a União Europeia, bem como a participação desses
órgãos nas negociações, não estão suficientemente desenvolvidas, devendo, pois, ser reforçadas;
j. Considerando que as conferências inauguraram um processo de informação e consulta mútuas, tendo
também em conta as experiências das autoridades regionais e locais de todos os 15 Estados-Membros
nos anteriores processos de alargamento comunitário (em 1973, 1981, 1986 e 1995);
k. Considerando as conclusões do relatório da Comissão Europeia sobre os progressos alcançados por
todos os paı́ses candidatos à adesão à UE,
adoptou por unanimidade, na 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 17 de
Novembro), a seguinte resolução.
O Comité das Regiões recomenda

— ao Conselho e à Comissão Europeia

— às autarquias locais e regionais da União Europeia

5. que iniciem, sem mais demora, negociações de adesão com
Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Polónia e
a República Checa, de acordo com os princı́pios da
proximidade dos cidadãos, da subsidiariedade e da proporcionalidade reconhecidos nos Tratados;

1. que inscrevam a dimensão do alargamento no quadro da
sua cooperação bilateral — nomeadamente por meio de
geminações ou de acordos bilaterais de cooperação —
com as regiões e os poderes públicos locais dos paı́ses
candidatos, se tal não tiver já sido feito;

2. que promovam a cooperação transfronteiriça e transnacional descentralizada, no quadro das suas próprias relações
bilaterais, ou das relações bilaterais do seu Estado, com os
paı́ses candidatos;

3. que se insiram, na medida das suas possibilidades e
competências, nos processos de intercâmbio de funcionários ou de acolhimento de estagiários provenientes das
administrações locais e regionais dos paı́ses candidatos a
fim de contribuir para a sua familiarização com as
instituições e os procedimentos europeus, assim como
com as polı́ticas europeias;

4. que incentivem as regiões e autarquias locais dos paı́ses
candidatos a abrir gabinetes de representação em Bruxelas,
com a cooperação, se a pretenderem, dos escritórios
regionais já estabelecidos.

6. a dar inı́cio às negociações de adesão com os paı́ses
candidatos que tenham feito progressos suficientes no
tocante ao cumprimento dos critérios de adesão estabelecidos pelo Conselho Europeu de Copenhaga;

7. que garantam às autoridades locais e regionais toda a
informação relevante em domı́nios da sua competência ou
que digam respeito aos seus interesses fundamentais,
bem como a possibilidade de se exprimirem ampla e
oportunamente antes de as negociações com os paı́ses
candidatos entrarem na fase decisiva;

8. que observem e respeitem os direitos, competências e
responsabilidades dos órgãos de poder regional e local
reconhecidos nos quadros legislativos dos paı́ses candidatos e promovam a rápida associação dessas autarquias ao
processo de negociação nomeadamente por via de uma
maior comunicação entre estas e as delegações da Comissão em cada um destes paı́ses;
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9. que levem celeremente à prática a abertura às autarquias
locais e regionais do programa de apoio à criação de
instituições anunciado nas novas orientações do Phare,
permitindo a associação global desses nı́veis administrativos, que a transposição do acervo comunitário decisivamente interessa, ao processo de preparação para a adesão;
10. que desenvolvam instrumentos inovadores de sensibilização das populações dos paı́ses candidatos para a
integração europeia, não apenas nos sectores da economia mas também da cidadania;
11. que procurem assegurar a compatibilidade entre os
programas da UE para promoção da cooperação
transfronteiriça, inter-regional e transnacional e os instrumentos da estratégia de pré-adesão, nomeadamente o
programa Phare;

29.2.2000

18. que vele por que a União Europeia reconheça e apoie o
papel vital dos nı́veis regional e local de governo no
desenvolvimento da democracia, da prosperidade, da
coesão social e da estabilidade polı́tica nos paı́ses candidatos;

19. que assegure a disponibilidade de recursos suficientes
para que os representantes regionais e locais eleitos dos
paı́ses candidatos envolvidos, ao seu nı́vel de administração, na preparação da adesão dos respectivos paı́ses
à UE possam receber prontamente a informação e o
apoio adequados e, em particular, acompanhar o trabalho
do Comité das Regiões;

— aos governos nacionais dos paı́ses candidatos

12. que tenham em conta os pareceres emitidos pelo Comité
das Regiões ao negociarem as condições de adesão à UE
nas áreas de polı́tica em que o Comité dispõe do direito
de consulta obrigatória;

20. que garantam aos representantes dos respectivos nı́veis
regionais e locais de governo toda a informação relevante
nos seus domı́nios de competência durante as negociações de adesão à UE;

13. que instalem rapidamente comités mistos entre o Comité
das Regiões e representantes das autarquias locais e
regionais dos paı́ses candidatos, requerendo-o os governos dos paı́ses candidatos e sob proposta dos representantes dos regiões e autarquias locais;

21. que assegurem às autoridades locais e regionais e respectivas associações recursos financeiros suficientes para lhes
permitir uma participação mais activa no processo de
adesão à UE;

14. que prevejam, na próxima CIG sobre a reforma institucional da União Europeia, a inclusão nos Tratados de uma
disposição que permita aos governos nacionais dos
Estados candidatos designar observadores para o Comité
das Regiões para o perı́odo que mediará entre a assinatura
e a efectiva entrada em vigor do Tratado de adesão à UE;

22. que garantam a consulta obrigatória das respectivas
autoridades regionais e locais nestes domı́nios antes da
fase decisiva das negociações com a União Europeia e
lhes permitam a transmissão das suas posições directamente aos negociadores mandatados pelos governos;

15. que velem por que sejam tidos em conta os legı́timos
interesses das regiões fronteiriças, onde os efeitos do
processo de alargamento a Leste se farão sentir mais
intensamente que noutras regiões; aqui se enquadram
principalmente, a par de exigências de carácter económico, estrutural e ambiental, matérias ligadas à segurança
nuclear;

23. que velem por que as respectivas autoridades locais e
regionais sejam consultadas nos domı́nios com implicações financeiras e administrativas para essas instâncias;

16. que se comprometam a executar as reformas institucionais necessárias ao melhor funcionamento das instituições comunitárias, sem abrandar o processo de alargamento;

— ao Parlamento Europeu
17. que vele desde já por que as negociações de adesão sejam
conduzidas em conformidade com os princı́pios da
proximidade dos cidadãos, da subsidiariedade e da proporcionalidade consagrados nos Tratados;

24. que velem por que, sempre que sejam concluı́das negociações em matérias que afectem competências das respectivas autoridades locais e regionais, estas sejam imediatamente informadas das consequências das soluções negociadas;

25. que assegurem e facilitem às respectivas autoridades
locais e regionais o estabelecimento de contactos oficiais
para além das fronteiras nacionais, com vista a preparar
do modo mais adequado a adesão do seu paı́s à UE ao
nı́vel respectivo de administração e responsabilidades.

26. que instalem rapidamente comités mistos entre o Comité
das Regiões e representantes das autarquias locais e
regionais dos paı́ses candidatos;
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27. que assegurem que os seus órgãos de poder locais
e regionais sejam envolvidos no estabelecimento das
prioridades dos programas nacionais previstos ao abrigo
do Phare, nomeadamente no apoio à criação de instituições, permitindo-lhes, assim, prepararem-se para a integração na União Europeia.

C 57/5

28. O Comité das Regiões incumbe o seu presidente de
transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho,
ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu de Helsı́nquia, aos parlamentos dos Estados-Membros e aos governos e parlamentos dos paı́ses candidatos à adesão à UE.

Bruxelas, 17 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER

Parecer do Comité das Regiões sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões “A convergência dos sectores
das telecomunicações, dos meios de comunicação social e das tecnologias da informação e as suas
implicações na regulamentação: Resultados da consulta pública sobre o Livro Verde”»
(2000/C 57/02)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico
e Social e ao Comité das Regiões «A convergência dos sectores das telecomunicações, dos meios de
comunicação social e das tecnologias da informação e as suas implicações na regulamentação: Resultados
da consulta pública sobre o Livro Verde (COM(97) 623 final)» (COM(1999) 108 final);
Tendo em conta a decisão da Comissão de 17 de Março de 1999 de consultar sobre a matéria em
conformidade com o primeiro parágrafo do artigo 198.oC do Tratado que institui a Comunidade
Europeia;
Tendo em conta a decisão da Mesa de 2 de Junho de 1998 de atribuir à Comissão 3 «Redes Transeuropeias,
Transportes e Sociedade da Informação» a elaboração do respectivo parecer;
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 191/99 rev. 1) adoptado pela Comissão 3 em 24 de Setembro
de 1999 [relator: D. Schiffmann (D, PSE)],
adoptou por unanimidade, na 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 17 de
Novembro), o seguinte parecer.
1. Introdução

Consulta sobre o Livro Verde relativo à Convergência

1.1.
O objecto do presente parecer são as conclusões da
consulta pública sobre o Livro Verde «A convergência dos
sectores das telecomunicações, dos meios de comunicação
social e das tecnologias da informação e as suas implicações
na regulamentação» apresentado pela Comissão em 3 de
Dezembro de 1997.

1.2.
À apresentação do Livro Verde seguiu-se a consulta
pública sobre o seu conteúdo cujos resultados foram publicados pela Comissão em 29 de Julho de 1998 num documento
de trabalho () em que formulou perguntas sobre três problemáticas que considerava importantes e que se tinham revelado
de especial importância na primeira fase da consulta (acesso
às redes e às portas de interconexão/conversão (gateways);
investimento, inovação e produção de conteúdo; regulamentação equilibrada entre as considerações de interesse público e
de concorrência).

(1) SEC(1998) 1284 final.
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1.3.
Na comunicação de 9 de Março de 1999, a Comissão
apresentou os resultados globais da consulta sobre o Livro
Verde na sua perspectiva, sintetizados nas principais mensagens, e esboçou, em consequência, as próximas etapas previstas.
1.4.
O Livro Verde sobre «A convergência dos sectores das
telecomunicações, dos meios de comunicação social e das
tecnologias da informação e as suas implicações na regulamentação» chamou a atenção para a grande importância de que
esta evolução se reveste para o desenvolvimento económico, a
criação de postos de trabalho e a diversidade cultural na
Europa e debruçou-se particularmente sobre a questão do
quadro legal. O Livro Verde analisou o conceito de convergência, procurou identificar os obstáculos existentes e potenciais
susceptı́veis de prejudicar a evolução do mercado e o desenvolvimento tecnológico e abordou questões relacionadas com os
quadros ou abordagens regulamentares existentes ou possı́veis
no futuro. Apresentou, por último, reflexões sobre a futura
polı́tica regulamentar para os sectores afectados pela convergência.
1.5.
A comunicação da Comissão sobre os resultados da
consulta considera que a conclusão principal é a de que a
convergência das plataformas tecnológicas e das infra-estruturas de rede é já uma realidade, devendo-se, portanto,
aplicar condições regulamentares semelhantes a todas essas
infra-estruturas, independentemente da natureza dos serviços
prestados. Esta abordagem «horizontal» da regulamentação das
infra-estruturas deve ser complementada pela abordagem
vertical existente da regulamentação dos conteúdos determinada pela natureza especı́fica do serviço em causa. Na segunda
fase da consulta foram particularmente analisadas as três
questões seguintes: acesso às redes e às portas de interconexão/
/conversão (gateways); investimento, inovação e produção de
conteúdo; regulamentação equilibrada entre as considerações
de interesse público e de concorrência.
O primeiro parecer do Comité das Regiões
1.6.
Em Setembro de 1998, o Comité das Regiões adoptou
um parecer sobre o Livro Verde com base no projecto de
parecer de que foram relatores R. Koivisto e F. Nash (). No seu
segundo parecer, o Comité das Regiões debruça-se sobre os
resultados da segunda fase da consulta pública.
1.7.
No parecer sobre o Livro Verde, o Comité das Regiões
considerou extremamente importante o lançamento do debate
sobre o desenvolvimento da regulamentação à luz da convergência. Associou-se, nomeadamente, à opinião da Comissão
de que a regulamentação se deveria limitar ao estritamente
necessário. O Comité das Regiões lamentou que a Comissão
colocasse a tónica demasiadamente no desenvolvimento dos
mercados e insuficientemente nos objectivos sociais gerais.
Considerou que a melhor solução seria manter os sistemas de
regulamentação existentes e, nessa base, proceder a adaptações
prudentes às novas circunstâncias, por exemplo, às novas e
inúmeras formas de serviços em linha e interactivos.
(1) CdR 149/98 fin — JO C 373 de 2.12.1998, p. 26.
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2. Observações sobre as afirmações da Comissão acerca
dos resultados da consulta

Avaliação da convergência dos sectores das telecomunicações, dos
meios de comunicação social e das tecnologias da informação
2.1.
A convergência das telecomunicações, dos meios de
comunicação social e das tecnologias da informação deve
entender-se como o desenvolvimento convergente ou a intermutabilidade de diferentes plataformas tecnológicas para a
transmissão de categorias semelhantes de serviços da comunicação electrónica ou a junção de equipamentos terminais
como o telefone, a televisão e o computador pessoal. Trata-se
pois, em primeiro lugar, predominantemente de um fenómeno
tecnológico, mas também económico, no desenvolvimento da
sociedade da informação. Há poucas indicações no sentido de
uma rápida convergência da oferta de conteúdo nos sectores
da radiodifusão e dos novos serviços.
2.2.
A Comissão continua a atribuir a maior importância
ao desenvolvimento da convergência para o crescimento
económico futuro e para a criação de novos postos de trabalho
na Europa. Em sintonia com o Comité das Regiões, a
Comissão salienta porém, na sua nova Comunicação, que o
desenvolvimento da convergência pode, em determinadas
circunstâncias, comportar também riscos para a preservação
das identidades culturais e para a coesão social.
2.3.
O CR concorda com o ponto de vista da Comissão de
que as novas tecnologias e as possibilidades de uma utilização
alargada de novos serviços e aplicações terão impacto sobre a
sociedade e os cidadãos relativamente a vários aspectos
importantes.
2.4.
O Comité das Regiões subscreve a opinião de muitos
dos participantes na consulta de que a Comissão sobrevaloriza
a rapidez desta evolução e a previsı́vel importância económica
da convergência. A convergência oferece muitas oportunidades
e possibilidades às regiões europeias, mas encerra também o
risco de consequências negativas como a possı́vel acentuação
das assimetrias regionais ao nı́vel das redes de infra-estruturas
e da utilização dos meios de comunicação social e dos serviços,
como foi pormenorizamente exposto no parecer do Comité
sobre o Livro Verde.

Abordagem regulamentar
2.5.
O Comité das Regiões saúda o facto de a Comissão
sublinhar com redobrada ênfase, em resultado da consulta
pública sobre o Livro Verde, que a regulamentação deverá não
apenas promover os investimentos, especialmente em novos
serviços, como também, e sobretudo, garantir a satisfação de
um conjunto de requisitos de interesse público. O CR não
considera que um quadro regulamentar equilibrado desta
natureza, que salvaguarda o interesse público, constitua um
obstáculo ao acesso de novos operadores ao mercado, mas
sim uma importante condição prévia da segurança jurı́dica e
da segurança dos investimentos.
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2.6.
As regras devem ser transparentes, claras e proporcionadas. A este propósito, a Comissão, nas suas propostas, faz a
distinção entre: a) obrigações positivas e negativas para defesa
do interesse público; b) regras especı́ficas do sector que substituam ou complementem o direito da concorrência; c) medidas
de promoção de acordo com objectivos polı́ticos especı́ficos.
2.7.
A Comissão propõe que os meios de transmissão e o
conteúdo sejam regulamentados separadamente. A abordagem
regulamentar deverá contemplar o tratamento homogéneo de
todas as redes de infra-estruturas e uma regulamentação
relativa ao conteúdo em conformidade com as caracterı́sticas
dos serviços de conteúdo em causa.
2.8.
À luz dos objectivos regulamentares que visam a
salvaguarda do interesse público, deverá ser adoptada uma
abordagem vertical da regulamentação do conteúdo que tome
por base as estruturas existentes e tenha em conta o princı́pio
da proporcionalidade na regulamentação dos novos serviços.
2.9.
Por último, a Comissão considera que a consulta
apontou como objectivos essenciais a necessidade de aplicação
efectiva das regras de concorrência e de medidas de promoção
de um conteúdo europeu de elevado valor.

Respostas às três perguntas formuladas na segunda fase da consulta
2.10. O Comité das Regiões considera positivo que a
segunda fase da consulta tenha abordado pormenorizada e
fundamentalmente as questões centrais seguintes: acesso às
redes e às portas de interconexão/conversão digitais (gateways)
num ambiente de convergência; criação de um quadro propı́cio
ao investimento e à inovação; incentivo à produção, distribuição e disponibilidade de conteúdo europeu; garantia de uma
abordagem equilibrada da regulamentação.
2.11. O acesso não discriminatório às redes e às portas de
interconexão/conversão (gateways) é de importância estratégica
para o desenvolvimento da concorrência devido ao modo
como liga operadores de rede, fornecedores de serviços e
utilizadores finais.
2.12. Há que encontrar uma solução de regulamentação
equilibrada para, por um lado, evitar os riscos da sobre-regulamentação e, por outro lado, salvaguardar o interesse
público e incentivar uma concorrência sustentável. Neste
contexto, o Comité das Regiões sublinha a sua convicção de
que o mercado e a concorrência não podem dar um contributo
eficaz para a protecção dos menores e da dignidade humana.
2.13. O Comité das Regiões realça, como resultado da
consulta no que concerne à realização dos objectivos polı́ticos
definidos, a necessidade de uma regulamentação especı́fica do
sector em matéria de acesso às infra-estruturas. Contrariamente
ao parecer da Comissão, esta regulamentação não deve, em
caso algum, ficar subordinada à aplicação do direito da
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concorrência. Sem ela, com efeito, não é possı́vel realizar os
objectivos de interesse público. A questão de saber se se deverá
tratar de uma regulamentação duradoura ou apenas de uma
regulamentação transitória até que exista um mercado maduro
do ponto de vista da concorrência pode, por ora, ficar em
aberto, devendo ser reexaminada e resolvida oportunamente à
luz dos novos desenvolvimentos.
2.14. Como salientado no primeiro parecer do Comité das
Regiões, deverão ser elementos centrais do futuro processo de
regulamentação a flexibilidade e a margem de discricionariedade nacional e regional, dadas as diferentes situações em termos
de infra-estruturas e de concorrência e tendo em conta o
princı́pio de subsidiariedade.
Promoção da produção audiovisual europeia
2.15. Com vista à preservação da diversidade cultural dos
paı́ses e regiões da Europa e à criação de postos de trabalho no
sector audiovisual, o Comité das Regiões regozija-se com as
propostas de novas medidas de promoção da produção
audiovisual europeia. O CR reconhece a importância económica de conteúdos e objectivos audiovisuais atractivos.
2.16. O CR considera essencialmente positivos os resultados da consulta no que se refere aos componentes de
um enquadramento que promova a produção de conteúdo
europeu. Em seu entender, tais componentes deverão ser os
seguintes: um quadro regulamentar; requisitos regulamentares
relativos à produção de conteúdo audiovisual europeu; uma
protecção eficaz dos direitos de autor; incentivos fiscais e
financeiros; normas técnicas abertas e interoperáveis.
Observações sobre a radiodifusão pública
2.17. O Comité das Regiões congratula-se com o facto de a
consulta ter deixado clara a necessidade de integrar da melhor
maneira a radiodifusão pública no novo enquadramento com
vista à realização de objectivos de interesse público como o
serviço básico e a diversidade de opiniões e, particularmente,
com o facto de a mesma sublinhar, em consonância com o
Protocolo n.o 9 anexo ao Tratado de Amesterdão e com o
primeiro parecer do CR, a competência dos Estados-Membros
para definirem a missão e as responsabilidades das organizações com obrigações de serviço público de radiodifusão e
incentivar estas organizações a explorarem novas tecnologias
e novos modos de chegar ao público.
2.18. O Comité das Regiões atribui particular importância
à missão geral dos programas de radiodifusão pública face à
crescente diversificação dos programas oferecidos num ambiente de convergência dos meios de comunicação social.
2.19. O Comité das Regiões chama particularmente a
atenção para o papel crucial dos radiodifusores públicos na
produção de conteúdo europeu e no estabelecimento de um
padrão de referência em termos de qualidade, papel esse que é
salientado na comunicação.
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2.20. O Comité das Regiões nota que da consulta emergiu
também a ideia de instar as organizações com obrigações de
serviço público de radiodifusão a fazerem uma distinção clara
entre as actividades de serviço público de radiodifusão e as que
se inserem no âmbito da concorrência. De harmonia com o
Protocolo n.o 9 anexo ao Tratado de Amesterdão, o CR chama
a atenção para a necessidade de não dar a esta ideia uma
configuração excessivamente regulamentar que possa prejudicar a existência e o desenvolvimento da radiodifusão de
serviço público. O protocolo adicional subordina, é certo,
o financiamento do serviço público de radiodifusão pelos
Estados-Membros à condição de que este não afecte as
condições das trocas comerciais nem a concorrência na
Comunidade de forma que contrarie o interesse comum, mas
preceitua que deverá «ser tida em conta a realização da missão
desse serviço público».

3. Observações especı́ficas sobre os resultados da consulta na perspectiva das regiões
Importância dos objectivos sociais gerais na regulamentação
3.1.
O Comité das Regiões remete para o seu parecer sobre
o Livro Verde, no qual criticou o facto de este documento
prestar insuficiente atenção aos objectivos sociais gerais. O
Comité das Regiões continua a defender a opinião de que a
regulamentação que visa a salvaguarda do interesse público
não está em contradição, mas sim em consonância, com o
objectivo de desenvolvimento de mercados abertos. Só um
quadro regulamentar com força obrigatória geral pode permitir
a coexistência ordenada e previsı́vel de todos os intervenientes
no mercado, estabelecendo-se assim as bases necessárias
para o desenvolvimento e o funcionamento de mercados
concorrenciais.
3.2.
O Comité das Regiões considera que os resultados da
consulta vieram reforçar este seu ponto de vista. Preconiza,
por consequência, que se tenham mais em conta os objectivos
sociais gerais.
3.3.
O Comité das Regiões saúda, por conseguinte, a
afirmação do Conselho, contida nas suas conclusões sobre os
resultados da consulta pública, de que o enquadramento
regulamentar deve assentar em objectivos polı́ticos claramente
definidos e de que uma regulamentação baseada nestes princı́pios constitui um meio necessário para atingir objectivos de
interesse público como o serviço universal, o pluralismo, a
diversidade cultural, a protecção dos menores e a dignidade
humana. O objectivo deverá ser sempre o de assegurar a
responsabilidade do transmissor da informação e a fiabilidade
desta.
3.4.
O Comité das Regiões saúda também o facto de o
Parlamento Europeu considerar necessária a articulação entre
a aplicação do direito da concorrência e o respeito e garantia
de objectivos polı́ticos como o pluralismo, a protecção dos
menores ou a promoção da diversidade cultural. Sublinha a
convicção do Parlamento Europeu de que a eliminação da
escassez de frequências não deve prejudicar a prossecução de
objectivos polı́ticos.
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Necessidade de regulamentação especı́fica do sector
3.5.
O Comité das Regiões continua a defender o ponto de
vista de que o quadro regulamentar deveria corresponder à
conjugação das opções 1 e 2 propostas no Livro Verde, ou seja
à manutenção, no essencial, dos actuais sistemas regulamentares, acompanhada de uma adaptação prudente às novas
circunstâncias. Tal deverá possibilitar a instauração nos Estados-Membros de um sistema de diferenciação do grau de
regulamentação que tenha em conta os diferentes graus de
importância e de impacto dos serviços. Apraz ao Comité das
Regiões que este ponto de vista tenha concitado claro apoio
no processo de consulta.
3.6.
O Comité das Regiões saúda vivamente o apoio do
Parlamento Europeu ao conceito de um quadro regulamentar
único para actividades idênticas de transporte da informação
através das diferentes redes e à separação deste quadro
regulamentar do quadro aplicável ao conteúdo transmitido.
3.7.
O Comité das Regiões é do parecer de que o acesso às
redes requer igualmente uma regulamentação especı́fica do
sector. É particularmente necessária, e não apenas em casos
especiais, uma regulamentação especı́fica da radiodifusão,
incluindo disposições «must carry» (transporte obrigatório)
aplicáveis à radiodifusão de serviço público. As regiões deveriam participar no processo de decisão sobre o acesso às redes.
Promoção da produção de conteúdo audiovisual
3.8.
O Comité das Regiões parte do pressuposto de que a
procura de conteúdo de elevado valor, especialmente no sector
audiovisual, irá aumentar e considera que importa gizar e
aplicar medidas destinadas a fomentar a produção europeia.
3.9.
O Comité das Regiões insta com a Comissão para que,
nas negociações do GATS que ora se iniciam, vele pela
manutenção integral das necessárias margens de manobra,
particularmente no que se refere às medidas de apoio cuja
orientação e responsabilidade cabem às regiões. Os esforços
tendentes à liberalização do comércio mundial, em princı́pio
louváveis, não devem pôr em causa nem os projectos de apoio
europeus, nacionais e regionais, nem o financiamento, a
existência e o desenvolvimento da radiodifusão de serviço
público.
Função especial da televisão
3.10. O Comité das Regiões subscreve a opinião do Parlamento Europeu de que a televisão continuará a ser, no
futuro próximo, o medium mais importante em termos de
fornecimento e de tratamento da informação primária, pelo
que se reveste de importância decisiva para a formação de
opiniões e a tomada de decisões no seio das nossas sociedades
pluralistas, bem como para o funcionamento da democracia, a
preservação da diversidade cultural e a transmissão dos valores
sociais. O Comité das Regiões concorda particularmente com
o ponto de vista do Parlamento Europeu de que tal se verificará
independentemente dos modos de financiamento e de
transmissão.
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3.11. O Comité das Regiões saúda vivamente as observações do Conselho de 25 de Janeiro de 1999 sobre o
papel da radiodifusão de serviço público, o direito dos
Estados-Membros de a financiarem, o cumprimento da missão
de serviço público e a capacidade dos organismos de radiodifusão de serviço público para oferecerem programas e serviços
de elevada qualidade e desenvolverem e diversificarem as suas
actividades na era digital.

4. Conclusões do Comité das Regiões sobre as próximas
etapas previstas pela Comissão

Interesses das regiões no processo de convergência
4.1.
O Comité das Regiões faz notar que o aproveitamento
das possibilidades da sociedade da informação comporta
riscos mas também, e sobretudo, oportunidades económicas,
especialmente para as regiões periféricas. Insta, por isso, a que
tais oportunidades sejam aproveitadas. Neste contexto, chama
de novo a atenção para as grandes disparidades entre as regiões
no que se refere às infra-estruturas e também à cultura da
comunicação social e aos hábitos de utilização desta. O Comité
insta com a Comissão para que, tendo em vista a coesão na
União, concorra para a eliminação das assimetrias regionais
nestes domı́nios. A este respeito, o Comité remete para o seu
parecer sobre a comunicação da Comissão «A coesão e a
sociedade da informação» (relator: R. Koivisto) ().
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4.5.
O Comité das Regiões advoga a regulamentação separada dos serviços e do conteúdo. É sua convicção que da
convergência técnica não decorre a necessidade de tratamento
jurı́dico homogéneo da radiodifusão, dos novos serviços e da
oferta de telecomunicações. O ordenamento jurı́dico dos
serviços deveria basear-se no tipo e na importância da oferta e
dos serviços. O Comité das Regiões entende ainda que o
quadro regulamentar não deveria ser encarado essencialmente
como um obstáculo ao acesso, mas sim, e sobretudo, como
condição prévia da garantia de segurança jurı́dica. O Comité
salienta que, no que refere às regras de acesso às redes, advoga
igualmente uma regulamentação especı́fica do sector.

4.6.
Relativamente ao conteúdo da comunicação electrónica, o Comité das Regiões preconiza a diferenciação do grau de
regulamentação independentemente da infra-estrutura utilizada, tomando por base a regulamentação existente e tendo em
conta os princı́pios de subsidiariedade e de proporcionalidade.
Este modelo regulamentar deverá ter em conta os diferentes
conteúdos e velar por que os conteúdos destinados ao público
continuem a satisfazer requisitos especiais de interesse público
e sociais.

4.7.
O Comité das Regiões considera que uma regulamentação especı́fica do sector deveria ainda contemplar a fiscalização das práticas abusivas de empresas com posição dominante no mercado e a possibilidade de regulamentação ex-ante
para assegurar a realização de determinados objectivos de
direito da concorrência, como por exemplo um acesso não
discriminatório às redes.

4.2.
O Comité das Regiões insta com a Comissão para que,
no âmbito das suas competências em matéria de configuração
do quadro regulamentar e das medidas de apoio, vele por que,
no que respeita às infra-estruturas de redes, bem como à
cultura da comunicação social e aos hábitos de utilização
desta, sejam salvaguardados em todas as regiões da UE o
serviço básico, a diversidade cultural e o pluralismo.

4.8.
O Comité das Regiões advoga que, no âmbito das
novas medidas regulamentares, se pondere a necessidade de
medidas de defesa dos interesses do consumidor. A situação
jurı́dica do consumidor não deve diferir substancialmente
consoante a «plataforma de rede» utilizada.

Regulamentação especı́fica do sector e objectivos de interesse público

Contributo da auto-regulação

4.3.
O Comité das Regiões defende que o quadro regulamentar deve garantir a salvaguarda do interesse público,
particularmente a protecção dos menores, o pluralismo e a
diversidade cultural. Estes objectivos e normas de protecção
devem pois manter-se, particularmente no quadro da anunciada revisão da directiva referente à «Televisão sem fronteiras».

4.9.
O Comité das Regiões entende que a auto-regulação e
o auto-controlo, especialmente no sector dos serviços destinados ao público em geral, podem contribuir significativamente
para a salvaguarda do interesse público, desde que sejam
conformes às tradições e práticas culturais e jurı́dicas nacionais
e regionais e fique assegurada uma concorrência efectiva.

4.4.
O Comité das Regiões insiste na sua recomendação de
um quadro regulamentar que conjugue as opções 1 e 2
propostas pela Comissão (manutenção, no essencial, dos
actuais sistemas regulamentares e adaptação prudente às novas
circunstâncias), o que teria também em conta a incerteza
quanto à futura evolução da convergência em termos técnicos,
de conteúdo e económicos.

(1) CdR 270/97 fin — JO C 64 de 27.2.1998, p. 20.

Radiodifusão de serviço público

4.10. O Comité das Regiões parte do pressuposto de que a
televisão continuará a ter uma função social fundamental, pelo
que continuará a ser indispensável, especialmente neste sector,
assegurar a realização de objectivos de interesse público como
a protecção dos menores, a dignidade humana e a diversidade
cultural.
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4.11. O Comité das Regiões defende uma solução equilibrada para a integração da radiodifusão de serviço público no
novo ambiente da melhor forma possı́vel. Pronuncia-se, em
particular, a favor da organização nacional e regional dos
mercados de radiodifusão.
4.12. O Comité das Regiões reitera a sua convicção de que
continua a ser necessário um quadro regulamentar autónomo
para a radiodifusão de serviço público, para que seja possı́vel
continuar a assegurar a importância que o Protocolo n.o 9
anexo ao Tratado de Amesterdão atribui à radiodifusão de
serviço público.
4.13. O Comité das Regiões crê que a integração da
radiodifusão de serviço público deve ser organizada de forma
a não pôr em causa a sua existência e o seu desenvolvimento.
Neste contexto, defende particularmente a opinião de que a
missão de serviço público dos organismos de radiodifusão,
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que justifica o seu financiamento, não deve acabar na fronteira
entre actividades de radiodifusão de serviço público e actividades novas ou que se inserem no âmbito da concorrência. O
Comité das Regiões preconiza a garantia da existência e do
desenvolvimento de uma radiodifusão de serviço público cuja
missão inclua o direito de explorar novas tecnologias e novos
serviços.
4.14. O Comité das Regiões considera que as regiões, dada
a sua proximidade e envolvimento directo, têm um importante
papel a desempenhar na autorização e controlo dos operadores
de radiodifusão.
Coordenação das instâncias de regulamentação
4.15. O Comité das Regiões considera assaz conveniente e
necessária uma troca de experiências continuada entre as
instâncias de regulamentação nacionais e a coordenação destas
ao nı́vel europeu.

Bruxelas, 17 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER
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Parecer do Comité das Regiões sobre o «Livro Verde da Comissão Europeia sobre a “Informação
do sector público — Um recurso fundamental para a Europa. Livro Verde sobre a informação do
sector público na sociedade da informação”»
(2000/C 57/03)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta o Livro Verde da Comissão Europeia sobre a «Informação do sector público: Um recurso
fundamental para a Europa. Livro Verde sobre a informação do sector público na sociedade da
informação» (COM(1998) 585 final);
Tendo em conta a decisão da Comissão Europeia, de 25 de Janeiro de 1999, de consultar o Comité das
Regiões sobre esta matéria, em conformidade com o artigo 198.o C, primeiro parágrafo, do Tratado que
institui a Comunidade Europeia;
Tendo em conta a decisão da Mesa do Comité das Regiões, de 15 de Julho de 1998, de incumbir a
Comissão 3 «Redes Transeuropeias, Transportes e Sociedade da Informação» da preparação dos
correspondentes trabalhos;
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 190/99 rev. 2), aprovado pela Comissão 3, em 24 de
Setembro de 1999 [relator: Lord Hanningfield (UK, EPP)],
adoptou na 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 17 de Novembro), o
parecer que se segue.
1. Introdução

1.1.
As autarquias locais e regionais são os maiores colectores, detentores e prestadores de informação. Muita desta
informação é facultada pelo público e muita dela já está ao
dispor do público através de vários meios de comunicação.
Nos últimos anos, o rápido crescimento e desenvolvimento da
Internet significou que as autarquias locais e regionais passaram a poder garantir um acesso ainda maior à informação que
possuem.

1.2.
O Comité congratula-se com a iniciativa da Comissão
de procurar recolher os pontos de vista sobre a informação do
sector público, pois esta constitui um recurso valioso que pode
ser melhor utilizado, tanto pelo público como por outras
entidades. No entanto, há consideráveis diferenças entre os
Estados-Membros no que toca às tradições culturais e administrativas ao nı́vel da recolha e da organização da informação,
e existem outras diferenças ainda entre as autarquias locais e
regionais, bem como no interior de cada uma delas. Tendo em
conta estas diferenças, o Comité entende que se impõe
prudência no tratamento da questão da informação do sector
público, para que as propostas apresentadas tragam benefı́cios
ao cidadão.

1.3.
O Comité está convicto de que grande parte da
informação pública facultada pelo poder local e regional é
utilizada nessa mesma região ou autarquia local, e a Comissão
não deixará de reflectir sobre os canais mais apropriados
para divulgar essa informação e sobre quais os respectivos
destinatários. Embora exista actualmente tecnologia que facilita

o acesso global, isto não significa que os organismos públicos,
incluindo as autarquias locais e regionais, tenham de facultar
informação de que não haja procura clara. Os princı́pios
precisam de ser contrabalançados pelas questões de natureza
prática e à realidade da procura.

1.4.
Muitas das questões referidas no Livro Verde prendem-se com os nı́veis de transparência do funcionamento do
sector público e de acessibilidade da informação na posse dos
organismos do sector público, incluindo o poder local e
regional. Por princı́pio, o Comité apoia o direito de os cidadãos
europeus terem acesso à informação de que precisam para o
seu dia-a-dia. O Comité reconhece, contudo, que a legislação
sobre a «liberdade da informação» varia de Estado-Membro
para Estado-Membro e se deve ter o cuidado de respeitar as
posições de cada Estado-Membro.

2. Observações na generalidade

2.1.
Dado o tipo de informação que as autarquias locais e
regionais recolhem, são de importância capital a privacidade
do indivı́duo e a protecção dos dados pessoais, e assim tem de
continuar a ser. É necessário um plano equilibrado, quaisquer
que sejam as iniciativas para aumentar o acesso à informação
do sector público, em particular quando estejam envolvidas as
autarquias locais e regionais.
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2.2.
Alguma da informação do sector público tem considerável valor comercial, pelo que qualquer ampliação do fornecimento da informação deve permitir que as autarquias locais e
regionais possam retirar benefı́cios de natureza comercial desta
informação. Este tipo de informação provavelmente não terá
valor nem interesse para os cidadãos, mas se as autarquias
locais e regionais tivessem a possibilidade de a vender, isso
ajudaria a reduzir o peso da tributação sobre os cidadãos.

3. Pergunta n.o 1
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para uso público. No caso da informação democrática, não
estamos perante questões que se prendem com a liberdade da
informação, mas com informações públicas «vitais» que os
cidadãos devem conhecer, por exemplo, que lei governa o
respectivo paı́s, região ou localidade.

3.4.
Todavia, é de referir que as autarquias locais e regionais
também possuem informações que foram provavelmente
recolhidas por terceiros, possivelmente uma entidade comercial. O estatuto desta informação pode ser diferente do da
informação recolhida directamente pela autarquia local ou
regional e, como tal, pode estar sujeito a determinadas
limitações, por exemplo, restrições de autorização.

Qual a definição de informação do sector público mais apropriada?

3.1.
É extremamente difı́cil definir «informação do sector
público». Isto prende-se, em parte, com a dificuldade em
identificar o sector público propriamente dito. O desenvolvimento de parcerias entre as autarquias locais e regionais e o
sector privado, as competências e funções dos organismos
semigovernamentais, etc., significou que a linha divisória entre
o sector público e o privado se tivesse tornado pouco nı́tida.
Recorre-se cada vez mais aos serviços externos; o papel de
um contratante privado de hoje em dia, no passado, seria
considerado parte do sector público.

3.2.
Por este motivo, o Comité considera que a tónica deve
ser colocada na procura de informação que possa ser fornecida
para o consumo do público — «informação pública». Podem
ser definidas algumas categorias:

3.5.
Uma vez definida a noção de informação pública, a
questão seguinte consiste em examinar o equilı́brio relativo ao
tipo de informação que as autarquias locais e regionais são
efectivamente capazes de facultar. Ao considerar a divulgação
de quaisquer informações para o domı́nio público, é preciso
encontrar um equilı́brio entre:

— o direito de acesso do público à informação (no sentido de
informação «democrática»);

— o direito do cidadão à privacidade;

— a necessidade de confidencialidade nos casos em que a
divulgação é contra o interesse do público; e

— Informações relacionadas com a legislação e a regulamentação em vigor numa determinada localidade ou região,
informação «de cidadania» ou «democrática». Estes são
estatutos básicos que todos os cidadãos deviam ter o
direito de conhecer.

— a adequação entre os custos da oferta da informação e a
procura da mesma.

— Informações sobre o consumo de serviços fornecidos pelas
autarquias locais ou regionais, que foram disponibilizados
enquanto parte do sector público, por exemplo, os horários
de abertura das piscinas ao público. Esta categoria devia
ser definida como informação ao consumidor.

3.6.
O equilı́brio entre estes critérios varia em função
dos Estados-Membros e, por isso, vão surgir determinadas
dificuldades ao tentar abordar esta questão a nı́vel pan-europeu. O que é preciso é identificar qual a informação de
que o público precisa para o seu dia-a-dia.

— Uma classificação final seria a informação «comercial». As
autarquias locais e regionais possuem frequentemente
informações que têm valor comercial.

3.3.
As informações recolhidas por lei ou pelas autarquias
locais ou regionais durante as suas actividades seriam uma
alternativa e ajudariam a definir o conceito de «informação
pública». Todavia, quem for criativo pode identificar ainda
mais definições, a questão fundamental é que seja informação

3.7.
O Comité considera importante que a Comissão seja
clara sobre os tipos de informação de que o público realmente
precisa e, caso seja necessário trabalho neste domı́nio, recomenda que seja realizado o mais rapidamente possı́vel. O
Comité gostaria de colaborar com a Comissão para levar este
projecto por diante. Não há interesse em produzir legislação
que conduza a um acesso mais generalizado à informação
pública, mas com custos significativos e, para mais, quando a
procura por parte do público é limitada.
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4. Pergunta n.o 2

5. Pergunta n.o 3

A existência de diferentes condições de acesso à informação do sector
público nos Estados-Membros cria obstáculos a nı́vel europeu?

A criação de «metadados» europeus (informação sobre a informação
disponı́vel) pode ajudar as empresas e os cidadãos europeus a
orientarem-se na informação do sector público de toda a Europa?

4.1.
Há uma grande variedade de estruturas jurı́dicas diferentes em cada Estado-Membro. Estas estruturas vão ter um
impacto sobre os nı́veis de acesso possı́veis a nı́vel paneuropeu, mas a questão não deverá ser particularmente
significativa no interior de um Estado-Membro em particular.
A experiência dos governos locais e regionais permite concluir
que a maior parte das informações que estas autoridades
fornecem é utilizada no interior dessa região ou localidade e,
por conseguinte, a maior parte destes utilizadores «locais» de
informação estarão vinculados pela mesma legislação.

5.1.
Uma maior disponibilidade de metadados ajudaria o
público a encontrar as informações. Muitas vezes a informação
existe efectivamente, mas o público não sabe onde encontrá-la.
O Comité gostaria de poder colaborar com a Comissão para
desenvolver um plano, no qual poderiam ser criadas normas
comuns destinadas às autarquias regionais e locais, para
facilitar a procura de informações especı́ficas.

4.2.
A prática e o fornecimento de informações entre as
autarquias locais e regionais e no interior das mesmas varia
consideravelmente. Nesta matéria, contudo, o Comité poderia
cooperar com a Comissão no sentido de desenvolver uma
abordagem de «melhores práticas» destinada a incentivar uma
ampla divulgação da informação pública pelas autarquias
locais e regionais.

4.3.
Em termos da compra de informação por parte do
sector privado, nos casos em que as autarquias locais ou
regionais estão empenhadas na venda de tais informações
públicas, de acordo com a nossa experiência, as entidades
comerciais estão geralmente dispostas a pagar os preços
de mercado, quaisquer que sejam os preços no respectivo
Estado-Membro, região ou localidade.

4.4.
Assinale-se que algumas fontes especı́ficas de informações das autarquias locais estão sujeitas às suas próprias leis
de acesso. A natureza e o tipo de legislação de acesso variam
em função dos Estados-Membros e dos tipos de autarquias
locais e regionais. Por conseguinte, na mira de passar a utilizar
regimes de acesso comuns, devem ser envidados esforços
consideráveis para examinar os diferentes regimes de acesso
nos vários Estados-Membros.

4.5.
Além disso, em relação ao estabelecimento de harmonização de acesso, note-se que as autarquias locais e regionais
nos vários Estados-Membros recolhem e apresentam as informações numa grande variedade de formatos diferentes. Qualquer tentativa de normalizar as condições de acesso à informação poderá acarretar consideráveis custos para as autarquias
locais e regionais.

4.6.
Quanto a encontrar soluções, poderá dar-se o caso
de, dada a diversidade dos sistemas em vigor nos vários
Estados-Membros, o factor comum precisar de ser a igualdade
de acesso para todos num determinado Estado-Membro,
porque a imposição de estruturas pan-europeias normalizadas
poderá ser dispendiosa.

5.2.
O Comité nota que a sofisticação cada vez maior da
tecnologia e dos motores de pesquisa Internet estão a melhorar
a capacidade de os cidadãos localizarem a informação.
5.3.
Seriam úteis iniciativas para criar directórios de informação, mas é difı́cil criar directórios normalizados no contexto
das autarquias locais e regionais, porque os vários tipos de
autarquias locais têm responsabilidades diferentes e, por isso,
possuem diferentes tipos de informação. Não existe uma
unidade-padrão de governo local na União Europeia. A
flexibilidade e as «melhores práticas» vão ser indispensáveis
para desbloquear a informação pública das autarquias locais e
regionais.

6. Pergunta n.o 4

Que impacto têm as diferentes polı́ticas de preços no acesso e na
exploração da informação do sector público?
6.1.
O Comité apoia o princı́pio de que certos tipos
de informação pública devem ser gratuitos, por exemplo
informação «sobre cidadania/democrática». Contudo, para facultarem as informações, as autarquias locais ou regionais vão
ter certas despesas operacionais e, em função do método de
fornecimento da informação, podem ser aplicadas certas
taxas nominais ao utilizador final para cobrir os custos do
fornecimento destas informações.
6.2.
O custo do fornecimento da informação pode ser
bastante elevado e os nı́veis de desenvolvimento da tecnologia
da informação variam consideravelmente de Estado-Membro
para Estado-Membro e em função das autarquias locais e
regionais.
6.3.
O Comité apreciaria iniciativas da Comissão que não
inibam as autarquias locais e regionais de poderem facultar
informações aos interesses comerciais privados. Os fundos
resultantes desta venda de informação podem ser utilizados
para reduzir a pressão da tributação sobre os cidadãos.
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6.4.
É necessária uma certa flexibilidade a nı́vel da legislação
futura, porque o valor dos diferentes tipos de informação vai
variar de Estado-Membro para Estado-Membro e no interior
de cada Estado-Membro.
6.5.
Contudo, qualquer informação facultada por uma
autarquia local ou regional tem que ter devidamente em
conta a legislação sobre a protecção dos dados pessoais e a
necessidade de salvaguardar a privacidade dos indivı́duos.
Tendo em conta esta exigência, há custos adicionais que
podem estar associados ao fornecimento da informação e que
poderão ter que ser considerados quando for facultada a
informação.
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numa posição de monopólio. A capacidade de facultar determinados tipos definidos de informação a preços de mercado seria
um incentivo à inovação para as autarquias locais e regionais.

7.3.
O poder local e regional deve estar atento ao impacte
no sector privado da instituição de um regime de pagamento.
A questão do pagamento será um aspecto especı́fico do
sistema-piloto proposto nas recomendações do presente parecer.

8. Pergunta n.o 6
6.6.
Em relação aos conceitos de preços em geral, é
improvável que existam diferenças de oportunidade, quer para
os cidadãos individualmente, quer para as empresas; desde que
os regimes de preços se apliquem de modo uniforme em cada
Estado-Membro, o Comité não considera que isto constitua
um problema.
6.7.
Existem todavia diferenças entre os Estados-Membros
da UE no que toca à capacidade de as autarquias regionais e
locais assumirem este tipo de comercialização da informação.
Como resultado, são prováveis diferenças de oportunidade
para os cidadãos e as empresas entre os Estados-Membros,
bem como abordagens comuns nos Estados-Membros.
6.8.
O ponto fundamental, todavia, é que se for aplicada de
modo uniforme a legislação nacional, regional ou local destinada aos cidadãos e às empresas, não surjam problemas para
o preço da informação. Neste momento, é pouco realista
contemplar um regime comum de preços na UE.

7. Pergunta n.o 5

Em que medida e em que condições a actividade dos organismos do
sector público no mercado da informação pode constituir um problema
de concorrência a nı́vel europeu?
7.1.
Há consideráveis diferenças entre os vários Estados-Membros quanto à oportunidade de as autarquias locais ou
regionais comercializarem a informação. No caso do Reino
Unido, o mais provável é que qualquer forma de «venda» de
informação seja realizada através de um intermediário. Devido
à natureza e aos meios das autarquias regionais e locais a nı́vel
da recolha de informações, receia-se evidentemente que, no
caso de estas trabalharem com o sector privado, seja possı́vel
presenciar o desenvolvimento de monopólios do sector privado numa série limitada de domı́nios.
7.2.
Quando o poder local e regional tem capacidade para
explorar a informação que possui, tem de evitar a concorrência
desleal, pois é possı́vel que a autarquia local/regional esteja

A existência, na Europa, de diferentes regimes de direitos de autor
constitui um obstáculo à exploração da informação do sector público?

8.1.
A legislação sobre os direitos de autor varia em
função dos Estados-Membros e precisa de ser cuidadosamente
examinada na perspectiva de uma abertura do fornecimento
de informação pública. Todavia, algumas iniciativas da UE
contribuı́ram para harmonizar as normas. A questão dos
direitos de autor não constitui, em si mesma, um obstáculo
directo à exploração da informação — os regimes de autorização e outras formas de legislação permitem que a informação
esteja disponı́vel numa base generalizada.

9. Pergunta n.o 7

Os problemas de privacidade merecem especial atenção no que
respeita à exploração da informação do sector público?

9.1.
A legislação sobre a protecção de dados está bem
desenvolvida nos Estados-Membros e aplica-se em geral à
informação do sector público, incluindo as autarquias locais e
regionais. O Comité gostaria de apoiar iniciativas sobre a
protecção dos dados e das informações pessoais, em particular
devido à sensibilidade de algumas informações que as autarquias locais e regionais são obrigadas a recolher. Em 1998, no
Reino Unido, foram adoptados oito princı́pios de base para a
definição das normas sobre a divulgação de dados pessoais.
Também devem ser desenvolvidos princı́pios semelhantes nos
restantes paı́ses da Europa para tranquilizar os cidadãos sobre
o modo como a informação está a ser utilizada.

9.2.
Se as considerações de privacidade precisarem de ser
sacrificadas quando um organismo privado tem que intervir
no interesse público, é preciso proceder à divulgação de
informações pessoais com extrema cautela e segundo processos rigorosos.
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10. Pergunta n.o 8

Em que medida podem os regimes de responsabilidade jurı́dica dos
diferentes Estados-Membros representar um obstáculo ao acesso ou à
exploração da informação do sector público?
10.1. Os regimes de responsabilidade jurı́dica variam entre
si, mas o Comité não considera que estas diferenças são um
obstáculo importante em termos de proporcionar o acesso à
informação pública àqueles que pretendem a ela aceder. As
normas de qualidade da informação são importantes, mas
dado que já existe legislação sobre responsabilidade jurı́dica
nos Estados-Membros, tal não vai criar dificuldades significativas em cada Estado-Membro.
10.2. No entanto, poderão surgir certas dificuldades no que
toca à responsabilidade jurı́dica a nı́vel transfronteiriço e ao
facto de os regimes de responsabilidade jurı́dica variarem
consoante os Estados-Membros, podendo isto constituir um
obstáculo ao acesso à informação pública, pois as normas
sobre responsabilidade jurı́dica podem não se aplicar no paı́s
de origem do organismo transgressor. Isto pode encorajar as
empresas que utilizam a informação a estabelecerem-se nos
Estados-Membros em que as leis sobre responsabilidade jurı́dica são menos severas. Por conseguinte, parece logicamente
necessária uma maior coordenação da legislação dos Estados-Membros no respeitante à aplicação de sanções por uso
indevido de informação do sector público por terceiros.

11. Pergunta n.o 9

Até que ponto são adequadas as polı́ticas praticadas pelas instituições
europeias em matéria de acesso e divulgação da informação?
11.1. As polı́ticas das instituições da UE são geralmente
úteis e orientadas para metas adequadas no que diz respeito ao
fornecimento e à divulgação da informação. Existe todavia
uma falta de articulação entre a UE, os Estados-Membros e as
autarquias locais e regionais em particular. Seria bem-vindo o
desenvolvimento de um sistema de informação mais integrado.
Graças à tecnologia, esta ambição é cada vez mais fácil de
concretizar. As autarquias locais e regionais também poderão
desempenhar um papel mais importante a nı́vel do fornecimento ao público de informação sobre a União Europeia, pois
constituem o nı́vel de governo mais próximo do cidadão e
devem ser incentivadas as «melhores práticas» na divulgação
da informação.
11.2. A navegação e os meios de pesquisa são sempre
passı́veis de aperfeiçoamento. Muitos dos motores de pesquisa
internos baseiam-se na procura livre de textos em vez de serem
indexados, o que pode frequentemente conduzir a uma
qualidade variável dos resultados de pesquisa, que produz
vários nı́veis de qualidade.
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12. Conclusões

12.1. Há muitos princı́pios no que respeita a acesso e
fornecimento de informação pública que o Comité apoia.
Contudo, também há questões práticas de divulgação da
informação e relacionadas com os custos que são importantes
e que precisam de ser examinadas em propostas sobre o
alargamento do acesso à informação do sector público. O
princı́pio de facilitar o acesso público não deve conduzir à
imposição de demasiadas cargas administrativas ou económicas às autarquias locais ou regionais.

12.2. O Comité está igualmente ciente de que, neste
domı́nio, as iniciativas destinadas a introduzir legislação
poderão ser pouco realistas e poderão provocar dificuldades
para as autarquias locais e regionais. Isto também poderá ser
contrário ao princı́pio da subsidiariedade e as autarquias locais
e regionais devem ter a possibilidade de divulgar informações
ao público na respectiva região ou localidade que satisfaçam
as expectativas locais.

12.3. Ao examinar a questão do acesso à informação do
sector público, temos que começar por examinar o tipo de
informação que o consumidor/cidadão pretende obter. Não
faz sentido criar um sistema pesado e burocrático quando se
verifica uma procura limitada de acesso à informação.

12.4. Seria possı́vel criar legislação a nı́vel europeu sobre
as questões abordadas no Livro Verde, mas há outros modos
de aumentar o acesso à informação do sector público, que
poderiam garantir nı́veis mais elevados de acesso do que a
legislação que ficaria necessariamente situada apenas ao nı́vel
do «mais baixo denominador comum». Em particular, o
Comité apreciaria iniciativas a favor de um plano de grande
envergadura de desenvolvimento das «melhores práticas» no
fornecimento de informação do sector público. O Comité
gostaria de colaborar com a Comissão para examinar maneiras
de tornar isto uma realidade.

12.5. O acesso à informação está sempre a melhorar, há
cada vez mais acesso por parte dos particulares à Internet, mas
ainda subsistem dificuldades para aqueles que não têm este
tipo de acesso e coloca-se a questão de como fazer chegar a
informação pública às pessoas que não têm computador.

12.6. A velocidade das transformações que se verificam na
indústria da informação e das comunicações significa que a
Comissão vai ter que rever a problemática da informação
pública numa base regular para garantir que está a acompanhar
os progressos no campo legislativo e tecnológico. O Comité
está impaciente por desempenhar um papel completo e
positivo nestes debates futuros.
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13. Recomendações
13.1. O Comité entende que a Comissão deve aprofundar
as suas consultas directamente junto das autarquias locais e
regionais, por intermédio do Comité, para examinar o papel
dos governos locais no fornecimento de informação do sector
público. O Comité propõe que sejam seleccionadas nos
Estados-Membros um certo número de autarquias locais e
regionais «piloto» para formarem uma «task force» encarregada
de examinar duas questões: em primeiro lugar, de que modo
os princı́pios de acesso podem ser transpostos para a realidade,
e em segundo lugar, como poderá ser conseguida uma maior
harmonização a nı́vel do fornecimento da informação, e para
disso informar a Comissão.
13.2. O Comité considera que, em virtude do importante
papel desempenhado pelos poderes locais e regionais no
âmbito da informação do sector público, quaisquer propostas
que a Comissão tencione efectivamente apresentar para promover o acesso público à informação pública, devem prever a
participação do Comité numa fase o mais precoce possı́vel do
respectivo programa legislativo.
13.3. A divulgação das «melhores práticas» a nı́vel da
divulgação da informação pública é vital. O Comité congratular-se-ia com mais iniciativas da Comissão que possibilitassem
às autarquias locais e regionais garantir que os seus cidadãos
fossem melhor informados.
13.4. O Comité apoia iniciativas a favor de uma estrutura
de informação mais coerente nos Estados-Membros para
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fomentar o diálogo entre as instâncias governativas a nı́vel
local, regional e nacional. O Comité gostaria que fossem
incentivados planos que permitissem aos «web-masters» locais
introduzirem informações, para garantir que a informação
facultada pelo sector público, qualquer que seja o nı́vel de
governo, é actual e importante.
13.5. O Comité das Regiões espera que, após a apresentação
de relatório pelas autarquias-«piloto», a Comissão Europeia
elabore algumas directrizes gerais sobre a prestação de informação do sector público.
13.6. A Comissão Europeia deveria, também, fazer esforços
no sentido de apoiar a transferência mais eficaz de informação
entre os nı́veis diferentes da administração pública, autarquias
locai e regionais incluı́das.
13.7. Devido à intensificação da divulgação de informação
através dos meios de comunicação electrónicos, é cada vez
maior a necessidade de garantir que o público receba uma
formação e educação adequadas para poder ter acesso à
informação de que precisa para o seu dia-a-dia. O Comité
propõe que a Comissão Europeia continue a chamar a atenção
dos governos dos Estados-Membros para a importância da
sensibilização do público para a utilização da tecnologia que
possibilita o acesso à informação e que, em última análise,
confere poder aos cidadãos.

Bruxelas, 17 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER
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Parecer do Comité das Regiões sobre a «Proposta de directrizes para as polı́ticas de emprego dos
Estados-Membros em 2000»
(2000/C 57/04)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a proposta de directrizes para as polı́ticas de emprego dos Estados-Membros em 2000
(COM(1999) 441 final);
Tendo em conta a decisão adoptada pelo Conselho, em 6 de Outubro de 1999, em conformidade com o
n.o 1 do artigo 265.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, de consultar o Comité das Regiões
sobre este assunto;
Tendo em conta a decisão da Mesa, de 2 de Junho de 1999, de elaborar um parecer sobre este assunto e
de incumbir a Comissão 6 «Emprego, Polı́tica Económica, Mercado Único, Indústria e PME» da preparação
dos correspondentes trabalhos;
Tendo em conta a decisão do seu Presidente, de 14 de Outubro de 1999, de designar K. Bodfish, RU, PSE,
e H. Lund, DK, PSE, relatores-gerais de um parecer sobre este tema, em conformidade com o disposto no
artigo 39.o do Regimento do Comité das Regiões;
Tendo em conta o projecto de parecer CdR 360/99 rev. 1, elaborado pelos relatores-gerais K. Bodfish,
UK, PES, e H. Lund, DK, PES;
Considerando que o Comité sublinhou por diversas vezes a importância dos aspectos locais e regionais
no quadro da Estratégia Europeia para o Emprego (a resolução sobre os pactos europeus para o
emprego (), relator: Jensen, DK, PES; o parecer sobre as directrizes para as polı́ticas de emprego dos
Estados-Membros (), relator: K. Bodfish, UK, PES, e o parecer sobre os pactos territoriais para o
emprego (), relatores: D. Efstathiadis, GR, PES, e J. Virtanen, FIN, PES),
adoptou na 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 18 de Novembro) o
parecer que se segue.
1. Antecedentes e introdução
1.1.
Na sequência da adopção do Tratado de Amsterdão,
que introduziu um novo tı́tulo sobre o emprego, decidiu-se na
Cimeira do Luxemburgo sobre o Emprego, em Novembro de
1997, que a Estratégia Europeia para o Emprego devia assentar
em quatro pilares essenciais: a empregabilidade, o espı́rito
empresarial, a adaptabilidade e a igualdade de oportunidades.
Todos os anos, é adoptado um pacote de directrizes para cada
um dos pilares, que define um certo número de objectivos
especı́ficos que os Estados-Membros devem atingir nas suas
polı́ticas de emprego. Os Estados-Membros reagem a estas
directrizes anualmente através de planos de acção nacionais
para o emprego (PAN).
1.2.
Em 8 de Setembro, a Comissão adoptou o seu «Pacote
para o Emprego», que traça as grandes orientações da UE no
domı́nio da polı́tica de emprego e da reforma estrutural dos
mercados de trabalho. O «pacote» consiste no seguinte:
— O projecto de relatório sobre as polı́ticas de emprego dos
Estados-Membros ();

(2) CdR 156/99 fin — JO C 293 de 13.10.1999, p. 70.
(3) CdR 279/98 fin — JO C 51 de 22.2.1999, p. 59.
(4) CdR 91/99 fin — JO C 293 de 13.10.1999, p. 1.

— A proposta de Directrizes para as Polı́ticas de Emprego dos
Estados-Membros em 2000 (); e
— A proposta de recomendações do Conselho sobre a
execução das polı́ticas de emprego dos Estados-Membros ().
1.3.
O Conselho Europeu debaterá das directrizes para as
polı́ticas de emprego e concluirá as suas deliberações na
Cimeira de Helsı́nquia, em 11 e 12 de Dezembro de 1999.
1.4.
O presente parecer destina-se a pôr a claro a posição
do Comité quanto à importância do papel das autarquias locais
e regionais a nı́vel do emprego; apontar vias, no âmbito das
directrizes, que permitam traduzi-lo na prática; sugerir que as
autarquias locais e regionais tenham a possibilidade de participar na preparação das respostas de cada Estado-Membro; e
levar até à Cimeira de Helsı́nquia de 11 e 12 de Dezembro de
1999 o apelo a um maior reconhecimento do papel das
autarquias locais e regionais.

(5) SEC(1999) 1386 final.
(6) COM(1999) 441 final.
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2. Observações na generalidade

2.1. Estratégia Europeia para o Emprego
2.1.1. O Comité participou activamente no processo de
desenvolvimento da Estratégia Europeia para o Emprego. Em
pareceres recentes, o Comité tem sublinhado a importância
dos aspectos local e regional neste contexto. O Comité
considera que a execução das directrizes para o emprego exige
papel activo das autarquias locais e regionais. Além disso, é
importante não esquecer que as experiências a nı́vel local e
regional podem constituir uma fonte de inspiração a nı́vel
nacional e comunitário.
2.1.2. Consequentemente, em cooperação com o CMRE, o
Comité propôs uma campanha intitulada «Acções Locais a
favor do Emprego», a lançar a nı́vel europeu, para incentivar
os esforços das autarquias locais e regionais para traduzir as
directrizes em acções nas suas próprias polı́ticas. O Comité
congratula-se com o facto de a Comissão Europeia ter apoiado
esta iniciativa e com o facto de o Parlamento Europeu,
enquanto autoridade orçamental, também lhe ter dado o seu
aval.
2.1.3. No entanto, o Comité entende que ainda há lugar
para um maior reconhecimento do papel das autarquias locais
e regionais no quadro das directrizes para o emprego e da
respectiva execução pelos Estados-Membros. No presente
parecer, o foco da atenção do Comité será a proposta de
directrizes para as polı́ticas do emprego em 2000. Numa fase
posterior, o Comité gostaria de aprofundar o debate com os
Estados-Membros sobre a execução das directrizes.
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as vantagens que o envolvimento das autarquias locais e
regionais podem trazer ao processo local de criação de
emprego.
2.3.2. As autarquias regionais e locais estão na posição
única de intervirem num duplo papel de prestadores de
serviços e, em muitos casos, de grandes empregadores, o que
lhes dá um protagonismo crucial no processo de criação de
emprego. Trabalhando em parceria com parceiros locais e
grupos especialistas, as autarquias locais e regionais ajudam a
criar um ambiente promotor da criação de emprego e,
socorrendo-se de estratégias económicas locais, promovem
activamente o desenvolvimento das empresas.
2.3.3. Além disso, enquanto organismos democraticamente
eleitos e próximos dos seus cidadãos, as autarquias locais e
regionais têm, sobre as suas responsabilidades formais, a
responsabilidade acrescida de melhorar a qualidade de vida de
todos os cidadãos. Por conseguinte, as autarquias locais
promovem activamente polı́ticas que favorecem a igualdade
de oportunidades dos cidadãos mais velhos e dos grupos
desfavorecidos.
2.3.4. O Relatório Conjunto sobre o Emprego de 1999
revela que apenas alguns paı́ses descentralizaram as suas
polı́ticas activas de mercado de trabalho para o nı́vel regional
ou local. Nos casos em que assim se procedeu, os resultados
positivos indicam que todos os Estados-Membros deviam
considerar fazer o mesmo. Numa economia cada vez mais
diferenciada e global, é vital as iniciativas serem adaptadas à
medida — baseando-se num conhecimento sólido das condições das empresas regionais e locais — para poderem vingar.
Assim, os Estados-Membros devem ter mais em conta «os
aspectos locais da dimensão global» a nı́vel da elaboração e da
execução dos PAN. Conforme demonstram os exemplos
incluı́dos no Anexo, o papel das autarquias locais e regionais é
importante para os quatro pilares.

2.2. O projecto de Relatório Conjunto sobre o Emprego de 1999
2.2.1. O projecto de Relatório Conjunto sobre o Emprego
de 1999 tem por base uma análise dos relatórios de execução
dos planos de acção nacionais (PAN) de 1998 e das medidas
adoptadas ao nı́vel nacional em execução das directrizes de
emprego para 1999 apresentados pelos Estados-Membros.
Genericamente, há indicações de que os Estados-Membros têm
optado por uma filosofia de pendor mais preventivo ao
adoptar novas iniciativas de combate ao desemprego; o
relatório faz-se eco da necessidade de lidar com certas áreas-chave de acção polı́tica com mais rigor, designadamente
definindo e quantificando objectivos nacionais.

2.3. O papel das autoridades locais e regionais no desenvolvimento
e execução dos PAN
2.3.1. As autarquias locais e regionais têm um valioso papel
a desempenhar na concretização dos PAN nos Estados-Membros. Anteriores pareceres do Comité circunstanciaram

2.3.5. Muito se pode aprender com o estudo das lições
das «regiões industriais» europeias, por exemplo a «Emiglia
Romana» italiana, o Bade-Vurtemberga na Alemanha ou de
pequenos pólos como o Vale do Ave em Portugal ou
Herning/Ikast na Dinamarca. Em todas estas regiões, as
autarquias regionais e locais associaram os seus esforços e
competências aos das empresas, da comunidade e dos sindicatos, trabalhando por um interesse comum, ou seja, o desenvolvimento de centros regionais ou locais de crescimento e de
emprego, explorando as «janelas de oportunidade» que se
oferecem a todas as regiões na economia global.
2.3.6. Particular importância tiveram, por outro lado, as
iniciativas em matéria de emprego, hoje concretamente aplicadas nos 15 Estados-Membros graças aos pactos territoriais
para o emprego promovidos pela Comissão. Neste âmbito, a
Comissão apostou no papel das autarquias locais enquanto
instâncias de concertação e mediação de interesses entre os
agentes económicos, as forças sociais e os cidadãos. Tais
iniciativas têm tido, nos últimos meses, impacto positivo em
termos económicos e de emprego.
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2.3.7. O processo de apoio às iniciativas locais começa,
obviamente, pela integração da dimensão regional e local
no miolo das directrizes relevantes, para que os PAN e,
consequentemente, os polı́ticos, tenham em conta as autarquias locais e regionais. Por este motivo, considera-se que importa
recomendar aos Estados-Membros a inclusão de representantes
das regiões e das autarquias locais nas comissões nacionais
incumbidas da elaboração dos planos nacionais de emprego e
da respectiva aplicação.

2.4. Recomendações em matéria de execução das polı́ticas de
emprego dos Estados-Membros
2.4.1. Pela primeira vez, a Comissão propôs ao Conselho
de Ministros emitir recomendações a cada Estado-Membro
sobre as respectivas polı́ticas de emprego. Estas recomendações
foram elaboradas com base em análises comparativas dos
desempenhos dos Estados-Membros e das falhas de maior
importância na execução das directrizes de 1998 e na activação
das directrizes de 1999.
2.4.2. O Comité aceita o princı́pio de o Conselho fazer
recomendações aos vários Estados-Membros relativamente ao
respectivo desempenho. Aos Estados-Membros terá, contudo,
de ser proporcionada a flexibilidade que lhes permita serem
criativos no desenvolvimento das polı́ticas de emprego, não se
aceitando que possam ser empurrados pelo Conselho para
uma linha de acção determinada. O CR pronuncia-se por que
se deixe folga suficiente para modalidades de fomento regional
e se viabilizem actividades regionais e locais que consigam dar
ocupação acorde a todos os grupos marginalizados.

2.5. Directrizes para as polı́ticas de emprego em 2000
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2.5.4. Os temas da educação e da formação debatidos nas
directrizes 7 e 8 fazem parte das competências legais de muitas
autarquias locais e regionais dos Estados-Membros. Muitas
autarquias estão a abordar activamente a questão do abandono
precoce da escolaridade e também adoptaram medidas para se
adaptarem à sociedade da informação.

2.5.5. O Comité apoia as alterações feitas à directriz 8
para o próximo ano, mas preocupa-se com alguns aspectos
adicionais. Inicialmente, vão implicar mais custos para cumprir
o objectivo em termos de formação de professores e de
equipamento e, em segundo lugar, vão implicar deveres
adicionais para os professores, no impedir que os estudantes
tenham acesso a páginas inconvenientes da Internet. Por
conseguinte, embora se acolha com entusiasmo, poderão
existir limitações à realização deste objectivo.

3. Observações na especialidade: Alterações propostas às
directrizes para as polı́ticas do emprego em 2000

3.1. Reconhecimento do papel das autarquias locais e regionais no
apoio às PME — Directriz 11

3.1.1. No seu papel de facilitadores da criação de emprego,
as autarquias locais e regionais facultam um certo número de
serviços de apoio às PME. Estes serviços incluem consultoria e
orientação, a disponibilização de instalações (incluindo a
gestão de espaços de trabalho para novas empresas), a
concessão de subsı́dios, e a coordenação entre as polı́ticas
empresariais e o desenvolvimento económico mais vasto e as
estratégias de inserção social.

2.5.1. A Comissão propôs algumas modificações de somenos à letra das directrizes, em domı́nios que lhe parecia
deverem ter sido tratados com mais rigor pelos Estados-Membros.

3.1.2. Para que as directrizes reflictam este papel, o Comité
propõe inserir o seguinte no final da directriz 11:

2.5.2. O Comité congratula-se com estas pequenas modificações, porquanto são promotoras da integração de grupos
potencialmente desfavorecidos e da formação e reciclagem no
sector da tecnologia da informação. Conforme foi referido, o
seu papel de prestador de serviços e de empregador dá a este
sector a oportunidade única de aplicar estas directrizes.

«Em matéria desta formação e apoio e da eliminação de
obstáculos ao trabalho independente que dependam do
âmbito das respectivas funções ou actividades ou sejam
para elas relevantes, o papel e responsabilidade especı́ficos
das autarquias locais e regionais e dos parceiros sociais
carece de maior reconhecimento e apoio.»

2.5.3. Estas actividades podem ser demonstradas em relação
à directriz 4, em que as autarquias locais incentivam activamente a participação de cidadãos mais velhos, especialmente a
nı́vel da aprendizagem ao longo da vida. Um parecer anterior
do Comité () explica claramente o papel que as autarquias
locais poderão desempenhar, e podem continuar a desempenhar, no apoio aos cidadãos mais velhos.

3.2. O papel das autarquias locais e regionais na promoção da
criação de emprego — Directriz 12

(1) COM(1999) 445 final.

3.2.1. A directriz 12 foi sujeita a revisão substancial. O
Comité entende que a posição única das autarquias locais
e regionais não é suficientemente representada no texto
proposto.
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A directriz proposta reza assim:

«Promoverão meios de explorar cabalmente as possibilidades oferecidas pela criação de emprego à escala local e na
economia social, em especial nas novas actividades ligadas
às necessidades ainda não satisfeitas pelo mercado, analisando — no intuito de os reduzir — os obstáculos que as
limitam. Neste aspecto, deverá ser devidamente reconhecido e apoiado o papel especial e a responsabilidade dos
parceiros regionais e locais, assim como o dos parceiros
sociais. Haverá, ainda, que explorar integralmente o papel
dos serviços públicos de emprego na identificação das
oportunidades locais de emprego e na melhoria do funcionamento dos mercados de trabalho locais ().»

3.2.3. A directriz 12 de 1999 fazia referência especı́fica a
que «deverá ser tomado em consideração o papel especial das
autarquias locais e dos parceiros sociais». O Comité considera
necessário explicar claramente o papel fundamental das autarquias locais e regionais, o qual, devido às suas tarefas
especı́ficas e responsabilidades polı́ticas gerais, diverge fundamentalmente dos papéis desempenhados por outros agentes
locais e regionais. Assim, o CR poderia propor o seguinte texto

revisto:
«Promoverão meios de explorar cabalmente as possibilidades oferecidas pela criação de emprego à escala local e na
economia social, em especial nas novas actividades ligadas
às necessidades ainda não satisfeitas pelo mercado, analisando — no intuito de os reduzir — os obstáculos que as
limitam. Neste aspecto, deverá ser devidamente reconhecido e apoiado o papel especial e a responsabilidade das
autarquias regionais e locais e dos respectivos parceiros
regionais e locais, assim como o dos parceiros sociais.
Haverá, ainda, que explorar integralmente o papel dos
serviços públicos de emprego, actuando em parceira com
as autarquias locais e regionais, na identificação das
oportunidades locais de emprego ao nı́vel local e na
melhoria do funcionamento dos mercados de trabalho
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orientação profissional e na criação de serviços de acompanhamento e apoio às iniciativas de desenvolvimento local que
tenham prioritariamente em conta o impacto positivo no

emprego.
3.3. As autarquias locais e regionais enquanto empregadores —
Directriz 20
3.3.1. No seu papel de empregadores, e por vezes de
grandes empregadores, as autarquias locais e regionais têm a
responsabilidade, perante todos os cidadãos, de se promoverem como empregadores que oferecem igualdade de oportunidades de emprego, garantindo assim que a composição da
autarquia reflicta a comunidade que serve. As autarquias locais
e regionais têm experiência de aplicação deste princı́pio
de igualdade na sua qualidade de grandes empregadores;
consequentemente, o Comité gostaria de propor mais uma
alteração à directriz 20 como segue:
3.3.2. Adite-se no final da directriz 20 o seguinte:
«Os Estados-Membros devem concluir acordos conjuntos
com as autarquias locais e regionais, em virtude da sua
experiência de grandes empregadores, relativamente ao

seguimento a dar a esta directriz e à sua aplicação.»
3.4. Participação directa dos governos locais e regionais na produção
de PAN — Directriz adicional
3.4.1. Conforme foi indicado em relação a determinadas
directrizes supra, é preciso que os Estados-Membros reconheçam e apoiem o papel e a responsabilidade especiais das
autarquias locais e regionais, e dos parceiros sociais, na
realização de algumas destas actividades. Para tal efeito, o
Comité gostaria de propor uma directriz adicional:
«23. Os Estados-Membros devem convidar os órgãos de
poder local e regional, bem como os parceiros sociais, a
elaborarem os planos de acção nacionais para o emprego
ou a participarem directamente na preparação e execução

dos mesmos.»
locais ().»
3.2.4. A parceria entre autarquias regionais e os serviços
públicos de emprego não é menos necessária na preparação
de intervenções e medidas de polı́tica activa e promoção do
emprego, na definição e aplicação de planos de inserção e de

4. Recomendação para a Cimeira de Helsı́nquia
4.1.
O CR pode demonstrar que as autarquias locais e
regionais têm posto activamente em prática a Estratégia

(1) CdR 442/98 fin — JO C 374 de 23.12.1999, p. 36.
(1) Não existindo a esta data versão portuguesa da directriz modificada, a versão portuguesa da parte da redacção que corresponde à
modificação é da responsabilidade dos Serviços de Tradução do

Europeia para o Emprego a nı́vel local e continuam nesta via.
4.2.
O papel único das autarquias locais e regionais, por
serem os órgãos democraticamente eleitos que estão próximos
dos cidadãos, e enquanto empregadores e prestadores de
serviços, habilita as autarquias a promoverem e participarem
em actividades relativas ao emprego dos cidadãos mais velhos
e à igualdade de oportunidades entre os homens e as mulheres
e dos grupos desfavorecidos, aumentando a respectiva credibi-

29.2.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 57/21

lidade.
4.3.
O Comité insta novamente com os governos nacionais
para reconhecerem e incluı́rem formalmente as autarquias
locais e regionais no desenvolvimento e execução dos PAN.
Insta para que a Cimeira de Helsı́nquia e o Conselho acrescentem este elemento às directrizes sobre o emprego. Insta
igualmente com os membros do Parlamento Europeu para

que acolhem o papel desempenhado pelas autarquias locais e
regionais, nomeadamente na promoção de polı́ticas de promoção do emprego. Por outro lado, é importante que os PAN
contemplem as acções conduzidas pelas autarquias regionais e
locais nesse sector, não devendo apenas conter as prioridades

aderirem a este apelo.
4.4.
O Comité prezaria a oportunidade de debater com
a Comissão o contexto, os antecedentes e a lógica das

dos governos nacionais.
5.3.
O CR propôs uma campanha de «Acções Locais para o
Emprego» que vai incentivar, a nı́vel europeu, as actividades
das autarquias locais e regionais a nı́vel da concretização dos

recomendações que se propõem ao Conselho de Ministros.
5. Conclusões
5.1.
O CR mantém o apelo à associação activa das autarquias locais e regionais ao desenvolvimento e execução dos PAN.
Com efeito, a participação das autoridades locais e regionais
no desenvolvimento e execução dos PAN é essencial, tendo
em consideração a importância dos co-financiamentos com
que contribuem.
5.2.
O CR propôs determinadas alterações às directrizes,

PAN.
5.4.
O CR aceita o princı́pio da apresentação de recomen-

dações aos Estados-Membros sobre as polı́ticas de emprego.
5.5.
O Comité insta com a Cimeira de Helsı́nquia e o
Conselho para apoiarem o papel e a participação das autarquias

locais e regionais nos PAN.
Bruxelas, 18 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER
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ANEXO
ao parecer do Comité das Regiões
Empregabilidade
O governo dinamarquês decidiu (por lei) que cada uma das 275 autarquias locais do paı́s fosse obrigada a constituir
comités incumbidos de combater o desemprego e de prevenir a exclusão social. Estes comités integram as autarquias
locais, os parceiros sociais e outros actores relevantes do mercado do trabalho. Isto, numa tentativa de responsabilizar
todos os actores relevantes para este importante desafio.
Espı́rito empresarial
O espı́rito empresarial é um domı́nio em que as empresas encontram muitos obstáculos a vários nı́veis da
administração. As autarquias locais em Itália adoptaram iniciativas para obviar a alguns destes obstáculos através do
programa «Balcão Único», promovido pelo Municı́pio de Catania e posteriormente instituı́do em todos os concelhos
por legislação nacional. O governo italiano empenhou-se na desregulamentação e simplificação de 122 processos
constantes de mais de 400 disposições administrativas. Através do projecto «Investi a Catania», foram apresentados
252 projectos, que tiveram como resultado a criação de 1 700 novos empregos.
Adaptabilidade
No Reino Unido, as autarquias locais não podem participar directamente em projectos que proporcionem
oportunidades de colocação de desempregados. A autoridade metropolitana de Sandwell, nos West Midlands,
desenvolveu, em cooperação com os serviços de emprego, um projecto, ao abrigo do qual se identificam, na
autarquia, vagas que um desempregado tenha uma boa possibilidade de conseguir ocupar com base no mérito. Estes
lugares ficam disponı́veis durante seis meses. É designado um coordenador encarregado de dar apoio à pessoa
seleccionada para o cargo e ao pessoal existente. A autarquia projecta que, recorrendo ao FSE, se possam financiar
mais 20 lugares durante os próximos três anos.
Igualdade de oportunidades
Tendo sido solidamente introduzida no Tratado a base legal da igualdade de oportunidades, os governos nacionais
têm apresentado várias propostas e quadros legais em matéria de acolhimento das crianças, contudo aplicados pelas
autarquias locais. As autarquias locais finlandesas gastam cerca de 1 300 milhões por ano para que todas as crianças
de menos de 7 anos tenham direito a um lugar, a tempo inteiro, numa creche ou jardim infantil municipal e para
que as crianças que frequentam a escola tenham direito a uma refeição quente grátis por dia. Estas iniciativas
permitiram que tanto os pais como as mães mantivessem os seus respectivos empregos.
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Parecer do Comité das Regiões sobre «Como encorajar a competitividade das empresas europeias
face à mundialização»
(2000/C 57/05)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a comunicação da Comissão «Como encorajar a competitividade das empresas europeias
face à mundialização» (COM(1998) 718 final);
Tendo em conta a decisão da Comissão Europeia, de 25 de Janeiro de 1999, de consultar o Comité das
Regiões sobre esta matéria, em conformidade com o artigo 198.oC, primeiro parágrafo, do Tratado que
institui a Comunidade Europeia;
Tendo em conta a decisão da sua Mesa de 10 de Março de 1999, conforme ao n.o 4 do artigo 198.oC do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, de elaborar um parecer sobre o tema e de incumbir a
Comissão 6 «Emprego, Polı́tica Económica, Mercado Único, Indústria e PME» da preparação dos
respectivos trabalhos;
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 134/99 rev. 1) adoptado pela Comissão 6 em 27 de Setembro
de 1999 (relator: J.-L. Joseph, F/PES),
adoptou, na sua 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 18 de Novembro),
por unanimidade o seguinte parecer.
1. Introdução
1.1.
O Comité das Regiões congratula-se com a iniciativa
tomada pela Comissão de tentar, através da comunicação em
apreço, dar corpo e definir os meios de acção relativamente às
questões da competitividade europeia, no contexto actual da
mundialização rápida das economias. Importa, nesta altura,
abrir o debate sobre os instrumentos a adoptar para passar da
palavra à acção e o CR deseja dar a sua contribuição.
1.2.
O nı́vel comunitário é sem qualquer dúvida o mais
pertinente para aplicar as polı́ticas e os instrumentos adequados, sempre sob condição de permitir a aplicação tão frequente
quanto necessária do princı́pio de subsidiariedade a cada um
dos nı́veis nacionais e locais. Não obstante, a noção de
competitividade, embora pareça ter uma significação clara
quando se trata de empresas, torna-se difı́cil de definir e
mesmo ambı́gua a partir do momento em que se pretenda
dar-lhe uma dimensão territorial.
1.3.
A internacionalização das economias é um facto
inevitável. A questão neste momento não é de saber se esta é a
melhor das vias do desenvolvimento económico e social, mas
sim de tentar posicionar da melhor maneira possı́vel o
conjunto da União Europeia no mundo de amanhã. Um tal
objectivo não poderia ser reduzido à simples dimensão de um
posicionamento económico medido em termos de parcelas do
mercado. Cumpre responder, num contexto mais amplo, às
aspirações dos cidadãos europeus em termos do nı́vel e da
qualidade de vida, de inscrever a Europa numa perspectiva de
desenvolvimento sustentável, de preparar para as gerações
vindouras um enquadramento de vida próspero, de respeito
pelos direitos do Homem e do ambiente, de paz e de
intercâmbio com todos os povos do planeta.

1.4.
O Comité das Regiões manifesta, entretanto, a sua
surpresa quanto à apreciação muito negativa expressa na
comunicação sobre a posição da Europa e das empresas
europeias face à mundialização. Um balanço objectivo dos
pontos fracos e fortes da Europa é sem dúvida necessário para
um debate sobre as orientações e meios a adoptar. Mas se o
diagnóstico avançado pela Comissão analisa correctamente as
fraquezas da situação europeia, não deixa de ser omisso quanto
aos aspectos positivos do potencial europeu e ao sucesso do
«modelo europeu» que permitiu a construção de uma Europa
unida e solidária. Pelo contrário, a referência constante ao
sucesso do «modelo americano» oculta o facto de que um tal
modelo comporta igualmente desvantagens (desigualdade e
pobreza crescentes, criminalidade, etc.) e que um modelo de
desenvolvimento inclui em si mesmo referências ideológicas,
históricas, culturais, etc., e não pode ser encarado como
inteiramente independente do meio em que surgiu. Evidentemente que não se deve excluir a possibilidade de procurar
nesse modelo, tal como noutros, uma fonte de inspiração para
definir vias de acção eficazes. Assim, por exemplo, o modelo
japonês contribuiu, a certa altura, para a definição dos grandes
programas europeus de investigação cooperativa. O que
importa definir é uma via europeia, qualquer que ela seja, para
prosseguir e conseguir a construção de uma Europa justa e
forte e para contribuir para o sucesso das suas empresas no
mercado mundial.

1.5.
Neste quadro, a construção do Mercado Único europeu,
ainda que a sua conclusão não seja efectiva (serviços, propriedade intelectual), representa um primeiro sucesso. O Mercado
Único constitui hoje o maior mercado interno do mundo,
sendo unanimemente concedido que as dimensões do mercado
dos Estados Unidos foram e continuam a ser um factor
determinante na construção da competitividade americana.
Quanto ao balanço da investigação cooperativa europeia,
embora contenha fraquezas, nem por isso é negativo. Esse
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modelo, baseado na conjugação e na complementaridade dos
programas-quadro e dos fundos estruturais, logrou reforçar
tanto a competitividade como a coesão económica e social
europeias (1).
1.6.
Finalmente, importa notar que qualquer análise deve
ter em conta o facto de que nos encontramos no contexto de
um processo histórico, tanto no que respeita à construção
europeia como à mundialização. Para uma como para a outra
estes processos não podem ser considerados terminados. Isso
significa, em particular, que as caracterı́sticas de funcionamento da economia mundial não são determináveis de uma vez
para sempre. As regras do jogo não são fixas nem determinadas. Cabe à Europa saber influir na sua formulação e moldá-las
a seu favor (2). A comunicação da Comissão sublinha a
importância das negociações sobre o comércio internacional e
sobre os IDI (investimentos directos internacionais), tanto
em curso como futuros. Trata-se efectivamente de uma
preocupação de primeira ordem, mas a construção de um
sistema económico mundial não pode resumir-se unicamente
à dimensão do comércio internacional, enquadrada numa
doutrina de comércio livre. É preciso reflectir mais demoradamente sobre os meios de permitir à Europa assumir uma
posição de força, preservando embora as suas especificidades
e a sua diversidade. É por isso que a Europa dos municı́pios e
das regiões é um dado incontornável de uma abordagem
europeia da competitividade.

2. Competitividade, construção europeia, coesão económica e social
2.1.
O Comité das Regiões constata que a noção de
competitividade não tem o mesmo significado se aplicada a
uma empresa e a um território (Europa, Estados-Membros,
regiões). Se a nı́vel da empresa a competitividade consiste na
sua capacidade de entrar em concorrência num dado mercado
(local, nacional, europeu, mundial), a noção torna-se menos
nı́tida a partir do momento em que se trata de a definir à escala
não já de uma empresa mas de um território. Por outro lado,
num contexto de mundialização, as questões relacionadas com
as dimensões afiguram-se especialmente delicadas, tal como
a Comissão muito judiciosamente constata. Três nı́veis de
abordagem do problema merecem aqui um exame mais
detalhado.
2.2.
Em primeiro lugar, a relação entre a competitividade
das empresas e a competitividade territorial é uma questão
delicada. A pertinência dessa relação é indispensável para se
compreender em que medida a construção polı́tica da União
Europeia está relacionada com a competitividade das empresas
europeias e para conceber uma polı́tica de encorajamento da

(1) Vd. p. ex. M. Sharp, Competitiveness and cohesion — are the two
compatible?», Research Policy 27 (1998), pp. 569-588.
(2) É este nomeadamente o papel das grandes estratégias de alianças
industriais. Cf., p. ex., M. Delapierre e L. K. Mytelka, «The alliance
strategies of European firms in the information technology
industry and the role of ESPRIT», Journal of Common Market
Studies, vol. XXVI, n.o 2, Dezembro de 1987.
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sua competitividade. Esta relação revela-se tanto mais complexa quanto muitas empresas são estabelecimentos plurais e
exercem a sua actividade num espaço económico que em geral
não coincide com as fronteiras do território em questão.

2.3.
Em seguida, segundo a escala geográfica considerada
(Europa, Estados-Membros, regiões), o conteúdo e o sentido
da noção de competitividade não se definem de maneira
idêntica, nem mesmo compatı́vel, com o enquadramento
geográfico e polı́tico. Assim, uma região poderá tentar atrair
investimentos estrangeiros geradores de emprego, eventualmente como contraponto da coesão de um potencial industrial
nacional, ou mesmo europeu, num dado sector. A mundialização desafia as fronteiras espaciais e os circuitos de coerência
produtiva já não se conformam à escala das circunscrições
polı́ticas.

2.4.
Finalmente, coloca-se a questão da nacionalidade, ou
melhor do carácter europeu das empresas. Qual o critério que
permite considerar uma empresa como europeia: nacionalidade do capital, sede da administração, nacionalidade dos
membros da gestão, implantação geográfica dos estabelecimentos? É evidente que nenhum destes critérios permite
responder satisfatoriamente à questão. Em que medida se pode
afirmar que uma empresa de origem estrangeira que, através
das suas filiais, gera emprego, paga impostos e tem de modo
geral um impacto na Europa é menos europeia do que uma
empresa de origem europeia cuja competitividade se estriba na
actividade das suas filiais nos Estados Unidos ou na Ásia?

2.5.
Por outro lado, é igualmente importante notar que as
questões da concorrência e da competitividade das empresas
à escala intra-europeia participam na construção de uma
competitividade europeia externa. Do mesmo modo, as empresas europeias que competem no mercado europeu podem
igualmente encontrar-se em situação de concorrência nos
mercados extra-europeus.

2.6.
O Comité das Regiões reconhece que são bem-fundadas
numerosas definições de competitividade que têm em comum
o privilegiarem o objectivo da manutenção e da melhoria do
nı́vel de vida e do bem-estar dos cidadãos. Assim, a OCDE
define competitividade como a faculdade das empresas, dos
sectores económicos, das regiões, dos Estados e das regiões
supranacionais de criar um rendimento relativamente elevado
e de atingir um nı́vel elevado de emprego ao mesmo tempo
que estão expostos à concorrência internacional. O Comité das
Regiões insiste todavia na ideia de que a competitividade
regional deve ter como objectivo essencial contribuir para a
criação de emprego a longo prazo e favorecer um desenvolvimento económico sustentável. O CR partilha do ponto de vista
dos peritos do Grupo Consultivo sobre a Competitividade, os
quais recordam que certos objectivos mais especı́ficos, tais
como o crescimento da rendibilidade ou das parcelas de
mercado mundiais, devem ser considerados como subordinados ao objectivo fundamental da criação de uma economia de
forte valor acrescentado, oferecendo um elevado nı́vel de
emprego. Deste modo não é possı́vel falar de escolha entre
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competitividade e coesão social. As tensões existentes respeitam ao modo de efectuar os ajustes necessários e o respectivo
calendário (1).

2.7.
Estas observações levam a insistir na importância de
não esquecer que tais objectivos de competitividade não
podem ser considerados senão na condição de assegurar a
constituição, a evolução e a consolidação de sistemas produtivos aos diferentes nı́veis geográficos em causa, os quais sejam
simultaneamente sustentáveis e susceptı́veis de criar riqueza e
de permitir a conservação de uma parte substancial da mesma.

2.8.
Por outro lado, os princı́pios subjacentes à construção
europeia pressupõem que a persecução destes objectivos
suceda em compatibilidade com o reforço da coesão económica e social à escala comunitária. Dito de outro modo, que o
sucesso das regiões que ganham não se construa em detrimento
das regiões que perdem (2). Convém também recordar aqui que
as disparidades internas na União Europeia não traduzem
somente uma diversidade de nı́veis e de modos de vida,
mas engendram igualmente o risco de uma concorrência
intra-europeia para lá do que seria desejável, a saber, o
«dumping» económico e social.

2.9.
Finalmente, o modelo europeu, notavelmente na sua
dimensão social, não deve ser considerado como um inconveniente, um constrangimento com o qual é necessário viver.
Por um lado, o modelo participa dos valores da sociedade
europeia e importa por isso defendê-lo (não opor a economia
à sociedade). Por outro, a comunicação da Comissão tem
absoluta razão quando o considera como uma fonte de
competitividade a longo prazo: a mobilização de trabalhadores
qualificados, motivados e produtivos será cada vez mais a
chave de uma competitividade de longo prazo baseada na
inovação e na qualidade.

2.10. Assim, num contexto em que a mundialização constitui uma dinâmica irrefragável, importa ser competitivo para
preservar, eternizar e contrafortar o modelo europeu. Importa
ser competitivo para construir uma Europa perene, sustentável,
que tenha o seu lugar no mundo de amanhã, onde seja possı́vel
viver bem, onde haja prosperidade e coesão social ao invés de
desemprego, exclusão, disparidades crescentes, pobreza e
insegurança. Deste modo, a competitividade deve ser considerada como um meio e não como um fim.

(1) A. Jacquemin e L.R. Pench (eds.), «Pour une compétitivité européenne — Rapports du Groupe consultatif sur la Compétitivité», De
Boeck Université, 1997, p. 9.
(2) G. Benko e A. Lipietz, «Les régions qui gagnent», Presses Universitaires de France, 1992.
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3. Internacionalização, comércio livre, crescimento e
desenvolvimento sustentáveis

3.1.
O crescimento do comércio internacional deve ser
considerado uma fonte essencial do crescimento e da prosperidade na Europa? É difı́cil admitir tal equação. Ainda que a
correlação seja incontestável, as fontes do crescimento situamse a nı́veis distintos: polı́ticas macro-económicas e estabilidade
monetária, construção do grande mercado interno, progressos
cientı́ficos e técnicos, educação e desenvolvimento cultural,
protecção do ambiente, melhoramento das infra-estruturas e
das organizações económicas, sociais, produtivas, etc. Neste
sentido, a mundialização deve ser considerada não tanto como
fonte mas muito mais como um modo de crescimento ao
tornar possı́vel o alargamento dos mercados. A este respeito
devem ser feitas três observações essenciais.

3.2.
Em primeiro lugar pode constatar-se um crescimento
mais marcado do comércio intra-sectorial do que do comércio
inter-sectorial. Este facto estatı́stico significa que não há um
aprofundamento de uma especialização internacional baseada
numa lógica de vantagens comparativas, mas sim um alargamento dos espaços pertinentes. A organização industrial
constrói hoje em dia os seus circuitos de coerência a uma
escala internacional através de efeitos de concorrência e de
complementaridades entre empresas de várias nacionalidades.
Os graus e os modos desta organização transnacional das
indústrias variam de maneira importante de um sector para
outro, de um domı́nio de actividade para outro. A divisão
internacional do trabalho é assim, antes de mais, o resultado
de vantagens construı́das pela conjunção das estratégias de
lançamento e desenvolvimento das empresas e pelas dinâmicas
territoriais de construção de recursos às diferentes escalas
(local, regional, nacional, comunitária).

3.3.
Em segundo lugar, uma parte importante do comércio
internacional é constituı́da pelo comércio intra-empresas. Este
facto evidencia o papel das empresas multinacionais na
construção de um sistema de economia mundial, ainda que as
decisões polı́ticas em matéria de desregulamentação e de
privatização, de redução das pautas aduaneiras e de regulamentação internacional da concorrência tenham também tido um
papel decisivo. Esta questão remete necessariamente para a da
articulação entre competitividade das empresas e competitividade territorial e para a definição do que se convencionou
chamar «empresa europeia».

3.4.
Finalmente, embora certos produtos ou certas normas
tenham adquirido um incontestável carácter mundial, o sistema económico mundial continua a construir-se com abordagens diferentes relativas a uma diferenciação dos produtos em
função dos gostos e normas de consumo, a sistemas de
inovações que se baseiam em potenciais territoriais especı́ficos
e diferenciados ... A mundialização não significa uma homogeneização do mundo e o papel da Europa passa também pela
contribuição das suas especificidades e pela preservação das
suas diferenças.
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3.5.
Dito isto, o Comité das Regiões recorda que, apesar de
a mundialização ser em geral reconhecida como um facto
positivo, a repartição dos benefı́cios desse facto é frequentemente desigual e potencialmente flutuante. «De acordo com
as teorias económicas recentes, um crescimento económico
sustentável a longo prazo e a redução das diferenças de
rendimentos entre paı́ses estão relacionados com os efeitos da
acumulação do capital, tanto fı́sico como humano, fenómeno
que é por sua vez afectado pelo comércio internacional» (1).
Por outras palavras, estando a competitividade baseada na
existência e no desenvolvimento de termos de comércio
favoráveis, logo desiguais, ela é por natureza fonte de assimetrias. De resto é significativo que se os termos do comércio da
Europa com os Estados Unidos e o Japão são globalmente
desfavoráveis, em compensação revelam-se globalmente favoráveis com os paı́ses terceiros, ou seja, em grande parte com
os paı́ses menos desenvolvidos.
3.6.
À escala comunitária, segundo o relatório de 1998
sobre «A competitividade da indústria europeia», o nı́vel de
vida na Europa, medido pelo PIB per capita em paridades de
poder de compra, é 33 % inferior ao dos Estados Unidos e
13 % inferior ao do Japão. Além disso, a distribuição desse
poder de compra no interior da União Europeia revela uma
importante dispersão, com um factor multiplicador de 1 a 2,6
entre os Estados-Membros e um factor de 1 a 4,5 da mais
pobre à mais rica das regiões europeias. Por outro lado, o
contraste das disparidades regionais é incontestavelmente mais
marcado nos paı́ses que se encontram acima da média europeia
do que nos que se encontram abaixo da mesma média (2).
3.7.
Ainda no plano comunitário, os indicadores globais de
crescimento ocultam grandes assimetrias. A construção do
Mercado Único favoreceu um crescimento do comércio intra-sectorial, com uma parcela mais volumosa para os produtos
diversificados em termos de preço e qualidade, ao passo que a
parte dos produtos semelhantes se manteve estável. Esta
evolução traduz modos de especialização diferentes que privilegiam, por um lado, o topo de gama, com concepção,
investigação, desenvolvimento e publicidade e, por outro lado,
o nı́vel mais baixo da gama, com a procura de uma redução
dos custos de produção. É certo que um paı́s pode empregar
as duas estratégias em sectores diferentes; mas se nos ativermos
aos quatro paı́ses mais industrializados da Comunidade verifica-se uma clara tendência para a especialização no topo de
gama na Alemanha, nos nı́veis médio e alto da gama na França,
no nı́vel médio no Reino Unido, ao passo que a Itália é dos
quatro o mais especializado no nı́vel mais baixo da gama e
o menos especializado no nı́vel mais elevado. A mesma
variabilidade pode ser constatada no que respeita aos investimentos estrangeiros, com uma variação de um factor de 4,5
da Itália (0,4 % do PIB) ao Reino Unido (1,8 % do PIB com
uma forte orientação extracomunitária), e no que concerne às
concentrações com uma forte variabilidade nacional, mas
também sectorial. Assim, é uma divergência maior que pode

(1) A. Jacquemin e L.R. Pench, op. cit., p. 8.
(2) M. Hannoun e C. Lelong, «Une comparaison des PIB régionaux de
l’Union européenne», INSEE Première, n.o 602, Agosto de 1998,
reimpresso in Problèmes économiques, n.o 2585, 7 de Outubro
de 1998.
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observar-se na evolução no perı́odo de 1985-1995, com uma
variação maior em redor da média. Isso significa também que
a «integração europeia parece produzir-se na coexistência de
modelos diferentes» (3).
3.8.
A questão da convergência das estruturas produtivas
esteve no cerne do processo da unificação monetária. De
maneira mais geral, coesão social e assimetrias regionais
continuam a ser questões centrais para a construção e integração europeia. O papel da polı́tica regional e dos fundos
estruturais é nomeadamente o de contribuir para a redução
das referidas assimetrias. Ao lado dos indicadores macro-económicos mais recentes que apontam para uma progressão
contı́nua no sentido da convergência, um estudo recente (4)
trouxe à evidência outras assimetrias menos visı́veis que
poderão ter consequências de vulto a longo prazo e se tornam,
por isso, preocupantes. A análise das posições nacionais no
comércio dos produtos de alta tecnologia evidencia posicionamentos vincadamente diferenciados, os quais, posto que de
pouco impacto num plano macro-económico de curto prazo,
devem no entanto ser tidos em conta seriamente numa
perspectiva dinâmica e de longo prazo da inserção europeia
na economia mundial.
3.9.
Deste modo, a Espanha, que apresentou todas as
caracterı́sticas de uma trajectória exemplar de convergência,
encontra-se, porém, numa posição vulnerável no sector dos
produtos tecnológicos, com uma balança comercial internacional, assim como europeia, que a coloca entre os paı́ses mais
deficitários, num plano semelhante aos da Grécia e de Portugal.
Este exemplo permite compreender por que, com uma parcela
de 10 % do comércio internacional, os produtos tecnológicos
conferem à UE uma vantagem global (+ 1,7 ‰) que corresponde na realidade a um posicionamento deficitário nos produtos
de gama baixa (- 2,7 ‰), compensado por um balanço positivo
na gama média (+ 1,2 ‰) e no topo de gama (+ 3,1 ‰).
3.10. O Comité das Regiões chama a atenção da Comissão
para o risco inerente a uma promoção da competitividade das
empresas europeias sem ter em conta este tipo de assimetrias,
as quais, embora patentes a nı́vel nacional, seriam sem dúvida
ainda mais marcadas se fosse possı́vel um estudo semelhante a
nı́vel regional. Uma polı́tica de competitividade pode, pelo
contrário, contribuir para aumentar essas disparidades. Ora, se
os produtos tecnológicos não representam estatisticamente
senão uma fracção do comércio internacional, a sua natureza
cumulativa e localizada, tı́pica de uma economia baseada no
conhecimento, tem efeitos muito mais profundos sobre o
crescimento a longo prazo. Afigura-se, pois, importante tomá-

(3) P.A. Buigues e A. Sapir, «L’impact du marché unique sur les grands
pays européens — The Impact of the Single Market on Large
European Conutries», Revue d’Économie Politique 109 (2), Março-Abril de 1999. Este estudo baseia-se no trabalho de avaliação
económica das consequências da aplicação do programa legislativo do Mercado Único realizado pela Comissão Europeia a partir
de 1993 e publicado em 1996 num número especial da Economie
Européenne sob o tı́tulo «Economic Evaluation of the Common
Market».
(4) L. Fontagné, M. Freudenberg e D. Ünal-Kesenci, «Haute technologie
et échelles de qualité: de fortes asymétries en Europe», documento
de trabalho CEPII, 1999 — 08, Junho, Paris.

29.2.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

los em consideração de uma maneira mais eficaz do que até
agora foi possı́vel aos fundos estruturais, a fim de evitar
uma progressiva fractura intra-europeia e uma polarização
excessiva, com base na especialização tecnológica.

4. Mundialização, competitividade e desenvolvimento
territorial
4.1.
A mundialização, conforme já foi dito, não é equivalente a uma homogeneização do mundo. Compreenderam-no
bem as empresas multinacionais que definem a sua actividade
à escala mundial de modo a tirarem partido das diferenças
tanto em termos de custo dos factores como dos recursos
especı́ficos. Não existe um modelo único e o que é válido a
nı́vel mundial é-o também a nı́vel europeu; a diversidade
constitui uma das riquezas fundamentais da Europa.
4.2.
A mundialização inscreve-se numa dinâmica de abertura e de complexificação do mundo que é por vezes designada
pelo vocábulo «globalização» e que abrange um fenómeno de
abertura recı́proca e de interpenetração tanto dos espaços
geográficos como dos espaços sectoriais. A riqueza provém da
combinação e é nesse sentido que a mundialização e a
aceleração das trocas internacionais revelam um enorme
potencial de crescimento.
4.3.
Esta dupla dimensão da globalização traduz-se de
maneira espectacular nas estratégias das empresas por:
— uma aceleração da sua actividade internacional, que não é
motivada apenas pela aproximação dos mercados mas
também pelo acesso a recursos locais especı́ficos, notavelmente de competências, proximidade de outras empresas,
efeitos de agrupamento de empresas (clusters);
— uma aceleração da sua hibridização tecnológica: penetração
em novas actividades, aquisição de empresas em sectores
novos, alianças e cooperação industrial, etc.
4.4.
Nesta dinâmica os territórios (regionais ou infra-regionais) revelam-se verdadeiros pontos de apoio do crescimento industrial, por duas vias alternativas:
— em termos de custo absoluto (fazer aqui por menos o
mesmo que noutro lugar);
— em termos de acesso a recursos especı́ficos (fazer aqui o
que não poderia ser feito noutro lugar).
4.5.
Estes dois aspectos correspondem, a nı́vel da empresa,
a duas dimensões da competitividade, de acordo com a
distinção hoje geralmente aceite entre competitividade custos
incluı́dos e competitividade custos excluı́dos. Esta distinção
corresponde igualmente a dois aspectos da estratégia empresarial entre uma visão de curto prazo baseada na produção de
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bens estandardizados e uma visão de longo prazo baseada na
diferenciação e na inovação. Estas duas perspectivas não são,
como é evidente, antagónicas e podem perfeitamente coexistir
em complementaridade.
4.6.
No plano do território, esta distinção corresponde em
si a duas abordagens, duas preocupações alternativas. A
primeira consiste em preocupar-se antes de mais com os
aspectos relacionados com o preço dos factores num dado
local. Nesta óptica, as polı́ticas públicas de ajuda à localização
visam compensar um diferencial de custo para a empresa por
comparação com um local alternativo mais atraente. Neste
contexto de concorrência territorial baseada apenas nos custos
dos factores, a consequência é frequentemente uma tentativa
de atrair as empresas para um território através de todo o tipo
de benefı́cios, o que conduz à atribuição de montantes de
ajudas públicas que atingem nı́veis muito além do razoável.
Ou, pior ainda, esta fuga para a frente justifica estratégias de
«dumping» fiscal e social que constituem neste caso, para os
territórios, uma manobra de resultado perigosamente negativo.
Uma tendência semelhante, infelizmente ainda muito frequente, favorece, da parte das empresas, comportamentos de
volatilidade e de «caça aos benefı́cios».
4.7.
A segunda abordagem, pelo contrário, coloca o acento
sobre um processo de construção territorial de recursos.
Um tal processo, auto-cumulativo, é o resultado de fortes
interacções entre as empresas situadas num mesmo território
e com o conjunto dos outros actores num ambiente de
proximidade: instituições públicas e parapúblicas, organismos
de investigação e de formação, etc. Mas esse processo raramente é de geração espontânea. Por vezes, inscreve-se num longo
processo histórico, outras vezes resulta da presença de um
pólo cientı́fico e tecnológico de alto nı́vel (Stanford para o
Silicon Valley, o MIT para Boston e a Route 128, Orsay e o
CEA para o sul de Paris, etc.), outras ainda é o resultado do
voluntarismo de um actor industrial público ou privado
poderoso (o CNES em Toulouse, a IBM em Mompilher, etc.),
pode resultar ainda de uma vontade pública deliberada (Sophia
Antipolis, Silicon Glen, etc.), etc.
4.8.
Nesta óptica, o crescimento e o desenvolvimento local
não passam apenas pela atracção de investimentos produtivos
em busca de localização, mas resultam de um apoio recı́proco
de investimentos produtivos externos (desenvolvimento exógeno) com forças territoriais de crescimento e inovação (desenvolvimento endógeno). Quanto às empresas, se o seu nomadismo é cada vez mais inerente à sua necessidade de se
tornarem globais, elas são levadas a implicar-se cada vez mais
nos territórios, a adoptar comportamentos de ancoragem
territorial.
4.9.
Do mesmo modo, reduzir a noção de competitividade
de um território à sua capacidade de atrair investimentos
produtivos, como frequentemente se faz, parece extremamente
redutor. Importa, pelo contrário, basear a competitividade na
valorização das diferenças num mundo de trocas e de interacções mais do que na referência a um modelo único que
conviria transpor. Além disso, o problema da articulação entre
competitividade das empresas e competitividade dos territórios
encontra aqui uma saı́da pela convergência de interesses
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que daı́ decorre entre empresa e território. E a questão da
«nacionalidade» da empresa perde por isso mesmo a sua
importância dado que a verdadeira questão passa a ser a da
sua «territorialidade».
4.10. Num contexto de crescimento baseado numa forte
dinâmica da inovação convém destacar o papel dos territórios
(os territórios da inovação (1)). A inovação é um processo
articulado, por vezes construı́do sobre uma multiplicidade de
eixos articulados entre si a uma escala internacional. O
economista americano Michael Porter sublinha o paradoxo da
economia contemporânea: «the enduring competitive advantages in a global economy lie increasingly in local things —
knowledge, relationships, motivation — that distant rivals
cannot match» (2) («as vantagens concorrenciais mais estáveis
numa economia global apoiam-se cada vez mais em factores
relacionados com o local — conhecimento, relações, motivação — inacessı́veis a rivais distantes»).
4.11. É por isso que o Comité das Regiões insistiu já na
importância da constituição e da consolidação de potenciais
regionais de IDT (investigação e desenvolvimento tecnológico)
e de inovação (3). A sua eficácia depende por um lado de um
efeito de «massa crı́tica» e de inter-relacionamento, da criação
de uma rede entre os principais actores num contexto de
«cultura da inovação» e de «cultura da excelência». É importante
que as colectividades locais e regionais se empenhem na
identificação dos potenciais de inovação e na prossecução do
seu desenvolvimento com o objectivo de criar novos postos
de trabalho. É igualmente desejável que a polı́tica regional da
União Europeia se preocupe explicitamente com o apoio às
acções destinadas a desenvolver uma cultura de cooperação
nos territórios regionais e locais. Mais concretamente, convém
que a UE possa dar um apoio efectivo às iniciativas de criação
de uma rede entre os actores e às iniciativas de investigação e
de inovação baseadas na valorização das competências e das
complementaridades dos actores industriais e tecnológicos,
numa base territorial (4). Além disso, seria de recomendar que
os mercados públicos pudessem desempenhar relativamente a
tais projectos um papel activo de utilizador-piloto (definição
de especificações, testes, etc.) e de garantia para a constituição
de capitais de lançamento.
4.12. Assim, o lançamento e o sucesso do Gemplus e
do pólo «cartão inteligente» («smart card») na região de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, na França, foram largamente

(1) Cf. nomeadamente o recente estudo «Boosting Innovation — the
Cluster Approach», OECD Proceedings, Paris, 1999.
(2) M.E. Porter, «Clusters and the new economics of competition»,
Harvard Business Review, Novembro-Dezembro de 1998.
(3) Projecto de parecer da Comissão 1 «Polı́tica Regional, Fundos
Estruturais, Coesão Económica e Social, Cooperação Transfronteiriça e Interregional» sobre «As iniciativas dos municı́pios e regiões
como possibilidades de acção de polı́tica regional no contexto da
concorrência europeia», CdR 108/99 rev. de 21 de Maio de 1999.
(4) A constituição desses projectos cooperativos de inovação não
deverá evidentemente excluir as cooperações externas, não locais.
A possibilidade de fazer intervir cooperações externas eficazes faz
igualmente parte dos recursos locais dado que participa do «capital
social» relacional dos agentes.
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facilitados pelo «capital confiança» de vários actores públicos.
A France Télécom, antes de mais, havia encomendado mais de
um milhão de cartões telefónicos à jovem sociedade nascida
em 1988 de uma dispersão da SGS-Thomson. Os poderes
públicos locais, como o Conselho Geral de Bouches-du-Rhône,
souberam em seguida ter um papel de cliente e de utilizador-piloto para o desenvolvimento de novas aplicações (cantinas,
saúde, etc.). Em 8 anos, a Gemplus, lı́der mundial com 43 %
do mercado, tornou-se uma empresa florescente, com um
volume de negócios de mais de 3 mil milhões de francos e
criou mais de 3 000 empregos, dos quais cerca de metade no
seu cadinho provençal.

4.13. Nestas condições, os efeitos da polarização geográfica
são inseparáveis de um movimento de individuação dos
territórios. O Comité das Regiões sublinhou já a importância
para o reforço da competitividade de «centros de excelência»
baseados na concentração sectorial e geográfica «de conhecimentos, formação qualificada e infra-estruturas técnicas e
administrativas de elevado nı́vel num sector económico com
potencialidades de futuro» (5). Mas é preciso prevenir-se contra
os riscos inerentes a uma concertação espacial excessiva. Por
um lado porque tais concentrações tendem a criar «enclaves de
economia global» isolados do seu contexto económico e social
e cujos únicos determinantes derivam da sua ligação ao nı́vel
global. Por outro lado porque essa polarização excessiva corre
o risco de reforçar os efeitos de assimetria (na produção e na
repartição da riqueza) para lá do desejável (6), entre «bolsas de
modernidade» que captariam a formação de valor acrescentado
e espaços intermédios destinados somente a áreas residenciais
e de consumo.

4.14. «Centros de excelência» desse tipo não pressupõem
um perı́metro estreito e fechado e podem assumir formas
muito diversificadas em função das especificidades e do
contexto territorial no qual se esteiam. Este fechamento menor
contribui nomeadamente para reforçar a sua articulação com
o tecido económico e social e fortalece a sua implantação e a
sua durabilidade. Notemos finalmente que estes centros de
excelência não se limitam unicamente às actividades de alta
tecnologia. Michael Porter cita exemplos de clusters nos
sectores da viticultura, do couro ou da alimentação; na Europa
podem citar-se os exemplos dos sectores italianos do vestuário
ou do mobiliário ou do centro espanhol de Elche (Valência) no
sector do calçado (7).

(5) CdR 108/99, op. cit.
(6) O economista francês François Perroux demonstrou, através do
seu conceito de «pólo de crescimento», que esses efeitos de
assimetria geravam efeitos de arrastamento para o tecido económico e tinham um papel de factor multiplicador de crescimento. No
entanto, para além de um determinado limiar de polarização,
esses efeitos de arrastamento seriam integralmente captados pelo
pólo e os efeitos de arrastamento locais seriam neutralizados.
(7) Aqui, a dimensão organizacional quer no meio rural (Prato) quer
no meio urbano (Elche) desempenha um papel fundamental para
a competitividade do território.
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5. PME, infra-estruturas e financiamento

5.1. O papel das PME na economia europeia e a importância de
reforçar a sua competitividade
5.1.1. No seu parecer de 3 de Junho de 1999 (CdR 387/99
fin) sobre o relatório BEST e a resposta da Comissão (1), o
Comité das Regiões sublinhou o quanto o papel das PME era
importante no seio da União Europeia, com cerca de 60 % do
valor total da produção e 66 % dos postos de trabalho. O CR
recordou o quanto se associava à preocupação de aumentar a
competitividade das PME, cujo espaço económico não cessa
de crescer com a mundialização das economias. Além disso,
estas empresas constituem muitas vezes a chave do desenvolvimento local e relacionam-se na maior parte dos casos principalmente com as colectividades locais e regionais. Finalmente, as
PME contribuem amiúde de maneira decisiva para a implantação territorial das grandes empresas, na medida em que
constituem um ambiente de serviços e de competências a
partir do qual estas últimas podem interagir fortemente com o
território.
5.1.2. O Comité das Regiões considera notáveis as trajectórias de PME de alta tecnologia que se colocaram em alguns
anos numa posição de liderança mundial no seu sector. Refere
no entanto que embora esse tipo de empresas deva ser objecto
de uma atenção especial devido à sua contribuição para a
dinâmica de longo prazo da indústria europeia, elas não
constituem hoje em dia senão uma proporção muito limitada
das empresas e dos postos de trabalho. Ainda que seja
claro que é necessário auxiliá-las a consolidar a sua posição
competitiva, tal não deve em caso algum suceder em detrimento das medidas necessárias ao favorecimento da competitividade da grande maioria das PME, com nı́veis tecnológicos menos
elevados e mercados geograficamente mais limitados.
5.1.3. Contribuir para melhorar a competitividade das PME
deve passar, a nı́vel das polı́ticas públicas, por uma melhoria
real do seu ambiente, tanto em termos burocráticos e de
formalidades (2) como de acesso às fontes de financiamento,
de acesso à informação e de condições de desenvolvimento à
escala internacional (exportações, cooperação transfronteiriça,
operações conjuntas internacionais, etc.). O CR apoia expressamente as propostas do relatório BEST e da Comissão sobre
esta matéria. Por outro lado, afigura-se necessário pôr à
disposição das PME instrumentos de informação, de assistência
jurı́dica e de apoio à gestão com o objectivo de corrigir as
assimetrias com as quais se vêem confrontadas na concorrência

(1) Parecer sobre o relatório da task-force «Simplificação do enquadramento empresarial» e a comunicação da Comissão «Promover o
espı́rito empresarial e a competitividade — resposta da Comissão
ao relatório e às recomendações da task-force BEST» (NT: CdR
387/98 fin).
(2) Recordemos por exemplo que o número médio de iniciativas para
a criação de empresa se eleva em média a 12 na Europa contra 6
nos Estados Unidos (relatório da Comissão «Reformas económicas
e estruturais na UE (Cardiff II)», COM(1999) 61 final, de 17 de
Fevereiro de 1999).
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com as grandes empresas. Finalmente, sublinhe-se a importância para os poderes públicos, designadamente locais e regionais,
de tomar em conta atentamente, na atribuição dos mercados
públicos, as ofertas das PME locais e o seu impacto no
desenvolvimento local.

5.1.4. O lugar das PME no modelo económico e cultural
europeu e a sua importância determinante para o emprego
justificam que lhes seja dada atenção particular e lhes seja
facultado o acesso a recursos financeiros especı́ficos ou a
benefı́cios fiscais. De modo mais geral, poder-se-ia estudar as
regras e modalidades de um sistema derrogatório especı́fico
em matéria de ajudas públicas.

5.1.5. O Comité das Regiões insiste muito particularmente
na importância de favorecer e facilitar o acesso das PME aos
meios de informação modernos graças, nomeadamente, ao
desenvolvimento das novas tecnologias da informação e das
comunicações (NTIC) e das infra-estruturas que lhe estão
associadas. O acesso a estas contribuirá para o reforço da
competitividade das PME pela possibilidade que lhes dará de
beneficiar de informação de qualidade: sobre a evolução
tecnológica mais recente no seu sector, sobre os mercados e as
parcerias tecnológicas nos quais poderiam participar (competências complementares). Mas a eficácia desse eixo de acção
pressupõe duas condições. A primeira é que o acesso às
infra-estruturas de informação seja acompanhado de uma
oferta de formação atraente e pouco dispendiosa orientada
para estes utilizadores potenciais. A segunda diz respeito à
oferta de informação, para cuja constituição, ou mesmo
melhoramento, seriam desejáveis contributos à escala de toda
a UE — recenseamento permanente das bases de informação
disponı́veis e criação de um anuário e de motores de pesquisa
especializados para permitir a navegação na Internet, criação
de bases de dados europeias de informação tecnológica,
jurı́dica e fiscal, criação, em cooperação com as regiões, de
registos nacionais de competências tecnológicas e industriais,
bases de informação sobre os mercados públicos, etc. O
Comité das Regiões sugere que antes de uma acção deste género
seja efectuado um recenseamento dos estudos efectuados
sobre este tema (papel das infra-estruturas informativas no
desenvolvimento das PME) e dos recursos informativos já
disponı́veis.

5.1.6. Posto isto, o Comité das Regiões chamou a atenção
para o facto de que o favorecimento da competitividade das
PME por todos os meios possı́veis não deveria nunca fazer-se
em detrimento nem do diálogo social, nem do respeito pelas
condições de trabalho e pelas convenções colectivas, nem do
respeito pelo ambiente, nem dos interesses e dos direitos dos
consumidores. Aceitar o desrespeito destes princı́pios para
estimular o emprego de qualquer maneira engolfaria as regiões
europeias numa concorrência desenfreada de «dumping» ambiental e social cujas consequências a longo prazo seriam
catastróficas. Sendo certo que a construção de uma competitividade europeia não pode, pelo contrário, ser concebida senão
a longo prazo, a mesma deve fundar-se na melhoria constante
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da qualidade da produção e das qualificações dos trabalhadores,
uma dinâmica de qualidade e inovação. Não pode pretender-se
atingir estes fins sem contar com a motivação e a satisfação
dos trabalhadores, os quais devem encontrar-se tanto entre os
actores como entre os beneficiários do esforço colectivo. É aı́
que o modelo social europeu pode constituir, a longo prazo,
um factor de competitividade.

5.2. A necessidade de reforçar as infra-estruturas europeias
5.2.1. O Comité das Regiões associa-se à ideia de que não é
possı́vel construir uma Europa competitiva sem um reforço
sério das infra-estruturas transeuropeias (tecnologias de informação, transportes e comunicações, etc.). Por um lado, essas
infra-estruturas continuam a ser, na maior parte dos casos, o
resultado de polı́ticas e de planos de equipamento elaborados
nos quadros nacionais dos Estados-Membros e permanecem,
por isso, demasiado restritas ao quadro geográfico nacional.
Por outro, elas devem em muitos casos ser alvo de uma
actualização tanto em termos de modernização como de
densidade. E isto, bem entendido, tanto mais quanto a
densidade das infra-estruturas é muito desigual de paı́s para
paı́s e de região para região da UE. Para criar uma infraestrutura transeuropeia, a cooperação entre os Estados-Membros é um primeiro passo importante.

5.2.2. O Comité das Regiões sublinha o quanto esse reforço
das infra-estruturas transeuropeias pode ser vital não apenas
para as grandes empresas mas igualmente para as PME, às
quais permitirá melhorar e acelerar a sua integração num
tecido europeu competitivo. Assim, uma pequena empresa
subcontratante especializada na indústria micro-electrónica
tem por vezes de atingir, numa faixa especı́fica do mercado,
escalas de produção tais que se lhe torna necessário servir uma
multiplicidade de clientes dispersos por uma diversidade de
locais (Munique, Newcastle, Corbeil, Catânia, etc.). A sua
competitividade dependerá assim estreitamente dos prazos de
entrega de um serviço desde a sua origem até à localização dos
clientes.

5.2.3. O desenvolvimento das linhas europeias de comboios de alta velocidade deve ser prosseguido e alargado. O
tráfego aéreo deve também ser repensado à escala europeia
através da multiplicação dos nós aéreos hoje demasiado
numerosos e saturados, em posições geográficas e destinos
suplementares. As plataformas intermodais («hubs») devem
ser multiplicadas, especialmente no plano da articulação
aéreo-terrestre, tanto no que concerne ao transporte de
mercadorias como de passageiros. As ligações transversais e
transeuropeias devem ser profundamente repensadas numa
visão prospectiva de conjunto na medida em que condicionam,
a longo prazo, a evolução da Europa e a competitividade
das suas empresas. Quanto à proporção entre transporte
rodoviário e ferroviário, é desejável que os Estados-Membros
procedam a uma reflexão e a negociações sérias por forma a
que possa ser eficaz uma coordenação intensiva das decisões e
polı́ticas aplicadas caso não seja possı́vel chegar a acordo sobre
uma doutrina comum.
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5.2.4. No plano das novas tecnologias de informação e da
comunicação, seria desejável que a UE se empenhasse num
esforço genuı́no de melhoramento, tanto em termos quantitativos e de densidade como em termos qualitativos. O Comité
das Regiões insiste nomeadamente na necessidade de assegurar
a adequação entre os meios e os objectivos. Cumpre formar
redes performantes e facilmente acessı́veis. É especialmente de
recomendar que a criação de uma Internet de nova geração e
de alto rendimento, por vezes chamada Internet 2, que deverá
dentro em pouco tornar-se realidade nos Estados Unidos, seja
acelerada na Europa na óptica de um acesso generalizado ao
conjunto dos actores económicos. Quanto aos conteúdos,
torna-se evidente que as responsabilidades são partilhadas
entre os actores públicos e privados e que deve ser efectuada
uma reflexão no sentido de implementar uma polı́tica pública
sobre esta matéria que partilhe harmoniosamente das atribuições de uma oferta de informação entre a UE, os Estados-Membros e as regiões.
5.2.5. O CR insiste na necessidade de se proceder a uma
coordenação forte à escala comunitária, sem prejuı́zo de uma
soberania efectiva e de uma implicação das colectividades
territoriais aos diferentes nı́veis geográficos em questão. O
traçado de uma linha de caminho-de-ferro de alta velocidade
ou uma reestruturação do tráfego aéreo impõem aos territórios
implicados constrangimentos e problemas que não podem ser
resolvidos sem a participação das colectividades implicadas e
um verdadeiro esforço no sentido do diálogo social. A
experiência da França no domı́nio do traçado das linhas de
TGV, nomeadamente na direcção de sudeste, revela-se neste
contexto pródiga em ensinamentos.

5.3. Acesso às fontes de financiamento
5.3.1. O problema do acesso às fontes de financiamento é
de primeira importância para a competitividade das PME
europeias e especialmente das PME inovadoras. É evidente que
o sistema financeiro europeu não oferece um nı́vel de acesso
suficiente e que a cultura do risco neste capı́tulo está demasiado
ausente das práticas bancárias que procuram, antes, um nı́vel
elevado de garantias. O CR pronuncia-se favoravelmente às
iniciativas tendentes a facilitar o acesso das empresas às fontes
de financiamento e ao capital de lançamento: «business angels»,
capital de risco, bolsas europeias, etc.
5.3.2. A implementação de um sistema eficaz de capital de
risco é vital para a competitividade das empresas europeias,
contanto, porém, que o acesso não seja limitado às grandes
praças financeiras e seja sim efectivo nas regiões. Todavia, o
Comité das Regiões considera oportuno recordar que o capital
de risco não constitui por si só uma solução completa para os
problemas de financiamento das empresas. Um estudo recente
levado a cabo nos Estados Unidos (1) revela claramente que o
capital de risco não é muito útil para financiar as fases iniciais
da inovação. Dos 10 mil milhões de dólares investidos nos
EUA em 1997, apenas 6 % se destinaram a financiar projectos

(1) B. Zider, «How venture capital works», Harvard Business Review,
Novembro/Dezembro de 1998.
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na fase inicial. O financiamento destes últimos proveio essencialmente do sector público (63 mil milhões de dólares) e das
grandes empresas (133 mil milhões de dólares). O essencial
dos investimentos de capital de risco orientou-se para a fase
seguinte do ciclo da inovação, no qual a empresa tem de fazer
um grande esforço de crescimento, logo de investimento, sem
no entanto estar em posição de oferecer as garantias requeridas
pelo mercado bancário em termos de bens activos materiais
ou de uma posição comercial adquirida. É nesta fase de
aceleração da famosa curva em «S» do desenvolvimento
industrial que o capital de risco intervém, incidindo mais nos
sectores de forte crescimento potencial do que nos indivı́duos
ou nas ideias. Note-se enfim que nesta fase é muito difı́cil
distinguir os ganhadores dos perdedores e o critério geral
continua a ser a qualidade da gestão.

5.3.3. Quanto a este último ponto, o CR, que recorda que
se as PME são as principais criadoras de emprego elas são
também a causa de uma parte importante do seu desaparecimento (apenas metade das PME sobrevive mais do que cinco
anos), insiste na importância da ajuda à gestão das PME e
sobretudo das PME inovadoras ou em fase de crescimento. A
gestão diz respeito a um campo de competências distinto do
criador da empresa. Muitas iniciativas foram tomadas em
alguns paı́ses, em particular no quadro de viveiros e incubadoras de empresas. O CR recomenda que se faça um balanço
dessas acções e um catálogo das medidas mais eficazes no
domı́nio da ajuda à gestão.

5.3.4. O Comité das Regiões deu o seu acordo à proposta
da Comissão de criar três instrumentos financeiros de apoio às
PME em fase de arranque e em fase de crescimento (mecanismo
de capital de risco, mecanismo de apoio à criação de empresas
conjuntas transnacionais, mecanismo de garantia) (1). Insistiu
também que é importante que, «na aplicação dos três instrumentos, seja aproveitada a perı́cia dos intermediários regionais/locais [,] que a informação sobre os programas seja correctamente transmitida às autoridades responsáveis pelo desenvolvimento regional e que aquelas autoridades sejam informadas
sobre que fundos ou instituições de financiamento de cada
região actuam como intermediários». A constituição de um
MTE — «Apoio ao arranque» vai bem no sentido da necessidade
de aplicar instrumentos de constituição de capital de lançamento, contanto, todavia, que sejam tomadas as medidas necessárias para que os empresários das regiões periféricas possam ter
as mesmas condições de acesso aos operadores europeus
susceptı́veis de investir que quaisquer outros.

(1) CdR 46/98 fin, parecer do Comité das Regiões de 14 de Maio de
1998 sobre a «Proposta de decisão do Conselho relativa a medidas
de assistência financeira às PME inovadoras e criadoras de emprego
— Iniciativa a favor do Crescimento e do Emprego» (COM(1998)
26 final).
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5.3.5. O CR pronunciou-se já (2) a favor da criação a nı́vel
regional de «enterprise boards», «que funcionariam como
instâncias de “clearing” entre as agências de financiamento
público, os bancos e as empresas e possuiriam a capacidade de
conceder ou recusar um financiamento dentro de um curto
espaço de tempo».
5.3.6. Finalmente, o Comité das Regiões renova a sua
reticência quanto ao investimento dos fundos de pensão em
capital de risco, o qual não deveria ser autorizado a não ser
que fossem adoptadas directrizes apropriadas.
5.4.
As polı́ticas a favor do emprego nas PME promovidas
pela administração local e regional nas regiões com atrasos de
desenvolvimento deveriam merecer todo o apoio da União
Europeia, inclusivamente no plano financeiro. O Comité das
Regiões salienta, por outro lado, que o nı́vel das ajudas
financeiras ou fiscais a favor das PME deveria ser determinado
por referência ao número de empregos criados ou preservados.

6. Emprego
6.1.
O emprego continua a ser uma das principais razões
do encorajamento à competitividade das empresas europeias.
A evolução do PIB de 1987 a 1997 revela na Europa um
crescimento de 2,5 % por ano, ao mesmo nı́vel que os Estados
Unidos durante o mesmo perı́odo. Mas, tal como o analisa o
relatório de 1998 da Comissão Europeia sobre «A competitividade da indústria europeia», esta evolução deve-se, na Europa,
a um forte crescimento da produtividade do trabalho associada
a um fraco aumento do emprego. Nos Estados Unidos, pelo
contrário, a mesma evolução é devida a um baixo crescimento
da produtividade do trabalho com um aumento sensı́vel do
emprego. Tal não impede que, apesar de uma recuperação
progressiva do atraso, a produtividade do trabalho (medida
através do PIB por emprego) na Europa seja ainda inferior em
20 % à dos Estados Unidos. E a Europa conheceu assim uma
degradação relativa global da sua situação em termos de
emprego.

6.2. Disparidades regionais
6.2.1. Na Europa, metade dos ganhos de produtividade
devem-se a um efeito de substituição capital-trabalho, ao passo
que nos Estados Unidos essa parcela eleva-se a apenas um
quarto. Ao mesmo tempo, o custo relativo do trabalho
aumentou mais rapidamente na Europa do que nos Estados
Unidos. Este défice crónico em matéria de criação de emprego
na Europa traduz-se por grandes diferenças de crescimento das
taxas de actividade entre a Europa e os Estados Unidos, por
um lado, e o Japão, por outro. É este sem dúvida o principal
factor explicativo da diferença de nı́vel de vida entre a Europa
e os Estados Unidos, tomando cada um no seu conjunto. Mas,

(2) CdR 387/98 fin de 3 de Junho de 1999 — JO C 293 de
13.10.1999, p. 48-52.
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conforme menciona o relatório, se isto é especialmente válido
para os sectores de alta tecnologia nos quais as empresas
americanas criaram bastantes empregos novos, as prestações
das empresas europeias permanecem inferiores, incluindo
todos os sectores, no perı́odo 1985-1995.

6.2.2. A taxa de emprego da UE permanece inferior a um
nı́vel médio de 61 %, com importantes efeitos de disparidades
intra-europeias. Estas disparidades entre os Estados-Membros
afectam essencialmente três grupos principais: as mulheres em
geral, os jovens de ambos os sexos e os trabalhadores
masculinos mais idosos. As taxas de desemprego no interior
da UE variam de menos de 3 % a mais de 30 % e os nı́veis de
emprego vão desde 80 % da população activa em certas partes
da Dinamarca ou do Sudeste de Inglaterra a 40 % em certas
regiões do Sul de Itália ou de Espanha (1). A Comissão propôs
como objectivo de longo prazo fazer progredir este nı́vel de
emprego até uma taxa de 70 %, semelhante à dos Estados
Unidos ou do Japão. A criação de novos postos de trabalho
acarreta igualmente a destruição de antigos postos de trabalho
e de qualificações obsoletas, pelo que a Comissão salientou
devidamente a importância essencial da criação e do surto de
novas empresas como motor da renovação da economia
europeia. Neste sentido, e de modo mais geral, deve ser dado
um lugar de destaque ao melhoramento da competitividade
das empresas.

6.2.3. Todavia, e porque qualquer oportunidade representa
igualmente uma ameaça, o Comité das Regiões sublinha que
este processo de destruição criadora, consistindo num duplo
movimento de destruição de qualificações e de empregos
antigos e criação de qualificações e empregos novos, não
tem qualquer razão para ser geograficamente equilibrada
ou homogénea. Daı́ resulta que este processo, sem dúvida
incontornável, é igualmente, ao que tudo indica, provocador
de um crescimento das disparidades no seio da UE. Esta
dinâmica, que iria contra os princı́pios da construção europeia,
poderia a longo prazo criar trajectórias regionais francamente
divergentes. Um dos objectivos dos fundos estruturais é
justamente procurar combater as disparidades e procurar o
reequilı́brio interno, como condição fundamental para uma
competitividade mais eficaz tanto no mercado interno como
no cenário mundial. Daı́ a importância de ter em conta o
desenvolvimento local como elemento de pleno direito da
estratégia da UE em matéria de emprego, algo em que o CR se
associa completamente ao ponto de vista expresso pela
Comissão quanto ao «papel preponderante dos actores locais
no processo de criação de emprego» (1). Nesta óptica, deveria
ser dada uma grande atenção à preservação dos patrimónios
profissionais adquiridos, à valorização da aquisição de técnicas
reutilizáveis e à reciclagem das qualificações antigas. Daqui se
deduz igualmente a necessidade imperiosa de articular uma
estratégia em matéria de emprego com todas as dimensões
das polı́ticas de desenvolvimento do capital humano e das
infra-estruturas: educação, formação, fundos estruturais, etc.

(1) Comunicação da Comissão — Polı́ticas comunitárias em prol do
emprego (COM(1999) 167 final de 21 de Abril de 1999).
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6.3. A necessária implicação dos actores regionais e locais
6.3.1. Neste sentido, resulta evidente que embora se deva
tomar medidas redistributivas e de solidariedade no seio da
UE, com o objectivo de consolidar a convergência e a coesão
económica e social a longo prazo, tais medidas não podem ser
planeadas sem uma estreita concertação com os actores locais
do desenvolvimento económico. Por outro lado, o Comité das
Regiões sublinha a importância da tomada em consideração
efectiva da dimensão endógena do desenvolvimento económico por oposição a uma estratégia que se limitasse a atrair
investimentos produtivos em busca de localização. Neste
contexto, o CR propôs que as regiões realizassem uma
análise dos seus pontos fortes e fracos e que desenvolvessem
conscientemente os primeiros (2), a fim de irem o mais
longe possı́vel no sentido do desenvolvimento de «centros de
excelência» capazes de constituı́rem a base de um desenvolvimento local duradouro.
6.3.2. Posto que as condições do emprego possam ser
profundamente alteradas numa região, devido à instalação ou
à partida de um estabelecimento de uma grande empresa, fica
todavia claro:
1. que a continuação da actividade desse estabelecimento é a
todos os nı́veis estreitamente dependente das dinâmicas
territoriais que poderão contribuir para favorecer a sua
implantação;
2. que a criação de emprego continua a estar associada
essencialmente a iniciativas locais e não pode estar infinitamente dependente de centros de decisão exteriores.
6.3.3. O Comité das Regiões e o Conselho dos Municı́pios
e das Regiões da Europa (CMRE) definiram um programa
intitulado «Acção local a favor do emprego» para o perı́odo
1999/2000 com o objectivo de encorajar os autarcas e as
autoridades locais a participar na aplicação de directrizes para
o emprego, para o que receberam todo o apoio da Comissão.
O Comité das Regiões aprova por seu lado a proposta da
Comissão de fazer uma análise sistemática das experiências
adquiridas com a implementação dos Pactos Territoriais para
o Emprego a fim de catalogar os exemplos de boas práticas
que poderiam possibilitar generalizações a nı́vel de outras
regiões. O CR propõe à Comissão que efectue um balanço
permanente e um catálogo de acção, o qual seria consultável
na Internet e para o qual os actores do desenvolvimento local
seriam encorajados a contribuir com as suas próprias opiniões
e experiências locais. Uma iniciativa desse género deveria
evidentemente ser concretizada com a participação das regiões
e poderia ser concebida como uma extensão do fórum
electrónico já disponibilizado no sı́tio Internet das instituições
europeias (http://europa.eu.int/comm/pacts/).

(2) Anexo ao projecto de parecer da Comissão 1 «Polı́tica Regional,
Fundos Estruturais, Coesão Económica e Social, Cooperação
Transfronteiriça e Interregional» sobre As iniciativas dos municı́pios e regiões como possibilidades de acção de polı́tica regional
no contexto da concorrência europeia », conclusões do seminário
da Comissão 1 realizado em Augsburgo em 8 de Junho de 1999,
CdR 108/99 rev. 1 — Anexo, de Junho de 1999.
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6.4. Concorrência entre os territórios e «caçadores de subsı́dios»
6.4.1. O Comité das Regiões alertou para uma tendência
visı́vel em certos grupos multinacionais de comparar sistematicamente todas as medidas de incentivo associadas a um local
possı́vel de implantação (subsı́dios, ajudas directas e indirectas,
«dumping» social e «dumping» fiscal, etc.) e de definirem o seu
mercado em busca das melhores condições de «dumping»
territorial. «Face à persistência de um elevado ı́ndice de
desemprego, é cada vez mais árdua a concorrência para cativar
empresas, existindo o perigo de o emprego sustentável ser
minado por medidas a curto prazo cujo único objectivo é o
aliciamento» (1). Por outro lado, essas medidas acompanham
frequentemente movimentos de deslocação de unidades produtivas no interior da União Europeia por parte das empresas
«caçadoras de subsı́dios» que pretendem lucrar com as condições de uma concorrência perfeitamente devastadora entre
territórios. Quanto a este aspecto, o Comité das Regiões
solicitou e reiterou a sua vontade de um reforço das medidas
de vigilância da atribuição das ajudas de Estado e a adopção de
medidas eficazes com vista a combater o «dumping» social e
ambiental.
6.4.2. De maneira mais geral, a lógica das ajudas visa
compensar um diferencial de rendibilidade por comparação
com localizações supostamente menos onerosas. Deste modo
é encorajada a volatilidade das empresas, motivada exclusivamente por considerações de custo. Uma óptica de atractividade
pura opõe-se a uma abordagem de territorialização das
actividades industriais e tecnológicas, única base para a criação
sustentável de emprego.

6.5. Desempenho das empresas e coesão social: os fundamentos de
uma nova competitividade
6.5.1. É precisamente no extremo oposto desta tendência
da concorrência entre territórios que se posiciona o relatório
final do grupo de peritos de alto nı́vel sobre as implicações
económicas e sociais da mutação industrial (2). O Comité das
Regiões congratula-se pelas conclusões dos trabalhos desse
grupo de peritos e manifesta-se globalmente de acordo com a
análise e as orientações propostas. O princı́pio fundamental
subjacente aos trabalhos do grupo é o de que «a Europa deve
enfrentar estas mudanças, combinando inovação com coesão
social, bem como melhorando a sua capacidade de gestão da
mudança».

(1) Projecto de parecer da Comissão 1 «Polı́tica Regional, Fundos
Estruturais, Coesão Económica e Social, Cooperação Transfronteiriça e Interregional» sobre «O impacto da polı́tica regional nos
pacotes de incentivos ao investimento: uma abordagem diferente
da utilização dos recursos dos Fundos Estruturais», CdR 127/99
rev. 1 de 21 de Junho de 1999.
(2) «Gerir a mudança — relatório final do grupo de peritos de alto
nı́vel sobre as implicações económicas e sociais da mutação
industrial», 1998.
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6.5.2. A dinâmica industrial deve, à imagem das empresas
mais rentáveis, aliar harmoniosamente aferimento dos desempenhos, inovação e diálogo social. Porque o diálogo social é
uma das condições da motivação dos trabalhadores, indispensável para o sucesso da empresa; porque tanto as empresas
como os trabalhadores se encontram em trajectórias de
mudança e que a empregabilidade dos trabalhadores (ou seja,
a sua capacidade de se manterem aptos para a inserção no
mercado de trabalho) é tanto da sua própria responsabilidade
individual como das empresas que os empregam como ainda
dos poderes públicos. Daqui resulta um efeito de reforço
mútuo entre desempenhos e competitividade das empresas,
por um lado, e prosperidade e coesão social, por outro.

6.5.3. Um diálogo social eficaz é a condição necessária
básica para restaurar o cı́rculo virtuoso de que a Europa precisa
para poder manter a sua posição e o seu papel no mundo de
amanhã. É com esta preocupação em mente que deve ser
conduzida uma polı́tica industrial que integre a longo prazo
prosperidade, coesão social e competitividade das empresas. É
neste mesmo sentido que pode afirmar-se com os peritos do
grupo de trabalho: «o princı́pio que deve conduzir as empresas
é o de serem competitivas e lucrativas, mas com um desempenho à altura das suas responsabilidades sociais». Porque só deste
modo poderão contribuir para a construção permanente de
um ambiente favorável sobre o qual poderão apoiar-se para
garantirem a sua competitividade a longo prazo. Assim, se as
perspectivas de emprego na sociedade da informação se
afiançam tão positivas é igualmente porque a sua difusão e a
disponibilidade de trabalhadores qualificados constituem já e
constituirão sempre um factor chave da competitividade das
empresas.

6.5.4. O CR sublinha o quanto uma relação construtiva
com o território é fundamental no comportamento das
empresas que o adoptem como princı́pio e o tornem num
elemento chave da sua competitividade. O CR sugere que se
retenha este critério da territorialidade das empresas (3), muito
mais do que o da nacionalidade do capital, para decidir em que
medida uma empresa pode ser considerada ou não europeia e
a esse tı́tulo em que medida merece ser apoiada publicamente
na manutenção e reforço da sua competitividade.

6.5.5. Assim, numa óptica muito próxima desta proposta,
o grupo de peritos referido faz a seguinte recomendação:
«toda e qualquer empresa que efectue despedimentos sem
previamente ter tomado as medidas necessárias para salvaguardar a empregabilidade dos trabalhadores despedidos deve ver
impedido o seu acesso às ajudas públicas» (op. cit.).

(3) O qual não é de modo algum exclusivo de uma multiterritorialidade na multiplicidade das ancoragens territoriais de
uma empresa repartida em vários estabelecimentos.
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6.6. Turismo e emprego

6.6.1. A União Europeia possui um potencial notável e
bastante diversificado em matéria de centros turı́sticos. A
indústria europeia do turismo constitui um filão importante
de emprego cujo impacto importa aumentar desenvolvendo a
sua competitividade. Para além do seu potencial de criação
de emprego, o CR sublinha que esta actividade contribui
igualmente para a convergência social entre os Estados-Membros da União Europeia, mas também com os outros
povos do globo, graças aos contactos directos e aos intercâmbios possibilitados pela livre circulação de turistas.

6.6.2. A oferta europeia deve sem dúvida ser valorizada em
cada uma das suas componentes. A sua diversidade permite
responder a uma procura muito variada, tanto em termos de
orçamento como dos escalões etários ou da caracterização dos
lugares. O valor desta oferta reside também na multiplicidade
das soluções que podem ser propostas através da combinação
desses recursos (circuitos). O Comité das Regiões apoia
igualmente a aplicação de uma forma de integração da
promoção da oferta europeia de turismo que evite uma
concentração excessiva num número limitado de pontos
principais (grandes estações balneares ou de montanha, centros
urbanos prestigiosos, etc.). Importa valorizar igualmente o
potencial de atracção de determinadas regiões e localidades,
susceptı́veis de acolher um número menor de turistas sem
desvirtuar nem a qualidade nem a autenticidade dos territórios
em causa, ou seja, inscrevendo-se numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Por outro lado, esta orientação, que
visa tanto os indivı́duos como os grupos organizados (agentes
de viagens), é a melhor opção para a obtenção de respostas
geograficamente melhor repartidas em termos de emprego.

6.6.3. A UE não ter uma polı́tica de turismo oficial significa
que raramente as necessidades do sector do turismo são
suficientemente tidas em consideração ao formularem-se polı́ticas da UE em domı́nios que, como a protecção dos consumidores, a protecção do ambiente e os transportes, afectam o
sector turı́stico. Tem de exigir-se que os legı́timos interesses da
indústria turı́stica europeia sejam devidamente contemplados,
integrando, para isso, o turismo nas demais polı́ticas comunitárias, de molde a acautelar a competitividade do sector no
mercado turı́stico internacional.

6.6.4. O CR recorda que o esforço a expender em matéria de
infra-estruturas transeuropeias de transporte e de comunicação
terá um impacto directo sobre a competitividade da indústria
europeia do turismo e recomenda particularmente que esta
dimensão seja tomada em conta no processo das grandes
decisões sobre o equipamento.

6.6.5. O CR aprova o princı́pio proposto pela Comissão,
na sequência dos trabalhos do Grupo de Estudo de Alto Nı́vel
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sobre Turismo e Emprego (1), de criar uma rede europeia em
linha de observação sobre o turismo («EurONet»), a qual
poderia contribuir para superar o fosso existente em matéria
de conhecimento sobre o turismo, a nı́vel europeu, graças à
interligação de fontes de informação comprovadas, através da
exploração de facilidades fornecidas pelas novas tecnologias.
O CR recomenda que essa «one-stop-information-shop» (organismo informativo de balcão único) seja alargada, através da
Internet, a uma cobertura territorial tão ampla quanto possı́vel
por forma a favorecer o tipo de crescimento harmonioso e
sustentável referido acima e a permitir romper o isolamento
dos locais que o desejem. É evidente que uma acção deste
género deveria ser realizada com um papel de transmissão e
de coordenação local das regiões e com base numa iniciativa
voluntária das colectividades locais implicadas. Uma tal rede
poderia também servir de apoio a intercâmbios de experiências
entre profissionais de turismo e entre as colectividades locais
implicadas.

7. Cultura, educação, propriedade intelectual

7.1. Tomar uma posição clara e definitiva no debate sobre a
excepção cultural
7.1.1. O Comité das Regiões felicita-se pelo facto de que a
comunicação da Comissão toma em consideração a necessidade de preservar a especificidade europeia, nomeadamente no
plano cultural e patrimonial. Ao contrário dos Estados Unidos
ou do «Novo Mundo» em geral, a especificidade cultural do
Velho Continente exprime-se antes de mais pela sua diversidade. Essa diversidade, à escala nacional mas também regional,
tem fortes raı́zes históricas e contribui para a riqueza da
Europa, tanto no plano cultural, evidentemente, como igualmente a nı́vel económico e social e de criatividade em todos
os sentidos do termo (literário e artı́stico, intelectual, técnico,
etc.).
7.1.2. Esta caracterı́stica explica em grande medida por que
razão sectores como o cinema têm conhecido formas de
industrialização parcial e muitas vezes cronologicamente limitadas (Estúdios de Bolonha, Cinecittà, etc.), dada a impossibilidade de atingir uma massa crı́tica suficiente para competir com
os estúdios de Hollywood (2). Preservar a criatividade, e logo a
diversidade cultural, como um dos valores essenciais da Europa
implica pois não mergulhar abruptamente o sector cultural e
nomeadamente o audiovisual num contexto concorrencial,
mantê-lo a uma distância segura de uma lógica de competitivi(1) Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
e para informação ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões «Reforçar o potencial do turismo em matéria de emprego
— Seguimento das conclusões e recomendações do Grupo de
Alto Nı́vel sobre turismo e emprego». «Turismo europeu — Novas
parcerias para o emprego», conclusões e recomendações do Grupo
de Alto Nı́vel sobre turismo e emprego, Comissão Europeia —
DG XXIII, Outubro de 1998.
(2) Vd. «Le rôle de drame du cinéma mondial», C.A. Michelet, La
Découverte, Paris, 1987, bem como «Une histoire économique du
cinéma français, regards croisés franco-américains», P.J. Benghozi
e C. Delage (eds.), L’Harmattan, Paris, 1997.
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dade. Por outro lado, se o domı́nio da criação deve ser
preservado e conservado, já o do apoio técnico às obras, como
as tecnologias multimédia e de digitalização, não podem
esperar manter-se à margem de uma dinâmica concorrencial.

to destes organismos a nı́vel comunitário, que sejam estudados
os meios mais apropriados para uma difusão de práticas e de
experiências e que sejam concedidos apoios financeiros para
os ajudar a contribuir para os objectivos perseguidos.

7.1.3. Convém que a União Europeia defina e adopte uma
posição comum e clara na matéria para que possa assegurar
firmemente a sua defesa nas próximas negociações da OMC.

7.2.4. Por outro lado, o CR apoia a ideia sugerida pela
Comissão de que o encorajamento de que se corra riscos é
inseparável do de tornar aceitável o fracasso. Há aqui um
verdadeiro problema cultural, o qual assume sem dúvida
diferentes formas nos diversos paı́ses e regiões da União
Europeia. O direito ao fracasso que é reconhecido na cultura
norte-americana afigura-se indispensável à popularização do
direito à iniciativa individual e à liberdade de empreender. Esse
direito implica uma certa evolução no plano regulamentar
(legislação sobre falências), financeiro (capital de risco) e,
evidentemente, educativo.

7.2. Competitividade, cultura e educação
7.2.1. O Comité das Regiões partilha do ponto de vista da
Comissão quanto à necessidade de mobilizar o sistema educativo para construir uma Europa dinâmica e unida. A modernização do sistema educativo passa sem dúvida por uma
aproximação da função educativa com a vida empresarial, do
mesmo modo que com o conjunto das funções económicas e
sociais. Tal não significa pôr em causa a independência do
sistema educativo, cujas funções devem evidentemente ser
consideradas num âmbito muito mais amplo do que a esfera
económica. Mas importa adequar melhor as funções de
transmissão de competências com as necessidades actuais e
futuras das empresas. Por outro lado, é fundamental que o
sistema educativo contribua para reduzir significativamente a
distância entre os cidadãos e o mundo empresarial e para
difundir uma cultura da iniciativa e da inovação.

7.2.2. Os poderes regionais e locais devem tomar em
consideração a promoção do espı́rito de iniciativa empresarial
a todos os nı́veis da polı́tica de educação, de harmonia com o
princı́pio da integração. Os estabelecimentos escolares e
universitários devem familiarizar os estudantes com as empresas e o seu modo de funcionamento. A promoção do espı́rito
de iniciativa empresarial deverá ter em vista o desenvolvimento
do espı́rito de empresa nas organizações e de uma atitude
favorável às empresas.

7.2.3. A popularização do espı́rito de iniciativa deve ser
feita essencialmente a nı́vel local dado que são antes de mais
as PME inovadoras ou com forte potencial de crescimento as
principais geradoras de novos postos de trabalho. É também a
este nı́vel que a proximidade geográfica deverá permitir
dissipar a imagem da empresa como um mundo fechado e
acessı́vel apenas aos que nela trabalham. O Comité das Regiões
insiste no interesse de favorecer esta abertura da empresa à
sociedade organizando, por exemplo, visitas às empresas para
as escolas, os liceus e as universidades, mas igualmente para os
cidadãos que desejem simplesmente conhecer o património
industrial e tecnológico da sua região. Convém igualmente
fazer uso dos instrumentos de valorização disponı́veis, os
organismos que, à escala nacional, regional ou local contribuem para difundir, junto do grande público e no sistema
educativo, a cultura cientı́fica e tecnológica. Assim, na França,
podemos citar, a nı́vel nacional, a Cité des Sciences et de
l’Industrie de la Villette, em Paris, e a nı́vel regional os Centres
de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI). O
Comité das Regiões sugere que seja realizado um recenseamen-

7.2.5. Permanece finalmente a questão do reconhecimento
mútuo das qualificações no interior da UE. É indispensável
favorecer as pontes e o reconhecimento dos diplomas entre os
Estados-Membros. O CR sublinha, no entanto, a importância
de não se tentar caminhar no sentido de um modelo europeu
uniforme de educação. Conforme foi dito, a diversidade
europeia é uma fonte de riqueza. Importa dar lugar às
iniciativas descentralizadas a fim de valorizar esta diversidade
económica, social, cultural e histórica das regiões europeias na
formação do capital humano. Também aqui coesão não
significa uniformização. Em concreto, um sistema de acreditação com demasiadas competências levaria à substituição
dos diplomas locais e representaria uma nova forma de
centralização do sistema educativo, que é precisamente o que
importa evitar. A força das universidades americanas repousa
justamente no oposto, na afirmação das suas diferenças, da
sua diversidade, das suas especificidades.

7.3. Protecção da propriedade intelectual
7.3.1. A situação actual da protecção da propriedade intelectual na Europa caracteriza-se pela complexidade e incompletude do sistema de patentes. A este problema acrescenta-se um
défice cultural evidente quanto aos meios de protecção da
inovação. Estes dois factores explicam em parte o atraso
constatado na comunicação da Comissão e as consequências
daı́ decorrentes em termos da competitividade das empresas
europeias.
7.3.2. Na realidade, trata-se de um duplo problema, ou
mesmo triplo. Em primeiro lugar, há a questão da evolução no
sentido de uma verdadeira patente comunitária única, que
possa garantir a protecção em todo o mercado da União
Europeia, com base num simples pedido de depósito. A
aplicação de um instrumento deste género deve ser considerada
como uma das condições necessárias para a conclusão do
mercado único. Para lá da unificação dos processos administrativos e jurı́dicos que implica, este instrumento envolve igualmente a constituição de uma base unificada de anterioridade
que permita conhecer o estado da investigação e criação a
nı́vel europeu e represente um instrumento de informação
técnica sobre o potencial tecnológico e industrial europeu.
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7.3.3. A segunda questão em causa é a da valorização
do potencial cientı́fico europeu, cujo nı́vel de excelência é
reconhecido mundialmente. É seguramente conveniente que
cada organismo de investigação desenvolva estruturas eficazes
de valorização. No entanto, estas estruturas existem frequentemente e permanecem aquém dos nı́veis de actividade que
deveriam atingir dado o dinamismo dos trabalhos de investigação dos quais dependem. A razão é, sem dúvida, a ausência
de reflexos e de motivação por parte dos investigadores face à
protecção da propriedade intelectual e à valorização dos seus
trabalhos cientı́ficos, aliada às barreiras regulamentares que
constituem entraves à articulação entre investigação e indústria. Assim, na França, o projecto de lei sobre a inovação,
em fase de elaboração, tem por objectivo facilitar a criação de
empresas por investigadores e anular a oposição à participação
de investigadores em exercı́cio na administração das empresas
privadas. É certo que as situações neste domı́nio poderão variar
no conjunto dos Estados-Membros da UE e seria útil dispor de
um panorama geral que analise as caracterı́sticas, os quadros
regulamentares e as trajectórias recentes. Uma evolução no
sentido de uma maior autonomia financeira e de funcionamento das universidades deveria igualmente auxiliar as universidades europeias, à semelhança das suas congéneres americanas,
a empregar verdadeiros sistemas de valorização económica da
investigação. Certas de entre elas, como a Universidade de
Cambridge, desenvolveram já práticas exemplares, das quais
poderia tirar-se partido.
7.3.4. Há ainda uma terceira dimensão do problema, a das
PME pouco habituadas a recorrerem às patentes e à protecção
da propriedade intelectual, tanto devido à complexidade dos
processos como ao seu custo (2 a 3 vezes mais elevado na
Europa do que nos Estados Unidos). Estas empresas representam um notável potencial de inovação e, se permanecerem à
margem de qualquer sistema de protecção, continuarão na
maior parte dos casos muito aquém das suas reais capacidades
económicas e sob a ameaça de uma concorrência potencial
melhor preparada nesta matéria. Por outro lado, essas empresas
estão quase sempre pouco providas quanto aos recursos
jurı́dicos ou à defesa dos seus direitos perante os tribunais.
7.3.5. Para tentar avançar concretamente neste domı́nio
preocupante, o Comité das Regiões propõe-se, pela parte que
lhe toca, contribuir para fazer evoluir as mentalidades e as
práticas graças à sua proximidade com um grande número dos
actores implicados. Para o fazer, o CR recomenda que se estude
a introdução, a nı́vel das regiões europeias, de Agências
Regionais da Propriedade Intelectual, que constituiriam uma
dupla representação na região, tanto do Instituto Europeu das
Patentes como dos organismos nacionais da propriedade
industrial (1). As tarefas que essas agências poderiam sobraçar
situar-se-iam a vários nı́veis. Em primeiro lugar, constituiriam
agências de informação e de depósito dos pedidos de patentes
europeias unificadas a partir do momento em que as mesmas
possam ser atribuı́das. A esse tı́tulo poderiam prestar um
conjunto de serviços de informação e aconselhamento aos
actores implicados, nomeadamente PME e laboratórios de
investigação. Em seguida, deveriam contribuir para desenvol-

(1) Existem já representações dos organismos nacionais em certos
Estados-Membros, tal como o INPI no caso francês.
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ver os reflexos de valorização da produção cientı́fica, encorajando em particular as parcerias investigação-empresas, sobretudo se estas últimas se inscreverem no contexto de programas
regionais de inovação. O resultado poderia ser uma melhor
implantação e um maior impacto regional dos esforços de
investigação. Finalmente, as agências deveriam contribuir para
o desenvolvimento de uma cultura da propriedade intelectual
a nı́vel regional através de operações de informação e de
sensibilização dos actores do mundo da indústria e da investigação, mas também junto do grande público e no meio
educativo.

7.3.6. Acrescentemos a estas considerações que a criação
de tais agências regionais da propriedade intelectual permitiria
a formação de bases de dados regionais, articuladas entre si, de
informação sobre os conteúdos das patentes registadas. O
sistema de patentes tem, com efeito, um duplo objectivo,
consistindo por um lado na protecção do inovador, mas por
outro igualmente na difusão de informações técnicas úteis,
reveladas pelas patentes, por todo o sistema de produção.
Haveria assim a possibilidade de construir uma base de
conhecimentos sobre as patentes registadas a nı́vel regional, e
logo sobre o nı́vel de conhecimentos técnicos das empresas
regionais. Tal base poderia contribuir de maneira significativa
para a ilustração técnica do tecido empresarial e para a
territorialização do potencial tecnológico, facilitando a procura
de parcerias e de complementaridades tecnológicas numa base
regional.

7.4. A não-universalidade do sistema de patentes, o exemplo do
software

7.4.1. O Comité das Regiões chama a atenção da Comissão
para o carácter não universal da protecção pelas patentes e
para os perigos que podem resultar de uma sistematização do
recurso às patentes em matéria de propriedade intelectual.
Estas questões respeitam essencialmente às novas tecnologias,
e antes de mais às tecnologias de informação e às ciências do
ser vivo, as quais são objecto de um debate rico e apaixonado.

7.4.2. No que toca ao caso do software, os debates que têm
tido lugar desde os anos 70 nos principais paı́ses implicados
concluı́ram todos pelo recurso ao sistema do direito de autor,
ainda que esse sistema não constitua senão um quadro jurı́dico
imperfeito quanto às especificidades deste sector. A directiva
comunitária de 1 de Janeiro de 1993 mostrou nomeadamente
uma via no sentido de favorecer a interoperabilidade dos
programas a fim de contrabalançar as estratégias anti-concorrenciais de luta por uma posição dominante. Porém,
desde há vários anos que a jurisprudência americana tem
tendido a aceitar a atribuição de patentes aos componentes de
software, à qual havia sido anteriormente infensa. E a pressão
norte-americana sobre a Europa para que seja aceite a atribuição de patentes a nı́vel europeu é cada vez maior.
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7.4.3. Há aqui muita coisa em jogo. Tal prática ameaça a
dinâmica da inovação nesta indústria, na medida em que
conduz a uma compartimentação dos saberes e dos procedimentos que impossibilita qualquer prática combinatória (1).
Deste modo, entre a multidão de patentes solicitadas e
atribuı́das nos Estados Unidos há um grande número de
processos, ou seja, algoritmos. Muitos de entre eles surgem
afastados dos critérios de novidade e originalidade que condicionam em princı́pio a atribuição de uma patente(2). A
institucionalização da atribuição de patentes no domı́nio do
software representaria uma arma para o reforço da posição
dominante dos maiores lı́deres americanos do sector e constituiria uma ameaça directa para a imensa população das PME
recentemente surgidas neste campo de actividade, tanto na
Europa como nos EUA e nos paı́ses terceiros. Seria igualmente
um grave obstáculo para a indústria europeia de software, cuja
competitividade já tem bastante dificuldade em se afirmar
comercialmente apesar do elevado nı́vel de competências que
nele trabalham.

8.3.
Estas considerações demonstram até que ponto seria
errado pretender reduzir a competitividade dos territórios
apenas à sua capacidade de atrair investimentos produtivos
sem ter em conta a sua capacidade de mantê-los e de lhes
oferecer condições favoráveis de desenvolvimento local e,
logo, de ancoragem territorial. O Comité das Regiões previne
contra a corrida à atracção das empresas e contra as lógicas de
«dumping» fiscal e social que dela poderiam resultar. O CR
sugere que seja feito um controlo mais severo das ajudas
públicas à localização em coordenação com os poderes
públicos nacionais e locais. Os projectos locais de desenvolvimento devem, pelo contrário, articular na medida do possı́vel
preocupações de atractividade de investimentos externos com
preocupações de desenvolvimento sobre bases endógenas.
Esta concepção deve fortalecer a durabilidade dos tecidos
produtivos regionais mediante o favorecimento da implantação territorial das empresas, numa altura em que o nomadismo das mesmas parece uma consequência inerente ao
processo de mundialização.

8. Conclusões e recomendações

8.4.
O Comité das Regiões deseja, neste sentido, que a UE
possa dar o seu apoio efectivo a iniciativas de ligação em rede
dos actores e a iniciativas de investigação e inovação baseadas
na valorização das competências e das complementaridades de
actores industriais e tecnológicos numa base territorial. Por
outro lado, é de esperar que os mercados públicos possam
desempenhar relativamente a tais projectos um papel activo
de utilizador-piloto (definição de especificações, testes, etc.) e
de caução à constituição do capital de lançamento.

8.1.
O Comité das Regiões, ao concluir esta análise, recorda
que a competitividade das empresas europeias deve constituir
uma preocupação para a UE na medida em que condiciona o
sucesso da construção europeia, o emprego, o bem-estar e a
prosperidade, o crescimento e o desenvolvimento sustentável
em todas as regiões da Europa. O CR relembra ainda que o
objectivo da competitividade não deve ser perseguido em
oposição aos critérios de coesão social, de justiça, de respeito
dos direitos do Homem e do ambiente e que o diálogo social
deve ser considerado não como um inconveniente do modelo
europeu mas sim como um factor construtivo com vista a
uma competitividade europeia a longo prazo.
8.2.
Num contexto de mundialização das economias e
da tecnologia, os territórios locais e regionais assumem,
paradoxalmente, uma nova importância-chave nas dinâmicas
industriais e da inovação. As consequências desta situação
devem ser consideradas simultaneamente aos diferentes nı́veis
e os resultados obtidos em termos de desenvolvimento local e
de emprego são as bases do sucesso da construção europeia
no seu conjunto. A persecução desses resultados implica, por
conseguinte, a co-responsabilidade de todas as instituições
públicas, do nı́vel local ao nı́vel comunitário. É por isso que o
desenvolvimento local, que constitui de resto base para a
criação de emprego, deve ser considerado como uma das
prioridades da construção de uma Europa competitiva. Neste
sentido, o Comité das Regiões sublinhou já a importância da
constituição de potenciais regionais de IDT e de «centros de
excelência» que contribuam para a individuação dos territórios
e para a sua inserção activa na dinâmica industrial e de
produção global.

(1) Vd., p. ex., «Un régime de droit d’auteur: la propriété intellectuelle
du logiciel», J.B. Zimmermann, Réseaux, edição especial sobre a
propriedade intelectual, n.o 88/89, Março/Junho de 1998.
2
( ) Não existe qualquer estudo sobre o «estado da questão» nesta
matéria e os estudos de anterioridade revelam-se demasiado
especulativos e pouco credı́veis.

8.5.
Quanto às PME, o CR insiste na importância de
favorecer e facilitar o seu acesso aos modernos meios de
informação, nomeadamente ao desenvolvimento das NTIC e
das infra-estruturas que lhes estão associadas. Mas esta via de
acção implica por um lado uma dimensão formativa que seja
atraente e pouco onerosa para os utilizadores potenciais e por
outro uma melhoria da oferta de informação à escala europeia,
tanto no plano tecnológico como jurı́dico, fiscal, etc. O CR
sugere que previamente a uma tal acção seja efectuado um
recenseamento dos estudos realizados sobre este tema (papel
das infra-estruturas informativas no desenvolvimento das PME)
e dos recursos informativos desde já disponı́veis.

8.6.
O Comité das Regiões apoia a ideia de que não é
possı́vel construir uma Europa competitiva sem um sério
reforço das infra-estruturas transeuropeias e sublinha o quanto
isso pode ser vital não apenas para as grandes empresas mas
também para as PME, às quais deverá permitir melhorar e
acelerar a integração num tecido europeu competitivo. No
plano dos transportes, esse reforço passa pelo desenvolvimento
de linhas europeias de comboios de alta velocidade, por uma
reorganização do tráfego aéreo à escala comunitária, pelo
desenvolvimento da rede europeia de navegação interior e pela
criação de plataformas intermodais. Quanto à proporção entre
transporte rodoviário e ferroviário, é urgente alcançar uma
coordenação intensa das decisões e das polı́ticas nacionais, à
falta de acordo sobre uma doutrina comum.
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8.7.
A nı́vel das novas tecnologias de informação e de
comunicação, convém que a UE se empenhe num verdadeiro
esforço de melhoramento, tanto em termos quantitativos e de
densidade como em termos qualitativos. O Comité das Regiões
insiste nomeadamente na necessidade de assegurar uma adequação entre os meios e os objectivos. É preciso estabelecer
redes performantes e facilmente acessı́veis e antes de mais
acelerar a criação de uma Internet de alto rendimento. Quanto
aos conteúdos, deve fazer-se uma reflexão no sentido de
adoptar uma polı́tica para o efeito que partilhe harmoniosamente as responsabilidades de uma oferta de informação entre
a União Europeia, os Estados-Membros e as regiões.

8.8.
Quanto às questões de acesso às fontes de financiamento, a introdução de um sistema eficaz de capital de risco é vital
para a competitividade das empresas europeias, contanto,
todavia, que o acesso não seja reduzido às grandes praças
financeiras mas exista efectivamente a nı́vel regional. O CR
pronunciou-se já a favor da criação a nı́vel regional de
«enterprise boards», que funcionariam como instâncias de
«clearing» entre as agências de financiamento público, os
bancos e as empresas e possuiriam a capacidade de conceder
ou recusar um financiamento dentro de um curto espaço de
tempo. De resto, o CR renova a sua reticência quanto ao
investimento dos fundos de pensão no capital de risco, o qual
não deveria ser autorizado senão pela adopção de directrizes
apropriadas.

8.9.
De modo complementar às questões de financiamento,
o Comité das Regiões insiste na importância da ajuda à gestão
das PME e sobretudo das PME recentemente criadas ou em fase
de crescimento. A gestão corresponde geralmente a um campo
de competências distinto do criador da empresa. Muitas
iniciativas foram já tomadas em diversos paı́ses, em particular
no quadro de viveiros e incubadoras de empresas. Seria
desejável fazer um balanço dessas acções e um elenco das
medidas mais eficazes no domı́nio da ajuda à gestão.

8.10. Relativamente às questões do emprego, o Comité das
Regiões e o Conselho dos Municı́pios e das Regiões da Europa
definiram um programa intitulado «Acção local a favor do
emprego» para 1999/2000 com todo o apoio da Comissão. O
CR aprova de sua parte a proposta da Comissão de realizar um
exame sistemático das experiências adquiridas na aplicação
dos Pactos Territoriais para o Emprego com o objectivo de
catalogar os exemplos de boas práticas que poderiam possibilitar intercâmbios de experiências com outras regiões e sugere
que este balanço seja acessı́vel através da Internet, no âmbito
de uma extensão do fórum electrónico já introduzido no sı́tio
das instituições europeias.

8.11. Dado que toda a oportunidade representa igualmente
uma ameaça, o CR salienta que o duplo movimento de
destruição de qualificações e postos de trabalho antigos e de
criação de qualificações e postos de trabalho novos nunca
será geograficamente equilibrado nem homogéneo e pode
contribuir para o aumento das disparidades internas na UE.
Daı́ resulta a importância de tomar em consideração o
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desenvolvimento local como elemento de pleno direito da
estratégia da UE em matéria de emprego. Daqui resulta
a importância, igualmente decisiva, de que a intervenção
comunitária cumpra a sua missão, lutando contra as dinâmicas
que tendem a agravar as disparidades internas na União e
intervindo, com os meios mais adequados, de modo a que
as dinâmicas destrutivas não produzam efeitos irreversı́veis,
preservando, em qualquer caso, os patrimónios profissionais
adquiridos, os conhecimentos técnicos reutilizáveis e os recursos humanos reintegráveis no trabalho.
8.12. O CR sublinha o quanto a relação construtiva com o
território é fundamental para o comportamento das empresas
que adoptam os seus princı́pios e a tornam num elemento
chave da sua competitividade. O CR sugere que se retenha este
critério da territorialidade das empresas, muito mais do que o
da nacionalidade do capital, para decidir em que medida uma
empresa pode ser considerada ou não como europeia, e a esse
tı́tulo merece receber ajudas públicas para a manutenção e
melhoramento da sua competitividade.
8.13. No que toca ao turismo, o Comité das Regiões
considera que, ao formular polı́ticas da UE para sectores que
afectem a indústria turı́stica, é imperativo olhar por que as
necessidades do sector turı́stico sejam contempladas. Esta
necessidade é de uma urgência tanto maior quanto o turismo
é uma actividade altamente intensiva em termos de mão-de-obra e cuja competitividade encerra um forte potencial de
criação de emprego, nomeadamente para certas categorias da
população activa que se encontram entre as mais afectadas
pelo desemprego (jovens e mulheres).
8.14. O Comité das Regiões recorda que o esforço a realizar
em matéria de infra-estruturas transeuropeias de transporte e
de comunicação terá um impacto directo sobre a competitividade da indústria europeia do turismo e recomenda muito em
particular que esta dimensão seja tida em conta no processo
das grandes decisões sobre o equipamento.
8.15. O CR aprova o princı́pio proposto pela Comissão de
criar uma rede europeia em linha de observação sobre o
turismo («EurONet») e recomenda que essa «one-stop-information-shop» (organismo informativo de balcão único)
seja ampliada, através da Internet, a uma cobertura territorial
o mais vasta possı́vel a fim de favorecer um crescimento
harmonioso e sustentável e de permitir romper o isolamento
dos locais que o pretendam. Tal rede poderia igualmente servir
de apoio a intercâmbios de experiências entre profissionais do
turismo e entre as colectividades locais implicadas.
8.16. O Comité das Regiões deseja que a UE tome uma
posição clara e definitiva no debate sobre a excepção cultural.
Preservar a criatividade e a diversidade cultural como um dos
valores essenciais da Europa implica não sujeitar o sector
cultural, e nomeadamente o audiovisual, a um contexto
concorrencial e de o deixar à margem de uma lógica de
competitividade. Ao contrário, se o domı́nio da criação deve
ser protegido e preservado, já o do apoio técnico às obras,
como as tecnologias multimédia e de digitalização, não
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podem aspirar a subtrair-se a uma dinâmica concorrencial. É
recomendável que a UE defina e adopte uma posição comum
e clara sobre esta matéria para poder garantir eficazmente a
defesa do sector nas próximas negociações da OMC.
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locais e representaria uma nova forma de centralização do
sistema educativo, que é precisamente o que importa evitar.

8.17. O CR insiste no interesse de favorecer a abertura
recı́proca do mundo empresarial e do da educação e da
formação e sugere que se facilite as visitas às empresas por
parte das escolas e das universidades, mas igualmente aos
cidadãos que desejem simplesmente conhecer o património
industrial e tecnológico da sua região. O CR sugere também
que se apoie activamente os organismos que, a nı́vel nacional,
regional ou local, contribuem para difundir, junto do grande
público e do sistema educativo, a cultura cientı́fica e tecnológica. O CR sugere finalmente que seja efectuado um recenseamento destes organismos à escala comunitária, que sejam
estudados os meios mais adequados para uma difusão das
práticas e das experiências e que seja dado um apoio financeiro
para os ajudar a contribuir para os objectivos perseguidos.

8.19. No tocante à propriedade intelectual, o CR recomenda
que se estude a criação, a nı́vel das regiões europeias, de
«Agências Regionais da Propriedade Intelectual», as quais
constituiriam uma dupla representação a nı́vel regional, tanto
do Instituto Europeu de Patentes como dos organismos
nacionais da propriedade intelectual. Tais agências poderiam
desempenhar vários papéis: informação, aconselhamento e
depósito dos pedidos de patentes europeias unificadas, a
partir do momento em que estas tenham sido introduzidas.
Contribuiriam igualmente para o desenvolvimento de reflexos
de valorização da produção cientı́fica, para o encorajamento
de parcerias entre a investigação e as empresas e para a criação
de uma cultura da propriedade intelectual a nı́vel regional. As
agências poderiam também constituir a base de um sistema de
informação sobre as patentes registadas a nı́vel regional e,
logo, sobre o nı́vel de conhecimentos técnicos das empresas
regionais, o que contribuiria nomeadamente para facilitar as
buscas de parcerias e de complementaridades tecnológicas a
nı́vel regional.

8.18. Quanto à questão do reconhecimento mútuo das
qualificações no interior da UE, é indispensável favorecer as
pontes e o reconhecimento dos diplomas entre os Estados-Membros. No entanto, o CR destaca a importância de não se
caminhar na direcção de um modelo europeu uniforme de
educação dado que, conforsistemame foi já dito, a diversidade
europeia é fonte de riqueza e coesão não é sinónimo de
uniformização. Mais concretamente, um de acreditação com
demasiadas competências levaria à substituição dos diplomas

8.20. Finalmente, o Comité das Regiões chama a atenção
da Comissão para o carácter não universal da protecção através
de patentes e para os perigos que podem resultar de uma
sistematização do recurso às patentes em matéria de propriedade intelectual. Estas questões dizem respeito principalmente às
novas tecnologias, e sobretudo às tecnologias da informação e
às ciências do ser vivo, as quais são objecto de um debate rico
e acalorado. O caso do software é exemplificativo de uma
tendência à qual importa não ceder, mantendo o espı́rito de
sabedoria e de concorrência que presidiu à directiva comunitária de 1993.

Bruxelas, 18 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER
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Parecer do Comité das Regiões sobre:
— a «Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 91/440/CEE relativa ao
desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários»,
— a «Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 95/18/CE relativa às licenças das
empresas de transporte ferroviário»,
— a «Proposta de directiva do Conselho relativa à repartição de capacidade de infra-estrutura
ferroviária, à aplicação de taxas de utilização da infra-estrutura ferroviária e à certificação da
segurança», e
— a «Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 91/440/CEE relativa ao
desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários»
(2000/C 57/06)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a lista de propostas da Comissão pendentes em 1 de Maio de 1999 para as quais a
entrada em vigor do Tratado de Amesterdão implica uma mudança da base jurı́dica e/ou do processo a
seguir (SEC(1999) 581 final);
Tendo em conta a «Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 91/440/CEE relativa ao
desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários», a «Proposta de directiva do Conselho que altera a
Directiva 95/18/CE relativa às licenças das empresas de transporte ferroviário» e a «Proposta de directiva
do Conselho relativa à repartição de capacidade de infra-estrutura ferroviária, à aplicação de taxas de
utilização da infra-estrutura ferroviária e à certificação da segurança» (COM(1998) 480 final — 98/0265
COD — 98/0266 SYN — 98/0267 SYN);
Tendo em conta a «Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 91/440/CEE relativa ao
desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários» (COM(95) 337 final — 95/0205 COD ex-SYN);
Tendo em conta a decisão do Conselho, anunciada por carta de 3 de Maio de 1999, de consultar o
Comité das Regiões sobre esta matéria ao abrigo do primeiro parágrafo do artigo 265.o e do artigo 71.o
do Tratado que institui a Comunidade Europeia;
Tendo em conta a decisão da Mesa, de 15 de Julho de 1998, de emitir parecer sobre este assunto e de
encarregar a Comissão 3 «Redes Transeuropeias, Transportes e Sociedade da Informação» da respectiva
elaboração;
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 58/99 rev. 1) aprovado pela Comissão 3 em 15 de Julho de
1999 (relator: N. Tabakı́dis — GR, PSE);
Tendo em conta a decisão da assembleia, de 16 de Setembro de 1999, de remeter a matéria novamente à
Comissão 3;
Tendo em conta a decisão da Comissão 3, na sua reunião de 24 de Setembro de 1999, de solicitar ao
relator a inclusão de várias alterações propostas por M. Bellet,
adoptou, na 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 18 de Novembro), o
seguinte parecer.
1. Introdução
1.1.
Cada meio de transporte tem o seu papel a desempenhar para a satisfação das necessidades de transporte no
espaço comunitário. Esses meios coexistem tanto de forma
complementar como concorrencial. O interesse da colectividade nesta matéria só poderá ser convenientemente servido se se
conseguir criar um máximo de sinergias entre esses meios de
transporte e, consequentemente, torná-los o mais complementares possı́vel, de tal modo que se possa falar de um autêntico
«sistema» de transportes. O bom funcionamento

desse sistema exige que cada um dos seus elementos, ou seja,
cada meio de transporte, seja explorado e desenvolvido em
função das suas caracterı́sticas especı́ficas e muito especialmente das suas vantagens comparativas. Este objectivo responde à
preocupação unânime de melhorar o equilı́brio entre os
transportes rodoviário e ferroviário por razões de ordem
ecológica e social.
1.2.
O debate sobre os diferentes modos de transporte deve
ser regido por critérios comuns, válidos para todos os meios
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de transporte e para todos os Estados-Membros. Estes critérios
são as regras em que se baseia a tarifação, como o princı́pio da
não discriminação, o da transparência, etc.
1.3.
O objectivo da União Europeia é garantir o desenvolvimento equilibrado de um sistema baseado nas necessidades e
caracterı́sticas reais da sociedade europeia, como por exemplo
as suas condições geográficas, económicas e polı́ticas. Num tal
quadro, o caminho-de-ferro assume um papel de destaque, que
deverá tornar-se ainda mais importante. O desenvolvimento
ininterrupto do caminho-de-ferro tem um poderoso alcance
social (pelo elevado número de postos de trabalho), económico
(comércio externo e trocas) e ambiental (na medida em que
pode dar um contributo substancial à aplicação de uma polı́tica
dos transportes respeitadora do ambiente).
1.4.
Todos reconhecem que a população europeia está cada
vez mais consciente da necessidade de defender e promover
uma polı́tica de protecção do ambiente, a qual não deve,
porém, atalhar o curso da integração económica e do progresso. O caminho-de-ferro deve constituir um instrumento prioritário ao serviço do desenvolvimento sustentável. Assim sendo,
todos os projectos polı́ticos devem procurar uma transferência
do volume de transporte (pessoas e mercadorias) da estrada
para a ferrovia.
1.5.
Entre as principais vantagens do caminho-de-ferro
conta-se igualmente o elevado nı́vel de segurança que proporciona em comparação com os outros meios de transporte. A
segurança deve ser um aspecto tido em conta numa polı́tica
europeia dos transportes.
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uma grande flexibilidade nos mercados correspondentes. O
transporte ferroviário deverá seguir este exemplo, rompendo
progressivamente com a sua situação de sector protegido para
passar a funcionar num contexto em que demonstre uma
maior capacidade de adaptação às necessidades actuais. No
entanto, a necessária melhoria do desempenho do sector
ferroviário deverá fazer-se mantendo, no mı́nimo, o elevado
nı́vel de segurança actual e não degradando as condições de
trabalho do pessoal. A segurança deve ser a prioridade do
novo quadro jurı́dico ferroviário e figurar como uma obrigação
de resultado, sendo cada Estado livre de escolher os meios
para o alcançar. Tal como sucedeu no caso dos transportes
marı́timos e aéreos, esta liberalização deverá ocorrer gradualmente e ser conjugada com a aplicação simultânea de medidas
indispensáveis de acompanhamento, as quais, porém, não
poderão servir de pretexto a um desvio daquela gradualidade
para um retardamento tão desnecessário quanto perigoso.
Cada uma das etapas desta liberalização ferroviária deverá ser
acompanhada de uma avaliação das repercussões que as
diferentes medidas adoptadas terão sobre as empresas ferroviárias e a sociedade em geral. O CR considera que se afigura
indispensável, na perspectiva da adopção das três directivas da
Comissão, realizar estudos de impacto simultâneos em cada
Estado-Membro e região, por forma a poder apreciar os
resultados dos mesmos, bem como os resultados das directivas
vigentes. Deveria dar-se especial atenção ao problema da
segmentação, havendo o risco de que um ordenamento
do espaço dos transportes europeus em eixos Norte-Sul,
marginalize ainda mais as regiões periféricas e isoladas, e às
pressões sobre o ambiente, num contexto mais lato de
alargamento programado para a entrada progressiva dos PECO
na União Europeia.

2. Observações na generalidade
1.6.
É igualmente imperativo que o caminho-de-ferro recupere as partes de mercado que perdeu nos últimos anos. Este
declı́nio foi particularmente marcado entre 1990 e 1995,
tendo-se verificado, para o conjunto dos 15 Estados-Membros,
uma regressão de 18,8 % para 14,4 % das mercadorias transportadas (em toneladas por km) e de 6,8 % para 6,0 % do
número de passageiros (em passageiros por km). Nos casos
que se tenham manifestado tendências diversas nos Estados-Membros nestes últimos anos, será necessário avaliar as razões
dessa diferença de evolução de um Estado-Membro para outro.
1.7.
O caminho-de-ferro terá de se tornar mais atraente,
especialmente para os transportes de longa distância. Para
aumentar a sua competitividade será necessária uma série de
medidas que afectarão o funcionamento do mercado ferroviário no seu conjunto: qualidade e volume das infra-estruturas,
tarifação da sua utilização, fiabilidade dos serviços prestados e
garantia de continuidade da rede ferroviária, tomando a cargo
as formalidades aduaneiras sempre que um itinerário passe por
paı́ses terceiros, não membros da União Europeia, etc.
1.8.
Um dos factores essenciais que condicionam o progresso do caminho-de-ferro é a sua posição face ao seu principal
concorrente, o transporte rodoviário. Da liberalização operada
no sector do transporte rodoviário (mas também do aéreo)
resultou um crescimento da sua competitividade, introduzindo

2.1.
A União Europeia adoptou já três directivas para a
reestruturação do sector ferroviário: a Directiva 91/440/CEE
relativa ao desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários; a Directiva 95/18/CE relativa às licenças das empresas de
transporte ferroviário; e a Directiva 95/19/CE relativa à
repartição das capacidades de infra-estrutura ferroviária e à
cobrança de taxas de utilização da infra-estrutura. Estes textos
foram precedidos pela publicação de um Livro Branco e de um
Livro Verde sobre os caminhos-de-ferro comunitários.
2.2.
Todas estas medidas tiveram como objectivo tornar o
caminho-de-ferro acessı́vel a outras empresas ferroviárias, que
poderão utilizar as infra-estruturas existentes. Por consequência, a primeira etapa consistiu, graças à Directiva 91/440/CEE,
na separação de contas entre a gestão da infra-estrutura e o
fornecimento de serviços ferroviários. Esta medida permitiu
assegurar uma maior transparência de custos de utilização das
vias férreas e, assim, criar condições para uma imputação
correcta e objectiva dos encargos de infra-estrutura. Deste
modo, os utilizadores pagarão o preço real do transporte, de
maneira a que os caminhos-de-ferro possam funcionar com
uma base mais sã para toda a sociedade. Na prática, os
Estados adoptaram soluções diversas para proceder à separação
contabilı́stica. Alguns Estados-Membros criaram duas entidades distintas, uma responsável pela infra-estrutura, outra
pelo transporte (França, Grã-Bretanha, Suécia, Dinamarca,
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Finlândia, Portugal e Paı́ses Baixos). Outros Estados-Membros
recorreram à figura da empresa «integrada». Neste sistema, a
mesma pessoa colectiva ocupa-se das infra-estruturas e do
transporte e a separação contabilı́stica é conseguida confiando
cada área a serviços diferentes (como na Áustria, Alemanha,
Itália e Bélgica), ou com a simples apresentação de contas
separadas (como no Luxemburgo, na Grécia e na Irlanda).
Fazendo notar que, quando a separação se faz no interior
de uma mesma empresa não há verdadeiramente balanços
separados mas apenas uma contabilidade separada de perdas e
ganhos, a Comissão propõe que se esclareça que a separação
contabilı́stica implica a separação dos balanços. A Comissão
propõe, além disso, que se separem as contas do transporte de
passageiros (no qual os Estados podem impôr obrigações de
serviço público) das do transporte de mercadorias (que tem
uma orientação comercial mais marcada).

2.3.
As empresas ferroviárias começam a revelar uma
orientação comercial que até agora nunca haviam integrado
no seu modo de funcionamento. Um outro passo importante
na mesma direcção foi a garantia do livre acesso às infra-estruturas. As normas básicas do livre acesso às infraestruturas regem-se pela Directiva 95/18/CE, que determina as
condições de acesso ao mercado das empresas ferroviárias.
Finalmente, a Directiva 95/19/CE estabelece princı́pios fundamentais, aplicáveis uniformemente a todas as empresas do
sector, em termos de tarifação mas também de repartição da
capacidade ferroviária, a qual constitui frequentemente um
recurso limitado, ou mesmo saturado. O CR solicita ao
Conselho e ao Parlamento Europeu que avaliem o impacto da
aplicação das directivas para o desenvolvimento sustentável
das regiões comunitárias, especialmente no que diz respeito
ao pagamento de taxas de utilização da infra-estrutura, à
deterioração dos serviços públicos regionais, à hegemonia do
transporte transeuropeu de mercadorias, que assumirá a
prioridade sobre todos os outros utentes, ao possı́vel encerramento de ligações ferroviárias a certas regiões menos desenvolvidas e à concentração das actividades económicas nas regiões
actualmente mais ricas.
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3. As propostas

3.1. Proposta de directiva que altera a Directiva 91/440/CEE
relativa ao desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários
3.1.1. A ideia central das alterações propostas é a instituição
da separação total e obrigatória entre a instância responsável
pela gestão das infra-estruturas e as empresas ferroviárias.
Deste modo, a prestação de serviços de transporte tornar-se-á
uma actividade puramente comercial sujeita às regras do
mercado, com excepção dos transportes com carácter de
serviço público. Os Estados conservarão naturalmente, neste
sector, um papel central de regulação e controlo do respeito
das normas existentes. Os Estados assumirão mesmo a gestão
das infra-estruturas e controlarão o desenvolvimento das
mesmas, os investimentos necessários, os projectos de futuro,
a observância das regras de segurança e, de um modo mais
geral, o funcionamento harmonioso do mercado ferroviário.
3.1.2. Por outro lado, a proposta de directiva prevê a
obrigação de uma separação, pelo menos no plano contabı́listico, entre os serviços de transporte de passageiros e os de
mercadorias. Esta distinção é importante dado que permitirá a
aplicação de critérios diferentes a cada caso: o transporte de
mercadorias terá uma orientação comercial mais clara e
pronunciada, enquanto o de passageiros poderá, em certos
casos, ter um carácter fortemente concorrencial e noutros
consistir num serviço de utilidade pública. A divisão prevista
permitirá a transparência indispensável na dimensão económica dos diferentes tipos de transporte.
3.1.3. Todavia, o desenvolvimento das redes ferroviárias
nacionais, assim como dos mercados nacionais correspondentes, não se rege somente pelo critério económico da relação
custos-benefı́cios, obedecendo igualmente a preocupações
mais gerais de interesse nacional ou social, de coesão económica ou de desenvolvimento regional. Todos estes parâmetros
devem ser tidos em conta na avaliação de quaisquer medidas.
3.1.4. Alguns Estados-Membros com peculiaridades geográficas ou geopolı́ticas deverão dar um tratamento diferente
à gestão da evolução do seu sector ferroviário. Cada região da
Comunidade deverá ser considerada em função das suas
especificidades, desde que isso não entrave nem coloque em
risco o plano comunitário de saneamento do sector dos
caminhos-de-ferro.

2.4.
Segundo a Comissão Europeia, para reestruturar o
sector dos caminhos-de-ferro e aumentar a sua quota no
mercado dos transportes de passageiros e de mercadorias, é
necessário procurar criar, na prática, uma colaboração estreita
entre todas as companhias ferroviárias, particularmente nos
sectores dos transportes internacionais de mercadorias e dos
transportes internacionais de passageiros e em seguida no
sector dos transportes nacionais de mercadorias. As propostas
de directiva da Comissão (para alteração das Directivas
91/440/CEE e 95/18/CE e substituição da Directiva 95/19/CE)
vão nesta direcção.

3.2. Proposta de directiva que altera a Directiva 95/18/CE relativa
às licenças das empresas de transporte ferroviário
3.2.1. Esta proposta de directiva prevê que as empresas
ferroviárias que efectuam os serviços referidos no artigo 10.o
da Directiva 91/440/CEE vigente são obrigadas a obter uma
licença do Estado-Membro no qual se encontram estabelecidas.
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Esta autorização é válida em todo o território comunitário. A
sua concessão está sujeita a certas condições de aptidão técnica,
capacidade financeira e boa reputação.

3.2.2. A ideia mestra da proposta é a garantia da transparência e da igualdade de tratamento das empresas ferroviárias,
mas também do respeito, num mercado aberto, pelas normas
e condições de segurança, das quais depende o bom funcionamento do sistema ferroviário, em benefı́cio do utilizador e, por
conseguinte, de toda a sociedade.

3.2.3. Uma inovação da proposta de directiva é o alargamento da obrigatoriedade de obtenção de uma licença às
empresas ferroviárias que prestam serviços urbanos, suburbanos ou regionais, ficando ao critério de cada Estado-Membro
ou de cada região com competências em assuntos ferroviários
e rede própria determinar se é ou não necessário exigir essa
licença às empresas que prestam os referidos serviços no seu
território. Na perspectiva de um mercado que caminha no
sentido de uma liberalização sustentada, esta disposição poderia ser explorada em benefı́cio dos Estados-Membros.

3.3. Proposta de directiva que substitui a Directiva 95/19/CE
relativa à repartição das capacidades de infra-estrutura ferroviária e à cobrança de taxas de utilização da infra-estrutura

3.3.1. Ao escolherem o meio de transporte, os utentes
baseiam-se numa série de critérios. Embora a qualidade e a
fiabilidade do serviço tenham grande importância, o critério
decisivo é o preço. No caso mais concreto dos transportes
ferroviários, as taxas a pagar influem consideravelmente no
preço final que o utente tem de pagar pelo transporte. Assim
sendo, podem-se lançar medidas de incentivo à transferência
gradual do volume de transporte da estrada para a ferrovia.

3.3.2. A proposta pretende criar um quadro para a repartição das capacidades, mas também para as taxas de utilização da
infra-estrutura. O custo desta constitui uma parte importante
do preço final a pagar pelo utente. Nos termos da proposta de
directiva, parte do custo é também definido em função da
escassez da infra-estrutura, o que poderá colocar problemas ao
nı́vel da sua aplicação se o gestor de uma infra-estrutura não
dispuser de margem de manobra para tomar decisões ou as
medidas correctivas necessárias para remediar, na medida do
possı́vel, eventuais defeitos de funcionamento do sistema.
3.3.3. A repartição de capacidade entre as empresas ferrovi-

árias deve ser feita por um órgão independente, distinto das
empresas e dos fornecedores dos serviços ferroviários (atentos
os conflitos de interesses nesses casos). Ainda que este órgão
deva ter em conta os objectivos e as exigências das autoridades
e das empresas nacionais e regionais europeias, a sua polı́tica
e o seu funcionamento devem ser controlados por uma
instância superior no interesse da transparência. Assim, convém que esta instância de gestão da infra-estrutura possa
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praticar uma polı́tica de tarifação de orientação empresarial,
em vez de baseada em critérios inflexı́veis e pré-estabelecidos.
A transparência e a igualdade de tratamento para todas as
empresas com direito de acesso ao mercado ferroviário são
seguramente princı́pios incontestáveis, mas tal não significa
que o gestor da infra-estrutura não deva ter margem de decisão
em função das condições particulares da rede pela qual é
responsável.
3.3.4. A taxa devida pela utilização da infra-estrutura

ferroviária deverá ser fixada segundo métodos semelhantes aos
usados para os outros meios de transporte concorrentes, em
particular o transporte rodoviário. Não é legı́timo proceder a
uma internalização — e, logo, uma tarifação — quando não
existe um sistema tarifário análogo aplicável ao transporte
rodoviário. Além do mais, são bem conhecidos os problemas
metodológicos e polı́ticos associados a tentativas deste tipo.
Por outro lado, é igualmente evidente que os custos externos
do caminho-de-ferro são muito mais baixos do que os
do transporte rodoviário. Poder-se-ia, porém, falar de uma
tarifação especı́fica do sector ferroviário que tivesse em
conta os seus benefı́cios para o ambiente (por exemplo, as
locomotivas que correspondessem da forma mais favorável às
normas de protecção do ambiente seriam sujeitas a taxas mais
baixas do que as que usassem tecnologia menos compatı́vel
com o ambiente), segundo o modelo aplicado no transporte
rodoviário com a modulação do preço da «eurovinheta» de
acordo com a decisão do Conselho dos Transportes de 1 de
Dezembro de 1998. Além disso, a tarificação ao custo marginal
não deve conduzir à desertificação ferroviária nas zonas rurais.
3.3.5. Por último, será necessário esclarecer plenamente o

significado e o papel do novo termo «candidato autorizado».
Esta nova categoria deverá agir no mercado ferroviário sem
pôr em risco o bom funcionamento do sistema. Segundo a
proposta de directiva «uma pessoa singular ou colectiva com
um interesse comercial ou de serviço público na aquisição de
capacidade de infra-estrutura para exploração de um serviço
ferroviário, que satisfaça as condições necessárias para poder
reservar capacidade» poderá adquirir capacidades de infra-estrutura ferroviária. Assim, estes «candidatos autorizados»
poderão ser não apenas empresas ferroviárias, mas também
qualquer pessoa com capacidade para organizar um serviço:
autarquias locais, comissões de empresas de viagens, carregadores, etc. Este direito alargado aos carregadores preocupa
seriamente o CR, pois tal significaria um mercado do tipo
do transporte rodoviário, com significativas distorções da
concorrência.
4. Propostas de medidas de acompanhamento

4.1.

Para garantir uma recuperação completa do sector

ferroviário, que beneficiará toda a sociedade, à regulamentação
proposta deverão associar-se medidas de acompanhamento,
como por exemplo:
—
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os
medidas
trabalhadores
nacionais
ferroviários;
e comunitárias de polı́tica social para
—
fomento
dos
caminhos-de-ferro,
de iniciativas técnicas
assegurando
ou institucionais
a compatibilidade
a favor
técnica e, se possı́vel, a interconexão das redes, encorajando
os corredores transeuropeus de transporte ferroviário de
mercadorias, etc.;
—
permitirá derrogações
determinação
das condições
das normas
e circunstâncias
previstas (auxı́lios
em que de
se
Estado, etc.), tendo sobretudo em conta a obrigatoriedade
de prestar um serviço de utilidade pública;
—

91/440/CEE relativa ao desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários» ()
5. Introdução
5.1.

não será possı́vel uma redução do transporte rodoviário, com
os efeitos positivos que a mesma teria para o ambiente e para
a economia, sem que o maior número possı́vel de centros
industriais europeus beneficie de ligações ferroviárias.
5.4.
O primeiro passo para a revitalização dos caminhos-de-ferro comunitários foi dado com a aplicação da Directiva
91/440/CEE relativa ao desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários.
6. A Directiva 91/440/CEE

6.1.

definição
funcionamento
clara do
sempapel
problemas
do Estado
do sistema
de modoferroviário
a garantirno
o
que respeita tanto à necessária competitividade como ao
serviço público que os caminhos-de-ferro representam.
«Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva

Desde o inı́cio dos anos 90 que a União Europeia

reconhece a necessidade de tomar medidas especı́ficas para
revitalizar os caminhos-de-ferro comunitários, motivada pela
preocupação de um desenvolvimento equilibrado de todos os
meios de transporte e simultaneamente pela necessidade
de obstar à perda constante de partes do mercado pelos
caminhos-de-ferro comunitários.
5.2.
No entanto, por motivos estruturais, económicos e

29.2.2000

A Directiva 91/440/CEE visa principalmente estabele-

cer nos caminhos-de-ferro comunitários as estruturas fundamentais para um funcionamento do sector mais transparente
e melhor adaptado às exigências do mercado. A separação
contabilı́stica entre a gestão da infra-estrutura e a prestação
dos serviços deve ser entendida nesta óptica.
6.2.
No mesmo espı́rito de abertura do mercado ferroviário,
tradicionalmente protegido, o artigo 10.o da directiva em
apreço prevê uma certa liberalização do acesso ao mercado
em matéria de trânsito. Esta liberalização não é ilimitada dado
que é reservada aos grupos internacionais de companhias
ferroviárias no quadro das operações de transportes internacionais, bem como às companhias que efectuam transportes
combinados.
7. A proposta de alteração da Directiva 91/440/CEE

7.1.

Quatro anos após a aplicação da referida directiva, a

históricos os diferentes meios de transporte conheceram uma
evolução distinta nos diversos Estados-Membros da União
Europeia, factor que é frequentemente considerado como
causa de importantes distorções de concorrência entre os
meios de transporte. Entre os objectivos polı́ticos, os mais
importantes da polı́tica comum de transportes, figura o
desenvolvimento equilibrado de um sistema de transporte
destinado a responder às necessidades reais bem como às
caracterı́sticas intrı́nsecas da sociedade europeia — condições
geográficas, económicas e polı́ticas.
5.3.
Por outro lado, constata-se uma preocupação acrescida

Comissão Europeia elaborou uma proposta de alteração do
artigo 10.o da directiva vigente com o fim de abrir o acesso à
infra-estrutura ferroviária a todas as empresas que efectuem
serviços de transporte de mercadorias, serviços de transporte
combinado ou serviços de transporte internacional de passageiros.
7.2.
Tratando-se da etapa seguinte da liberalização do

da parte dos povos europeus no que respeita à necessidade
incontornável de proteger o ambiente ao mesmo tempo
que assegura um desenvolvimento económico sustentado no
sentido da integração europeia. Neste contexto, a preocupação
da segurança dos meios de transporte não pode ser negligenciada. A solução das preocupações referidas acima passa pelo
desenvolvimento dos caminhos-de-ferro, assegurando uma
melhor repartição modal.
Ao mesmo tempo, numa óptica de benefı́cios económicos

só pode ser conseguida gradualmente. Dado que ainda há
alguns anos não existia uma polı́tica comum de transporte, é
evidente que os mercados ferroviários nacionais dos Estados-Membros divergem consideravelmente em matéria de liberalização.
7.4.
A proposta de alteração do artigo 10.o da Directiva

necessariamente a longo prazo, cumpre implementar uma
polı́tica de valorização de todas as linhas ferroviárias, incluindo
as mais curtas, que contrarie a tendência para o encerramento
das «linhas mortas» verificada em bastantes paı́ses. De facto,

mercado ferroviário, não há ainda consenso polı́tico entre os
Estados-Membros.
7.3.
É óbvio que uma liberalização do mercado ferroviário

91/440/CEE representa sem dúvida um passo no sentido
de uma liberalização mais acentuada, uma polı́tica que é
inteiramente adequada para a revitalização dos caminhos-de-ferro. No entanto, importa ainda verificar quais as implicações
das medidas polı́ticas propostas para um certo número de
Estados-Membros que se encontram numa situação diferente
em comparação com outros. Convém não esquecer, por
exemplo, o papel social desempenhado pelo caminho-de-ferro
em vários paı́ses, em termos de emprego e de serviço público.
Há, por conseguinte, que desenvolver estratégias que tenham
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em consideração, para além dos interesses económicos, a
função social do caminho-de-ferro.
7.5.
É aqui que se coloca a questão de qual o momento

ideal para a introdução das medidas polı́ticas citadas. Este
ponto deveria ser objecto de uma discussão polı́tica a fim de
possibilitar um acordo. Antes de introduzir medidas polı́ticas
de carácter irreversı́vel seria oportuno analisar todos os
cenários possı́veis, especialmente em função de um calendário
real e aceitável. De resto, o objectivo de qualquer medida
polı́tica a adoptar é a melhor integração possı́vel de todas as
regiões da União Europeia, capaz de garantir uma coerência
socioeconómica para toda a União.
8. Conclusões

8.1.

C 57/45

Para a criação de uma base sólida de compromissos

polı́ticos é altamente útil a procura de um denominador
comum entre os Estados-Membros. No caso dos caminhos-de-ferro, ainda que se creia estar no bom caminho, não deixa de
ser indispensável procurar fixar um calendário apropriado
para a execuçãom sem excluir medidas de acompanhamento
como a compatibilidade técnica dos caminhos-de-ferro convencionais, das polı́ticas nacionais e comunitárias para a
protecção do emprego neste sector, a promoção dos itinerários
livres de transporte de mercadorias, a definição das condições
nas quais podem ser concedidas derrogações, por exemplo,
relativamente aos auxı́lios de Estado, nomeadamente a fim de
assegurar a obrigação do serviço público, etc.
Bruxelas, 18 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER

() COM(95) 337 final — 95-0205 COD ex-SYN.
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Parecer do Comité das Regiões sobre «A cooperação local e regional para proteger as crianças dos
maus tratos e abandono na União Europeia»
(2000/C 57/07)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a decisão da Mesa de 2 de Junho de 1999 de, nos termos do § 5 do artigo 265.o do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, emitir parecer sobre «A cooperação local e regional para
proteger as crianças dos maus tratos e abandono na União Europeia» e incumbir da sua preparação a
Comissão 7 «Educação, Formação Profissional, Cultura, Juventude e Direitos dos Cidadãos»;
Tendo em conta o parecer do Comité sobre «A cooperação transfronteiriça e transnacional entre
autarquias locais» (CdR 145/98 fin) ();
Tendo em conta o parecer do Comité sobre a «Comunicação da Comissão sobre medidas relativas à
violência exercida contra as crianças, os jovens e as mulheres incluindo uma proposta de decisão do
Conselho relativa a um programa de ajuda comunitária a médio prazo sobre medidas destinadas a apoiar
à escala comunitária a acção dos Estados-Membros no domı́nio da violência exercida contra as crianças,
os jovens e as mulheres» (programa Dafne) (2000-2004) (CdR 300/98 fin) ();
Tendo em conta o projecto de parecer aprovado em 1 de Outubro de 1999 (CdR 225/99 rev. 2) pela
Comissão 7, sendo relatora Ruth Henig (RU-PSE),
adoptou, na 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 18 de Novembro) o
presente parecer por unanimidade.
1. Introdução
1.1.
A União Europeia incentiva uma maior mobilidade dos
cidadãos no espaço europeu mas, até recentemente, pouco
tinha feito para coordenar práticas, promover o bem-estar e os
direitos das crianças e para ponderar vias para melhor as
proteger contra sevı́cias.
1.2.
O Comité das Regiões, como afirmou no seu parecer
sobre a matéria, congratula-se com a «Proposta de decisão do
Conselho relativa a um programa de ajuda comunitária a
médio prazo sobre medidas destinadas a apoiar à escala
comunitária a acção dos Estados-Membros no domı́nio da
violência exercida contra as crianças, os jovens e as mulheres»
(programa Dafne) (2000-2004). A proposta representa um
significativo avanço na prevenção da violência e sevı́cias.
O programa produzirá um valor acrescentado europeu ao
empreender e consolidar acções de cooperação, de coordenação e de intercâmbio de informações com base nas várias
experiências no terreno.
1.3.
O programa Dafne já contribuiu para o desenvolvimento de práticas e de intercâmbio de informação na União
Europeia em matéria de protecção do bem-estar e dos direitos
das crianças. Em consequência da iniciativa Dafne, o Comité
das Regiões trabalhou com organizações não governamentais
no campo da cooperação regional para proteger as crianças
contra sevı́cias.

(1) JO C 198 de 14.7.1999, p. 61.
(2) CdR 300/98 fin — JO C 198 de 14.7.1999, p. 61.

1.4.
Na União Europeia há mais de 120 milhões de crianças
e jovens que têm o direito a viver uma infância livre de
crueldade ou negligência. A realização do mercado único, a
crescente liberdade de circulação através das fronteiras nacionais, bem como a criação de uma cidadania europeia comum
que inclui o direito a viver e trabalhar em qualquer Estado-Membro, sublinham a necessidade urgente de uma estratégia
à escala comunitária em matéria de prevenção das sevı́cias e
abandono de crianças.

1.5.
Embora o programa Dafne venha dar um contributo
importante, o parecer do CR lamentou o orçamento limitado
(25 milhões de ecus para 2000-2004 na proposta original;
20 milhões de ecus para 2000-2003 na posição comum do
Conselho de 26 de Julho de 1999), bem como a base jurı́dica
proposta (artigo 129.o — Saúde pública), devido à falta de
uma base jurı́dica adequada para medidas no âmbito da
protecção dos direitos humanos. Como é frisado no parecer,
impõe-se que a Comissão Europeia garanta que a definição de
saúde pública seja objecto de uma interpretação lata, de modo
que as acções de prevenção de todas as formas de violência
sejam abrangidas pelo programa.

1.6.
As sevı́cias contra crianças ocorrem em todos os meios:
na famı́lia, em instituições de apoio diário e residenciais e em
ambientes de lazer. Os abusos podem ser exercidos por adultos
ou jovens, por empregados da famı́lia ou outros profissionais
em contacto com crianças. A violência contra crianças é
prevalente em todos os paı́ses europeus. Importa considerar
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em particular os casos de maus tratos infligidos a crianças no
contexto do ingresso prematuro no mundo do trabalho, da
incitação à mendicidade ou prostituição e da exploração
exercida quer pela famı́lia quer por terceiros. Em muitos
paı́ses europeus, tal fenómeno está associado à existência de
refugiados económicos, de minorias e, em geral, de grupos que
vivem em condições de exclusão social e de pobreza. Estas
condições de vida dão lugar à exploração dos menores desde a
infância, expõem as crianças em idade escolar e pré-escolar a
múltiplos perigos, privam-nas do direito elementar a um
desenvolvimento normal e provocam a sua marginalização
quando adultos.

2. Observações na generalidade

2.1. Sevı́cias contra crianças

C 57/47

2.2. Cidadania
2.2.1. Até recentemente não existiam disposições nos Tratados da União Europeia que permitissem abordar as questões
relativas às crianças, apesar de a realização do mercado único
e da crescente liberdade através das fronteiras nacionais terem
afectado crianças e jovens e terem gerado novos problemas
para os organismos de protecção à infância. As crianças
europeias não foram mencionadas nos Tratados Europeus,
nem ouvidas pelas instituições europeias. Era como se
120 milhões de crianças e jovens da União Europeia fossem
invisı́veis e ignorados.
2.2.2. O Tratado incumbiu a União de prestar particular
atenção à polı́tica de formação em áreas como igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres, terceira idade,
minorias étnicas, deficientes, mas não incluı́a disposições sobre
as crianças. Assim, embora existisse um consenso generalizado
de que as crianças e jovens estavam abrangidos pelo Tratado
da União Europeia, a sua posição como cidadãos europeus
estava longe de ser clara.

2.1.1. O CR já tinha reconhecido (parecer do CR sobre o
programa Dafne o facto de a violência exercida contra crianças
e jovens ser um problema social real em toda a Europa,
presente em todas as classes sociais, independentemente do
seu grau de desenvolvimento socioeconómico e cultural.

2.2.3. Esta ausência de referências tornou difı́cil a possibilidade de legislar directamente em favor dos interesses das
crianças e dos jovens, bem como de afectar verbas dos
fundos estruturais europeus à promoção da igualdade de
oportunidades para eles.

2.1.2. As crianças tornam-se vulneráveis em virtude da sua
dependência, ficando assim expostas a uma série de riscos e
de perigos. Mas as crianças têm poucas possibilidades e
oportunidades de exprimir a forma como entendem, enfrentam
e agem diariamente — e sem ajuda dos adultos — no atinente
a tais experiências.

2.2.4. O Tratado de Amsterdão, de Outubro de 1997,
introduz uma nova cláusula de não discriminação; no artigo
13.o, inclui-se a discriminação com base na idade, implicando
que as crianças deveriam constar das disposições do Tratado.
Embora se possa considerar este um progresso limitado, é um
marco importante para o reconhecimento de que as crianças
também são cidadãos europeus e como tal devem ser consideradas, devem poder desenvolver o seu potencial e ser protegidas da crueldade.

2.1.3. A violência contra crianças não é um conceito
absoluto. Com excepção de determinadas violências sexuais
também deveria ficar claro que os maus tratos raramente são
um evento, um único incidente que impõe acções para
proteger a crianças. Os tipos de abuso sobrepõem-se, de modo
que uma criança que tenha vindo a ser maltratada fisicamente
quase certamente sofrerá emocionalmente e os abusos sexuais
podem envolver força fı́sica, ameaças ou castigos.
2.1.4. Há muitos comportamentos que devem ser apreciados no seu contexto, antes de poderem ser considerados
como maus tratos. Contudo, as decisões sobre os limites a
partir dos quais há lugar para uma intervenção são tomadas
sem consultar as crianças ou sem as envolver no processo de
decisão. A violência familiar continuada, em que por exemplo
as crianças vêem regularmente a própria mãe a ser espancada,
pode afectá-las tanto como se fossem elas a serem dura e
frequentemente atingidas, mas raramente essa violência será
considerada um comportamento abusivo.
2.1.5. No entanto, a violência é dos principais factores que
levam os jovens a fugir de casa, com os perigos que isso
implica. Opressões, maus tratos e violência contra crianças
que são acompanhadas longe das suas próprias casas também
provoca fugas.

2.2.5. O artigo 3.o da Convenção das Nações Unidas
sublinha que em todas as medidas relativas às crianças, quer
tomadas por instituições públicas ou privadas de bem-estar
social, tribunais, autoridades administrativas ou organismos
legislativos, os interesses da criança devem ser a preocupação
principal. Este princı́pio constitui um teste para os adultos
avaliarem as suas decisões e acções no atinente às crianças.
2.2.6. As crianças devem participar nas decisões que afectam as suas vidas. Escutar as crianças e ouvir o que têm para
dizer é a base para elaborar direitos humanos concretos para
as crianças. Este procedimento valoriza as perspectivas das
crianças, mas não é fácil de cumprir nem é universalmente
aceite.
2.2.7. Um contributo para a prevenção consiste em dar
poder e voz às crianças, de modo a que saibam onde e como
procurar ajuda. As forças polı́ticas locais podem contribuir
eficazmente para dar poder às crianças, encorajando a sua
participação no planeamento e no desenvolvimento de serviços
locais e dando resposta às preocupações das crianças sobre
certos temas ou questões. Tanto as crianças como os jovens
deveriam estar conscientes dos seus direitos, poder apresentar
denúncias e contar com advocacia independente. As autorida-
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des locais e regionais podem defender os direitos das crianças
e dos jovens de diversas maneiras dependendo do modo como
a ajuda e o apoio a elas destinados forem organizados nos
respectivos Estados-Membros mediante a nomeação de um
provedor ou comissário para as crianças, independente.

2.2.8. Os governos locais e regionais deveriam elaborar
planos integrados e globais para as crianças e jovens, reunindo
e articulando todas as acções dirigidas à promoção dos direitos
e à prevenção dos problemas, assegurando a sua coordenação
e supervisão. A incorporação do princı́pio de subsidiariedade
nos Tratados europeus conferiu responsabilidades adicionais
às autoridades locais e regionais. A Europa dos Cidadãos será
alcançada mediante a descentralização administrativa, o que
dará uma nova dimensão à cooperação transfronteiriça e
transnacional e indica uma importante abordagem da base
para o topo em matéria de integração europeia. Os regimes
cada vez mais descentralizados aproximarão os governos dos
cidadãos e criarão maiores responsabilidades democráticas. As
crianças e os jovens não deveriam ficar à margem deste
processo e a UE deveria encorajar o poder local e regional a
promover os direitos das crianças e dos jovens de forma
adequada aos Estados-Membros, o que pode incluir a designação de provedores das crianças a nı́vel local, que partilhariam conhecimentos e práticas sobre as questões que envolvem
e afectam as crianças e jovens de toda a Europa.
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Tratados deu às autoridades locais e regionais maiores responsabilidades. As referidas recomendações deveriam ser tidas em
conta tanto a nı́vel local como europeu.

2.3.4. A coordenação e a comunicação eficazes entre as
autoridades é de importância vital sempre que existam diversos
sistemas e organismos diferentes com responsabilidades relativamente às crianças. A cooperação em defesa do bem estar das
crianças implica o intercâmbio de experiências e, sempre que
possı́vel, a adopção das «melhores práticas».

2.3.5. Há que reforçar a cooperação local e regional na UE
para combater os casos de sevı́cias a crianças. Tal cooperação
deverá incluir os paı́ses candidatos à adesão, particularmente
os paı́ses associados da Europa Central e Oriental, a quem traria
vantagens particulares no âmbito dos respectivos esforços para
melhorar a protecção dos direitos humanos no quadro da
estratégia de pré-adesão.

2.3.6. A UE deveria apoiar a cooperação entre as autoridades locais e regionais, em toda a União e nos paı́ses candidatos,
trabalhando em parceria com as ONG, de modo a combater as
sevı́cias a crianças mediante a divulgação das melhores práticas,
o intercâmbio de informação e a promoção de campanhas de
sensibilização do público, em particular no âmbito do proposto programa Dafne.

2.3. Papel da administração local e regional

2.3.1. A administração local e regional na Europa, devido à
sua proximidade e à sua representação das comunidades locais,
está numa posição única para empreender acções positivas em
nome das crianças, para apoiar os princı́pios fundamentais da
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança,
bem como para aprovar decisões que garantam a protecção
das crianças contra sevı́cias e negligência.

2.3.7. Face à constatação (ponto 1.6 do presente parecer)
de que existe um número significativo de crianças que são
vı́timas da exploração económica e sexual exercida pelos
adultos, sofrem sevı́cias e vivem na mais absoluta miséria,
considera o Comité necessário fazer tudo o que seja possı́vel
tanto no âmbito do programa Daphne como na legislação
sobre a matéria. O poder regional e local é a instância mais
adequada e deve ser apoiado por forma a tomar a iniciativa de
criar mecanismos de identificação, acompanhamento e apoio
das crianças que continuam excluı́das das estruturas de educação e assistência social.

2.3.2. A administração local e regional proporciona às
crianças e jovens uma ampla gama de serviços, nomeadamente
assistência social, instrução e actividades de lazer, e tem de
assegurar que as crianças e jovens que utilizam tais serviços não
corram perigos. Além disso, também tem a responsabilidade de
garantir que as crianças e jovens na sua jurisdição, alvo de
sevı́cias ou negligência, obtenham resposta e ajuda de forma
atenta e sensı́vel.

3. Observações na especialidade

3.1. Necessidade de informação — a escala do problema
2.3.3. As recomendações para uma acção local e regional
para combater a violência exercida contra crianças na UE (em
anexo), apresentadas pelo Comité das Regiões no seminário
sobre «Cooperação local e regional para a protecção das
crianças contra os maus tratos», efectuado em 4 de Dezembro
de 1998, são a expressão do empenho das autoridades na
cooperação transfronteiriça e de intercâmbio de práticas numa
Europa em que o princı́pio de subsidiariedade inscrito nos

3.1.1. As sevı́cias infligidas a crianças são um problema
significativo na União Europeia. Trata-se de um fenómeno que
não conhece fronteiras, sendo, pois, necessário um esforço
concertado a todos os nı́veis e em toda a UE — incluindo
os órgãos de poder local e regional — para o combater
eficazmente.
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3.1.2. Não existem dados sobre a extensão deste tipo de
sevı́cias na União Europeia; impõe-se, pois, a sua recolha e
tratamento. As definições e registos de sevı́cias são diferentes de
Estado-Membro para Estado-Membro. A UE deveria promover,
nesta matéria, a criação de bases de dados para se identificar o
tipo de informação que é relevante para a compreensão do
fenómeno das sevı́cias infligidas a crianças, à escala europeia.
O Eurostat poderia apoiar este processo, em colaboração com
o poder local e regional.
3.1.3. As sevı́cias infligidas a crianças podem levá-las a
fugir de quem cuida delas e, para garantir que tais crianças não
serão ignoradas e para auxiliar as autoridades competentes dos
diversos paı́ses a encontrá-las, deveria ser criado um registo
europeu de crianças desaparecidas. Também seria útil explorar
a possibilidade de as forças policiais de toda a Europa
utilizarem a Internet para aı́ disponibilizarem fotografias e
outros dados referentes a crianças desaparecidas.
3.1.4. O governo do Reino Unido criou um sistema de
registo de pessoas condenadas por crimes sexuais. Esta abordagem implica o reconhecimento do elevado risco de que quem
comete crimes sexuais possa reincidir após a condenação ou
ser libertado de prisão e tem sido eficaz em seguir os
movimentos de tais pessoas e no estabelecimento do seu
paradeiro. Para ser verdadeiramente eficaz, este sistema deveria
ser alargado a toda a UE. Os Estados-Membros deverão
examinar se e até que ponto este sistema, eventualmente
modificado, deverá ser introduzido a nı́vel europeu.
3.1.5. Actualmente, as forças policiais registam informações acerca de pessoas condenadas por pedofilia, pornografia infantil, prostituição infantil e tráfico de mulheres e crianças.
No entanto, não existe um sistema a nı́vel pan-europeu e a
protecção das crianças seria acrescida com um protocolo para
intercâmbio de informação entre forças policiais na UE (um
acordo formal sobre informações a registar e partilhar). A
Europol poderá encabeçar a elaboração desse protocolo,
devendo ser criada na Europol uma unidade especial para a
protecção das crianças.
3.1.6. É sabido que actualmente as bases de dados das
autoridades locais não traduzem a incidência ou prevalência
de sevı́cias infligidas a crianças, visto que utilizam definições
muito diferentes e podem referir-se tanto a casos alegados
como a casos confirmados. Todavia, tornar-se-ão cada vez
mais úteis a partir do momento em que as definições forem
homogéneas e só forem registados os casos confirmados.
3.1.7. Nas presentes circunstâncias, uma via para obter
dados correctos, pertinentes e válidos sobre a incidência de
sevı́cias, seria um estudo à escala europeia, com base numa
amostra significativa do conjunto da população.

3.2. Auxiliar as crianças a relatarem as sevı́cias
3.2.1. Em 1996, foi publicado no Reino Unido o relatório
da Comissão Nacional de Inquérito para a Prevenção de Maus
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Tratos. Mais de 10 000 pessoas, algumas das quais tinham
sofrido sevı́cias quando eram crianças, deram a conhecer os
seus pontos de vista, por carta, por declaração escrita ou
pessoalmente. A Comissão Nacional concluiu que qualquer
exame equilibrado de sevı́cias a crianças deverá encarar
algumas verdades incómodas. Nomeadamente, há que aceitar
o facto de mais de metade das sevı́cias ocorridas, por vezes
durante longos perı́odos da vida da criança, não serem
conhecidas no momento em que sucedem e, além disso, as
crianças que falam sobre isso continuarem a ser uma minoria.
3.2.2. A Comissão concluiu que as vantagens de falar
deveriam ser sublinhadas e afirmou que em cerca de um quarto
dos casos tinha sido informada de que o facto de a vı́tima falar
tinha travado a continuação das sevı́cias. O facto de a vı́tima
falar é visto como o primeiro passo do processo e pode ser útil
para pôr termo às sevı́cias. A Comissão considerou que apesar
da maioria dos que falaram ser jovem, o medo, a ignorância e
a falta de conhecimentos confluı́ram no contributo para
impedir a vı́tima de falar.
3.2.3. A solução para o desafio que se coloca em toda a
Europa em matéria de sistemas de protecção das crianças
reside na criação de sistemas que ajudem as crianças a falar
sobre as sevı́cias sofridas e a estarem confiantes no auxı́lio que
receberão, sistemas em que a opinião pública confie em que
todos os casos suspeitos sejam denunciados. Um caminho a
seguir será analisar as actuais práticas em toda a Europa e falar
com as crianças e jovens sobre a sua eficácia, de modo a definir
as melhores práticas. As autoridades locais e regionais estão
bem colocadas para efectuar esse trabalho e a UE deveria
encorajá-las a informarem os casos ocorridos. Essa actividade
poderia ser coordenada pelo Comité das Regiões.

3.3. As crianças a denunciarem as sevı́cias e a obterem ajuda
3.3.1. Crianças de idades diferentes têm necessidades diferentes. Por exemplo, as crianças com mais de 12 anos e a
frequentarem o ensino secundário têm mais mobilidade,
independência e mais capacidade para aceder e utilizar a gama
de serviços que as autoridades locais, por intermédio dos
departamentos para a juventude e a comunidade e outras
organizações, colocam à sua disposição.
3.3.2. As crianças do ensino primário, dos 4 a 5 anos de
idade para diante, até ao ensino secundário, têm oportunidades
de independência mais restritas e merecem atenção particular.
O papel da escola, onde passam grande parte do tempo, bem
como o do professor são muito importantes para este grupo
etário. Os professores podem ajudar a identificar as crianças
que estão a ser vı́timas de sevı́cias e a criar a atmosfera
necessária para que a criança possa dar conta das suas
preocupações, numa fase inicial. Outro meio eficaz para ajudar
os menores a denunciarem a sua situação consiste nos meios
de comunicação a que têm facilmente acesso, como a televisão,
que permite chegar aos menores em dificuldade directamente
dentro das paredes de casa. As estruturas para as quais devem
ser orientados serão as que já conhecem, isto é, a escola.
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3.3.3. Nos relatórios de investigação, as crianças disseram
quais as atitudes que pretendem dos «profissionais»: escuta
atenta, disponibilidade e uma atitude isenta em termos de
apreciação e de orientação. Tal tem implicações a nı́vel de
formação de professores, que deve assegurar que sejam
desenvolvidas as capacidades de escuta. Há oportunidade para
desenvolver e adoptar abordagens de «melhores práticas» nos
institutos de formação de professores, em toda a Europa.

3.3.4. A escola também tem um papel importante no
aumento do conhecimento dos jovens acerca do mundo dos
adultos, das relações humanas, da decisão de ter filhos e
na compreensão dos direitos, de relações abusivas e de
responsabilidade, bem como onde se dirigir em caso de
problemas ou preocupações. Deve-se respeitar a diversidade
de tipos de famı́lia e de culturas na Europa, mas a compreensão
das diferenças pode ajudar a aprender algo sobre a vida dos
adultos e a tomada de decisões.

3.3.5. Em muitos Estados-Membros há serviços de assistência social a famı́lias com crianças em idade pré-escolar. Em
particular, os colaboradores do serviço de protecção à infância,
as enfermeiras locais ou os visitadores do sistema de saúde
especialmente formados têm um papel importante no apoio
às famı́lias com problemas, identificando circunstâncias potencialmente susceptı́veis de gerarem abusos e identificando e
tratando problemas de desenvolvimento e de doenças mentais.
O valor de tais serviços para a prevenção de maus tratos não
pode ser subestimado.

3.3.6. As crianças também têm acesso a computadores,
frequentemente sem vigilância. A Internet é uma fonte de
informação cada vez mais acessı́vel e importante, mas impõe-se
aumentar a sensibilização para o facto de a Internet poder ser
usada ilicitamente para divulgação de matéria ilegal.
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3.4. O papel de adultos responsáveis
3.4.1. Impõe-se a existência de uma rede eficaz de serviços
locais bem coordenados, para dar resposta às preocupações
acerca de sevı́cias, para assegurar que tais preocupações sejam
devidamente investigadas e que, caso seja necessário agir para
proteger as crianças, tal acção seja levada a cabo.
3.4.2. Sempre que crianças ou adultos manifestem preocupações deverão ser tomados a sério. As preocupações podem
ser manifestadas a professores, profissionais da saúde, assistentes sociais, trabalhadores em serviços de lazer ou da polı́cia. As
crianças aproximar-se-ão daqueles em que pensam poder
confiar. Não deverão ser desiludidas.
3.4.3. Os referidos profissionais necessitam de formação
para compreender as sevı́cias infligidas a crianças, para perceber que as preocupações devem ser tidas em consideração de
forma séria e para saber como responder. Protocolos locais ou
procedimentos para dar respostas a preocupações ajudam os
profissionais a saber o que fazer. A formação dos profissionais
é importante.
3.4.4. Quem lida com crianças, nas escolas, nos infantários,
em instituições residenciais e em instalações de saúde, deve ser
formado para reconhecer os casos de sevı́cias e ser capaz
de lhes dar resposta e de assegurar que as preocupações
manifestadas suscitem actuação. Deveria haver intercâmbio
das actuais práticas das autoridades locais e regionais nesta
matéria e as melhores práticas deveriam ser identificadas e
adoptadas.
3.4.5. Os departamentos de pessoal e de formação dos
órgãos do poder local e regional podem promover uma
formação polivalente do pessoal em diferentes departamentos
e organizações, com vista a tornar todo o pessoal competente
para reconhecer práticas de sevı́cias.
3.5. Melhores práticas para ajudar as crianças e as famı́lias

3.3.7. As crianças podem ser exploradas pela captação de
imagens de actos de sevı́cias, particularmente de natureza
sexual, de que sejam vı́timas. As crianças podem deparar
casualmente com material «para adultos», podem receber
mensagens electrónicas convidando-as a visitar sı́tios pornográficos e não perceberem que há adultos que se fazem
passar por crianças nos espaços de conversa para crianças. A
fim de proteger as crianças e os jovens deste género de abusos,
haveria que elaborar um quadro jurı́dico à escala comunitária
que permitisse a incriminação dos produtores e prestadores de
serviços que consentem o armazenamento e a consulta de
pornografia infantil através dos meios de comunicação que
comercializam.

3.5.1. São necessários serviços não estigmatizantes para as
crianças e para as famı́lias em que se verificaram casos de
sevı́cias. Deveria ser feita uma avaliação das necessidades da
criança e planeada a acção adequada. A segurança da criança é
primordial, mas a maioria das famı́lias pode ser auxiliada e
apoiada na base de voluntariado. Importa apoiar o trabalho
com as famı́lias para prevenir futuros casos de maus tratos. De
facto, só em casos extremos os menores são retirados à famı́lia.
No entanto, não se devem subestimar os casos menos graves
em que, para proteger o menor, há, frequentemente, que
resolver problemas a montante e intervir para remediar a falta
de comunicação dentro da famı́lia, que, em muitos casos, a
longo prazo, conduz a manifestações de violência fı́sica e
psı́quica.

3.3.8. As autoridades locais e regionais têm um papel
importante na sensibilização, particularmente devido à sua
responsabilidade nos serviços de educação. Há que agir em
matéria de familiarização dos professores com as novas
tecnologias da informação, com a utilização adequada do
acesso à Internet tanto em casa como na escola, bem como
com as formas de ensinar as crianças e jovens no sentido da
utilização responsável.

3.5.2. Deveria ser encorajada e desenvolvida a elaboração
de manuais de boas práticas profissionais, tirando partido e
fazendo intercâmbio de práticas nos e entre Estados-Membros,
o que seria vantajoso para os que trabalham neste domı́nio.
Também é importante a aprendizagem acerca de «más práticas», isto é, aprender com que o que aconteceu em circunstâncias em que as crianças foram mortas. Essa informação poderia
levar à elaboração e instituição de padrões reconhecidos e de
programas de garantia de qualidade.
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3.5.3. Há exemplos de provedores da criança que têm um
papel na recolha e na divulgação de informações sobre práticas
— «melhores práticas» e «más práticas» — o que constitui mais
um argumento para se considerar a possibilidade de criar esta
função a nı́vel europeu, nacional, regional e local.
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ser identificadas. Há oportunidades para as autoridades locais
e regionais trocarem informações sobre «melhores práticas» e
as promoverem no seu território.
3.7. Fazer campanha para aumentar a sensibilização acerca das
sevı́cias infligidas a crianças
3.7.1. Devido à sua proximidade e representação das comu-

3.6. Seleccionar com cuidado — recrutamento e selecção de pessoal
3.6.1. São as autoridades locais ou regionais, bem como
outras organizações e prestadores de serviços, quem tem o
dever de ter cuidado no recrutamento e fornecimento de
pessoal para prestar serviços nas instituições residenciais, de
dia ou comunitárias, de forma a garantir a segurança das
crianças. É útil pensar em termos de barreiras. Quanto mais
barreiras houver, mais dificuldade terão os pedófilos em as
ultrapassar e maior será a protecção das crianças e dos jovens.
3.6.2. Um requisito essencial é assegurar, tanto quanto
possı́vel, mediante boas práticas de recrutamento, rigorosas e
eficientes, a escolha das pessoas adequadas para lidar com
crianças e o afastamento ou rejeição as que mereçam objecções.
3.6.3. O processo formal de selecção deve incluir uma
combinação de métodos de avaliação, nomeadamente provas
escritas, exposições orais, exercı́cios de grupo, testes psicométricos, entrevistas individuais ou outros métodos adequados
às circunstâncias. As abordagens com base na competência
identificam as qualificações, capacidades, conhecimentos, comportamentos e valores indispensáveis para exercer com êxito
uma tarefa e tais competências podem ser descritas e avaliadas
mediante um processo de selecção.
3.6.4. Dado que quem abusa sexualmente tem como alvo
as crianças mais vulneráveis, também procura as oportunidades de emprego que lhe possibilitem contactos regulares e
fáceis com crianças e construir relações que possam explorar.
3.6.5. Para a salvaguarda das crianças, é importante garantir
que quem tenha sofrido condenações significativas não trabalhe com crianças em nenhuma instalação comunitária local
residencial ou de dia. É uma responsabilidade pesada para as
autoridades locais e regionais e de difı́cil aplicação correcta,
porque os crimes cometidos noutros paı́ses dificilmente são
descobertos. Se um indivı́duo viveu e trabalhou algures na
Europa, pode apresentar «certificados de boa conduta», devendo a EUROPOL ter uma função de verificação dos mesmos.
3.6.6. Deve-se reconhecer que estes procedimentos têm
limitações. Muitos adultos que trabalham com crianças e
que lhes infligem maus tratos nunca são denunciados aos
empregadores. Mesmo que o sejam, pode acontecer que não
haja denúncias à polı́cia. Nestas circunstâncias, impõe-se que
as autoridades assegurem a existência de bons sistemas de
vigilância, de modo que quaisquer preocupações acerca das
práticas ou comportamentos de elementos do pessoal possam

nidades locais, as autoridades locais e regionais estão numa
posição única para levar a cabo acções positivas em favor das
crianças e, em particular, para promover campanhas de
sensibilização acerca das sevı́cias infligidas a crianças nas suas
autarquias e dos perigos para as crianças, assim como para se
ocuparem do tabu da interferência nas famı́lias. O público
precisa de informação e de ser incentivado a denunciar as
sevı́cias. É preciso que saiba onde deve efectuar a denúncia e
que esta será levada a sério.
3.7.2. As autoridades locais e regionais podem lançar
campanhas de combate aos maus tratos, defendendo, por
exemplo, a tolerância zero para todas as formas de violência
exercida contra crianças, e liderar as campanhas lançadas a
nı́vel europeu, sempre que adequado em conjugação com
organizações não governamentais.
3.8. Requisitos da legislação paneuropeia
3.8.1.

Existe actualmente uma grande diversidade quer de

legislação, na Europa, em matéria de protecção das crianças,
de poderes da polı́cia e das autarquias locais e regionais, quer
de capacidade de os sistemas e processos judiciais se centrarem
na criança e se adaptarem a ela, por exemplo no que diz
respeito à utilização de depoimentos efectuados por crianças
e registados em vı́deo, bem como à existência de juizes
especializados. A UE deveria analisar a legislação vigente,
identificar os benefı́cios para as crianças e recomendar medidas
para que cada paı́s pudesse contribuir para um quadro jurı́dico
à escala europeia para a protecção das crianças.
4. Conclusões

4.1.

A União Europeia incentiva a maior mobilidade dos

cidadãos no espaço europeu mas, até recentemente, pouco
tinha sido feito para coordenar práticas, promover o bem-estar
e os direitos das crianças e para ponderar vias para melhor as
proteger contra sevı́cias.
4.2.
Deveria ser reconhecido de forma mais clara, e trabalhar-se a partir dele, o papel-chave do poder local e regional
na Europa em empreender uma acção positiva no interesse das
crianças, para apoiar os princı́pios fundamentais da Convenção
das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, bem como
para aprovar decisões que garantam a protecção das crianças
contra sevı́cias e negligência.
4.3.
A Europa dos Cidadãos requer estruturas mais descentralizadas e também maior coordenação e cooperação
transfronteiriça e transnacional. As crianças e os jovens não
devem ser ignorados neste processo e a UE deveria considerar
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formas de promover, nos Estados-Membros e na Europa, os
direitos das crianças e dos jovens, o que pode compreender a
designação de provedores da criança locais, que partilhariam
conhecimentos e práticas sobre questões que envolvem e
afectam crianças e jovens em toda a Europa. Com efeito, as
pessoas colectivas territoriais regionais e locais, dadas a sua
proximidade da população e as suas competências no domı́nio
social, estão em condições de iniciar acções especificas em
favor das crianças. No entanto, visto que a União Europeia é
favorável a tais iniciativas, seria bom conhecer-se a forma
como vai apoiar as acções conduzidas localmente pelas pessoas
colectivas territoriais ou o intercâmbio de experiências a
nı́vel transfronteiriço, para além dos financiamentos previstos
através do futuro programa Daphne.
4.4.
O Comité das Regiões tem um papel a desempenhar
na coordenação do desenvolvimento de modelos de «melhores
práticas» de organizações e autarquias de toda a Europa e em
os tornar acessı́veis às autoridades locais. As recomendações
para acções do poder local e regional, em toda a UE, para
combater as sevı́cias a crianças (em anexo), apresentadas pelo
Comité das Regiões no «Seminário sobre a cooperação local e
regional para a protecção das crianças contra os maus tratos»
é a expressão do empenhamento do CR na cooperação
transfronteiriça e na partilha de práticas entre autoridades, bem
como do papel eficaz do CR na coordenação de actividades.
4.5.
No passado, a ausência de referências às crianças nos
Tratados Europeus dificultou a concentração directa nas
necessidades e interesses das crianças e dos jovens, bem como
a orientação dos fundos estruturais europeus para actividades
orientadas para a promoção do seu bem-estar. O Tratado
de Amsterdão, ao introduzir uma nova cláusula de não
discriminação, clarifica o facto de as crianças deverem ser
incluı́das nas disposições do Tratado, reconhecendo que as
crianças também são cidadãs da Europa. Esta posição poderia,
ainda, ser consagrada em legislação, devendo ser reconhecida
a necessidade urgente de uma estratégia a nı́vel da União
Europeia em matéria de prevenção de maus tratos a crianças
e negligência (e actuar nesse sentido), sem prejuı́zo das
competências especı́ficas das autoridades nacionais, regionais
e locais.
4.6.
O Comité das Regiões acolhe favoravelmente as oportunidades oferecidas pelo programa Dafne de reforço da
cooperação entre as ONG e as autoridades locais e regionais
em toda a UE. O CR congratula-se com o facto de verificar que
o apelo que fez no seu parecer () à promoção da cooperação
entre autoridades locais e regionais e ONG na aplicação do
programa e em redes de informação ter sido recentemente
apoiado pelo Parlamento Europeu (primeira leitura), pela
Comissão (proposta alterada) e pelo Conselho (posição comum). Para além desta cooperação entre as pessoas colectivas
locais e as ONG, parece importante a ligação em rede
das pessoas colectivas territoriais, para enriquecer as acções
actualmente conduzidas em cada Estado-Membro.
4.7.
O Comité das Regiões entende que os recursos disponı́-
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veis devem ser aumentados para facilitar a criação pelos órgãos
de poder local e regional de mecanismos de identificação,
registo, acompanhamento e apoio das crianças que são vı́timas
de maus tratos, exploração e abandono, bem como das suas
famı́lias. Estes mecanismos devem:
—
garantirsaúde
social,
a possibilidade
e educação
de acesso
das crianças
às estruturas
em de
situação
protecção
de
trabalho precoce ou forçadas à mendicidade ou pornografia ou que vivem na miséria;
—
assegurar
das
crianças;
o desenvolvimento fı́sico, afectivo e intelectual
—
encontrem
alargar a prestação
no território
de serviços
de um
a todas
Estado-Membro
as crianças que
(quer
se
vivam em condições legais ou clandestinas, provisórias ou
permanentes);
—
nos locaiscom
cooperar
de acolhimento
os mecanismos
futuro
ou das
serviços
crianças
correspondentes
com vista ao
seu acompanhamento.
4.8.
O Comité das Regiões considera ainda que convém
solucionar por via legislativa, a nı́vel nacional e europeu, os
problemas especı́ficos das crianças pertencentes a grupos
deslocados (refugiados económicos, povos nómadas como
ciganos, etc.) entre as regiões de um mesmo Estado ou os
Estados-Membros da UE.
4.9.
A informação sobre a extensão da prática de sevı́cias
na UE deveria ser obtida através dos dados existentes, sabendose que actualmente há diversas formas de classificação e de
registo de informações sobre sevı́cias infligidas a crianças. A
UE deveria fazer um relatório da actual recolha de dados com
o objectivo de identificar a informação que é pertinente para o
entendimento do fenómeno das sevı́cias infligidas a crianças, à
escala europeia.
4.10. Deveria haver outras bases de dados à escala europeia
para protecção das crianças: um registo europeu de crianças
desaparecidas; eventualmente, um sistema europeu de registo
e localização de condenados por crimes sexuais e um protocolo
para o intercâmbio de informações entre forças policiais, o
que também aumentaria o cuidado posto no exame do perfil e
do passado do pessoal, na sua selecção.
4.11. Em muitas áreas de actividade, os manuais de boas
práticas profissionais, beneficiando de, e partilhando a prática
a nı́vel de cada Estado, seria muito útil para os profissionais no
terreno e deveriam ser incentivados e desenvolvidos. Uma
pista para o futuro seria examinar as práticas actuais, por
exemplo no provimento, recrutamento e selecção de pessoal,
bem como a formação básica em toda a Europa, para identificar
as «melhores práticas». As autoridades locais e regionais estão
bem colocadas para efectuar essa tarefa e a UE deveria
incentivá-las a tal. Essa actividade poderia ser coordenada pelo
Comité das Regiões.
4.12. Deveria ser reconhecido e apoiado o papel importante
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que as escolas desempenham na prevenção das sevı́cias,
ouvindo e respondendo às necessidades das crianças. As
escolas não só aumentam o conhecimento dos jovens sobre o
mundo dos adultos, relações e perigos potenciais, como
também lhes podem prestar informação e incentivar o acesso
a fontes de auxı́lio. Deveria ser prioritário assegurar que os
professores sejam formados, disponham de recursos e que
sejam apoiados por guias de «melhores práticas» para tal
educação pessoal e social. Para que o papel fundamental da
escola seja realmente eficaz, há que optimizar a comunicação
e o intercâmbio de informação entre o sistema educativo e
o sistema assistencial. Sobretudo a nı́vel de colaboração
profissional entre os agentes dos dois meios, que muitas vezes
agem em paralelo mas não em conjunto.

4.13.

Devido à sua proximidade e representação das comu-
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nidades locais, as autoridades locais e regionais estão numa
posição única para levar a cabo acções positivas em favor das
crianças e, em particular, para promover campanhas de
sensibilização acerca das sevı́cias a crianças nas suas comunidades. As autoridades locais e regionais podem lançar campanhas
de combate aos maus tratos, defendendo, por exemplo, a
tolerância zero para todas as formas de violência exercida
contra crianças, e liderar as campanhas lançadas a nı́vel
europeu, sempre que adequado em conjugação com organizações não governamentais.
4.14. O quadro legislativo para a protecção da criança na
Europa deveria ser revisto e feitas recomendações, tendo em
conta acordos internacionais em vigor e as competências e
possibilidades das autoridades nacionais, regionais e locais,
para apoiar uma estratégia coordenada, na União Europeia,
para a protecção do bem estar e dos direitos das crianças e
para a prevenção dos maus tratos.
Bruxelas, 18 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER

() JO C 51 de 22.2.1999, p. 21.
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ANEXO
ao parecer do Comité das Regiões
Sı́ntese das recomendações
Em 7 de Setembro e 4 de Dezembro de 1998, membros das Comissões 3, 5 e 7 do CR reuniram para ponderar as
vias de promoção de uma Europa das Regiões em que as crianças estejam protegidas da crueldade. O seminário foi
organizado pelo CR em cooperação com a «National Society for the Prevention of Cruelty to Children (UK)» e a «Irish
Society for the Prevention of Cruelty to Children (Ireland)» e financiado pela Iniciativa Daphne da Comissão Europeia.
Os debates realizados nestes seminários permitiram um acordo sobre o seguinte plano de acção local e regional para
combater a violência exercida contra as crianças:
Recomendações aos governos locais e regionais
1. Estabelecer na União Europeia uma definição comum de sevı́cias a crianças e recolher, tratar e trocar informações sobre a
extensão desses actos
Acção:
— As autoridades locais e regionais devem cooperar com vista à criação de bases de dados comuns sobre esta
matéria, em cooperação com o Eurostat.
— As autoridades locais e regionais devem trabalhar em cooperação com as instâncias policiais e a Europol no
estabelecimento de bases de dados sobre condenações por crimes correspondentes a práticas de pedofilia,
prostituição e tráfico de crianças e que cubra igualmente informações sobre crianças desaparecidas.
2. Assegurar que a legislação na União Europeia é adequada à protecção das crianças em perigo
Acção:
— As autoridades locais e regionais devem apoiar o desenvolvimento de legislação especı́fica sobre protecção da
criança a nı́vel da UE, com base na Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas. Tal legislação
permitiria uma abordagem coerente em toda a Europa.
— As autoridades locais e regionais devem promover a definição de linhas de orientação comuns ao nı́vel da UE
para a acção profissional a empreender em casos de maus tratos infligidos a crianças.
3. Garantir que as crianças na Europa estão protegidas contra a prática de sevı́cias por parte dos que delas cuidam e lhes
fornecem serviços, estabelecendo boas práticas de recrutamento
Acção:
— Haveria que promover um intercâmbio de práticas de selecção e recrutamento entre as autoridades locais e
regionais de toda a UE e emitidas recomendações em matéria de boas práticas.
— Haveria que criar unidades de polı́cia com vista ao estabelecimento de sistemas comuns de registo das
condenações por crimes relacionados com crianças, desenvolvendo igualmente métodos de intercâmbio destas
informações.
4. Garantir que todos os que lidam com crianças ou lhes prestam serviços têm formação para reconhecer os casos de sevı́cias e
sabem como actuar em tais circunstâncias
Acção:
— As autoridades locais e regionais devem desenvolver as competências fundamentais que correspondem às
qualificações e conhecimentos necessários nesta área, harmonizando-as nos vários Estados-Membros de modo a
permitir a recolha e o intercâmbio de boas práticas.
— Os departamentos de pessoal e de formação dos órgãos de poder locais e regionais podem promover a formação
do pessoal em diferentes departamentos e organizações com vista a dotá-lo da competência para reconhecer
práticas de sevı́cias e garantir-lhe informação sobre esta problemática nas acções de formação inicial.
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5. Assegurar a adopção de polı́ticas e procedimentos locais para gerir os casos de maus tratos infligidos a crianças, que tenham
em conta o papel do pessoal em todas as profissões e organizações
Acção:
— As autoridades locais e regionais devem promover a definição de orientações comuns, bem como de regras,
funções e responsabilidades uniformes, para a acção profissional de todos os intervenientes em casos de maus
tratos infligidos a crianças, nas áreas da saúde, da educação, da polı́cia ou da assistência social.
6. Assegurar a existência de serviços de acompanhamento após os casos de sevı́cias, tanto para as crianças como para quem
delas cuida
Acção:
— As autoridades locais e regionais de toda a UE deveriam trocar informações sobre práticas eficazes de apoio às
famı́lias em que ocorreram sevı́cias e de ajuda às crianças com vista à superação dos efeitos dos maus tratos,
possibilitando assim a aprendizagem mútua.
7. Elaborar programas de prevenção dos casos de sevı́cias
Acção:
— As autoridades locais e regionais devem adoptar polı́ticas que garantam a todas as crianças informação sobre a
vida familiar, as relações, os seus direitos e os passos a dar e as pessoas a contactar em caso de ameaça.
— As autoridades locais e regionais devem promover o intercâmbio das suas práticas e desenvolver recursos a
utilizar pelos professores na informação às crianças; devem igualmente desenvolver as suas capacidades e
conhecimentos em matéria de relações entre pais e filhos.
— As autoridades locais e regionais da UE podem cooperar com vista ao desenvolvimento de programas que
garantam a adopção pelas escolas e bibliotecas de polı́ticas eficazes de segurança na utilização da Internet, ao
lançamento de campanhas de segurança na Internet e ao estabelecimento de linhas de emergência para
apresentação de problemas.
8. Dar às crianças um papel mais activo de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança
Acção:
— As autoridades locais e regionais deveriam facultar o acesso a serviços de aconselhamento orientados para os
problemas sentidos pelas crianças e encorajar a participação destas no planeamento e no desenvolvimento de
serviços locais.
— As autoridades locais e regionais devem apoiar as crianças e os jovens, sensibilizando-os para os seus direitos,
dando-lhes acesso a um sistema de queixas e a advogados independentes e designando um provedor independente
para as crianças.
9. Assumir a responsabilidade de promover campanhas regulares de sensibilização do público
Acção:
— As autoridades locais e regionais podem cooperar, confrontar as respectivas práticas e lançar campanhas ao nı́vel
europeu para combater os maus tratos.
10. Reforçar a cooperação local e regional em toda a UE para combater os maus tratos de que são vı́timas as crianças
Acção:
— Importa reforçar a cooperação entre as autoridades locais e regionais em toda a UE e nos paı́ses candidatos à
adesão, trabalhando em parceria com as ONG, de modo a combater os maus tratos de que são vı́timas as
crianças, através da divulgação das melhores práticas, do intercâmbio de informação e do lançamento de
campanhas de sensibilização pública.
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Parecer do Comité das Regiões sobre «Os Fundos Estruturais e a sua coordenação com o Fundo
de Coesão — Projecto de Orientação para programas no perı́odo de 2000 a 2006»
(2000/C 57/08)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a comunicação da Comissão sobre «Os Fundos Estruturais e sua coordenação com os
Fundos de Coesão — Orientações para os programas do perı́odo 2000-2006» (COM(1999) 344 final);
Tendo em conta a decisão da Mesa de 2 de Junho de 1999 de elaborar, ao abrigo do n.o 5 do artigo 265.o
do Tratado que institui a Comunidade Europeia, um parecer sobre a matéria e de incumbir a Comissão 1
«Polı́tica Regional, Fundos Estruturais, Coesão Económica e Social, Cooperação Transfronteiriça e
Interregional» da preparação do parecer;
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 217/99 rev. 1) aprovado pela Comissão 1 em 6 de Outubro
de 1999 (relatores: Claude du Granrut, F-PPE e Denis Pettitt, RU-PSE);
Considerando a «Proposta de regulamento (CE) do Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional» (COM(1998) 131 final);
Considerando o «6.o relatório periódico sobre a situação e a evolução socioEconómica das regiões da
União Europeia»;
Considerando o parecer «Agenda 2000: o financiamento da União Europeia após 1999 tendo em conta
as perspectivas de alargamento e o desafio do século XXI» (CdR 303/97 fin) ();
Considerando o parecer «Proposta de regulamento (CE) do Conselho relativo ao Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional» (CdR 240/98 fin) ();
Considerando o parecer sobre a «Proposta de regulamento (CE) do Conselho relativo ao Fundo Social
Europeu» (CdR 155/98 fin) ();
Considerando o parecer sobre a «Proposta de regulamento (CE) do Conselho que altera o Regulamento
(CE) n.o 1164/94 que institui o Fundo de Coesão»e a «Proposta de regulamento (CE) do Conselho que
altera o Anexo II do Regulamento (CE) n.o 1164/94 que institui o Fundo de Coesão» (CdR 235/98 fin) ();
Considerando o parecer sobre a «Agenda 2000 — reforma da PAC» (CdR 273/98 fin) ();
Considerando o parecer sobre a «Proposta de regulamento (CE) do Conselho relativo ao apoio do Fundo
Europeu de Orientação e de Garantia Agrı́cola (FEOGA) ao desenvolvimento rural» (FEOGA) 98/0102
(CNS) (CdR 308/98 fin) ();
Considerando o parecer sobre a «Comunicação da Comissão: para uma agenda urbana da União Europeia»
(CdR 316/97 fin) ();
Considerando o parecer sobre o «Plano de Desenvolvimento do Espaço Comunitário» (CdR 266/98 fin) ();
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

JO C 51 de 22.2.1999, p. 1.
JO C 51 de 22.2.1999, p. 48.
JO C 51 de 22.2.1999, p. 10.
JO C 93 de 6.4.1999, p. 1.
JO C 93 de 6.4.1999, p. 9.
JO C 251 de 10.8.1998, p. 11.
JO C 93 de 6.4.1999, p. 36.
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adoptou na 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 18 de Novembro) o
presente parecer.

1. Observações na generalidade

1.1.
O Comité das Regiões acolhe com satisfação a decisão
da Comissão de elaborar uma orientação comum para os
Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão. Isso contribuirá para
melhorar a sua eficácia e para promover a Coesão Económica
e Social da União Europeia.

Todavia, o Comité constata que a Comissão não foca suficientemente o papel distinto dos Fundos de Coesão e Estruturais e o
modo da respectiva coordenação tendo em vista o desenvolvimento e a Coesão Social e Económica. Enquanto o Fundo
de Coesão se destina a apoiar polı́ticas e desenvolvimento
macro-económico, os Fundos Estruturais concentram-se no
nı́vel regional e local de desenvolvimento económico. Para
reduzir as disparidades económicas regionais, torna-se crucial
a coordenação efectiva entre os dois Fundos.

O Comité constata ainda que a Comissão não esclarece de
modo suficiente que a redução das disparidades regionais e do
nı́vel geral de desemprego exige um maior envolvimento do
poder local e regional na elaboração, acompanhamento e
execução dos novos programas para o perı́odo 2000-2006. O
projecto de orientação também não faz referência à situação
especı́fica das zonas de montanha, das regiões periféricas e
isoladas, das regiões ultraperiféricas e das regiões de fraca
densidade populacional.

1.2.
Tal como referido no parecer sobre a proposta de
regulamento do Conselho relativo aos Fundos Estruturais, o
Comité é de opinião que a abordagem «de baixo para cima»
deverá ter particular relevo, bem como o carácter vinculativo
dos documentos de programação para a execução das ajudas
dos Fundos Estruturais.

1.3.
O Comité crê que o emprego e a competitividade
deveriam constituir um objectivo constante da assistência dos
Fundos Estruturais, bem como para todos os actores públicos
e privados, nacionais, regionais e locais. O CR verifica com
satisfação que as iniciativas locais de emprego, como os pactos
territoriais de emprego territoriais de emprego, merecem
referência e reconhecimento como exemplos bem sucedidos,
mas lamenta o facto de o poder local e regional não ter uma
participação mais activa nas prioridades da acção a favor do
emprego decididas ao nı́vel comunitário ou nacional.

1.4.
O Comité crê que os programas dos Fundos Estruturais
e de Coesão deveriam ser desenvolvidos e executados através
de fortes parcerias democráticas ao nı́vel local. Assim, o

Comité acolhe com agrado a proposta da Comissão segundo a
qual a assistência dos Fundos Estruturais e do fundo de Coesão
deveria basear-se no estabelecimento de uma parceria mais
vasta e descentralizada, uma vez que o Comité crê ser isso um
factor primordial para o bom êxito dos programas. Todavia, o
Comité recomenda o estabelecimento das condições organizativas necessárias ao funcionamento eficaz de tal parceria e
advoga um maior controlo de tais condições em todos os
Estados-Membros, de forma a assegurar a aplicação eficaz e
consequente do princı́pio da subsidiariedade.
1.5.
O Comité apoia a abordagem global de integração
horizontal (mainstreaming) de desenvolvimento sustentável e
igualdade de oportunidades. O cumprimento destes princı́pios
deverá ser assegurado através de indicadores padronizados que
serão definidos pelos Estados-Membros e pelo poder local e
regional na elaboração dos programas. Os indicadores facilitarão a monitorização e avaliação dos programas.
1.6.
Embora mantendo a flexibilidade das acções dos
Fundos Estruturais, o CR desejaria salientar a importância da
integração da Perspectiva de Desenvolvimento do Espaço
Europeu (PDEE) na acção dos Fundos; isto significaria uma
coordenação directa de polı́ticas sectoriais bem como uma
ligação entre os vários nı́veis de autoridade territorial envolvidos na concepção e desenvolvimento do espaço.
1.7.
O Comité desejaria chamar a atenção da Comissão
para os efeitos da concorrência entre regiões na União
Económica e Monetária que revelarão diversidades entre a
fiscalidade local e as condições de segurança social. Assim,
torna-se necessário garantir que os Fundos Estruturais não
aumentem o risco de relocalização de empresas. Neste contexto, a moeda única facilitará a comparação entre os diferentes
sistemas fiscais e sociais dos Estados-Membros, o que poderá
suscitar um processo de concorrência fiscal baixista que requer,
para o evitar, um mı́nimo de harmonização fiscal para o
capital. Acresce que a Comissão deverá vigiar com rigor os
auxı́lios estatais de natureza fiscal para que não contribuam
para a distorção da concorrência.

2. Observações na especialidade

2.1. Condições para o crescimento e o emprego: competitividade
regional
2.1.1. O Comité das Regiões associa-se à posição da
Comissão no respeitante à criação das condições básicas para
a competitividade regional em termos de infra-estruturas de
transporte, energia, telecomunicações, de infra-estruturas para
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um ambiente de qualidade, bem como de investigação, desenvolvimento e inovação tecnológicos. Todavia, o CR teria
apreciado um maior esclarecimento sobre a criação das
condições básicas para a competitividade através do enquadramento de medidas práticas de desenvolvimento, que constituem, afinal, o principal objectivo.

2.1.2. O Comité desejaria chamar a atenção da Comissão
para o problema de ligação entre os Fundos Estruturais e os
auxı́lios estataipossibilidades, uma vez que os domı́nios de
intervenção e os objectivos poderão não coincidir e que o
poder local e regional não tem a de participar na respectiva
definição. O Comité tem plena consciência do facto de que a
entrada em vigor da União Económica e Monetária significará
que a livre interacção entre as forças competitivas será cada
vez menos distorcida pelas ajudas directas às empresas. Sendo
embora a favor da limitação dos subsı́dios de capital às
empresas, o Comité insiste em que se coloque a tónica
num vasto leque de auxı́lios susceptı́veis de dar resposta às
necessidades especı́ficas e variadas da economia regional, isto
é, das empresas regionais, especialmente nas situadas em
regiões com caracterı́sticas mais desfavoráveis.

2.1.3. O Comité apoia as prioridades estabelecidas para as
infra-estruturas de transportes: eficiência, interoperabilidade,
equilı́brio modal, acessibilidade e redução do impacto ambiental; preconiza, todavia, um maior envolvimento do poder local
e regional na execução das prioridades, especialmente no
domı́nio dos transportes urbanos e inter-cidades, no interesse
do desenvolvimento policêntrico e da parceria cidade/campo.
O Comité reconhece que as regiões menos desenvolvidas
têm uma necessidade mais premente de desenvolvimento de
infra-estruturas. Todavia, o Comité crê que os Fundos Estruturais nas regiões de objectivo 2 deveriam responder às necessidades de infra-estruturas indispensáveis para a competitividade
regional e para a sustentabilidade desta. Do mesmo modo,
tanto o Fundo de Coesão como os Fundos Estruturais deveriam
ser aplicados em sistemas de transporte sustentáveis regionais
e locais, que respeitem o ambiente e facilitem o acesso às
redes transeuropeias a importantes núcleos populacionais,
favorecendo o equilı́brio modal.

2.1.4. No respeitante às prioridades no sector da energia,
particularmente no referente à poupança de energia, o Comité
insiste no desenvolvimento de fontes de energia renováveis e
da energia eólica e solar a fim de responder às necessidades
das áreas menos desenvolvidas.

2.1.5. No domı́nio das telecomunicações, o Comité desejaria assinalar que o desenvolvimento da sociedade da informação implica um acesso generalizado do público aos novos
instrumentos para actividades profissionais, pessoais e culturais.

2.1.6. O Comité aprova os três aspectos para melhorar a
qualidade do ambiente: abastecimento de água, gestão de águas
residuais e de resı́duos e a reabilitação de locais contaminados,
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bem como a aplicação do princı́pio poluidor-pagador. Salienta
que este tipo de acção tem cariz geralmente Interregional e
por vezes transnacional. O Comité apoia veementemente a
reabilitação de locais industriais contaminados, que contribui
não só para a qualidade do ambiente como também para a
renovação económica e social das regiões em declı́nio.

2.1.7. O Comité é favorável à promoção das capacidades
de I&D e de inovação, de modo integrado, em todas as áreas
de intervenção dos Fundos. Deveria ser possı́vel ordenar essas
capacidades em cada região pela criação de redes e centros
especializados, incluindo universidades, centros de investigação e empresas. O Comité é de opinião que o sector de
serviços deveria ser inserido no domı́nio de investigação e
inovação.

2.1.8. No atinente à assistência às empresas, o Comité
defende que este contemple igualmente as micro-empresas,
sobretudo ao nı́vel organizativo, do apoio integrado e do
recurso ao sector privado. As autarquias regionais e locais
podem ter um papel essencial no estabelecimento e na
concretização dos serviços de apoio integrado às empresas,
conforme refere o ponto 2.1.2.

2.1.9. Entre as áreas com um potencial especial de criação
de emprego, o Comité realça o sector dos serviços, a cultura, a
restauração do património histórico e o turismo (que estão
estreitamente interligados, inclusivamente quando se trata de
sı́tios industriais, a economia cognitiva e a economia social,
cujo desenvolvimento está na linha das tendências sociológicas
e demográficas nos Estados-Membros da UE. Na mesma linha
de pensamento, assume particular importância a avaliação das
intervenções estruturais, concebida não só como obrigação do
ponto de vista regulamentar, mas também como instrumento
de análise que permita chegar a conclusões importantes sobre
as intervenções realizadas para serem tidas em conta nas
programações futuras.

2.2. A estratégia europeia de emprego: uma prioridade fundamental
para a Comunidade

2.2.1. O Comité das Regiões entende que a Comissão nunca
poderá colocar suficiente ênfase na importância de assegurar a
complementariedade entre os planos de acção nacionais
apoiados pelos programas do Fundo Social Europeu com
incidência regional e planeados regionalmente, financiados
pelo Feder. Disso depende a coerência de acção em todos os
Fundos Estruturais comunitários. O Comité salienta que os
Fundos públicos necessários para despoletar a assistência do
FSE são geralmente utilizados pelas autarquias regionais e
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locais, que são, por norma, os organismos responsáveis pela
educação, a formação, a aprendizagem e a procura de emprego.

2.2.2. O Comité constata que as novas medidas propostas
pela Comissão para encorajar as polı́ticas activas do mercado
de trabalho para a promoção do emprego, para combater a
exclusão dos mais desfavorecidos e para desenvolver a capacidade de adaptação e da iniciativa privada dos trabalhadores
são coisas já postas à prova pelas autarquias regionais e locais,
particularmente nos pactos territoriais para o emprego. O
Comité gostaria que esta problemática fosse analisada a
fundo para identificar as melhores práticas e aproveitar esta
experiência na preparação dos programas a ser aplicados no
perı́odo de 2000-2006 nas regiões do Objectivo 2 e do
Objectivo 1.

2.2.3. No domı́nio das acções positivas em favor das
mulheres, o Comité das Regiões preconiza que se articulem
com a iniciativa comunitária Equal e insiste na capacidade
potencial, insuficientemente explorada, das mulheres para
criarem as suas próprias empresas, podendo ser conveniente
favorecer as acções neste campo através do estabelecimento de
taxas de co-financiamento mais elevadas.

2.3. Desenvolvimento urbano e rural e a sua contribuição para um
desenvolvimento territorial equilibrado

2.3.1. O Comité das Regiões congratula-se com o facto de
a Comissão ter referido o Plano de Desenvolvimento do Espaço
Comunitário que encoraja um processo integrado com vista a
favorecer uma sinergia autêntica entre o desenvolvimento
rural e urbano, assegurando um desenvolvimento territorial
equilibrado. No entanto, esta parceria zonas urbanas/zonas
rurais deverá basear-se em acções especı́ficas tendo como alvo
os problemas particulares de cada uma dentro de um quadro
regional integrado.

2.3.2. Tendo na sua mira os problemas urbanos, e apoiando
plenamente as quatro metas interdependentes enumeradas na
comunicação da Comissão sobre o desenvolvimento urbano,
o Comité deseja dar mais ênfase ao seguinte:
— o quadro de acção representado pela «área funcional
urbana», uma nova área de acção que requer a associação
das autarquias locais;
— o papel das zonas urbanas como cadinho de culturas e de
inovação social e tecnológica indispensáveis para manter e
desenvolver a dinâmica destas zonas;
— o potencial experimental das zonas urbanas, não só
com respeito aos transportes públicos, por exemplo, mas
também à administração pública.
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Neste contexto, apraz ao Comité registar o prosseguimento do
programa comunitário Urban.
2.3.3. No atinente ao desenvolvimento rural, o Comité
pensa que as zonas rurais são de importância primordial no
desenvolvimento espacial e económico da UE. Pressente aqui
a necessidade de uma renovação total e de uma autêntica
diversificação da configuração económica, mas está consciente
de que tal apenas será possı́vel se as iniciativas locais contarem
com a rectaguarda não só dos Fundos Estruturais, incluindo a
Secção de Garantias do FEOGA, mas também das zonas
urbanas ou aglomerados urbanos circundantes.
2.3.4. O Comité realça a importância desta sinergia, descrita
com toda a clareza no PDEC (Plano de Desenvolvimento
do Espaço Comunitário), na forma de uma iniciativa de
desenvolvimento integrado. O Comité gostaria que esta ideia
fosse ensaiada e incluı́da, o mais brevemente possı́vel, nos
programas das regiões dos Objectivos 1 e 2, respeitantes ao
perı́odo de 2000-2006.

3. Conclusões
3.1.
O Comité das Regiões congratula-se com o facto de a
Comissão propor orientações para coordenar mais estreitamente as acções no âmbito do Fundo de Coesão com as dos
Fundos Estruturais. Lembra todavia, que as directrizes não
mencionam a situação especı́fica das zonas de montanha, das
regiões periféricas e remotas, das regiões ultraperiféricas nem
das regiões de escasso povoamento.
3.2.
Para se conseguir uma coordenação eficaz e promover
o crescimento económico e o reforço da Coesão Social, o
Comité das Regiões preconiza que se precise o papel de cada
um dos Fundos e a concretização da articulação entre eles.
3.3.
O Comité das Regiões insiste em que o poder local
e regional seja associado à preparação, à execução e ao
acompanhamento dos programas. Essa parceria descentralizada, assente na abordagem democrática «da base para o topo»,
deveria ser posta em prática de forma eficaz, pois é a garantia
de maior eficácia no que diz respeito à criação de emprego, à
competitividade das regiões e ao desenvolvimento sustentado.
3.4.
O Comité das Regiões lembra que num mercado único,
livre e concorrencial, a competitividade das regiões se baseia
numa abordagem integrada de investimento e desenvolvimento tanto ao nı́vel da decisão como ao nı́vel sectorial. Deve
incentivar-se a procura de sinergia entre os diferentes domı́nios
de intervenção.
3.5.
No tocante às infra-estruturas de transporte e sua
interoperabilidade ou às infra-estruturas de telecomunicações
e respectiva implantação, designadamente nas regiões periféricas e ultraperiféricas, o Comité das Regiões insiste em que os
Fundos Estruturais intervenham nesses domı́nios no caso das
regiões do objectivo n.o 2. Insiste em que o mesmo suceda
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com os programas respeitantes à energia e ao ambiente, e
muito particularmente com os que têm que ver com a
investigação e desenvolvimento e a ajuda às empresas. Em
todos estes domı́nios, o Comité lembra que o poder local e
regional é quem está em melhor posição para detectar as
necessidades económicas e sociais.
3.6.
O Comité das Regiões tem por imperiosa a criação de
emprego, para o que sugere que o FSE contribua também para
as acções locais e regionais financiadas pelo Feder que tenham
demonstrado dinamismo nesse particular, como os pactos
territoriais para o emprego. Lembra, por outro lado, que, as
mais das vezes, são as autarquias locais e regionais que têm a
responsabilidade da Educação e da Formação. Estas acções
conjugadas com as de IDT e inovação, designadamente no que
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respeita à gestão, são as que mais podem assegurar a criação
de empresas industriais ou de serviços com carácter duradouro.
3.7.
No que concerne o desenvolvimento urbano e o das
zonas rurais, o Comité das Regiões aprova o princı́pio da sua
complementaridade. Propõe, a este propósito, uma actuação
de desenvolvimento integrado como preconiza o PDEC, associando o objectivo de ser motor económico e cultural das zonas
urbanas ou das redes de cidades e das zonas rurais envolventes.
O PIC Urban deverá possibilitar operações-piloto neste sentido.
3.8.
De um modo geral, a coordenação que se procura que
exista entre o Fundo de Coesão e os Fundos Estruturais deve
demonstrar a eficácia de uma parceria descentralizada e da
abordagem «da base para o topo» na utilização dos Fundos
comunitários.
Bruxelas, 18 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER

() JO C 64 de 27.2.1998, p. 40.
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Parecer do Comité das Regiões sobre «O impacto da polı́tica regional nos pacotes de incentivos
ao investimento: uma abordagem diferente da utilização dos recursos dos Fundos Estruturais»
(2000/C 57/09)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a decisão da Mesa de 10 de Março de 1999 de elaborar, nos termos do quarto parágrafo
do artigo 198.oC do Tratado que institui a Comunidade Europeia, um parecer sobre o assunto e incumbir
dos correspondentes trabalhos a Comissão 1 «Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Económico
e Finanças Locais e Regionais», em colaboração com a Comissão 6;
Tendo em conta o contributo da Comissão 6 «Emprego, Polı́tica Económica, Mercado Único, Indústria e
PME» [relatores: L. Oldfather (UK, PSE) e E. Schranz (A, PPE)];
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 127/99 rev. 2) adoptado pela Comissão 1 em 6 de Outubro
de 1999 [relatores: W. Klasnic (A, PPE) e G. Färm (S, PSE)],
adoptou, na 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 18 de Novembro), o
presente parecer.
1. Observações na generalidade

1.1.
Há uma globalização crescente das actividades económicas, graças ao progresso tecnológico e à rápida internacionalização dos mercados económicos. Por este motivo, é de
crucial importância para o crescimento e a prosperidade futura
da UE que as suas empresas estejam aptas para concorrer neste
mercado.

1.2.
A criação da União Económica e Monetária fez desaparecer alguns dos meios tradicionais de atrair investimentos. A
existência de uma taxa de câmbio fixa põe termo às flutuações
monetárias. Os Estados-Membros deixaram de poder recorrer
à desvalorização monetária para aumentar a sua competitividade.

1.3.
A UEM também alterou as condições do mercado de
crédito e a avaliação de outros factores económicos. A
concorrência está a tornar-se cada vez mais feroz e é mais fácil
para as empresas compararem as condições oferecidas pelas
instituições de crédito. A moeda única também dá mais relevo
às discrepâncias de salários, impostos e custos.

1.4.
Um mercado comum uniforme com uma moeda
única facilita às empresas a divisão das suas actividades. As
componentes de mão-de-obra intensiva, que não requerem
trabalhadores com qualificações especı́ficas, são atribuı́das a
sectores com custos laborais baixos. A investigação e o
desenvolvimento, a par de actividades que exigem trabalhadores altamente qualificados, estão sediadas em zonas em
expansão com universidades prestigiosas. Trata-se de uma
tendência natural em que são sopesadas as vantagens comparativas, que, levada ao extremo, pode causar problemas muito
graves.

1.5.
Nas regiões mais favorecidas, estão a desaparecer
muitos dos empregos que exigem menos qualificações. O
resultado pode ser a bipolarização do mercado laboral, em que
um forte mercado para trabalhadores altamente qualificados
coexistirá com um elevado ı́ndice de desemprego nos grupos
mais vulneráveis. Nas regiões menos prósperas, há o risco de
se perpetuar uma estrutura dominada por empregos na
indústria transformadora. Daı́ a necessidade de centrar as
medidas de apoio nas regiões mais desfavorecidas, que assim
poderão desenvolver as suas infra-estruturas, a educação e a
formação e outros serviços sociais.

1.6.
O alargamento iminente da UE já está a influenciar as
decisões de investimento das empresas. Os paı́ses envolvidos
formam um mercado amplo e importante, com potencialidades de crescimento e uma procura crescente. A adesão
destes paı́ses terá um enorme impacto no mercado laboral,
principalmente nos Estados limı́trofes. Durante o perı́odo de
transição, os custos laborais mais baixos e o facto de não ser
preciso alcançar de imediato os padrões ambientais e sociais
serão importantes factores de investimento.

2. O papel da polı́tica regional europeia na promoção do
estabelecimento de empresas

2.1.
Um dos principais objectivos da UE encontra-se expresso no segundo parágrafo do artigo 158.o do Tratado que
institui a CE: «Em especial, a Comunidade procurará reduzir a
disparidade entre os nı́veis de desenvolvimento das diversas
regiões e o atraso das regiões e das ilhas menos favorecidas,
incluindo as zonas rurais.»
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2.2.
Por sua vez, o papel do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional é definido pelo artigo 160.o do Tratado: «O
Feder tem por objectivo contribuir para a correcção dos
principais desequilı́brios regionais na Comunidade através de
uma participação no desenvolvimento e no ajustamento
estrutural das regiões menos desenvolvidas e na reconversão
das regiões industriais em declı́nio.»
2.3.
Um dos objectivos nucleares da polı́tica regional da UE
é favorecer o desenvolvimento das regiões vulneráveis como
factor de criação de novos empregos com carácter duradouro.
Ao longo de vários anos, os Fundos Estruturais têm contribuı́do
grandemente para a promoção das regiões em dificuldades.
São muitos e bons os exemplos de como as ajudas comunitárias
tiveram influência positiva no desenvolvimento das regiões
menos favorecidas e das zonas industriais mais afectadas pela
crise. Os Fundos Estruturais são um instrumento essencial para
a criação de novos postos de trabalho e para o reforço da
competitividade da UE.
2.4.
O Comité das Regiões sente-se, todavia, apreensivo
com a distorção dos objectivos fundamentais desses fundos.
Com efeito, a polı́tica regional da UE deve velar por que se
não utilizem subsı́dios directos para deslocar simplesmente
empregos existentes de uma região europeia para outra.
Será, portanto, bem-vinda qualquer polı́tica que procure ter
devidamente em conta as disparidades de desenvolvimento
regional mencionadas no artigo 158.o do Tratado CE reduzindo o nı́vel de subsı́dios destinados à indústria europeia. O
programa dos Fundos Estruturais para o perı́odo de 2000 a
2006, aprovado com a Agenda 2000 no Conselho Europeu de
Berlim, terá aqui um papel-chave a desempenhar.
2.5.
Face à evolução demográfica, a Europa ver-se-á em
breve a braços com o envelhecimento da sua população em
idade activa. Ao mesmo tempo, é alucinante o ritmo dos
avanços tecnológicos. Face a esta situação, há que multiplicar
esforços para proporcionar à mão-de-obra a qualificação
profissional que lhe permita acompanhar essas mutações e
fazer frente à feroz concorrência internacional. Quando as
empresas começarem a sentir dificuldades em encontrar
trabalhadores jovens recém-formados, terão de encontrar
novas vias para suprir as suas necessidades de recrutamento ().
2.6.
Os programas nacionais, introduzidos agora nos Estados-Membros em aplicação do novo programa de Fundos
Estruturais, deveriam visar, fundamentalmente, o apoio das
acções de formação tendentes a melhorar as qualificações da
mão-de-obra em toda a União. Os Fundos Estruturais deveriam,
além disso, continuar a promover o desenvolvimento de
infra-estruturas, os sectores da formação e da I&D, o investimento produtivo e, em termos gerais, contribuir para a criação
de condições básicas estáveis e vantajosas e para dinamizar o

(1) Cf. com Relatório Demográfico de 1998 da Direcção-Geral V e
com o documento intitulado «Uma sociedade para todas as
idades», elaborado por esta mesma Direcção-Geral para o Simpósio Europeu sobre a matéria realizado em Viena, em 12/13 de
Outubro de 1998.
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desenvolvimento das regiões menos favorecidas. É imprescindı́vel encontrar soluções a longo prazo geradoras de um clima
local mais favorável ao crescimento e à criação de postos de
trabalho sustentáveis. Só deste modo é que os Estados-Membros estarão à altura de cumprir o objectivo consagrado
no capı́tulo do Tratado de Amsterdão sobre o emprego, de
alcançar um elevado nı́vel de emprego.

3. Pacotes de incentivos como instrumento para atrair
investimentos para as regiões europeias

3.1.
Os tratados europeus e a criação do Mercado Único
Europeu conferem às empresas o direito de transferirem as
suas actividades para outros locais dentro da União Europeia.
As grandes preocupações surgem quando se oferece auxı́lios
estatais para encorajar as empresas a mudar de estabelecimento
e essas preocupações redobram quando as decisões de relocalização parecem ter sido motivadas por incentivos que não
promovem empregos duradouros.

3.2.
A polı́tica regional da União Europeia foi muito
positiva para o desenvolvimento das regiões europeias e para
melhorar o equilı́brio e a coesão da União. No entanto, é cada
vez mais aceso o debate público sobre estes pacotes de
incentivos por causa da falta de observância das regras
comunitárias em alguns casos excepcionais. Os principais
aspectos postos em questão são os seguintes:
— subsı́dios ou oferta gratuita de terrenos, edifı́cios e outras
instalações para empresas que transferem as suas actividades de uma parte da UE para outra;
— combinação dessas ajudas com a proliferação de ajudas
locais, regionais e nacionais que escapam inteiramente às
normas reguladoras do apoio estrutural comunitário e
estão, aparentemente, em conflito directo com a polı́tica
europeia de concorrência e com as disposições que regem
os auxı́lios estatais;
— além destas duas formas de apoio, há Estados-Membros em
que os empresários podem fazer retroceder as condições de
trabalho dumping social. Isto implica um grave risco para
a coesão social na União Europeia, de que um dos
sinais de identidade é a elevada protecção social dos
trabalhadores. Por isso, é imprescindı́vel evitar o dumping
social através de uma harmonização das condições sociais,
no âmbito do Protocolo de Aplicação da Carta Comunitária
dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores,
anexo ao Tratado da União Europeia;
— em certos casos, há incentivos fiscais especiais (dumping
fiscal). Por exemplo, é um facto comprovado que os
impostos sobre o capital e as sociedades variam bastante de
um Estado-Membro para outro, existindo, inclusivamente,
substanciais diferenças entre regiões em alguns Estados-
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-Membros, o que estimula grandes fluxos de migração
regional baseados exclusivamente em considerações fiscais.
Há o risco de o nı́vel de tributação ser comprimido ao
ponto de provocar graves dificuldades no financiamento
da educação e da segurança social.

3.3.
É preciso tomar medidas para assegurar que os pacotes
de incentivos não distorçam a concorrência nem dêem origem
a subvenções injustas. Os auxı́lios estatais devem destinar-se a
promover a competitividade geradora de eficiência económica,
de crescimento sustentável e de empregos viáveis. Os pacotes
de incentivos são essenciais em certas regiões para compensar
as suas desvantagens estruturais em termos de desenvolvimento económico e para favorecer a coesão económica e social na
UE.

3.4.
Face à persistência de um elevado ı́ndice de desemprego, é cada vez mais árdua a concorrência para cativar empresas,
existindo o perigo de o emprego sustentável ser minado por
medidas a curto prazo com o aliciamento como único
objectivo.

3.5.
Se uma empresa, no momento de decidir a sua
localização, valorizar mais a variedade de subsı́dios do que as
vantagens relativas mais duradouras de certa região, é muito
provável que não tarde a mudar de ideias. A oferta de novos
subsı́dios mais vantajosos pode ser motivo para voltar a
migrar. Há vários exemplos deste fenómeno. Ao entrarem
neste tipo de jogo, em que são lançadas umas contra as outras
pelas empresas, as regiões deveriam estar cientes de que é
grande a hipótese de ficarem de mãos vazias. A obrigação de
cumprir os critérios de Maastricht, associada à corrida para
oferecer o máximo auxı́lio estatal, inclusive benefı́cios fiscais,
pode causar graves problemas não só aos Estados-Membros
mas também às autarquias regionais e locais, susceptı́veis de
terem repercussões negativas.
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zonas e regiões, o que requer da sociedade medidas que terão
de respeitar os princı́pios fundamentais da UE no atinente à
concorrência leal e à interdição de ajudas susceptı́veis de
provocar distorções.

4.3.
No inı́cio dos anos noventa, a Comissão Europeia
efectuou um estudo sobre a competitividade das regiões em
termos de interesse para os investidores, em conjugação com
os trabalhos relacionados sobre a realização do mercado único.
As regiões foram classificadas em três categorias (regiões
desenvolvidas, regiões industriais em declı́nio e regiões menos
favorecidas) e foram identificados 37 factores da competitividade regional. As empresas participantes foram convidadas a
indicar os factores a que tinham atribuı́do maior prioridade.

4.4.
Não obstante as diferenças entre as três categorias de
regiões, surgiram invariavelmente no topo da lista os seguintes
factores:
— custos dos empréstimos,
— impostos sobre rendimentos e sobre sociedades,
— acesso a mão de obra qualificada,
— custos laborais indirectos,
— legislação laboral,
— grau de crescimento económico,
— custos salariais.

4. A migração industrial em consequência da utilização
dos pacotes de incentivos

4.1.
A restruturação é uma faceta natural e necessária do
desenvolvimento industrial e do mercado interno. Um efeito
colateral inevitável é a cessação total ou parcial de actividades
das empresas, o estabelecimento de novas empresas e a
migração de empresas ou actividades. Desaparecem todos anos
cerca de 10 % de empregos que são substituı́dos por um
número aproximado de empregos novos. Este facto coloca
enormes exigências à adaptabilidade dos indivı́duos, das
empresas e das regiões.

4.2.
Numa economia de mercado saudável, as empresas,
antes de se estabelecerem, sopesam as vantagens das várias

4.5.
Neste contexto, a Comissão Europeia chamou a atenção para as várias medidas destinadas a aumentar a competitividade regional, da responsabilidade das autarquias regionais e
locais. Estas incluem factores tais como o sistema de educação,
as infra-estruturas, a polı́tica regional, a economia regional e
os serviços sociais.

4.6.
As avaliações são, parcialmente, influenciadas pela
natureza das actividades. Uma empresa que procura mão-de-obra competente e altamente qualificada chegará a uma
conclusão totalmente diferente de outra que pretenda implantar na região uma indústria que exige mão-de-obra intensiva.
Vários outros estudos revelam que as empresas de sectores
emergentes com mão-de-obra altamente qualificada dão cada
vez mais ênfase a factores tais como a existência de boas
escolas, o ambiente, as possibilidades de lazer, serviços de
saúde e assistência e outros serviços sociais. Uma taxa de
criminalidade baixa tem também a sua importância.
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5. O verdadeiro papel da Comissão Europeia

5.1.
Em 1997, a Comissão Europeia adoptou novas orientações para as ajudas nacionais às regiões. Estas incluem nos
pontos 4.10 e 4.14 uma disposição determinando que os
Estados-Membros apenas podem conceder ajuda regional a
uma empresa se o investimento e os empregos permanecerem
na zona considerada durante um perı́odo não inferior a cinco
anos. A data limite fixada aos Estados-Membros para reverem
o seu regime de ajudas nacionais e harmonizá-lo com a nova
regulamentação é 1 de Janeiro de 2000. As orientações
definem, além disso, o conceito de investimento inicial, logo,
susceptı́vel de ser financiado com ajudas regionais.

5.2.
No tocante ao próximo programa de ajuda regional da
UE, para o perı́odo de 2000-2006, o regulamento que
estabelece as disposições gerais dos Fundos Estruturais contém
uma disposição (o n.o 4 do artigo 30.o) que diz respeito à
migração de empresas. O mesmo especifica que uma empresa
apenas poderá continuar a receber subsı́dios dos Fundos
Estruturais se não for submetida a uma restruturação essencial
provocada pela cessação de actividades ou pela transferência
do seu local de estabelecimento. Esta disposição entrará em
vigor nos cinco anos subsequentes à data em que a autoridade
nacional competente tiver deliberado sobre a ajuda dos Fundos
Estruturais da UE.

5.3.
As orientações que estão a ser delineadas pela Comissão
para o próximo perı́odo do programa estabelecem que os
Fundos Estruturais não devem ser utilizados unicamente para
relocalizar actividades existentes.

5.4.
Uma das atribuições principais da Comissão é controlar
a observância da legislação da concorrência e as normas que
regem os auxı́lios estatais. Em princı́pio, são excluı́dos os
auxı́lios estatais que provoquem distorções nas condições de
concorrência. Nem sempre é fácil manter o equilı́brio entre,
por um lado, a necessidade de apoiar o desenvolvimento das
zonas menos favorecidas e, por outro, a igualdade das
condições de concorrência num mercado único. Desde Abril
de 1998, vigora um enquadramento multissectorial dos auxı́lios com finalidade regional para grandes projectos de investimento (), que busca uma base para o controlo mais severo
dos auxı́lios estatais no contexto de investimentos de vulto.
Ao mesmo tempo, terá de haver equilı́brio entre os três
objectivos principais da polı́tica da UE: evitar distorções no
mercado único, reforçar a coesão económica e social e
aumentar a competitividade industrial.

5.5.
A importância global e a grande mobilidade da indústria automóvel convenceram a Comissão a concentrar-se
especificamente neste sector para evitar distorções na concorrência entre empresas, mediante ofertas de auxı́lios estatais que
extrapolam os limites admissı́veis. Foi instituı́do um regime

(1) JO C 107 de 7.4.1998, p. 7.
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especial com o enquadramento comunitário dos auxı́lios
estatais no sector dos veı́culos automóveis (), determinando
que, antes da aprovação, é preciso apresentar à Comissão uma
análise detalhada da decisão de investimento. Consoante a
experiência com este quadro regulamentar, serão aplicadas
disposições análogas a outros sectores, por exemplo, as
telecomunicações. Seria, aliás, oportuno aplicar este mesmo
quadro a outros sectores industriais altamente competitivos e
em fase de contracção.

5.6.
No fim de Março de 1999, a Comissão Europeia
publicou o seu 7.o relatório sobre auxı́lios estatais, observando
que estes ascendiam a 95 mil milhões de euros por ano, dos
quais 38 mil milhões para a indústria transformadora. Apesar
da curva nitidamente descendente constatada pela Comissão,
os auxı́lios estatais continuavam a ser excessivos e, muitas
vezes, incompatı́veis com a concorrência leal do mercado
único.

5.7.
Além disso, havia grandes divergências entre os Estados-Membros. A tendência decrescente já era evidente há
muito tempo, mas não em todos os Estados-Membros. Em
metade deles, os auxı́lios estatais tinham aumentado ou
continuado estáveis durante o perı́odo de 1995-1997, em
comparação com o perı́odo de 1993-1995. O controlo
das ajudas por parte da Comissão continua a ser, assim,
absolutamente prioritário. A Comissão refere que, apesar das
normas existentes, há muitos Estados-Membros que não
as respeitam. É, portanto, essencial dar à Comissão meios
suficientes para proceder a um controlo mais apertado.

5.8.
Nos últimos anos, a migração de empregos tem sido
objecto de debate entre as direcções-gerais relevantes da
Comissão em várias ocasiões, mais concretamente quando essa
migração se relacionava com ajudas comunitárias ou auxı́lios
estatais. Em certos casos, o enfoque situou-se no papel
desempenhado pelas condições de trabalho. Grande parte da
legislação laboral da UE e de protecção dos trabalhadores é
fruto do empenho de refrear o dumping social. A regra de
cinco anos para as ajudas dos Fundos Estruturais pode ser vista
nesta perspectiva.

5.9.
O Tratado de Amsterdão promove a cooperação ao
nı́vel da dimensão social e da protecção do ambiente. Os
parceiros sociais, juntos, arcam com a principal responsabilidade de assegurar o respeito das normas comuns e melhorar as
condições de trabalho da mão-de-obra. Esta cooperação mais
estreita dá à Comissão Europeia maior autoridade para controlar o cumprimento das normas comuns, desde que, para isso,
disponha dos recursos adequados. A futura adesão dos novos
Estados da Europa Central e Oriental tornará esta necessidade
ainda mais premente.

(2) JO C 279 de 15.9.1997, p. 1.
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5.10. Os debates na Comissão entre as direcções-gerais
relevantes confluı́ram, designadamente, na iniciativa de realizar
um estudo sobre as decisões de estabelecimento das empresas.
Este estudo, confiado a um gabinete de consultoria externo e
cuja conclusão está prevista para o Outono de 1999, tem o
intuito de determinar os factores que levam as empresas a
migrar.

5.11. No atinente à fiscalidade e ao dumping fiscal, a
Comissão criou um grupo de peritos liderado pelo Tesoureiro
Geral do Reino Unido, Dawn Primolo. São cada vez mais
sonantes as crı́ticas à inclusão de benefı́cios fiscais e de outras
facilidades nos pacotes de incentivos destinados a atrair
investidores.

6. Uma abordagem diferente da polı́tica regional pelas
autarquias regionais e locais

6.1.
Nos anos noventa, assistimos a várias migrações de
empregos de uma região da UE para outra, em muitos casos,
em conjugação com diversos auxı́lios estatais (com ou sem
verbas dos Fundos Estruturais). Para isso contribuiu também a
degradação das condições de trabalho (não só ao nı́vel do
salário, mas também do emprego em geral). A dificuldade de
encontrar actividades alternativas nas zonas fustigadas pelo
encerramento de fábricas deu origem a uma taxa de desemprego mais elevada que, por sua vez, arrastou na sua esteira
problemas económicos e sociais. Este fenómeno evidencia
ainda mais a necessidade de consolidar os acordos actualmente
em vigor na UE. Urge, portanto, reformular o problema para
impedir que as ajudas comunitárias criem condições de
concorrência pouco saudáveis entre as autarquias regionais e
locais.

6.2.
Da Cimeira sobre o Emprego realizada no Luxemburgo,
em Novembro de 1997, saiu a decisão de constituir um grupo
de peritos de alto nı́vel, liderado pelo ex-presidente da Volvo,
P.G. Gyllenhammar, com a função de analisar as implicações
económicas e sociais das mutações estruturais na indústria.
Este grupo concentrou os seus esforços no fornecimento de
orientações quanto ao que se devia — ou não — fazer para
promover o emprego e a competitividade, assegurar o bom
funcionamento dos mercados laborais e preparar a mudança
nestas áreas. O relatório final do grupo ficou concluı́do em
Novembro de 1998 (o relatório intercalar foi apresentado em
Abril de 1998) e dirige-se aos decisores polı́ticos, empresários
e parceiros sociais ().

(1) «Gerir a mudança» — Relatório final do grupo de alto nı́vel sobre
as implicações económicas e sociais da mutação industrial,
publicado pela DG V da Comissão Europeia.
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6.3.
O grupo de peritos observa que estamos perante
mutações estruturais extensivas que afectarão muitos sectores
industriais e regiões. O relatório contém uma longa lista de
recomendações para colocar os Estados-Membros na melhor
posição de enfrentarem os inevitáveis efeitos colaterais socioeconómicos da mudança. Estas recomendações incluem medidas para desenvolver um sistema moderno de educação e
formação, bem como sistemas de infra-estruturas, dispositivos
destinados a estimular as actividades das pequenas e médias
empresas e promover, especialmente, os sectores emergentes.
Uma conclusão importante é que, em última instância, cabe às
próprias empresas a responsabilidade pela sua restruturação.
Como o mercado único tem de consumar-se, é preciso remover
todo e qualquer obstáculo dissimulado à concorrência leal, o
que implica o termo dos auxı́lios que provocam distorções na
concorrência. Todas as ajudas, incluindo as vantagens fiscais,
terão de ser inteiramente visı́veis e transparentes para haver
regras do jogo iguais para todos.

6.4.
A parceria entre os diversos intervenientes é um dos
aspectos essenciais do relatório do grupo. É preciso intensificar
o diálogo social, de forma a explorar todo o seu potencial, a
todos os nı́veis. A ampla cooperação de todos os actores
envolvidos é um pressuposto para a eficácia e o êxito das
mutações estruturais. Partindo de um amplo consenso, são
necessárias acções nas empresas e nas regiões afectadas por
restruturações no sentido, por exemplo, de elaborar programas
de formação para capacitar os trabalhadores para a mudança,
bem como medidas de promoção das pequenas e médias
empresas nas regiões em causa. Por outro lado, tem de
definir-se uma estratégia de desenvolvimento económico que
dê às regiões oprimidas pela crise armas para combater os
problemas sociais.

6.5.
O Comité das Regiões considera o trabalho realizado
pelo grupo de peritos um valioso contributo para o objectivo
da Comunidade de promover a coesão económica e social na
UE. Tomando este trabalho como ponto de partida, o Comité
preconiza a elaboração de um código de conduta para colocar
em prática as mutações estruturais.

6.6.
Impõe-se igualmente reforçar o papel e as responsabilidades dos parceiros sociais na matéria. São já perceptı́veis em
vários quadrantes iniciativas incipientes neste sentido e no
sentido da intensificação do diálogo social, a todos os nı́veis.

6.7.
Deveria ser elaborado um código de conduta em forma
de lista de recomendações a adoptar com o consenso dos
actores envolvidos (governos, regiões, parceiros sociais). O
seu objectivo seria construir alicerces sólidos para a coesão
económica e social mediante uma polı́tica regional concebida
para aumentar a competitividade e o crescimento económico.
Esse código poderia servir de instrumento para refrear a
concorrência desleal, baseada no dumping social, fiscal e
ambiental. No seu cerne estaria a preocupação de oferecer à
polı́tica regional europeia um conjunto simplificado de regras
e de programas polı́ticos abrangendo investimentos na edu-
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cação, na formação, nas infra-estruturas e no investimento
produtivo, e de garantir que as ajudas dos Fundos Estruturais
não sejam utilizadas para transferir os empregos existentes
para outro local.
7. Conclusões
O Comité das Regiões:
1. constata que o direito de mudança de estabelecimento das
empresas dentro da UE se encontra consagrado nos
tratados da UE, só que esta circulação não pode ser
encorajada através da utilização abusiva de incentivos,
sendo necessário aplicar mais severamente a polı́tica de
auxı́lios estatais que determina a legitimidade das ajudas e
promove a concorrência leal;
2. está convicto de que a polı́tica regional da UE é um
domı́nio estratégico vital para a promoção da coesão
económica e social. Os programas de ajuda são essenciais
para certas regiões para compensar as desvantagens regionais e estruturais que entravam o desenvolvimento económico, e é importante que favoreçam o desenvolvimento
económico sustentável e empregos viáveis;
3. declara que um dos objectivos da polı́tica da União
Europeia deveria consistir em reduzir gradualmente os
subsı́dios directos à indústria, tendo em conta os objectivos
expressos no artigo 158.o do Tratado que institui a CE,
nomeadamente, diminuir a disparidade nos nı́veis de
desenvolvimento das diversas regiões e reduzir o atraso
das zonas menos favorecidas;
4. segue atentamente o inquérito encomendado pela Comissão sobre as decisões de localização das empresas, sobretudo quando se trata de determinar claramente como e em
que medida estão incluı́das verbas dos Fundos Estruturais
nos pacotes de incentivos para aliciar as empresas a
estabelecerem as suas actividades em diversas regiões;
5. reconhece que o sétimo relatório da Comissão Europeia
sobre os auxı́lios estatais aponta para uma diminuição dos
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auxı́lios à indústria transformadora. Embora congratulando-se com essa redução, considera ser importante não
abrandar a vigilância sobre os referidos auxı́lios, pois
qualquer caso de deslocalização de empresa devido a
subsı́dios injustificados pode ter graves consequências para
as regiões e localidades que percam postos de trabalho.
Deveria ser iniciado um programa que tornasse mais
intransigentes as normas e os mecanismos de controlo
existentes e apresentasse propostas com vista à elaboração
de um código de conduta para os actores envolvidos.
Este código deverá basear-se, inter alia, nas orientações
propostas no relatório do grupo de peritos convidado
pelo Conselho Europeu a investigar as consequências
económicas e sociais das mutações estruturais;
6. solicita ao Parlamento Europeu e ao Conselho que apoiem
os esforços da Comissão Europeia no sentido de prosseguir
o controlo dos auxı́lios estatais e levar a cabo um combate
mais eficaz ao dumping social e ambiental;
7. propõe uma acção de antecipação que desloque o foco do
programa estrutural comunitário (2000-2006) para os
desafios colocados à UE. As medidas de apoio à criação de
novos empregos nas regiões elegı́veis deveriam centrar-se
no investimento, nas infra-estruturas, na educação, na
investigação, nos serviços públicos e em dispositivos
análogos capazes de promover o crescimento e aumentar
a competitividade e a aptidão de enfrentar novos desafios,
bem como de gerar novos postos de trabalho sustentáveis.
Neste sentido, as medidas de apoio ao investimento
produtivo gerador de emprego deveriam ser de molde a
evitar as ajudas directas ao mero traslado, ou seja, aquelas
que não tenham em consideração o investimento inicial,
nos termos em que este é definido nas orientações
comunitárias relativas aos auxı́lios estatais com finalidade
regional;
8. recomenda a criação de um enquadramento comunitário
especı́fico para os auxı́lios estatais nos sectores industriais
altamente competitivos e em fase de contracção, com
caracterı́sticas semelhantes às directrizes comunitárias que
regulam os auxı́lios estatais ao sector dos veı́culos automóveis.

Bruxelas, 18 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER
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Parecer do Comité das Regiões sobre «Os Fluxos Migratórios na Europa»
(2000/C 57/10)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a sua própria decisão de 2 de Junho de 1999, nos termos do n.o 5 do artigo 265.o do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, de elaborar um parecer sobre «Os fluxos migratórios na
Europa» e de incumbir a Comissão 7 «Educação, Formação Profissional, Cultura, Juventude, Desporto e
Direitos dos Cidadãos» da preparação desse documento;
Tendo em conta o contributo da Comissão 5, na sequência da sua reunião realizada em 6 de Setembro de
1999 (relator: Rüdiger von Plüskow, D, PES);
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 227/99 rev. 2) aprovado pela Comissão 7, em 1 de Outubro
de 1999 (relator: Salvatore Distaso, I, EPP),
adoptou o seguinte parecer, por unanimidade, na sua 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de
1999 (sessão de 18 de Novembro).
1. Introdução
1.1.
Os anos noventa são, em grande parte, caracterizados
por um forte aumento da emigração para os Estados-Membros
da União. Calcula-se que a sua expressão numérica corresponda a muitos milhões. Em diversos Estados-Membros, pode-se
até considerar este incremento migratório como a principal
componente do crescimento demográfico.
1.2.
Há que buscar as causas que estão por trás do forte
aumento da emigração para os Estados-Membros, em primeiro
lugar, em vários fenómenos essenciais:
— o forte aumento da pressão demográfica, sobretudo nos
paı́ses situados na raia meridional da União Europeia e na
orla sudeste do Mediterrâneo;
— a queda da Cortina de Ferro, a dissolução da União
Soviética, etc.;
— a dissolução da Jugoslávia e o seu impacto para a região
dos Balcãs e para o resto da Europa;
— o forte incremento migratório nos Estados-Membros da
UE teve, e continua a ter, consequências por vezes graves
para a administração local e regional. As administrações
locais e regionais da Europa, perante este fenómeno
determinado, como é sabido, pelo crescimento demográfico na orla Sul do Mediterrâneo e pela crise dos Balcãs,
empenharam-se, na medida em que representam o nı́vel
de governo mais directamente afectado pelos fluxos migratórios, em participar nos processos de decisão dos governos
centrais e dos organismos supranacionais sobre polı́ticas
de intervenção para gerir o fenómeno em causa.
1.3.
Em particular, a Região da Apúlia e a Conferência
Permanente das Autoridades Locais e Regionais (CPLRE) do
Conselho da Europa organizaram em Bari, em 2 e 3 de
Outubro de 1997, a conferência internacional sobre «O poder
local e regional perante os fluxos migratórios mediterrânicos
— Da intolerância ao desenvolvimento».
1.4.
Esta iniciativa, que visa sensibilizar a opinião pública,
os governos nacionais e as autoridades locais, traduziu-se

numa declaração final e numa tomada de posição da Assembleia Plenária da CPLRE que, com base num «relatório»
apresentado pela Região da Apúlia, aprovou a Resolução
n.o 69/98 e a Recomendação n.o 50/98, enviadas ao Comité
de Ministros do Conselho da Europa.

1.5.
Estes documentos, que constatam a gravidade e a
complexidade do fenómeno bem como o longo perı́odo de
tempo que vai durar gizam uma verdadeira estratégia para
enfrentar este fenómeno que se fará sentir por toda a Europa
e, mais de imediato, nas regiões da orla setentrional do
Mediterrâneo, fenómeno que, não sendo devidamente gerido,
poderá provocar formas de intolerância e de xenofobia e
alimentar o crime organizado, com graves repercussões para a
ordem pública.

1.6.
Mais especificamente, a CPLRE, na Recomendação
n.o 50/98, apela à União Europeia para que «esta contribua
para a adopção de regras comuns para os fluxos migratórios
na Bacia do Mediterrâneo e reconheça o carácter fronteiriço
das comunidades territoriais mediterrânicas no momento em
que estas iniciam acções de cooperação transfronteiriça ou
interterritorial com o objectivo de promover projectos concretos de acolhimento dos imigrantes e de desenvolvimento dos
paı́ses de origem».

1.7.
O problema é agravado pelo facto de a imagem dada
pelas estatı́sticas estar muito longe de reproduzir a realidade.
Existe aqui uma zona obscura no que se refere à imigração
ilegal. Esta imigração não registada existe em todos os
Estados-Membros. É preciso, quanto antes, melhorar os controlos nas fronteiras e reforçar os dispositivos de repressão contra
aqueles que, dentro dos Estados-Membros, se aproveitam da
imigração ilegal. A amplitude deste problema parece ser
sensivelmente maior nos paı́ses do Sul da União, em parte,
pela sua proximidade dos paı́ses do Magrebe de alta densidade
demográfica e pela crise dos Balcãs e, igualmente em parte,
devido aos factores geográficos muito difı́ceis de gerir.
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2. Observações na generalidade
2.1.
O Comité tenciona participar mais activamente nos
citados processos de decisão da União Europeia, dado que as
questões que interessam os imigrantes são da competência
tanto dos Estados-Membros como do poder local e regional,
consoante os aspectos considerados no que diz respeito aos
imigrantes.
2.2.
A União Europeia, com base nas alterações e adendas
introduzidas pelo Tratado de Amesterdão, pode desempenhar
papel significativo quer em termos de estudos e de investigação,
quer em termos legislativos, e unificar as acções desenvolvidas
por cada um dos Estados-Membros em relação aos fluxos
migratórios, com o objectivo de criar uma ordem europeia
para a repartição justa e razoavelmente igualitária das pessoas
em busca de acolhimento, partindo da distinção, em princı́pio,
entre os refugiados que são abrangidos pela Convenção de
Genebra e aqueles que por ela não são abrangidos. Nesta
perspectiva, o Comité das Regiões congratula-se com o plano
de acção do Conselho e da Comissão, aprovado pelo Conselho
Europeu em Viena, em 11 e 12 de Dezembro de 1998, para a
aplicação das disposições do Tratado de Amesterdão, que
refere, entre outros aspectos, o desenvolvimento de uma
estratégia global em matéria de migração. Apoia ainda expressamente as mais recentes decisões do Conselho Europeu de 15
e 16 de Outubro de 1999, em Tampere, que põem em
evidência o desenvolvimento de uma polı́tica comum em
matéria de asilo e migração na UE.
2.3.
A necessidade de intervir com toda a urgência para
garantir a gestão dos fluxos migratórios na Europa é determinada pelo facto de se tratar da defesa dos direitos fundamentais
dos cidadãos e de uma acção propedêutica tendente a combater
o racismo, a xenofobia e a exclusão social. Os fluxos migratórios na e para a Europa são um fenómeno normal e desejado,
susceptı́vel de, por diversas razões — sobretudo culturais,
demográficas e económicas — favorecer os paı́ses e as regiões
de acolhimento. Só quando os fluxos migratórios excedem os
limites do normal é que se impõe um controlo por parte das
entidades oficiais. O Conselho Europeu afirma, por conseguinte, nas suas decisões de 15 e 16 de Outubro de 1999 que o
controlo dos fluxos migratórios constitui uma tarefa da União
no seu todo, que deve ser desempenhada de forma solidária e
incluir os seguintes elementos:
— parceria com os paı́ses de origem;
— sistema europeu comum de asilo;
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à discriminação entre os sexos, a segurança inadequada dos
cidadãos causada por uma certa fragilidade das instituições e
pelo predomı́nio do crime organizado no tecido social.
2.6.
Todas estas patologias contribuem para alimentar os
fluxos migratórios que se tornaram mais consistentes devido a
factores desestabilizadores, designadamente a crise nos Balcãs
e o crescimento demográfico, especialmente na orla Sul
do Mediterrâneo, a que não correspondem processos de
desenvolvimento adequados.
2.7.
Para conseguir resultados sensı́veis neste domı́nio, a
União Europeia deve ter a possibilidade de intervir, com todos
os recursos úteis, financeiros e outros, não só com terapias
de manutenção com vista à salvaguarda da segurança dos
Estados-Membros, mas também com terapias articuladas capazes de obviar às patologias já referidas.
2.8.
Trata-se de quebrar um cı́rculo vicioso que alimenta,
entre outros, os flagelos do nosso tempo, bem presentes nos
paı́ses da União, por exemplo, a prostituição, inclusivamente de
menores, o comércio de órgãos e a difusão de estupefacientes.
2.9.
Tudo isto porque só intervindo energicamente a nı́vel
das patologias que geram os fluxos migratórios, poderão os
mesmos ser reconduzidos a nı́veis fisiológicos.

3. Observações na especialidade
3.1.
É absolutamente evidente que para gerir o fenómeno
dos fluxos migratórios apenas se pode intervir em duas frentes.
A primeira frente é a dos paı́ses de acolhimento, e a segunda a
dos paı́ses de origem.

3.2. Os paı́ses de acolhimento
Trata-se de garantir nestes paı́ses:
a) Polı́ticas de acolhimento, inclusivamente para fazer frente
às emergências da crise dos Balcãs e da situação no Kosovo,
sobretudo nas regiões fronteiriças em que é urgente
potenciar o «primeiro acolhimento»;

— tratamento equitativo dos nacionais de paı́ses terceiros.
2.4.
Importa considerar que esta temática deve ser abordada
partindo de uma visão global do fenómeno, procurando não
confundir a patologia com a sintomatologia.

b) Polı́ticas de integração para subtrair os imigrantes às garras
do crime organizado e para os inserir na vida normal, a
desenvolver em todas as regiões da Europa, com base em
acordos celebrados entre a União Europeia, os governos
centrais e as autarquias locais e regionais.

2.5.
Certamente que os fluxos migratórios são a manifestação de patologias articuladas e complexas, por exemplo, a
pobreza endémica, as situações de degradação económica e
social, as tensões étnicas, as perseguições polı́ticas e as ligadas

3.3.
Para que estas polı́ticas sejam ajustadas, é prioritariamente necessário garantir um aprofundamento especı́fico a
respeito das várias categorias de refugiados:

29.2.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

— Os candidatos a asilo
As pessoas cujo pedido de asilo está a aguardar resposta ou
que constam como candidatos a asilo nos registos do Governo
que lhes deu acolhimento ou do ACNUR (Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Refugiados).
— Os refugiados com estatuto humanitário
As pessoas em busca de protecção que não preenchem os
requisitos para obterem o estatuto de refugiados previsto nas
convenções sobre refugiados, mas a quem é concedida uma
autorização de permanência temporária. O objectivo deve ser
definir um mecanismo único para a igualdade de tratamento
dos refugiados pertencentes a esta categoria, acabando com
toda a diversidade de estatuto humanitário que presentemente
aplicada nos Estados da União.
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3.5.4. É igualmente necessário envidar todos os esforços
para reforçar o sistema das autonomias e apoiar os processos
democráticos, para criar as condições essenciais para que
as polı́ticas de desenvolvimento possam ser aplicadas em
conformidade com o princı́pio da subsidiariedade.
3.5.5. Tudo isto também com o objectivo de garantir,
nestas zonas, um controlo social adequado e de impedir que
as acções de apoio ao desenvolvimento, promovidas pela
comunidade internacional, possam traduzir-se em benefı́cios
para as organizações criminosas.
3.5.6. Foram adoptadas várias iniciativas por parte dos
órgãos da União Europeia, confirmando a preocupação com
um fenómeno complexo e de grandes dimensões, a que é
necessário dar uma resposta adequada, inclusivamente com
base nos novos espaços de actuação previstos no Tratado de
Amesterdão.

— As pessoas deslocadas no seu próprio paı́s
3.6. Acções da União Europeia
As pessoas deslocadas no seu próprio paı́s que representam,
todavia, um fenómeno limitado nos Estados-Membros.
— Os imigrantes ilegais
As pessoas que não são abrangidas pelas estatı́sticas oficiais,
que são presas fáceis das organizações criminosas e que
representam um fenómeno «subterrâneo» de grandes dimensões.
3.4.
A complexidade do fenómeno e a articulação entre os
vários componentes que o alimentam impõem ao Comité das
Regiões, mais do que a procura de uma opção, por via
autónoma, a pôr à consideração da Comissão, do Conselho e
do próprio Parlamento Europeu, constituir um grupo de
trabalho, a prazo, composto por representantes e peritos das
Comissões 5 e 7, incumbido de, em coordenação permanente
com a Comissão Europeia, garantir todo o contributo útil para
o processo de decisão especı́fico já existente.

3.5. Os paı́ses de origem
3.5.1. Para além das referidas polı́ticas de acolhimento e de
integração, que são urgentes, essenciais e necessárias, devem
ser concebidos processos de desenvolvimento para as áreas de
emigração.
3.5.2. É necessário intervir com acções, a nı́vel sectorial e
territorial, inclusivamente através da participação das empresas
europeias que estão mais próximas destas zonas, através de
polı́ticas de cooperação.
3.5.3. Trata-se de conceber um programa global que deve
garantir o desenvolvimento local mediante a promoção de
microempresas, a organização dos serviços de saúde e a
educação.

3.6.1. O Comité das Regiões tomou conhecimento, mais
especificamente, das seguintes iniciativas recentes da União
Europeia:
— a proposta de decisão do Conselho relativa a um programa
comunitário de acção a favor da inserção dos refugiados (1);
— a acção comum adoptada pelo Conselho, nos termos do
artigo K.3 do Tratado da União Europeia, e a respectiva
proposta apresentada pela Comissão sobre as medidas de
apoio a favor do acolhimento e da repatriação voluntária
dos refugiados, dos desalojados e dos candidatos a asilo (2);
— a criação de um grupo de alto nı́vel para o «Asilo e
Migração» (7-8 de Dezembro de 1998);
— o projecto de acção comum a favor da «criação de
um sistema de alarme rápido» para a transmissão de
informações sobre a imigração clandestina e as redes
criminosas de passadores, adoptado pelo Conselho em
conformidade com o artigo K.3 do Tratado da União
Europeia (3);
— as iniciativas adoptadas em matéria de imigração e de asilo,
bem como a participação do Parlamento Europeu no
tratamento destas matérias na plenária de Abril de 1999;
— os trabalhos em curso no sentido de harmonizar a forma
de tratamento das questões relacionadas com o pedido de
asilo e de acolhimento de refugiados, tanto ao nı́vel do
procedimento como da substância.
3.6.2. Todavia, estas iniciativas evidenciam o carácter de
emergência, a atenção dada a alguns aspectos da temática, mas
não parecem ter sido inspiradas por uma visão de conjunto. O
Comité das Regiões saúda as decisões tomadas em Tampere
(1) COM(1998) 731 — 98/0356 (CNS).
(2) COM(1998) 733 final.
(3) 99/0909 (CNS).
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sobre uma nova polı́tica europeia comum de asilo, novas
medidas contra o crime organizado, exigências continuamente
renovadas no sentido de, por um lado, criar condições para
uma nova estratégia no domı́nio da migração e, por outro, de
concretizar as componentes mais importantes de uma tal
estratégia. Um diálogo activo no grupo de trabalho conjunto
entre as Comissões 5 e 7 do Comité das Regiões e representantes da Comissão Europeia poderá facilitar a definição dessa
estratégia.
3.6.3. Por conseguinte, impõem-se que se passe, também
neste campo, da cultura da emergência para a cultura da
programação, (o que também significa avaliar o alcance
das intervenções quando de acontecimentos imprevisı́veis e
destinar, para essas intervenções, um fundo adequado para
acções urgentes e inadiáveis), o que é aliás, preconizado na
Comunicação da Comissão de 23 de Fevereiro de 1994 (1)
sobre as polı́ticas de imigração e asilo. Nesta comunicação, a
Comissão chama a atenção para a necessidade de uma
abordagem global articulada com base em três elementos
distintos, mas interligados:
— agir sobre a pressão migratória;
— manter sob controlo os fluxos migratórios;
— consolidar as polı́ticas de integração a favor dos imigrantes
em situação de permanência autorizada.
3.6.4. Neste contexto renovado, poderão ser procuradas
todas as sinergias possı́veis entre os agentes da cooperação,
dos governos ao poder local, das organizações não governamentais às empresas, das universidades às referências vitais da
sociedade civil.
3.6.5. Tudo isto com a finalidade de perseguir o objectivo
pré-estabelecido de garantir, para as áreas de emigração, um
desenvolvimento adequado destinado a reconduzir os fluxos
migratórios a nı́veis fisiológicos mediante terapias curativas e
não sintomatológicas.
3.6.6. Para a estabilização dos Balcãs, tendo em conta as
acções empreendidas pelas Nações Unidas, pela União Europeia e pela OSCE (Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa), que vão certamente ter um impacto positivo
sobre este fenómeno, o Comité das Regiões considera que
estas acções devem ser apoiadas no futuro através, por
exemplo, dos programas de financiamento para a realização
do Corredor n.o 8 e de outras iniciativas nesse sentido, com o
objectivo de iniciar um processo de desenvolvimento nessa
zona e apoiar, nesta base e nestes eixos, uma polı́tica de
integração dos paı́ses balcânicos na União Europeia, certamente susceptı́vel de ter um efeito benéfico sobre os fluxos
migratórios em curso.
3.6.7. Se fosse possı́vel realizar um estudo sobre o custo da
não intervenção ou de intervenções inadequadas para vencer
as causas do fenómeno dos fluxos migratórios, certamente a
(1) COM(94) 23 final.
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comunidade internacional e a União Europeia teriam mais
uma motivação para definir e aplicar um programa de
investimento para as zonas de emigração. Assim, é desejável
um reforço das «polı́ticas fronteiriças» e a possibilidade,
sobretudo para as regiões de fronteira, de contribuir para a
definição e aplicação das polı́ticas de desenvolvimento.
3.6.8. O Comité das Regiões está consciente de que uma
forte polı́tica de solidariedade faria que «os fluxos migratórios»
deixassem de ser um problema e passassem a constituir um
recurso para a Europa.

4. Conclusões
4.1.
Os pontos de vista expostos mostram a complexidade
das questões relacionadas com a migração. Estas são, muitas
vezes, de grande relevância para as autarquias locais e regionais,
que acabam, quase sempre, por ter de executar decisões sobre
a migração tomadas a nı́vel nacional. Por conseguinte, é
extremamente importante que a Comissão e o Parlamento
Europeu consultem o Comité das Regiões sobre a temática dos
fluxos migratórios e sobre as propostas a eles ligadas que a
Comissão apresentará e que tenham que ver com os interesses
e as competências das autarquias locais e regionais. Além
disso, o Comité das Regiões considera que a gestão dos fluxos
migratórios requer a persecução dos seguintes objectivos
especı́ficos:
a) A promoção, que seria de desejar que fosse da iniciativa da
Comissão, de uma conferência que reúna representantes
dos governos nacionais e do poder regional, das instituições locais e das organizações não governamentais para
definir, no âmbito de uma estratégia global, orientações e
acções concretas para um programa destinado a apoiar
projectos de acolhimento e integração nas zonas de
imigração e projectos de desenvolvimento nas zonas de
emigração.
b) A definição pela Comissão de um programa para melhorar
a troca de informações, inclusivamente através da realização de seminários especı́ficos sobre as múltiplas causas
que alimentam os fluxos migratórios, tendo em conta, em
especial, os sistemas de saúde e de segurança social dos
Estados-Membros.
c) A criação de uma rede informativa, no território da União,
nos paı́ses candidatos à adesão e nas zonas de emigração,
para o estudo e a monitorização dos fluxos migratórios,
inclusivamente através de uma interligação mais forte
entre os centros existentes e o observatório em fase
de constituição, enquanto instrumento também para a
elaboração de polı́ticas de intervenção especı́ficas, promovido pela região da Apúlia e pelo CPLRE — Conferência
Permanente das Autoridades Locais e Regionais do Conselho da Europa (Resol. n.o 69/98). Sem esquecer as iniciativas
válidas lançadas pela Comissão Europeia em cooperação,
em particular, com o Eurostat.
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d) A constituição de um grupo de trabalho, a prazo, composto
por representantes e peritos das Comissões 5 e 7 do
Comité das Regiões, em coordenação apropriada com a
Comissão Europeia, para garantir a ligação entre as autarquias locais e regionais e as iniciativas existentes da
própria Comissão Europeia e dos Estados-Membros, inclusivamente com vista a preparar de modo apropriado a
conferência referida na alı́nea a).
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e) A potenciação dos Acordos Euromediterrâneos, o reforço
das polı́ticas de cooperação fronteiriça e a criação de um
fundo de reserva destinado a intervenções, urgentes e
inadiáveis, em defesa das fronteiras da União, e ao «primeiro acolhimento».
f) A tomada em consideração pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, nos trabalhos em curso de harmonização da
forma de tratamento das questões de asilo e de acolhimento
de refugiados, da importância da Convenção sobre os
Direitos da Criança das Nações Unidas.

Bruxelas, 18 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER

Parecer do Comité das Regiões sobre a «Proposta de decisão do Conselho que estabelece um
programa de acção comunitária em prol da integração dos refugiados»
(2000/C 57/11)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a «Proposta de decisão do Conselho que estabelece um programa de acção comunitária
em prol da integração dos refugiados» (COM(1998) 731 final) ();
Tendo em conta a decisão do Conselho de 6 de Julho de 1999 de consultar o Comité, em conformidade
com o 1.o parágrafo do artigo 265.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, sobre esta matéria;
Tendo em conta a decisão da Mesa de 15 de Setembro de 1999 de incumbir a Comissão 5 «Polı́tica Social,
Saúde Pública, Defesa dos Consumidores, Investigação e Turismo» de elaborar o parecer correspondente;
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 347/99 fin) adoptado pela Comissão 5 em 6 de Setembro de
1999 (relator: R. von Plüskow, D/PSE),
adoptou, por unanimidade, na 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 18 de
Novembro), o seguinte parecer.
1. Situação actual
1.1.
O plano de orçamento geral da União Europeia contém
desde 1998 três orientações orçamentais interligadas para
medidas em prol dos requerentes de asilo, das pessoas
deslocadas e dos refugiados. As medidas foram até agora
implementadas pela Comissão sob a forma de projectos-piloto.
Para o efeito, o Parlamento Europeu disponibilizou 10 milhões
de euros no orçamento para 1997 e igual quantia no

orçamento para 1998. As medidas-piloto foram pormenorizadamente avaliadas por peritos externos; os primeiros resultados
estão já disponı́veis e são, segundo a Comissão, positivos.

1.2.
A convite do Parlamento Europeu, a Comissão apresenta agora a proposta de uma estratégia global, que se baseia nas
medidas já existentes. Esta estratégia inclui também, no âmbito
da polı́tica social da UE, a presente proposta de um programa
de acção comunitária em prol da integração dos refugiados na
União Europeia, baseada no artigo 235.o do Tratado CE.
O programa de acção decorre de 1 de Julho de 1999 até 31 de
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Dezembro de 2000. Está prevista uma dotação de 5 milhões
de euros (exercı́cio orçamental de 1999) e de 9 milhões de
euros (exercı́cio orçamental de 2000). A redução da dotação
financeira deve-se ao facto de o programa passar a concentrarse em acções inovadoras que apresentem claro valor acrescentado europeu, pelo que não financiará propostas com repercussões meramente locais ou nacionais. No entanto, o programa
apoiará também acções a nı́vel local, regional, nacional e
comunitário.
Estão previstas as seguintes acções:
—
elaboração de
inovadores
e grande
execução
alcance
de projectos
com um claro
pluridisciplinares
valor acrescen-e
tado europeu;

3.1.
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A integração dos refugiados pressupõe medidas especı́-

ficas que respeitem a sua situação individual, nomeadamente
no que respeita à sua formação e conhecimentos linguı́sticos.
Para o Comité das Regiões é importante que a Comissão
pretenda assegurar uma cooperação estreita com as autarquias
locais, dado que estas desempenham um papel central na
integração dos refugiados. A este nı́vel podem ser desenvolvidos, num plano próximo dos cidadãos, instrumentos sociais,
culturais, económicos e polı́ticos com a população autóctone.
Deste modo podem também ser combatidas eficazmente a
discriminação e as suas causas no local de trabalho, nas escolas
e nos municı́pios.
3.2.
O Comité das Regiões recorda que a tarefa mais

—
— elaboração e execução de projectos a nı́vel comunitário;
— criação e desenvolvimento de redes transnacionais;
de
intercâmbio
projectos,deboas
experiências,
práticas avaliação
e identificação
e acompanhamento
de novas soluções para a integração dos refugiados;
—
— recolha, tratamento e divulgação de dados e relatórios;
disponibilização
gação
dos resultados.
de informação sobre o programa e divulPara auxiliar a Comissão, será criado um comité consultivo
composto por representantes dos Estados-Membros sob presidência da Comissão.
O Conselho de Ministros da UE tomará em Janeiro de 2000
uma decisão sobre o programa.
A Comissão tenciona elaborar posteriormente uma nova
proposta de decisão do Conselho para o perı́odo após 2001.
Esta decisão definirá uma estratégia global para a problemática
dos requerentes de asilo, das pessoas deslocadas e dos refugiados e terá em conta a evolução resultante do Tratado de
Amesterdão.
2. Observações na generalidade

2.1.

importante na integração dos refugiados consiste na sua
inserção no mercado de trabalho. A maior parte das autarquias
locais e regionais são, por um lado, empregadores e, por outro,
criadores de emprego na promoção de serviços aos cidadãos,
podendo exercer uma importante função na integração social
e laboral dos refugiados. Podem ainda promover o lançamento
de instrumentos destinados a favorecer a inserção no mercado
de trabalho. Dever-se-ia criar mecanismos orientados para a
reciclagem das capacidades dos refugiados, que lhes permitissem aceder a postos de trabalho mais qualificados.
3.3.
O Comité das Regiões congratula-se pelo facto de o

programa de acção respeitar a responsabilidade dos Estados-Membros e as diferenças culturais no interior da Comunidade
mediante a redução do apoio a projectos com claro valor
acrescentado europeu e a exclusão do mesmo de projectos
exclusivamente nacionais ou locais.
4. Conclusões

4.1.

O Comité das Regiões espera que o programa de acção

permita novos progressos na integração dos refugiados e
confere-lhe, assim, a sua aprovação de princı́pio.
4.2.
Dado, porém, que este programa é apenas de uma

A integração dos refugiados é uma importante tarefa

dos Estados-Membros que decorre, designadamente, dos
compromissos assumidos na Convenção de Genebra relativa
ao Estatuto dos Refugiados, de 1951. É de louvar que a União
Europeia apoie os actuais esforços dos Estados-Membros
através da promoção e apoio a novas estratégias para a
integração dos refugiados.
2.2.
A promoção pela Comunidade de tais medidas de
integração afigura-se particularmente proveitosa em face do
crescente número de refugiados nos Estados-Membros.
3. Observações na especialidade

medida de transição de curta duração, é indispensável que
sejam trocadas e divulgadas as experiências com projectos
bem-sucedidos.
Neste sentido, sugere-se que a Comissão elabore, em coope-

ração com o Comité das Regiões, um «vademecum» das
melhores práticas relativamente às acções locais e regionais
para integração dos refugiados, que inclua um estudo das
implicações dos diferentes sistemas de segurança social e saúde
para a promoção da integração.
As experiências e conhecimentos auferidos por este meio
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deverão repercutir-se nos regulamentos que serão decididos
pelo Conselho de Ministros para o perı́odo a partir de 2001
para definir uma estratégia global para a problemática dos
requerentes de asilo, pessoas deslocadas e refugiados. Nisso se
inclui igualmente uma avaliação atempada das medidas já
realizadas até essa data.
4.3.
O Comité das Regiões espera que as autarquias locais e
regionais sejam directamente implicadas na implementação do
programa de acção, o qual será levado a cabo em estreita
cooperação com os Estados-Membros e com organizações e
instituições que se ocupam da integração dos refugiados. Pela
sua actividade no domı́nio social, estas entidades têm, com
efeito, um papel significativo na integração dos refugiados. As
experiências que levam a cabo localmente podem constituir
um importante viveiro de projectos transponı́veis para outras
zonas da UE.
4.4.
Demais, o CR solicita as seguintes alterações ou adições
ao programa de acção:
a)
O grupo
na acepção do artigo 2.o deveria consistir
Artigodestinatário
2.o
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situação particular dos refugiados, a superação duradoura das
dificuldades existentes.
b)
o
Artigo 4.
As acções
previstas
parecem centrar-se prioritariamente em

medidas globais e de longo alcance. Esta abordagem, embora
de louvar no essencial, não deve excluir medidas menores e
limitadas a uma região, as quais são susceptı́veis de proporcionar uma solução mais rápida e eficaz.
Conclusão de a) e b):
Completar os artigos 2.o e 4.o da maneira indicada.
c)
Artigo de
7.oum comité consultivo afigura-se supérflua nesta
A criação
fase. Enquanto medida de transição de curto prazo, o programa
deveria ser concebido da forma mais simples possı́vel. O que
não exclui a constituição do comité no programa definitivo a
partir de 2001.
Conclusão de c):
Suprimir os artigos 7.o e 8.o.

não apenas em indivı́duos senão também em famı́lias inteiras.
A preservação do agregado familiar facilita, tendo em conta a

Bruxelas, 18 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER

() JO C 36 de 10.2.1999, p. 20.
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Parecer do Comité das Regiões sobre a «Comunicação da Comissão: Plano de acção para a polı́tica
dos consumidores 1999-2001»
(2000/C 57/12)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Plano de acção para a polı́tica dos consumidores»
(COM(1998) 696 final);
Tendo em conta a decisão da sua Mesa de 15 de Julho de 1998 de emitir, de acordo com o 4.o parágrafo
do artigo 198.oC do Tratado que institui a Comunidade Europeia, um parecer sobre este tema e de
incumbir a Comissão 5 «Polı́tica Social, Saúde Pública, Consumidores, Investigação e Turismo» da
respectiva preparação;
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 181/99 rev. 2) adoptado pela Comissão 5 em 6 de Setembro
de 1999 (relator: F. J. Jung, D, PPE),
adoptou por unanimidade, na 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 18 de
Novembro), o seguinte parecer.
1. Introdução

1.1. Premissa
1.1.1. A globalização dos mercados e as novas tecnologias
têm efeitos cada vez mais importantes e mais profundos no
sector da prestação de serviços e nos produtos, bem como nos
métodos de comercialização. Ao consumidor são oferecidos
cada vez mais produtos novos. A isto acresce que os produtos
são cada vez menos frequentemente produzidos no Estado-Membro de que é natural o consumidor ou na União Europeia.
Na esteira da inovação tecnológica e do progresso cientı́fico
são introduzidos processos de produção cada vez mais complexos e modernos, cujas consequências a longo prazo, nomeadamente para a saúde e segurança dos consumidores, não podem
ainda ser determinadas com exactidão.
1.1.2. Esta evolução apresenta novos desafios para a polı́tica
dos consumidores e terá por isso grande influência sobre o
futuro da mesma. Os consumidores europeus esperam que os
produtos e os serviços respeitem elevados padrões de segurança e protecção da saúde e as suas expectativas impõem
critérios para a futura polı́tica dos Estados-Membros e da
União Europeia especialmente nos sectores da aplicação das
normas, da redução dos riscos e da actividade legislativa. Nesta
evolução, marcada por rápidas mudanças, os consumidores
exigem um elevado nı́vel de informação e de decisão que até
agora lhes não foi sempre possı́vel alcançar em todos os
sectores. A Comissão Europeia considera que os governos dos
Estados-Membros ficam deste modo sujeitos a uma pressão
crescente e que serão necessárias no futuro, para além de uma
melhor cooperação e coordenação em matéria de regulamentação, uma abordagem mais flexı́vel e mais orientada para as
necessidades e uma formulação de polı́ticas mais objectiva
baseada numa avaliação cientı́fica independente. Haverá ainda
que ampliar e melhorar as possibilidades de informação do
consumidor.

1.1.3. Também no domı́nio da prestação de serviços é
sensı́vel a mutação dos mercados e, com ela, a das expectativas
dos consumidores. Por exemplo, são cada vez mais os
consumidores médios que procuram serviços financeiros
complexos, nomeadamente a nı́vel de planos de poupançareforma oferecidos cada vez mais pelo sector privado. No
entanto, os serviços, ao contrário dos produtos materiais,
estão mais orientados para as necessidades pessoais dos
consumidores, o que dificulta uma comparação com a oferta
de outros prestadores de serviços e conduz assim a uma
redução da pressão concorrencial. A futura polı́tica dos
consumidores terá de tomar em consideração também nas
disposições jurı́dicas em parte já existentes a crescente complexidade da oferta.
1.1.4. O domı́nio dos serviços de interesse público, outrora
exclusivamente da responsabilidade do Estado, sofreu uma
mudança considerável nos últimos anos devido à liberalização.
A justificação dada para a liberalização destes serviços foi
essencialmente a das vantagens acrescidas para os consumidores como consequência do aumento da concorrência. A
Comissão Europeia refere que por vezes são necessárias
medidas adicionais para garantir que é efectivamente obtido o
sucesso desejado.
1.1.5. A rápida difusão das novas técnicas de informação e
de comunicação, e especialmente da Internet, leva a alterações
radicais nos métodos de marketing e comercialização. A
Internet dá aos consumidores a possibilidade de obter uma
grande variedade de informação e de ofertas. Ao mesmo
tempo, pode encerrar riscos dado que em particular o quadro
jurı́dico para o comércio electrónico não está ainda completo.
Devido à necessidade de intervir neste domı́nio, abre-se uma
multiplicidade de campos de actuação a nı́vel comunitário.
1.2. Antecedentes
1.2.1. O Tratado de Amesterdão, na nova redacção do seu
artigo 153.o, estipula que, «a fim de promover os interesses
dos consumidores e assegurar um elevado nı́vel de defesa
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destes, a Comunidade contribuirá para a protecção da saúde,
da segurança e dos interesses económicos dos consumidores,
bem como para a promoção do seu direito à informação, à
educação e à organização para a defesa dos seus interesses».
1.2.2. Um elevado nı́vel de protecção dos consumidores
fora pela primeira vez reconhecido como um objectivo
independente do Tratado CE já no Tratado de Maastricht. O
artigo 153.o do Tratado de Amesterdão veio confirmar, reforçar e desenvolver esse objectivo. De importância essencial para
a evolução da polı́tica dos consumidores é igualmente que de
futuro as necessidades da polı́tica dos consumidores sejam
tidas em conta na elaboração e aplicação das outras polı́ticas e
medidas comunitárias.
1.2.3. Este reforço dos direitos dos consumidores e a
confirmação da polı́tica dos consumidores como domı́nio
polı́tico independente no Tratado de Amesterdão eram também exigências do Comité das Regiões no seu parecer de
13 de Junho de 1996 sobre a Comunicação da Comissão
«Prioridades da polı́tica dos consumidores 1996-1998» (CdR
221/96 fin) (1).
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2.1. Uma voz mais activa para o consumidor em toda a UE
2.1.1. A Comissão Europeia parte do princı́pio de que ao
consumidor cabe uma certa responsabilidade na compreensão
e defesa dos seus próprios interesses. Ao mesmo tempo, a
crescente complexidade das situações e a quantidade cada vez
maior de informação (em grande medida devida à evolução da
sociedade da informação) tornam necessário um apoio eficaz
e objectivo ao consumidor. Isto é válido especialmente para
determinados sectores da população.

2.1.2. Uma representação efectiva dos interesses dos consumidores implica a existência de organizações de consumidores.
Estas necessitam de apoio financeiro e profissional para
poderem ocupar-se, de maneira eficiente, objectiva e independente, com os desejos dos consumidores em termos de
informação, aconselhamento e protecção dos seus interesses.
Neste sentido, a Comissão propõe, no Anexo I da sua
comunicação, acções de formação para organizações de consumidores enquanto medidas complementares da actual oferta
de formação profissional, assim como acções de formação
contı́nua.

1.3. Objectivos
Com este parecer, o Comité das Regiões pretende:
— dar um novo contributo ao reforço da protecção e dos
direitos dos consumidores na União Europeia;
— apoiar a Comissão Europeia na aplicação do seu plano de
acção para a polı́tica dos consumidores 1999-2001;
— apresentar propostas para a melhoria da defesa dos
consumidores;
— sublinhar a responsabilidade dos Estados-Membros, bem
como das autarquias locais e regionais, na concretização
da protecção dos consumidores na Europa;
— contribuir para a cooperação activa, no domı́nio da
polı́tica dos consumidores, entre a Comissão Europeia, os
Estados-Membros, as autarquias, os interesses económicos,
as organizações de consumidores, assim como os próprios
consumidores.

2. Conteúdo do plano de acção para a polı́tica dos
consumidores 1999-2001
No plano de acção para a polı́tica dos consumidores 1999-2001 a Comissão Europeia esboça um conjunto de tarefas
que tem como objectivos garantir uma voz mais activa para os
consumidores em toda a UE, assegurar um nı́vel mais elevado
de segurança e saúde, bem como o pleno respeito dos
interesses económicos dos consumidores na União Europeia.
Com estas três prioridades, a Comissão Europeia pretende
desbravar o caminho para o novo milénio no domı́nio da
protecção dos consumidores.
(1) JO C 337 de 11.11.1996, p. 49.

2.1.3. A Comissão sublinha a importância do diálogo
enquanto meio de assegurar que os interesses dos consumidores são adequadamente tidos em consideração, no mesmo
plano dos interesses dos outros actores sociais. Tal refere-se
não somente ao diálogo dos consumidores com os interesses
económicos e ao do poder local, regional e nacional com a
Comissão Europeia, mas também ao diálogo da Comissão com
paı́ses terceiros e organizações internacionais.

2.1.4. De modo a conceder aos consumidores uma voz
mais activa, a Comissão Europeia pretende, para além da
intensificação da consulta das organizações de consumidores
no processo comunitário de formação de opinião, fomentar
sobretudo o diálogo especializado entre os consumidores e os
interesses económicos de modo a possibilitar que estes cheguem a acordo, se possı́vel, sobre medidas de auto-regulação, na
tentativa de solucionar conflitos existentes ou potenciais. Para
dar aos interesses dos consumidores a atenção devida, o
Comité dos Consumidores da Comissão Europeia passará a ser
consultado sobre questões como a aplicação das medidas, a
formação e as campanhas de informação da União Europeia.
A Comissão quer fomentar o diálogo entre os consumidores e
as empresas através da disponibilização de meios para a
realização de rondas de diálogos sectoriais (anuais) ao nı́vel
mais baixo, ou seja, entre os consumidores e as empresas.

2.1.5. O diálogo entre a Comissão Europeia e os consumidores do Mercado Único deverá ser aprofundado e alargado
através da criação de novos «euroguichets». Os «euroguichets»
desempenharão cada vez mais um trabalho de relações públicas, em colaboração com as associações de consumidores.
Com o fito de melhorar a circulação da informação entre todos
os implicados e os usufrutuários destas instâncias, a Comissão
Europeia projecta estabelecer uma rede entre os seus serviços
e os «euroguichets».
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2.1.6. A Comissão atribui também grande importância à
formação dos consumidores nos Estados-Membros. A União
deverá contribuir para este objectivo fomentando, em cooperação com as autoridades locais, regionais e nacionais, a troca
de boas práticas em matéria de integração desta temática nos
programas escolares. A Comissão Europeia tenciona privilegiar
sobretudo a elaboração de materiais didácticos, a formação
de professores e a interacção entre escolas e o seu meio
envolvente.

2.2. Um nı́vel elevado de saúde e segurança para os consumidores
da UE
2.2.1. A Comissão fixou, para os próximos três anos, as
seguintes prioridades neste sector:
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2.2.5. No domı́nio da legislação alimentar, o plano de acção
anuncia, para lá de uma comunicação sobre as medidas nas
três áreas de particular preocupação para os consumidores
(rotulagem, higiene e inspecção), a elaboração de uma proposta
de directiva-quadro sobre direito alimentar. Serão também
levadas a efeito a simplificação e a racionalização das directivas
relativas à higiene veterinária e da directiva geral sobre higiene.
A legislação existente será alterada no intuito de reforçar o
auto-controlo pelos operadores em toda a cadeia alimentar e a
verificação dos controlos nacionais por parte da Comissão.

2.2.6. Além de um relatório sobre a aplicação da directiva
relativa à segurança geral dos produtos, com propostas para a
revisão da mesma, é também contemplada a melhoria da
segurança infantil dos produtos e dos artigos de puericultura
no sentido de criar ou aperfeiçoar normas relativas a esses
produtos e artigos.

— polı́ticas assentes em bases cientı́ficas;
— produtos mais seguros;
— serviços mais seguros;
— melhor aplicação da legislação, controlo e reacção às
emergências.

2.2.2. No seu plano de acção, a Comissão adverte para o
aumento dos riscos para a saúde e para a segurança dos
consumidores devido a produtos e a serviços mais complexos
e salienta especialmente a necessidade de formular as polı́ticas
de maneira coerente e objectiva, com base numa análise de
riscos cientı́fica e independente. Neste contexto, a Comissão
considera essencial a rapidez na identificação, avaliação e
resposta a situações de risco imprevisto que ameacem a saúde
e a segurança dos consumidores.

2.2.3. Por este motivo, a consolidação dos trabalhos dos
comités cientı́ficos em nome de uma maior eficácia é um dos
objectivos da Comissão, o qual deverá ser alcançado mediante
harmonização das directrizes sobre procedimentos e metodologias dos Comités. Neste contexto, a Comissão estudará a
possibilidade de introduzir o método da «revisão interpares» e
a cooperação dos comités cientı́ficos com os organismos
nacionais equivalentes, através de uma rede. Além disso, a
Comissão pretende igualmente estudar meios de aperfeiçoar o
funcionamento de todo o processo de gestão dos riscos no
quadro de um consenso em relação à análise de risco. É ainda
mencionado o desenvolvimento de directrizes para a aplicação
coerente do princı́pio de precaução a nı́vel europeu.

2.2.4. Dado que os perigos para a saúde e a segurança dos
consumidores se apresentam à escala planetária, é necessário
um consenso a nı́vel internacional em relação à análise de
risco no domı́nio da segurança alimentar e dos produtos e à
introdução do princı́pio de precaução.

2.2.7. Com o objectivo de melhorar a protecção dos
consumidores no sector dos serviços, serão, sempre que
necessário, apresentadas propostas que abordarão tanto a
segurança dos serviços como a responsabilidade dos prestadores dos mesmos.

2.2.8. O sistema de alerta rápido para prevenção quanto a
alimentos perigosos será melhorado e desenvolvido. Será
também constituı́da uma rede de peritos a consultar em
situações de emergência. O objectivo de conseguir alimentos
mais seguros passará igualmente pelo auxı́lio do Serviço
Alimentar e Veterinário (SAV) de Dublim através da aplicação
de um sistema de gestão de risco e pela introdução de controlos
ao longo de toda a cadeia de produção alimentar, incluindo
inspecções à actuação dos serviços de controlo. A Comissão
irá igualmente intentar processos de infracção para garantir a
aplicação eficaz da legislação da UE por parte dos Estados-Membros.

2.3. Pleno respeito dos interesses económicos dos consumidores da
UE

2.3.1. Com este tı́tulo, a Comissão remete para o quadro
regulador já instaurado para proteger os interesses dos consumidores. Cumprirá, nos próximos anos, actualizar este quadro
e preencher as lacunas ainda existentes. Além disso, a Comissão
considera essencial que a legislação existente funcione na
prática. Por este motivo, será dada prioridade à melhoria da
cooperação administrativa. A Comissão planeia igualmente
medidas com vista a melhorar a aplicação e a transposição das
normas existentes para o direito nacional. Será também
encorajado um equilı́brio entre abordagens reguladoras e
não-reguladoras (domı́nio «soft law»).
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2.3.2. No contexto da revisão das directivas existentes, a
Comissão tenciona apresentar propostas no sentido de actualizar a legislação existente em matéria de consumo, tornando-a
compatı́vel com as práticas e métodos actuais. A Comissão
examinará igualmente as diferentes abordagens em matéria de
combate ao endividamento excessivo e, caso necessário, emitirá recomendações a esse respeito. Além disso, a Comissão
estudará possı́veis melhoramentos do quadro regulador vigente
para os mediadores de seguros a fim de facilitar a actividade
transfronteiriça e verificará se a recomendação publicada na
sua Comunicação «Fomentar a confiança dos utilizadores nos
meios de pagamento electrónico no mercado único» foi
adequadamente aplicada. Em caso negativo, a Comissão proporá uma directiva neste domı́nio.
2.3.3. Os trabalhos da Comissão relativos ao Euro incidirão
sobretudo no controlo e aplicação das três recomendações
existentes neste sector. No que se refere à dupla afixação
dos preços, a Comissão ponderará a adopção de medidas
legislativas, bem como de medidas para a protecção dos
interesses dos consumidores no domı́nio do dinheiro electrónico.

2.3.4.
A Comissão pretende utilizar a obrigação de apresentar
relatórios para levar a cabo um exame minucioso da
legislação existente. Serão apresentados os seguintes relatórios no quadro do programa de acção:
Até ao final de 1999:
— relatório sobre a aplicação da Directiva relativa às cláusulas
abusivas nos contratos;
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2.3.5. Outras tarefas prioritárias da Comissão neste plano
de acção continuarão a ser a aplicação prática da legislação e a
fiscalização da transposição do direito comunitário. Quanto à
aplicação da legislação, será facilitada e melhorada a cooperação administrativa entre os Estados-Membros, entre estes e
a Comissão, bem como entre os Estados-Membros e as
organizações de consumidores. Simultaneamente, será fomentada a aplicação da legislação por parte das agências nacionais.

2.3.6. No domı́nio do acesso dos consumidores à justiça, a
Comissão considera prioritária a aplicação prática da Directiva
relativa a acções inibitórias em matéria de protecção dos
interesses dos consumidores. A Comissão irá também apoiar
a execução das medidas e recomendações constantes da
comunicação sobre a resolução extrajudicial de conflitos de
consumo. Além disso, a Comissão julgará da necessidade de
reembolsar os consumidores das despesas judiciais suportadas.

2.3.7. Finalmente, a Comissão fomentará uma maior inclusão dos interesses dos consumidores nas outras polı́ticas da
UE. O plano de acção refere em primeiro lugar os serviços de
interesse geral. Neste capı́tulo, o objectivo será o de assegurar
um justo equilı́brio entre a necessária liberalização dos mercados e o desejo dos consumidores de uma verdadeira escolha
em termos de acessibilidade, qualidade do serviço e transparência da informação. Além disso, a Comissão quer integrar as
preocupações dos consumidores também nas questões relativas à sociedade da informação dado que esta encerra um
grande potencial para os consumidores mas também riscos
para os interesses dos mesmos, especialmente no que respeita
à segurança dos sistemas de pagamento e à partilha de
responsabilidades e de obrigações.

— relatório sobre a possibilidade de estabelecer meios eficazes
para tratar de queixas dos consumidores;
— relatório sobre a aplicação da Directiva relativa à publicidade comparativa e à publicidade enganosa.

3. Observações na generalidade

Até ao final de 2001:
— relatório sobre a aplicação da Directiva relativa às vendas
à distância.
Sem indicação de data:

3.1.
O Comité das Regiões constata com satisfação que a
Comissão Europeia apresentou, com base no Tratado de
Amesterdão, uma comunicação sobre o plano de acção para a
polı́tica dos consumidores 1999-2001 na qual enumera as
medidas e acções da futura polı́tica dos consumidores à luz do
Tratado de Amesterdão e esclarece em que sectores irá
concentrar as suas actividades no próximo triénio.

— relatório sobre a aplicação da Directiva relativa a acções
inibitórias.
Para além de passar em revista a legislação em vigor, a
Comissão Europeia fará propostas no sentido de colmatar as
lacunas no quadro regulamentar existente. A legislação poderá
tratar, entre outros temas, a questão dos «produtos-milagre»,
reivindicações enganosas em matéria de saúde e sistemas de
venda em pirâmide.

3.2.
No entender do Comité das Regiões, o objectivo
explı́cito de um elevado nı́vel de protecção dos consumidores
na União Europeia, consagrado no artigo 153.o do Tratado de
Amesterdão, é um complemento necessário ao mercado único
comunitário. Também por esta razão o Comité das Regiões
felicita expressamente a apresentação pela Comissão do plano
de acção para a polı́tica dos consumidores.
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3.3.
O Comité das Regiões é de opinião que o plano de
acção para a polı́tica dos consumidores 1999-2001 constitui
um instrumento essencial para o fomento da protecção dos
consumidores a nı́vel comunitário. Recorda, porém, que o
plano de acção é bastante geral e que por esse motivo a
sua transposição dependerá da concretização das medidas
propostas e especialmente da análise cuidadosa da necessidade
de actividade legislativa por parte da UE antes de qualquer
intervenção.
3.4.
O Comité das Regiões apoia a abordagem proposta
pela Comissão Europeia para o reforço da polı́tica dos
consumidores a nı́vel comunitário assim como as prioridades
enumeradas, a saber: o reforço da posição dos consumidores
na UE, um nı́vel elevado de saúde e de segurança para
os consumidores da UE e o pleno respeito dos interesses
económicos dos consumidores na UE. O Comité salienta, no
entanto, que a União Europeia, de acordo com o artigo 153.o
do Tratado de Amesterdão, deve apenas contribuir para estes
objectivos.
3.5.
O Comité das Regiões sublinha que a polı́tica comunitária de protecção dos consumidores não deve ser caracterizada
por uma atitude defensiva, mas sim enfrentar, após exame
cuidado, os problemas existentes de maneira construtiva e
fomentar a participação activa dos consumidores europeus
neste processo.
3.6.
No entanto, o Comité das Regiões salienta também
que a polı́tica dos consumidores da UE deve estar em sintonia
com os princı́pios de subsidiariedade e de proporcionalidade,
em conformidade com o artigo 5.o do Tratado de Amesterdão.
O Comité adverte, especialmente com referência à intenção da
Comissão de se envolver mais directamente na aplicação das
medidas, para a observância do princı́pio de subsidiariedade e
recorda que a aplicação prática da legislação comunitária é da
competência dos Estados-Membros.
3.7.
Embora o consumidor tenha uma certa responsabilidade na defesa dos seus interesses, continua, no entender do
Comité das Regiões, a depender, especialmente no domı́nio da
definição dos princı́pios para o bom funcionamento do
mercado, na liberalização de sectores que prestam serviços
considerados de interesse público, bem como no domı́nio da
saúde e na aferição da numerosa informação disponı́vel
(nomeadamente através dos novos meios de comunicação), da
protecção das autoridades e do apoio das organizações de
consumidores. O direito dos cidadãos comunitários à informação, à auto-organização e à formação como condição prévia
para a compreensão dos seus interesses deve ser reconhecido
e fomentado como um direito essencial. O Comité das Regiões
recorda igualmente que as autoridades e as organizações de
consumidores se vêem cada vez mais confrontadas, no contexto da evolução económica e social na UE [como, por exemplo,
face ao problema do envelhecimento da população (1)], com as
preocupações
de
grupos
de
pessoas
que,

(1) Cf. CdR 388/97 fin — JO C 251 de 10.8.1998, p. 36 —
Parecer sobre o relatório da Comissão Europeia sobre a situação
demográfica 1997.
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devido às suas limitações materiais ou pessoais, não podem
exercer plenamente a sua responsabilidade como consumidores e necessitam, por isso, de apoio especial.

3.8.
O Comité das Regiões congratula-se pelo facto de a
Comissão sublinhar o valor das organizações de consumidores
competentes e eficientes e prever o fomento de tais instituições.
Isto é de importância capital não apenas para os consumidores,
senão também para a polı́tica dos consumidores a nı́vel
local, regional, nacional e comunitário: as organizações de
consumidores têm de estar em posição de canalizar e interpretar a quantidade sempre crescente de informação de modo,
por um lado, a poderem aconselhar os consumidores de
maneira eficiente, e, por outro lado, a estarem aptas a
representar os interesses dos consumidores de maneira objectiva no processo polı́tico de decisão.

3.9.
Com base neste princı́pio torna-se igualmente possı́vel
um diálogo coerente e equitativo entre os consumidores e os
interesses económicos. Neste contexto, o Comité das Regiões
aplaude nomeadamente a intenção da Comissão de promover
um diálogo regular de base sectorial com o fim de elaborar
medidas de auto-regulação. A abordagem adoptada para esse
efeito, consistindo num mı́nimo de intervenção legislativa,
pode contribuir para o alı́vio das assembleias legislativas, mas
sobretudo para a responsabilização das partes implicadas
a nı́vel local e regional. O Comité das Regiões salienta
expressamente, entretanto, que esta abordagem não pode
evoluir em prejuı́zo dos consumidores e que em último caso
deve ser preservada a possibilidade da intervenção legislativa
para protecção dos consumidores.

3.10. O Comité das Regiões aplaude, nomeadamente, a
adopção pela Comissão da consulta sistemática dos consumidores como prioridade, o objectivo de uma melhor coordenação da consulta sectorial, bem como a projectada criação de
uma rede para melhor circulação das boas práticas em questões
de consumidores.

No entender do Comité, a esta rede, que poderia funcionar com
meios de comunicação modernos a custos proporcionalmente
reduzidos, deveriam pertencer não apenas os «euroguichets»
mas também as autarquias locais e regionais e as organizações
de consumidores. No interesse de uma maior transparência, de
importância fundamental para a aceitação da UE por parte dos
cidadãos e para a confiança destes no mercado interno, o CR
congratula-se pela proposta de abordar, resumir e publicar de
maneira sistemática o direito dos consumidores em vigor a
nı́vel comunitário e nacional.

3.11. O Comité apoia especialmente a intenção da Comissão Europeia de ter em maior consideração os interesses
económicos dos consumidores nas outras polı́ticas comunitárias. Tal deverá conduzir, na opinião do CR, a que as outras
polı́ticas comunitárias sejam postas, mais do que até ao
presente, em sintonia com a protecção dos interesses dos
consumidores.

29.2.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

4. Observações na especialidade

4.1.
O Comité das Regiões salienta que uma maior consideração pelos interesses dos consumidores pode reforçar enormemente a aceitação da UE por parte dos cidadãos. A rejeição da
parte destes é mais evidente nos sectores em que as medidas
esperadas da UE — por exemplo, nos sectores da protecção da
saúde e dos alimentos — se revelam ineficazes ou são
inexistentes. A polı́tica europeia dos consumidores é importante do ponto de vista estratégico para aproximar a UE dos
cidadãos.

4.2.
Devido ao crescente acesso dos jovens e das crianças
aos novos meios de comunicação, revela-se de especial importância, no entender do CR, dar a estes grupos populacionais
a educação necessária para que se tornem consumidores
abertos mas crı́ticos e, sobretudo, conscientes da sua responsabilidade própria; esta tarefa deveria competir também às
escolas. Além disso, os jovens movem-se hoje no mercado
único com muito maior naturalidade do que há alguns anos.
Deste modo, a integração da dimensão europeia da protecção
dos consumidores nos programas escolares afigura-se uma
proposta consequente. Por esse motivo, o CR concorda com a
iniciativa da Comissão de dar um contributo neste sector, sem
prejuı́zo do princı́pio da subsidiariedade.

4.3.
O CR aplaude a intenção da Comissão de recorrer no
futuro, para a elaboração de medidas e decisões, a um processo
cientificamente comprovado de análise e avaliação de risco. O
caso da EEB e a profunda perda de confiança dos consumidores
comunitários dela decorrente, demonstraram à saciedade o
quão necessário se havia tornado um processo semelhante a
nı́vel europeu. No futuro, terá de se assegurar que só serão
comercializados alimentos seguros, saudáveis e próprios para
consumo humano.

4.4.
Para a garantia da segurança alimentar é necessário que
toda a cadeia de fabrico dos alimentos, desde a produção até à
comercialização, seja concebida de maneira eficaz e abrangente. Os Estados-Membros e as autarquias locais e regionais são
chamados a optimizar o seu controlo e a sintonizar de modo
ainda melhor, com o apoio da Comissão Europeia, as suas
actividades. Neste contexto, apela-se à Comissão para que
elabore e apresente rapidamente uma directiva-quadro na qual
sejam enumerados os princı́pios fundamentais do direito
alimentar comunitário e claramente definidas as obrigações
dos implicados.

4.5.
O Comité das Regiões congratula-se com o propósito
da Comissão de elaborar uma comunicação sobre medidas de
acompanhamento nos domı́nios, especialmente importantes
para os consumidores, de rotulagem, higiene e inspecção dos
produtos alimentares. Neste contexto, recomenda à Comissão
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um alargamento significativo da obrigatoriedade de rotulagem
dos produtos alimentares para que os consumidores possam
dispor de informação substancial sobre conteúdo, componentes e origem de tais produtos. Tem especialmente em vista os
produtos alimentares que contêm organismos geneticamente
modificados ou foram produzidos a partir de ou com intervenção desses organismos. O Comité das Regiões salienta ainda
que uma rotulagem abrangente dos produtos alimentares é
igualmente útil para os consumidores que padecem de alergias.
Só uma informação completa sobre conteúdo e componentes
permitirá a esta categoria de consumidores uma escolha de
produtos alimentares isenta de riscos.

4.6.
É igualmente necessário que a ideia do princı́pio de
precaução se torne central para a Comissão, os Estados-Membros e as autarquias. O CR apela à Comissão para que
concretize o princı́pio de precaução e elabore orientações
claras e eficazes para a aplicação prática do mesmo.

4.7.
O CR sublinha que a aplicação uniforme e adequada
do direito comunitário nos Estados-Membros é necessária para
o bom funcionamento do mercado interno e para a obtenção
da confiança dos consumidores e deve ser fiscalizada. A
fiscalização das actividades dos actuais serviços de controlo e
autoridades, nomeadamente através do recurso a técnicas
de auditoria, apresenta-se como um meio adequado para
determinar se no domı́nio do controlo alimentar são executadas de maneira eficiente e uniforme em todo o mercado
único as medidas necessárias. Isto contribui para a aplicação
uniforme do direito comunitário. A este propósito, o CR
sublinha porém que o controlo alimentar é e deve permanecer
competência dos Estados-Membros e das autarquias.

4.8.
O CR apoia a Comissão no seu propósito de incumbir
as organizações de normalização comunitárias de definir novas
normas ou rever as já existentes, especialmente nos sectores
da segurança infantil e dos artigos para bebés. No entanto, os
consumidores europeus deveriam ser chamados a participar
nesse processo.

4.9.
O CR felicita a intenção da Comissão de melhorar e
desenvolver o sistema de alarme rápido para bens de consumo
perigosos. Para permitir às autoridades competentes em cada
Estado-Membro, especialmente no domı́nio dos bens alimentares, estarem aptas a reagir de modo rápido e eficaz, é necessário
concentrar os alertas em casos de perigo grave para a saúde e
comunicar às autoridades competentes dos Estados-Membros
os dados necessários sobre as vias de difusão dos produtos
perigosos, de modo que estas possam agir rápida e eficazmente.
As comunicações para mera informação deveriam poder ser
facilmente distinguidas das mensagens de alerta.
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4.10. O CR reconhece que o empenho voluntário por parte
das empresas ou os acordos voluntários entre as organizações
de consumidores e as empresas representam um complemento
ou alternativa louvável às disposições jurı́dicas. Todavia, esse
empenho ou esses acordos devem coadunar-se com o objectivo
de um nı́vel mais elevado de protecção dos consumidores.
Além do mais, a execução e controlo regulares da eficácia
destes instrumentos é de importância essencial.

4.11. O CR congratula expressamente a intenção da Comissão de actualizar as disposições existentes quanto ao crédito
ao consumo e de adaptar os actuais dados e métodos de
comercialização.

4.12. É de fundamental interesse para os consumidores
europeus poderem beneficiar integralmente das possibilidades
da comunicação electrónica e do comércio electrónico em
desenvolvimento. Isto não só pressupõe progressos técnicos
significativos como exige também reajustamentos do quadro
legal. O CR refere expressamente que as condições gerais que
devem garantir a protecção do consumidor na sociedade da
informação só podem, logicamente, ser definidas a nı́vel
comunitário ou mundial.

4.13. Na actual discussão sobre a elaboração de uma
directiva relativa à prestação à distância de serviços financeiros
é patente que os Estados-Membros estão de acordo em que o
ponto de partida das considerações deve ser constituı́do
pelas normas da Directiva geral relativa à comercialização à
distância. Há também acordo quanto ao facto de que, no actual
estado da harmonização do direito civil, não é de recomendar
uma harmonização completa no quadro da directiva citada. O
CR subscreve a opinião de que deve ser dada, em vez disso,
prioridade à definição de padrões mı́nimos, o que permite
aos Estados-Membros assegurar um nı́vel mais elevado de
protecção.

4.14. O CR aplaude a intenção da Comissão de avaliar da
necessidade e conveniência de uma desoneração das queixas
dos consumidores apresentadas colectivamente. Refere, no
entanto, que em certos Estados-Membros subsistem importantes reservas a respeito de uma nova ampliação do direito de
queixa colectiva, dado que nestes se parte do princı́pio de
que o direito individual é facilmente acessı́vel a todos os
consumidores.

5. Conclusões

5.1.
Os consumidores comunitários aferirão o sucesso da
polı́tica europeia dos consumidores essencialmente pelo facto
de só serem colocados em circulação na Comunidade alimentos irrepreensı́veis e saudáveis, bem como produtos e bens
seguros. Por este motivo, o CR apela a que este seja um ponto
central dos trabalhos durante os próximos três anos. O CR
considera que no futuro deveria ser dedicada maior atenção,
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nomeadamente no interesse da protecção dos consumidores,
ao elevado nı́vel de medicamentos, especialmente de antibióticos, utilizados na engorda de animais e, assim, na produção de
alimentos de origem animal, bem como às normas de protecção sanitária.

5.2.
O CR apela à Comissão para que defenda energicamente os interesses económicos, de segurança e de saúde dos
consumidores comunitários, tanto nos correspondentes fóruns
internacionais como no quadro das relações comerciais internacionais.

5.3.
O CR salienta igualmente a necessidade de fazer
avançar a harmonização legislativa comunitária com base em
padrões mı́nimos. Deste modo, os Estados-Membros têm a
possibilidade, de harmonia com o Tratado, de irem além, a
nı́vel nacional, e quando necessário, dos padrões mı́nimos de
protecção e de tomarem em consideração os condicionalismos
nacionais na transposição das medidas comunitárias.

5.4.
O CR está consciente do facto de que os consumidores
comunitários revelam um interesse cada vez maior por
informações respeitantes à origem e composição dos produtos
que encontram no mercado. Recomenda, por isso, à Comissão
um alargamento significativo da obrigatoriedade de rotulagem
dos produtos alimentares no sentido da protecção dos consumidores. Consideraria ainda positivo que fosse também facilitada, do ponto de vista legislativo, a indicação da origem regional
dos produtos.

5.5.
Em face da crescente globalização dos mercados, os
consumidores têm de ser protegidos contra infracções por
parte de prestadores que operam a nı́vel internacional. Assim,
a Comunidade deveria redobrar os seus esforços também nos
sectores que têm como objectivo a protecção dos consumidores nos mercados globais.

5.6.
O Comité das Regiões saúda o facto de a Comissão
Europeia considerar como objectivo especı́fico de acção o
reforço da representação dos interesses dos consumidores aos
nı́veis comunitário e internacional. Apela, assim, à Comissão
para que confira à protecção dos consumidores o peso
necessário também no quadro do processo de alargamento e
que apoie os paı́ses candidatos no desenvolvimento de um
mecanismo próprio de defesa dos consumidores a nı́vel
nacional. Considera, neste contexto, indispensável o estabelecimento de uma cooperação transnacional duradoura entre
organizações regionais de defesa dos consumidores dos actuais
e dos futuros Estados-Membros.

5.7.
O CR é a favor de um esforço no sentido de normalizar
os direitos nas directivas relativas à protecção dos consumidores. É recomendável, por exemplo, harmonizar os diferentes
direitos e prazos de retractação, uniformizar o conceito de
consumidor e de empresa e desenvolver uma fórmula universal
para a cláusula do direito privado internacional.
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para a cláusula do direito privado internacional.
5.8.
O CR é de opinião que deveria ser dada prioridade à
qualificação e à interligação das actuais organizações de defesa
dos consumidores a nı́vel local, regional e nacional antes da
criação de novos «euroguichets», dado que são elas que
representam os pontos de contacto mais importantes com o
consumidor médio.
5.9.
O CR felicita a intenção de uma abordagem, compi-
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lação e publicação sistemáticas do direito dos consumidores
em vigor a nı́vel da UE, dos Estados-Membros e das regiões. O
Comité propõe que também os compromissos voluntários das

empresas sejam introduzidos nesse banco de dados.
5.10. O CR solicita à Comissão que o mantenha informado
a intervalos regulares sobre a aplicação do plano de acção e

sobre os progressos realizados.
Bruxelas, 18 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER

Parecer do Comité das Regiões sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu “A preparação para a implementação do Protocolo de Quioto”»
(2000/C 57/13)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu «A preparação para
a implementação do Protocolo de Quioto» (COM(1999) 230 final), de 19 de Maio de 1999;
Tendo em conta a decisão da Comissão Europeia, de 2 de Maio de 1999, de consultar o Comité das
Regiões sobre esta matéria, em conformidade com o artigo 265.o, primeiro parágrafo, do Tratado que
institui a Comunidade Europeia;
Tendo em conta a decisão da Mesa do Comité de 2 de Junho de 1999 de incumbir a Comissão 4
«Ordenamento do Território, Polı́tica Urbana, Energia e Ambiente» de elaborar o parecer correspondente;
Tendo em conta o Protocolo sobre a redução das emissões de gases com efeito de estufa, adoptado na
3.a Conferência das Partes (COP 3), realizada em Quioto de 1 a 10 de Dezembro de 1997, no âmbito da
Convenção-quadro da ONU sobre Alterações Climáticas;
Tendo em conta a comunicação da Comissão «Reforçar a integração da dimensão ambiental na polı́tica
comunitária da energia» (COM(1998) 571 final);
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre «Alterações climáticas e energia» de 18 de
Setembro de 1997 (CdR 104/97 fin) ();
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre «Energia para o futuro: fontes de energia
renováveis — Livro Branco para uma estratégia e um plano de acção comunitários» (COM(97) 599 final),
de 16 de Julho de 1998 (CdR 57/98 fin) ();
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre a «Comunicação da Comissão sobre ambiente e
emprego (Realização de uma Europa sustentável)» (COM(97) 592 final), de 19 de Novembro de 1998
(CdR 75/98 fin) ();
(1) JO C 379 de 15.12.1997, p. 11.
(2) JO C 315 de 13.10.1998, p. 5.
(3) JO C 51 de 22.2.1999, p. 41.
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Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho,
Parlamento Europeu, Comité Económico e Social, Comité das Regiões e Paı́ses da Europa Central e
Oriental Candidatos à Adesão, relativa às “Estratégias de Adesão no Domı́nio do Ambiente: Enfrentar o
desafio do Alargamento com os Paı́ses da Europa Central e Oriental Candidatos à Adesão”» (COM(1998)
294 final), de 19 de Novembro de 1998 (CdR 267/98 fin) ();
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre «Transportes e CO2: desenvolvimento de uma
abordagem comunitária» (COM(1998) 204 final), de 11 de Março de 1999 (CdR 230/98 fin) ();
Tendo em conta o projecto de parecer adoptado pela Comissão 4, por unanimidade, em 7 de Outubro de
1999 (CdR 295/99, rev. 1), relator: Hannu Penttilä (FIN, PSE),
adoptou na 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 18 de Novembro) o
seguinte parecer por unanimidade.
1. Introdução
1.1.
Em 19 de Maio de 1999, a Comissão adoptou uma
comunicação ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o
tema «A preparação para a implementação do Protocolo de
Quioto».
1.2.
Na comunicação, a Comissão manifesta preocupação
com a entrada em vigor do Protocolo de Quioto. A ratificação
do Protocolo deve ser feita pelo maior número de Partes
possı́vel. Simultaneamente, a UE deve começar a preparar-se
para a implementação dos compromissos assumidos em
Quioto.
1.3.
Para reduzir as emissões, segundo a Comissão, será
necessário reforçar quer as polı́ticas e medidas nacionais quer
as polı́ticas e medidas comuns e coordenadas.
1.4.
Na opinião da Comissão, os Estados-Membros são os
principais responsáveis pela rápida adopção e implementação
das polı́ticas e medidas destinadas a reduzir as emissões.
1.5.
A Comissão é de opinião que as medidas tomadas a
nı́vel comunitário constituem um complemento útil das
iniciativas nacionais. Insta ainda a que se tomem decisões com
vista à Cimeira de Helsı́nquia e se comecem a integrar as
preocupações climáticas (particularmente no respeitante às
emissões de gases com efeito de estufa) em todos os domı́nios
polı́ticos. Designadamente, é urgente que se tomem decisões
sobre as propostas nos domı́nios da tributação, da energia e
dos transportes.
1.6.
A Comissão crê que o estabelecimento de acordos
ambientais efectivos pode constituir uma base para reduções
importantes das emissões e convida as associações industriais
interessadas a indicarem o âmbito do seu compromisso antes
do final de 1999.
1.7.
Sistemas de vigilância e verificação fiáveis são essenciais
para avaliar os progressos realizados a nı́vel da redução das
emissões, bem como da adopção de medidas a nı́vel nacional
e comunitário.
(1) JO C 51 de 22.2.1999, p. 33.
(2) JO C 198 de 14.7.1999, p. 3.

1.8.
Os mecanismos estabelecidos no Protocolo de Quioto,
que prevêem uma certa flexibilidade, precisam de ser aperfeiçoados e a Comissão está a estudar a possibilidade de
organizar uma ampla consulta a todos os interessados, com
base num Livro Verde, sobre as implicações da transacção dos
direitos de emissão.
1.9.
A Comissão manifesta-se interessada em encorajar as
reduções de emissões relacionadas com projectos através de
investimentos e da transferência de tecnologia e convida o BEI
e o BEIRD a estudarem a possibilidade de se criar uma linha de
crédito especial. A Comissão manifesta a opinião de que a
estreita ligação da cooperação para o desenvolvimento com
projectos de redução de emissões merece ser esclarecida e
preconiza o envolvimento adequado dos paı́ses em desenvolvimento.
1.10. Segundo a comunicação da Comissão, o alargamento
da UE representa uma oportunidade para se criarem melhores
condições para sensibilizar os paı́ses candidatos à adesão para
a importância da redução das emissões.
1.11. Para além da ratificação do Protocolo de Quioto, a
Conferência das Partes COP 4, realizada em Buenos Aires em
1998, abordou nomeadamente a verificação dos mecanismos
de flexibilidade e o modo de cumpri-los, bem como o
respectivo aperfeiçoamento.
1.12. Tendo em vista a redução das emissões e a conservação das bolsas absorventes de carbono nos paı́ses em
desenvolvimento, existem, além das medidas próprias das
Partes, mecanismos de flexibilidade, tais como a transacção
dos direitos de emissão (ET), a Implementação Conjunta (JI)
e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (CDM), cujos
regulamentos foram examinados na Conferência das Partes na
UNFCCC, COP 5, realizada em Bona em 1999, e o serão ainda
na COP 6, a realizar na Haia no ano 2000.
2. Observações na generalidade
2.1.
O CR considera importante a comunicação sobre a
preparação para a implementação do Protocolo de Quioto e,
ainda, que as propostas apresentadas têm urgência.
2.2.
O CR crê serem do reconhecimento geral os impactos
do efeito de estufa nos seres vivos e nas condições vitais de
sobrevivência da humanidade, particularmente a longo prazo.
O constante aquecimento global da atmosfera e o degelo das
massas de gelo conduz à subida do nı́vel do mar. Na
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própria UE ocorrerão, com probabilidade, alterações climáticas
imprevistas em algumas regiões. Os riscos relacionados com
as alterações climáticas, tais como fenómenos climáticos
imprevisı́veis e localizados e as consequentes catástrofes em
larga escala, podem provocar não só dor humana, como
também graves perdas materiais.
2.3.
Segundo a Comissão e os relatórios da AEA, a UE terá
dificuldades em cumprir o compromisso assumido em Quioto,
em 1997, de uma redução geral, de 2008 a 2012, de 8 % das
emissões de gases com efeito de estufa. Pelo contrário, as
observações indicam que, desde 1994, as emissões estão de
novo a aumentar. Prevê-se, mesmo, que o total das emissões
de gases com efeito de estufa da UE aumente cerca de 6 %
(business-as-usual) em 2010. Segundo algumas estimativas, a
redução das emissões, nos paı́ses industrializados, deveria ser
da ordem de 30-35 % para que a temperatura média do planeta
não aumente mais de 1,5 oC até 2100.
2.4.
O cumprimento do Protocolo de Quioto transforma-se
numa questão de credibilidade no que respeita às ambiciosas
propostas climáticas da UE. A UE terá sérios problemas na
implementação da redução das emissões em comparação com
os paı́ses que não constam do anexo I do Protocolo e com as
outras Partes signatárias.
2.5.
As emissões de gases com efeito de estufa provêm da
quase totalidade das actividades económicas, nomeadamente
dos sectores da energia, dos transportes, da indústria, da
agricultura e do sector residencial. A produção de energia a
partir da combustão de combustı́veis fósseis e, em particular,
os transportes, constituem as fontes centrais de emissões de
gases com efeito de estufa.
2.6.
O vigoroso crescimento, em particular, dos transportes
de passageiros e de mercadorias constitui uma ameaça para os
objectivos de redução de emissões da UE, mesmo que se
verifiquem melhorias da eficiência dos automóveis em termos
de combustı́vel através de acordos especiais com os fabricantes
de veı́culos. De 1985 a 1996, o consumo de energia do sector
de transportes registou um aumento na ordem dos 40 %,
prevendo-se que venha ainda a aumentar de 30 % até 2010.
2.7.
Segundo o relatório da AEA de 1999 sobre o estado
do ambiente, as emissões de CO2 provenientes da indústria
deverão diminuir 15 % entre 1990 e 2010. As emissões de
CO2 dos sectores residencial e terciário devem permanecer
estáveis nos próximos anos. As emissões de CO2 provenientes
do sector de produção de electricidade e calor poderão
manter-se ao nı́vel de 1990 até 2010.
2.8.
A situação nos paı́ses candidatos à adesão e nos outros
paı́ses vizinhos da UE que se encontram numa fase económica
de transição caracteriza-se por uma redução das emissões
provenientes da indústria e, simultaneamente, por um aumento
das emissões provenientes do sector de transportes. Todos os
paı́ses candidatos, com excepção de Chipre, se comprometeram a cumprir objectivos de redução das emissões nos termos
do Protocolo de Quioto.
Os paı́ses candidatos à adesão, os paı́ses vizinhos com
economias de transição e os outros paı́ses que não constam do
anexo I do Protocolo de Quioto representam três grupos
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de paı́ses com especificidades distintas, tendo cada grupo
necessidade de apoios da UE para reduzir as emissões.
2.9.
O Comité das Regiões é de opinião que a redução das
emissões de gases com efeito de estufa constitui um repto
bastante ambicioso. Assim, para a sua implementação torna-se
necessária a instauração de organismos bem definidos. Para
abrandar a evolução das alterações climáticas e cumprir os
compromissos assumidos no Protocolo de Quioto serão
necessárias, ao nı́vel comunitário, nacional e local, e a longo
prazo, decisões e medidas ecológicas que possam garantir um
desenvolvimento económico e social sustentável. O processo
de tomada de decisões deve estar próximo do cidadão, o qual
deverá ter a possibilidade de emitir a sua opinião na matéria.
2.10. A redução das emissões de gases com efeito de estufa
constitui uma vasta e global questão social. Não se trata apenas
de uma polı́tica ambiental de desenvolvimento sustentável, ou
de uma polı́tica de energia e de transportes. Ao abrigo do
Tratado de Amesterdão, torna-se premente integrar as polı́ticas
agrı́cola, de emprego, social e estrutural, comunitária e dos
Estados-Membros, nas polı́ticas de energia e de ambiente,
bem como nos diferentes programas de investigação e de
financiamento.

3. Observações na especialidade
3.1.
Do Protocolo de Quioto constam as seguintes actividades centrais: produção de energia, indústria, transportes e
agricultura. A Comissão decidiu acrescentar à lista os sectores
residencial e terciário. O sector terciário compreende igualmente muitos serviços públicos (por exemplo, infantários, escolas,
serviços de protecção social e serviços de saúde, etc.) que
cabem nas competências exclusivas do poder local e regional.
Todavia, o sector terciário, por definição, é extremamente
vasto. Abrange actividades das mais diversas e um grande
número de actores. Uma barbearia com um ou dois empregados, uma grande empresa multinacional de prestação de
serviços, um taxista e um hotel constituem exemplos tı́picos
do sector.
3.2.
No respeitante ao volume de emissões e respectivas
fontes, às possibilidades de redução das emissões nos planos
económico e técnico, o nı́vel local e os municı́pios não
dispõem dos recursos que as medidas exigem. Todavia, é
bastante alargado o leque de medidas que o nı́vel local poderá
implementar.
3.3.
Muitas vezes, os municı́pios e as regiões têm competências na produção e distribuição de energia, no ordenamento
do território e urbanismo, no ordenamento e na construção
das vias de comunicação, nos transportes públicos e no
tratamento de águas residuais, bem como no tratamento dos
resı́duos urbanos sólidos.
3.4.
Em diversos Estados-Membros, o poder regional e local
exerce um papel de autoridade na implementação da legislação
ambiental no âmbito das acções locais de protecção do
ambiente. A autoridade local concede licenças de emissão às
empresas interessadas ao abrigo da legislação em vigor,
procede à inspecção e acompanhamento das emissões e, tanto
quanto possı́vel, oferece serviços de assessoria na matéria.
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3.5.
Os problemas de ordem ambiental devem ser solucionados nos locais em que surgem. O nı́vel local é o melhor
especialista na matéria próximo dos cidadãos, bem como o
actor mais bem colocado nas questões relacionadas com as
actividades sociais com incidência nas emissões de gases com
efeito de estufa. Os benefı́cios inerentes à aplicação das
medidas tornam-se imediatamente visı́veis ao nı́vel local, de
modo directo ou indirecto, o que facilita a sua aceitação geral.
3.6.
Da realização das diferentes medidas de combate às
alterações climáticas resultam para os cidadãos benefı́cios
múltiplos e duradouros. A tı́tulo de exemplo, a melhoria da
qualidade do ar em zonas urbanas de trânsito denso, industriais
e residenciais, tem efeitos positivos na melhoria da saúde e da
qualidade de vida dos cidadãos.
3.7.
A redução do volume de gases com efeito de estufa
que destroem as camadas de ozono na atmosfera conduz a
uma melhoria, por exemplo, da produtividade agrı́cola e
florestal e à diminuição da radiação ultravioleta nefasta à saúde
humana.
3.8.
A realização das medidas de redução das emissões
contribui, por seu lado, para uma melhoria das possibilidades
de rendimentos dos cidadãos. Essas possibilidades relacionamse com o aumento da eficácia da produção e distribuição de
energia tradicional, com a duplicação do nı́vel da produção
municipal de calor e electricidade, com a utilização eficaz de
energia, com a poupança de energia, com a duplicação do
nı́vel de aproveitamento das fontes de energia renováveis e
com o favorecimento de produtos ecológicos. A produção de
energia para fins comerciais tem uma posição-chave na
utilização das fontes de energia renováveis. Actualmente, já
muitos produtores distribuem energia de fontes renováveis
para a promoção da imagem da empresa. Com a liberalização
dos mercados da energia, os consumidores poderão igualmente
exigir energia produzida conforme o princı́pio do desenvolvimento sustentável.
3.9.
Neste contexto, é da máxima importância a limitação
da subida constante das emissões de CO2 pelo tráfego urbano,
especialmente através da implementação do acordo ambiental
com a ACEA (Associação dos Construtores Europeus de
Automóveis). Entretanto, têm sido desenvolvidas novas tecnologias para o motor que permitem poupar mais combustı́vel.
No entanto, estas pressupõem combustı́veis de melhor qualidade do que os definidos na Directiva 98/70/CE. Com combustı́veis sem enxofre, os produtores de automóveis poderão
introduzir no mercado novos motores mais económicos,
como por exemplo motores a gasolina de injecção directa.
3.10. O desenvolvimento de novas tecnologias de produção
de energia e ambientais necessárias ao combate às alterações
climáticas e o fomento das fontes de energia renováveis
conduzem à criação de novos empregos e à melhoria da
competitividade da vida económica. Neste domı́nio, a indústria
dinamarquesa de produção de energia eólica constitui um bom
exemplo.
3.11. Na sua qualidade de fornecedor de serviços públicos,
o nı́vel local é igualmente um importante consumidor de
energia, constituindo, deste modo, um factor com incidência
nas emissões. O aquecimento, o arrefecimento e a iluminação
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dos edifı́cios, ou a iluminação das vias públicas, bem como o
tratamento das águas residuais e dos resı́duos sólidos, são
actividades que consomem bastante energia. Por exemplo,
a introdução de novos sistemas automáticos de regulação
conduziu a uma redução considerável do consumo de energia
nos edifı́cios municipais. As novas lâmpadas de baixo consumo
de energia e as novas tecnologias de iluminação das vias
rodoviárias e das ruas poupam energia. Através da utilização
de transformadores de frequência, foi possı́vel poupar energia
nos sistemas de bombagem de água potável e de águas
residuais.

3.12. O CR deseja salientar que algumas decisões no
domı́nio da redução das emissões poderão conduzir a alterações estruturais com efeitos negativos no nı́vel local e
regional e na respectiva vitalidade. Para minimizar os efeitos
economicamente negativos e para garantir a aceitação geral
das medidas a empreender, torna-se necessário a instauração
de um sistema de apoio nacional e comunitário.

3.13. O mecanismo de flexibilidade do Protocolo de Quioto
que prevê negociações internacionais sobre medidas suplementares contribuiu para o abrandamento das polı́ticas nacionais
e comunitárias e da implementação das medidas. Os Estados-Membros da UE, bem como os outros Estados que constam
do anexo I do Protocolo, com excepção de alguns paı́ses,
ainda não têm experiência, por exemplo, no respeitante às
transacções internacionais dos direitos de emissão. A transacção dos direitos de emissão requer a fiabilidade das estatı́sticas
e do acompanhamento, bem como experiência ao nı́vel
nacional.

3.14. O Comité das Regiões é de opinião que a introdução
dos instrumentos de Quioto — transacção dos direitos de
emissão, Implementação Conjunta e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo — no plano internacional pode contribuir
para uma protecção do clima pouco custosa. Assim, as normas
aplicáveis à transacção internacional dos direitos de emissão
devem ser definidas o mais rapidamente possı́vel. Neste
contexto, cumpre prever também a participação das empresas.
Além disso, deveriam ser estudadas propostas para um «Sistema de financiamento antecipado», que permitiria a realização
de projectos climatológicos no quadro do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo ainda antes do inı́cio do perı́odo
orçamental de Quioto (2008-2012).

3.15. Tanto os Estados-Membros como a União Europeia e
as suas instituições financeiras possuem já bastante experiência
no domı́nio dos apoios aos paı́ses candidatos e a outros PECO
destinados à implementação conjunta da redução das emissões.

3.16. O poder local e regional dos Estados-Membros da UE
tem contactos estabelecidos com as autoridades locais e
regionais dos paı́ses candidatos e de outros PECO. A perı́cia e
as experiências no domı́nio do levantamento e acompanhamento das emissões podem ser transferidas para aqueles paı́ses
de modo a reforçar a implementação dos objectivos de redução
das emissões de gases com efeito de estufa.
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3.17. O nı́vel local de muitos Estados-Membros da UE já
dispõe dos necessários conhecimentos e mecanismos de
vigilância das emissões de gases com efeito de estufa, tais
como as estatı́sticas e os programas de contabilização das
emissões conforme as recomendações do PIAC (Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas). Deste modo, seria
possı́vel efectuar uma recolha de exemplos e experiências de
boas práticas de acompanhamento e de métodos de redução
das emissões e a sua divulgação através de competições de
boas práticas, tanto na UE como nas regiões vizinhas.
3.18. Os projectos CDM, estreitamente ligados aos problemas dos paı́ses em desenvolvimento, podem ser igualmente
aplicados em projectos de reflorestação destinados a reforçar
os sumidouros de carbono.
3.19. Para atingir os objectivos de redução das emissões de
gases com efeito de estufa existem várias modalidades de
aplicação: legislação (nı́veis de emissão, consumo de energia,
quotas ou licenças de emissão), polı́tica de preços (impostos,
taxas fixas, transacção dos direitos de emissão) e acordos
voluntários acompanhados de auxı́lios de ordem económica,
por exemplo, para fomentar o aproveitamento de fontes de
energia renováveis e a coprodução de calor e energia.
3.20. A tributação da energia constitui uma das mais
importantes modalidades de protecção do ambiente, recorrendo-se ao já consagrado princı́pio «poluidor-pagador».
3.21. A aplicação das medidas de redução das emissões, do
ponto de vista da relação custo-eficácia, torna-se problemática
no respeitante ao ponto de partida. Muitas vezes, é pouco
claro o princı́pio custo-eficácia, uma vez que se pode relacionar
com a viabilidade económica de uma empresa ou com o
benefı́cio económico da comunidade em geral. Os investimentos destinados às acções de redução das emissões devem incluir
os respectivos custos externos.
3.22. Constata-se ainda a dificuldade da avaliação correcta
dos benefı́cios económicos (em termos de poupança) e sociais
da redução das emissões de gases com efeito de estufa. Não se
conhecem sequer os efeitos, pelo que a avaliação se torna
quase impossı́vel.
3.23. O 5.o programa-quadro de investigação da UE incide
de modo substancial em questões relacionadas com as alterações climáticas. A implementação do programa-quadro
deverá ter em conta a dimensão local e regional.
3.24. No respeitante à amortização dos investimentos
destinados à redução das emissões, os requisitos diferem
grandemente. Enquanto que um investimento na infra-estrutura de base de uma central de energia é amortizado num
perı́odo de 10 a 20 anos, um investimento de uma PME, ou de
uma empresa industrial, na redução do consumo de energia é
amortizado em 2 a 4 anos. No entanto, impõe-se a questão de
decidir se será melhor investir na eficácia da produção de
energia ou cessar a produção. São diferentes os critérios de
viabilidade económica entre um produtor com um projecto a
longo prazo com utilização intensiva de capital e praticamente
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sem risco e um produtor para o qual o factor capital/risco se
reveste de importância.
3.25. Os acordos voluntários em matéria de ambiente,
com os respectivos pacotes de apoio económico, podem
desempenhar um papel importante na redução das emissões.
Um bom exemplo é o compromisso da Associação dos
Construtores Europeus de Automóveis sobre a redução das
emissões de CO2. Esta modalidade é extremamente importante
nos sectores económicos com um número reduzido de actores
fortes. Estes acordos podem ser realizados ao nı́vel nacional
ou comunitário.
3.26. No respeitante à poupança de energia, este tipo de
acordos torna-se viável entre os sectores local e central
em certos Estados-Membros. No referente ao tratamento de
resı́duos, existem bons exemplos da viabilidade dos acordos
voluntários ao nı́vel nacional. Mais conhecidos do público em
geral são os acordos sobre sistemas de reciclagem de garrafas
e latas com depósito das indústrias de bebidas, de colecta de
pneus usados entre os importadores e os fabricantes de pneus,
bem como a colecta de papel velho, embalagens de cartão e
vidro.
3.27. A participação activa dos cidadãos em matéria de
comportamento de consumo requer uma vasta divulgação
de informação e de transformação dos hábitos através de
campanhas de informação e formação. É necessária mais
educação a diversos nı́veis. As centrais eléctricas, as organizações civis, os estabelecimentos escolares bem como as
diversas autoridades podem contribuir para a divulgação de
informação entre grupos especı́ficos. A educação ministrada a
crianças de baixa idade terá repercussões igualmente a longo
prazo. É importante do ponto de vista do abrandamento do
efeito de estufa ao nı́vel global.
3.28. Torna-se crucial a integração da sensibilização do
público em geral em matéria de alterações climáticas, de
assuntos ligados à energia e ao ambiente nas tomadas de
decisão ao nı́vel local, nacional e comunitário. Os gabinetes de
energia locais e regionais, com apoios dos programas Altener e
SAVE II para a promoção das fontes de energia renováveis,
têm demonstrado serem canais viáveis para a divulgação de
informação.
3.29. O acompanhamento da evolução das emissões de
gases com efeito de estufa, conforme as recomendações do
PIAC, é um instrumento crucial para a participação dos
Estados-Membros no esforço de redução das emissões a nı́vel
comunitário. Deste modo, o acompanhamento do nı́vel das
emissões deve ser alargado ao nı́vel local e regional, abrangendo todos os sectores de actividade.
3.30. As iniciativas de carácter voluntário empreendidas
pelas cidades e regiões de vários paı́ses europeus, tais como as
campanhas para a protecção climática, ICLEI (Cities for Climate
Protection) e os vários programas locais de desenvolvimento
sustentável (LA21), oferecem boas possibilidades para a implementação de medidas concretas de protecção climática e de
desenvolvimento sustentável ao nı́vel local de decisão mais
próximo dos cidadãos. A modalidade de competição poderia
ser utilizada para fomentar boas práticas ao nı́vel local.
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4. Conclusões
4.1.
O CR considera que a implementação do Protocolo de
Quioto e o objectivo de atingir 8 % de redução das emissões
requerem medidas à escala nacional e comunitária.
4.2.
O CR insta o Conselho Europeu de Helsı́nquia, a
realizar nos finais do ano, a colocar uma tónica no processo
de integração das polı́ticas ambientais e climáticas de modo a
promover a redução em termos concretos das emissões de
gases com efeito de estufa.
4.3.
Na opinião do CR, para dar resposta ao enorme desafio
que é o esforço de redução das emissões, torna-se indispensável
a participação dos diferentes actores locais nas estratégias
climáticas nacionais.
4.4.
O CR considera extremamente importantes as possibilidades de participação, a curto e a longo prazo, do nı́vel local
e regional e dos municı́pios nas questões relacionadas com os
gases com efeito de estufa. As estratégias climáticas nacionais
e à escala comunitária deverão ter em conta os nı́veis local e
regional como interlocutores competentes.
4.5.
A União Europeia assumiu o compromisso de duplicar
a quota das fontes de energia renováveis (12 % até 2010) e de
duplicar igualmente a coprodução de calor e energia, bem
como de aumentar a eficiência energética e a quota de
utilização de fontes de energia mais limpas. Na opinião do CR,
urge dar um maior impulso à implementação destes objectivos.
O CR considera ainda que a UE deve perseguir o objectivo de
aumentar a quota-parte de veı́culos que utilizam combustı́veis
alternativos, por exemplo, hidrogénio gasoso, biogás, etanol e
éster de metilo de colza.
4.6.
O CR apoia a proposta da Comissão, segundo a qual
os Estados-Membros poderiam desenvolver a sua própria
experiência em matéria de transacção de direitos de emissão
ainda antes da data acordada, 2008. Simultaneamente, salienta
que, em conformidade com as disposições previstas no
Protocolo de Quioto, cada um deles deverá, antes de mais,
procurar aplicar no seu próprio território medidas de protecção
climática.
4.7.
Na opinião do CR, será importante integrar a polı́tica
de redução das emissões de gases com efeito de estufa no
auxı́lio ao desenvolvimento, como referido no capı́tulo dos

29.2.2000

mecanismos de flexibilidade do Protocolo de Quioto. Neste
aspecto, não deverá ser descurado o papel humanitário da
ajuda pública ao desenvolvimento.
4.8.
Na opinião do CR, a Implementação Conjunta (JI) dos
mecanismos de flexibilidade à escala internacional referida no
Protocolo de Quioto e o Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (CDM) complementam as medidas das Partes e integram-se com facilidade nos projectos de cooperação com os
paı́ses candidatos e os paı́ses em economia de transição e
igualmente com os paı́ses não incluı́dos no Anexo I destinados
a promover a redução das emissões e a reorganização das
administrações locais.
4.9.
O CR é de opinião que será necessária uma rápida
harmonização dos nı́veis mı́nimos de tributação da energia
nos Estados-Membros.
4.10. Na opinião do CR, os problemas estruturais à escala
local e regional ligados à redução das emissões poderão ser
facilmente compensados através de financiamentos ao nı́vel
nacional e comunitário.
4.11. A análise global da equação custo/benefı́cio e a
avaliação do impacto social do esforço de redução das emissões
necessitam de mais investigação e de mais formação. A
dimensão local e regional deverá ser tida em conta nos
projectos abrangidos pelo 5.o programa-quadro de IDT.
4.12. Para assumir a implementação da redução das emissões, dever-se-á promover a conclusão de acordos ao nı́vel
local e regional. O CR apela à UE e aos Estados-Membros para
que procurem encetar esse diálogo e apoiem as regiões nos
seus esforços de protecção do clima mundial.
4.13. Tanto ao nı́vel nacional como comunitário, deverão
ser apoiadas as acções voluntárias, as campanhas e os programas destinados a atingir os objectivos de redução das emissões
de gases com efeito de estufa.
4.14. A fim de reduzir as emissões de gases com efeito de
estufa, dever-se-ão garantir igualmente os recursos necessários
ao desenvolvimento das modalidades de transportes ferroviários, públicos e ligeiros adequados às necessidades locais.

Bruxelas, 18 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER
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Parecer do Comité das Regiões sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões relativa a um plano de acção da
UE em matéria de luta contra a droga (2000-2004)»
(2000/C 57/14)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a comunicação da Comissão «Plano de acção da UE em matéria de luta contra a droga»
(COM(1999) 239 final);
Tendo em conta a decisão da Mesa de 15 de Setembro de 1999, nos termos do artigo 265.o, n.o 5, do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, de emitir um parecer sobre este assunto e de incumbir a
Comissão 5 «Polı́tica Social, Saúde Pública, Defesa dos Consumidores, Investigação e Turismo» dos
respectivos trabalhos;
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 292/99 rev. 1) adoptado pela Comissão 5 em 6 de Setembro
de 1999 (relator: C. Battye, RU/PSE),
adoptou o presente parecer na reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 18 de
Novembro).
1. Introdução

entre si. As autarquias locais e regionais, representantes que
são das comunidades locais, poderão dar um contributo
importante para o êxito dessa estratégia.

1.1.
O Comité congratula-se com a proposta da Comissão
Europeia de lançamento de um segundo Plano de Acção
Europeu neste domı́nio. Reconhece a contı́nua ameaça generalizada que a toxicodependência e o tráfico de drogas representam para os cidadãos europeus e concorda com que essa
ameaça exige uma resposta a todos os nı́veis, do plano local
ao da União.

1.4.
O Comité compraz-se com o facto de o Tratado de
Amesterdão introduzir o objectivo de propiciar aos cidadãos
um elevado grau de segurança num «espaço de liberdade,
segurança e justiça» e reconhece neste contexto as oportunidades de desenvolvimento de estratégias de combate à toxicomania.

1.2.
O Comité acentua particularmente a necessidade de
envolver as autarquias locais e regionais em toda e qualquer
estratégia destinada a abordar este problema nas comunidades
locais. Exorta a Comissão Europeia a reconhecer a falta de
mecanismos eficazes para assegurar a troca de experiências e
de práticas entre os órgãos do poder local e regional europeus
neste domı́nio. Tem a convicção de que os problemas de abuso
de drogas podem ser enfrentados com maior eficácia por meio
da conjugação de esforços tendentes a reduzir tanto a procura
como a oferta de drogas ilı́citas e louva o modo como a
proposta da Comissão Europeia aborda esta problemática.
Saúda igualmente a intenção de dar maior prioridade à redução
da procura.

1.3.
O Comité concorda com a necessidade de cooperação
ao nı́vel da União, mas, tal como afirma no seu parecer sobre
o Plano de Acção anterior, incita também a União a auxiliar os
seus membros a criarem parcerias quer internamente, quer

2. Tendências no domı́nio do consumo ilı́cito de drogas

2.1.
O Comité concorda com a análise das tendências no
consumo de drogas, mas a nova geração de consumidores de
heroı́na preocupa-o particularmente. O aumento do uso de
anfetaminas constitui igualmente motivo de preocupação, em
especial a natureza «arquitectada» de alguns derivados.

2.2.
As medidas empreendidas até agora pela União Europeia para reduzir a procura e o consumo de drogas ilegais não
tiveram muito em atenção, até ao presente, os serviços locais e
as medidas sociais nas regiões. O Comité considera, portanto,
que tanto a União como os Estados-Membros deveriam
atribuir, de futuro, mais recursos para medidas especı́ficas
tendo em conta as necessidades e particularidades regionais.
Tal deveria acontecer, sobretudo, ao reconhecer-se que as
condições de vida nas diferentes regiões têm importância
fundamental no surgimento da toxicodependência e nas
formas e caracterı́sticas que ela assume.
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3. Acção de combate ao tráfico ilı́cito
3.1.
Apesar dos árduos esforços desenvolvidos, os recursos
afectos à luta contra o tráfico ilegal não lograram evitar que as
drogas alastrassem às ruas e às comunidades. A disponibilidade
das drogas já não é apenas caracterı́stica das cidades e
das comunidades urbanas, estendendo-se a vilas, aldeias e
comunidades rurais.
3.2.
Para fazerem face a este problema, os Estados-Membros
terão de agir individualmente e em parceria. Ainda que
conscientes das dificuldades, dada a capacidade das redes
multinacionais de crime organizado, deverão prosseguir os
esforços tendentes à redução da oferta através de acções
especı́ficas para a redução da procura. Entende o Comité que
deve prosseguir a luta contra o problema da droga mediante
uma série de medidas pontuais, mas entende também que
tanto a União como os Estados-Membros deveriam libertar
meios financeiros adicionais para os serviços locais e acções
sociais destinadas à redução do consumo de droga.
3.3.
O Comité considera possı́vel fazer maiores progressos
nos domı́nios da luta contra o branqueamento de dinheiro, da
instituição de medidas financeiras e legais para identificar os
lucros da actividade relacionada com a droga e da concessão
de poderes para congelamento e confisco de bens adquiridos
com as receitas do tráfico ilegal de drogas.

4. A abordagem da União Europeia: uma estratégia global, multidisciplinar e integrada de luta contra as
drogas ilı́citas
4.1.
O Comité reconhece e reafirma a necessidade de a
União consolidar o que já foi alcançado através da sua
participação nos esforços efectuados à escala internacional na
luta contra a droga e através da utilização dos instrumentos
comunitários apropriados.
4.2.
O Comité acolhe favoravelmente a obtenção de um
consenso sobre esta matéria entre o mundo em desenvolvimento e o mundo desenvolvido, como também o facto de que o
problema da droga é encarado na óptica de um conjunto mais
vasto de problemas do bem-estar humano, respeitante às
dimensões sociais e económicas do desenvolvimento sustentável tanto dos paı́ses «produtores» como dos «consumidores».
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do impacto deste programa e colocá-los à disposição das
iniciativas locais e regionais.

5.2.
O Comité encoraja o Observatório Europeu da Droga
e da Toxicodependência (OEDT) a continuar a desempenhar
cabalmente o seu papel de centro de divulgação de boas
práticas, mas também a intensificar a consultoria e a orientação
em matéria de avaliação e o apoio à validação dos documentos
de avaliação. O OEDT deveria fazer pleno uso da rede REITOX
e garantir que a experiência obtida a nı́vel local e regional seja
efectivamente tida em consideração. Deveriam continuar a
reforçar-se os contactos entre os representantes do governo
local e regional da União Europeia, de modo a permitir-lhes
beneficiarem mutuamente dos conhecimentos adquiridos.

O Comité regista que o Observatório (OEDT) não cobre o
álcool nem o tabaco e recomenda à Comissão que reveja esta
lacuna.

6. Novos desafios

6.1.
O Comité regista os novos desafios identificados e
acolhe favoravelmente as oportunidades concedidas aos paı́ses
em fase de pré-adesão para se tornarem membros de certas
agências. O desenvolvimento de uma única Rede europeia de
cooperação entre as autarquias locais e regionais no âmbito da
luta contra a droga seria útil para estes paı́ses, como o seria
também partilharem a experiência adquirida pelos funcionários da administração local através do programa multibeneficiário Phare.
6.2.
O Comité considera que é de prestar atenção ao
crescente número de provas da ligação entre obtenção de bens
por via criminosa e toxicomania.

7. O Tratado de Amesterdão

5. Avaliação

7.1.
O Comité acolhe com agrado o quadro legal oferecido
pelo Tratado. Aprecia particularmente o facto de as propostas
terem sido apresentadas num contexto de liberdade, segurança
e justiça social. As autarquias locais e regionais têm uma
responsabilidade primordial na garantia da segurança das suas
comunidades e esperam desempenhar um papel de liderança
na prossecução destes objectivos.

5.1.
O Comité compreende a dificuldade em criar mecanismos de medição da eficácia das polı́ticas. Muito pode,
porém, ser aprendido com os Estados-Membros que desenvolveram estratégias nacionais munidas de indicadores de desempenho para medição dos resultados. Será, pois, importante
desenvolver um conjunto de instrumentos fiáveis para medição

7.2.
O Comité vê com bons olhos este novo passo em
frente na área da saúde pública e da aplicação da lei. O papel
que um bom nı́vel de saúde pública pode desempenhar é
crucial para o sucesso de uma polı́tica de redução de riscos.
Igualmente crı́tica para as comunidades é a estreita cooperação
entre a polı́cia, as alfândegas e outras autoridades judiciais.
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8. Principais metas e objectivos

8.1.
O Comité concorda com que as drogas devem continuar a constituir uma prioridade absoluta e que as polı́ticas de
redução da oferta e da procura devem permanecer elementos
que se reforçam mutuamente. Assinala em especial que a
realização cabal deste Plano de Acção requer a afectação de
novos recursos ao poder local e regional. Na definição dos
principais desafios e estratégias do futuro deveriam incluir-se
os enfrentados pela administração local e regional. Afigura-se
necessário estabelecer uma sólida parceria entre a saúde
pública e a ordem pública.

9. Objectivos especı́ficos

9.1.
Informação: O Comité reconhece o papel decisivo a
desempenhar pelo Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência (OEDT) e pelos centros nacionais da rede
REITOX na recolha, análise e comparação de dados sobre o
fenómeno da droga. Será importante que ambos estes organismos estabeleçam o diálogo com as autarquias locais e
regionais.

9.2.
Acção com vista à redução da procura: Considerando
razoáveis os objectivos constantes da proposta da Comissão, o
Comité exprime, no entanto, preocupação por nela não ver
referido o papel que cabe às autarquias locais e regionais
desempenhar. Traçar objectivos para reduzir o consumo ilı́cito
de drogas pelos jovens sem clarificar a melhor forma de os
cumprir é ineficaz. Para muitos Estados-Membros, as acções
com vista a reduzir a procura são consideradas tarefas da
incumbência das autarquias locais e regionais. O Comité
entende por bem chamar a atenção para o problema central
da exclusão social, bem como para a importância dos diferentes
escalões etários e para as diversas situações de risco nos
diferentes grupos da população. O Comité salienta que a
difusão das diferentes drogas é um problema social que afecta
todos os âmbitos territoriais e uma ampla variedade de grupos
sociais. O principal canal para a difusão de mensagens de
redução da procura é constituı́do pelas escolas — como espaço
primordial ao nı́vel comunitário com o qual haverá que
colaborar, para além dos pais e outros mediadores sociais —,
que são quase sempre sustentadas pelas autarquias locais e
regionais.

9.3.
O Comité congratula-se com o facto de as estratégias
de luta contra a droga serem consideradas juntamente com as
medidas de combate ao alcoolismo e ao tabagismo.

9.4.
O Comité subscreve os objectivos definidos em matéria
de educação, saudando especialmente a intenção de abordar o
problema no âmbito de um trabalho global junto da escola e
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da comunidade. As escolas deveriam igualmente ser incentivadas a desenvolver polı́ticas que as habilitem a lidar com
incidentes relacionados com a droga.

9.5.
O Comité acolhe com agrado o facto de a Comissão ir
ter, de futuro, em especial atenção o problema da dopagem no
desporto, considerando, no entanto, que este problema afecta
essencialmente um pequeno grupo de desportistas de alta
competição e, seguramente, não a grande parte da população.
As medidas devem, portanto, ser estabelecidas, no âmbito da
legislação em vigor, pelas federações desportivas nacionais e
internacionais, mediante controlos contı́nuos e, se necessário,
medidas disciplinares.

10. Conclusões

10.1. O Comité das Regiões considera que não foi aproveitado todo o potencial de contribuição da administração local e
regional para o Plano de Acção precedente. Tal deveu-se
mormente:
(i) à falta de compreensão da importância dos serviços
prestados pela administração local e regional para fazer
face ao problema do consumo ilı́cito de drogas;
(ii) à falta de uma rede abrangente que interligasse os órgãos
do poder local e regional, facilitando a troca de experiências
e proporcionando encontros entre eles;
(iii) à falta de reconhecimento por parte da Comissão Europeia
de que a droga não é apenas um fenómeno urbano, mas
afecta também as zonas rurais;
(iv) à suposição da Comissão Europeia de que as medidas de
redução/prevenção da procura são asseguradas pela polı́tica de saúde pública, quando uma parte significativa desses
serviços é efectivamente prestada pelas instâncias do poder
local e regional através da sua acção junto das escolas e
dos seus programas de combate à criminalidade e à
perturbação da ordem pública.

10.2. Em face do compromisso assumido pela Comissão
Europeia de conceder máxima prioridade à acção preventiva,
o Comité acolheria de bom grado que se aprofundasse a
questão de como mobilizar os recursos das instâncias do poder
local e regional para cumprir os objectivos deste Plano de
Acção. Sugere assim o Comité:
(i) que a Comissão Europeia convoque uma reunião a fim de
se estudar como as instâncias do poder local poderão criar
uma rede que interligue todos os seus nı́veis de actuação
por forma a debater medidas preventivas e problemas
relativos ao consumo ilı́cito de drogas (ver ponto 6.1);
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(ii) que a Comissão e o CR identifiquem os principais serviços
a prestar pela administração local e regional para a
prossecução dos objectivos definidos no «Plano de Acção
da União Europeia 2000-2004» e concebam um programa
de medidas destinadas a assegurar que esses serviços
cumpram os objectivos propostos.

29.2.2000

O Comité das Regiões encoraja a Comissão a manter o Comité
para a Prevenção da Toxicodependência como instância de
apoio à Direcção responsável pela saúde e a defesa do
consumidor.

Bruxelas, 18 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER

Parecer do Comité das Regiões sobre «Criminalidade e Segurança nas Zonas Urbanas»
(2000/C 57/15)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a decisão da Mesa do Comité das Regiões, de 11 de Junho de 1997, de incumbir, nos
termos do n.o 4 do artigo 198.oC do Tratado que institui a Comunidade Europeia, a Comissão 4
«Ordenamento do Território, Polı́tica Urbana, Energia e Ambiente» da elaboração de parecer sobre
«Criminalidade e segurança nas zonas urbanas»;
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 294/99 fin), adoptado pela Comissão 4 (reunião de 7 de
Outubro de 1999) (relatora: Catharina Tarras-Wahlberg, S, PSE),
adoptou, na 31.a reunião plenária, de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 18 de Novembro) o
presente parecer, por unanimidade.

1. Introdução

1.1.
Na Europa, é grande o interesse pelas questões inerentes à criminalidade e à segurança dos cidadãos, tendo sido
criados dois grupos de trabalho incluindo representantes de
várias cidades. O Conselho da Europa instituiu há alguns anos
um grupo de trabalho sobre a criminalidade e a insegurança
urbana, o qual elaborou já diversos relatórios. Por seu lado, o
Eurocidades criou recentemente um grupo de trabalho sobre
segurança urbana, mas este não elaborou ainda qualquer
relatório.

1.2.
O artigo 2.o do Tratado de Amsterdão (ex-artigo B)
dispõe que a UE deve visar o reforço da defesa dos direitos e dos
interesses dos nacionais dos seus Estados-Membros, mediante a
instituição de uma cidadania da União.

1.3.
Nos termos do artigo 29.o (ex-artigo K.1) do Tratado
de Amsterdão, será objectivo da União facultar aos cidadãos
um elevado nı́vel de protecção num espaço de liberdade,
segurança e justiça, mediante a instituição de acções em
comum entre os Estados-Membros no domı́nio da cooperação
policial e judiciária em matéria penal e a prevenção e combate
do racismo e da xenofobia. Este objectivo será atingido
prevenindo e combatendo a criminalidade, organizada ou não,
em especial o terrorismo, o tráfico de seres humanos e os
crimes contra as crianças, o tráfico ilı́cito de droga e o tráfico
ilı́cito de armas, a corrupção e a fraude.

1.4.
Grande parte das medidas da UE focam, essencialmente, a criminalidade organizada e transfronteiriça.
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1.5.
Embora seja extremamente importante combater o
crime organizado e transfronteiriço, os cidadãos da UE sentem
que a luta contra a pequena criminalidade — em observância
do princı́pio da subsidiariedade — se reveste, pelo menos,
de igual importância. Este tipo de criminalidade gera um
sentimento de medo e insegurança nos cidadãos, servindo de
trampolim e constituindo terreno fértil para a criminalidade
organizada e transfronteiriça. É, portanto, fundamental fazer
um esforço resoluto para tentar resolver o problema da
pequena criminalidade, o que só será possı́vel mediante
medidas aos nı́veis local, regional e comunitário.
1.6.
A interpretação do termo «pequena criminalidade»
pode variar de paı́s para paı́s, ou até mesmo dentro de um
único paı́s. Contudo, existem alguns tipos de criminalidade
que lhe são comuns. Tal é o caso dos crimes contra pessoas
(por exemplo, crimes violentos, abusos sexuais e de ı́ndole
racista) e dos crimes contra o património (isto é, grafitos e
outros actos de vandalismo).

2. Causas da criminalidade (1)
2.1.
A criminalidade é parte integrante da nossa sociedade,
comportando-se a maior parte dos delinquentes, regra geral,
como qualquer outro cidadão. Conclui-se, assim, que é o
modelo de vida quotidiana, isto é, a sociedade em que vivemos
— delinquentes e cidadãos que cumprem a lei — que maior
influência tem nas tendências e nos padrões criminais. O
combate preventivo contra as causas e condições da criminalidade e dos comportamentos socialmente indesejáveis é uma
tarefa que incumbe a todos os grupos sociais.
2.2.
O âmbito e a extensão da criminalidade em determinadas zonas depende, em larga medida, dos seus habitantes ou
dos indivı́duos, que por qualquer razão, aı́ se encontrem. A
palavra «utentes» é um bom termo para designar estas pessoas.
Nas regiões rurais, o número de «utentes» coincide frequentemente com o dos «habitantes», mas, nas zonas urbanas, os
primeiros excedem largamente os segundos. Entendemos aqui
por «utentes», para além dos habitantes da cidade, todos
aqueles que aı́ trabalham, mas não residem. Acrescem a estes
os turistas, nacionais ou estrangeiros, devendo também ser
considerados «utentes» os indivı́duos que vêm dos subúrbios
em procura de divertimento.
2.3.
Alguns tipos de cidades têm mais «utentes» do que
outros, nomeadamente as capitais, as cidades industriais, as
que atraem turistas e as que são centros regionais de lazer e de
actividades recreativas. Para se compreender a questão da
criminalidade e da segurança nas diferentes cidades ou regiões,
convém ter uma ideia bem clara de quem são os utentes, em
vez de se saber simplesmente o número de habitantes dessa
zona. Isto é de extrema importância quando se avalia o
impacto de diferentes medidas.

(1) Os projectos ao abrigo do Programa Falcone estudam, actualmente, a relação entre a criminalidade grave e a pequena criminalidade.
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2.4.
As razões apontadas para as causas da criminalidade
baseiam-se em teorias que ou privilegiam o indivı́duo, ou
factores externos ao mesmo, ou combinam ambos. As diferenças culturais não são assim tão grandes que levem a pensar
que as causas «individuais» variam grandemente.
2.5.
Quando se estuda a criminalidade urbana, deve-se
ter em consideração o aspecto urbanı́stico das cidades. As
estruturas socioeconómicas podem chegar mesmo a explicar
diferenças entre cidades ou regiões. É, igualmente, importante
considerar o papel da cidade na região, ou seja, como local de
trabalho, de aprendizagem, centro de lazer, etc.
2.6.
As áreas metropolitanas constituem um mercado para
a criminalidade, no sentido de que bens transaccionáveis são
aı́ facilmente acessı́veis, tal como a possibilidade de os
vender. Nas grandes cidades existe elevado número de lares,
automóveis, visitantes e empresas, havendo um fluxo constante
de pessoas e de acontecimentos. A vida é mais anónima do
que na provı́ncia.
2.7.
As cidades também fornecem aquilo a que, em termos
de mercado, se pode chamar uma boa «base de recrutamento»
para a criminalidade. Existem muitos indivı́duos que se afastam
dos padrões sociais vigentes e que, por um motivo ou por
outro, convergem para as cidades. Os imigrantes ilegais podem
permanecer, em larga medida, no anonimato. Os indivı́duos
que se envolvem em actividades criminosas ou que são
imigrantes clandestinos têm maiores probabilidades de serem
descobertos numa pequena cidade da provı́ncia do que nas
grandes áreas urbanas.
2.8.
Existem diversas teorias de criminologia. De acordo
com a «teoria da actividade de rotina», há três factores que
estão presentes quando ocorre um crime:
— indivı́duo com predisposição para a criminalidade;
— objectos que convidam ao crime;
— ausência de protecção adequada (2).
O crime acontece quando um indivı́duo com predisposição
para a criminalidade está perante um objecto que vale a pena
roubar que não se encontra protegido de forma adequada.
2.9.
A prevenção da criminalidade implica tentar influenciar alguns dos factores atrás referidos. Uma boa prevenção
criminal não significa, necessariamente, que se possa, ou deva,
eliminar todos os factores.

(2) Também conhecida por «vigilância eficaz». Esta envolve indivı́duos
como os polı́cias, os guardas e, sobretudo, pessoas normais
(moradores locais, patrões, empregados, etc.). Os delinquentes
sentem-se atraı́dos por um objecto consoante o grau de protecção
externa e ou de outras medidas técnicas. Um elevado grau de
protecção externa suprime a atracção.
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2.10. O grau e os padrões da criminalidade estão relacionados com a estrutura populacional. Assim, grupos em determinadas áreas podem ter maior tendência para a criminalidade,
enquanto que grupos noutras áreas podem ser mais susceptı́veis de virem a denunciar os crimes ou serem mais vulneráveis
à criminalidade.

3. Indivı́duos susceptı́veis de virem a cometer um acto
criminoso
3.1.
A carreira criminosa começa, frequentemente, no inı́cio
da adolescência, com crimes de pequeno furto e actos de
vandalismo. Muitos destes delitos são crimes de oportunidade,
ou seja, raramente são premeditados e são cometidos com o
intuito de criar situações excitantes com o grupo de amigos.
Muitos dos jovens param aqui, mas outros continuam, chegando a cometer crimes mais graves. Deste número comparativamente elevado de delinquentes ocasionais, um pequeno número tornar-se-á reincidente. Estes indivı́duos foram, frequentemente, membros de um bando (gang) e, mediante um
processo de socialização com os outros membros, aprenderam
um estilo de vida baseado na criminalidade.
3.2.
Um número restrito de criminosos é responsável por
uma parte considerável dos crimes. Esta afirmação aplica-se,
sobretudo, aos crimes violentos e aos roubos com arrombamento, onde é possı́vel identificar um grupo de reincidentes
que é desproporcionalmente activo. Este tipo de delinquente é,
regra geral, bem conhecido dos assistentes sociais e das
autoridades judiciárias desde idade precoce. O meio mais eficaz
de prevenir o elevado número de crimes cometidos por estes
indivı́duos é evitar que entrem na espiral da criminalidade.
3.3.
Quanto mais tempo se deixar que esta espiral funcione,
tanto mais difı́cil será travá-la através de medidas sociais e de
intervenção com vista à prevenção da criminalidade. É, portanto, fundamental intervir o mais cedo possı́vel para evitar que
as crianças e os jovens sejam arrastados para a criminalidade
grave. Se se quer impedir que os bandos de jovens (gangs)
substituam os padrões sociais normais, é importante desagregá-los o mais rapidamente possı́vel. A sociedade deve agir cedo
contra padrões de comportamento errados.

4. Urbanismo
4.1.
No que respeita ao urbanismo, a estratégia fundamental
de prevenção da criminalidade consiste na presença de uma
protecção adequada. Geralmente, o debate sobre esta matéria
privilegia as soluções técnicas, como os dispositivos de alarme
e os sistemas de vigilância.
4.2.
O conceito de «protecção adequada» necessita de ser
alargado, por forma a abranger outras soluções. Uma casa que
está sempre habitada corre menos riscos de vir a ser assaltada
do que uma que se encontra periodicamente desocupada. Este
raciocı́nio deverá ser válido para todas as áreas geográficas.
Uma cidade encontra-se sob vigilância indirecta de todos os
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seus «utentes» (residentes, trabalhadores, visitantes, pessoas
que aı́ se deslocam para se dedicarem a actividades recreativas,
etc.), os quais prestam protecção adequada contra a maioria
dos tipos de criminalidade. Há, no entanto, fortes indı́cios de
que a composição do grupo de utentes é um factor fundamental para o efeito da protecção.
4.3.
O urbanismo desempenha um papel fundamental na
obtenção de um fluxo constante de utentes das diferentes
categorias durante as 24 horas do dia. Uma zona da cidade
frequentada unicamente por trabalhadores durante o dia e
apenas por indivı́duos que procuram divertir-se à noite, não
está protegida de forma tão eficaz como uma zona onde as
diferentes categorias de pessoas (residentes, trabalhadores,
visitantes, pessoas que aı́ se deslocam para se dedicarem a
actividades recreativas) se misturam. Os pontos de encontro
social, onde as pessoas se podem reunir, conferem um melhor
controlo social, aumentando assim o sentimento de segurança
das pessoas.
4.4.
Os ordenadores do espaço urbano têm de lidar com
situações estruturais que alimentam a insegurança, como, por
exemplo, a degradação urbana. Os bairros degradados são,
geralmente, habitados por indivı́duos com vários problemas.
O desemprego, a pobreza, a toxicodependência e a criminalidade são frequentes nestas zonas, havendo, normalmente, uma
elevada percentagem de residentes imigrantes.
4.5.
Durante a fase de projecto (planeamento) tanto de
novas construções como da renovação urbana, convém ter em
consideração os aspectos da prevenção criminal. Isto poderá
ser conseguido mediante estreita cooperação entre as autoridades competentes em matéria de ordenamento urbano, os
proprietários e as autoridades competentes em matéria de
ordem pública.
4.6.
Os Estados-Membros da UE encontram-se, actualmente, em fase de experimentação de diversos projectos em que a
prevenção da criminalidade é incorporada na arquitectura
urbana.

5. Segurança
5.1.
Quando se fala de segurança a todos os nı́veis da
Europa (local, regional, nacional e comunitário), é importante
ter em conta que pode haver uma discrepância entre a
segurança efectiva e a sensação de segurança e a forma como
tal é retratado nos meios de comunicação.
5.2.
Não é possı́vel medir a segurança de forma objectiva.
O sentimento de segurança é influenciado pelas experiências
pessoais do indivı́duo, pelo seu estilo de vida e pelo modo
como decide interagir com o seu meio ambiente. É extremamente importante que os habitantes de uma cidade se possam
identificar com a mesma.
5.3.
Muitas cidades encontram-se empenhadas em trabalhar
com dados sobre a insegurança em vez de dados exclusivamente sobre a criminalidade. Existe uma discrepância considerável
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entre ambos no modo como os indivı́duos concebem certas
situações como inseguras e vice-versa. Sondagens efectuadas
a nı́vel nacional demonstraram que os indivı́duos que se
preocupam mais com a criminalidade são os que estão
menos expostos à mesma, enquanto que aqueles com maior
propensão para serem vı́timas, nomeadamente os homens
jovens, revelam pouca preocupação com o assunto.
5.4.
Prevenir o sentimento de que a segurança dos cidadãos
se encontra ameaçada é completamente diferente de prevenir
a criminalidade. A questão da confiança dos cidadãos nas
autoridades responsáveis pela segurança pública deve também
ser objecto de debate. Quando um indivı́duo tem uma má
experiência com as autoridades, há sérias repercussões em
termos de confiança. A polı́cia organiza cursos para os seus
agentes neste domı́nio.
5.5.
Em termos estruturais, a criminalidade e os problemas
de ordem pública visı́veis são os factores que maior impacto
têm nos nı́veis de percepção da segurança. O sentimento de
segurança dos indivı́duos é afectado essencialmente pelos
crimes e problemas de ordem pública que são visı́veis nas
zonas urbanas e dos quais eles podem vir a ser vı́timas casuais,
por exemplo as agressões sexuais, os roubos, etc. O barulho,
os gritos, os comportamentos agressivos e intimidativos e os
actos de vandalismo têm, todos, um impacto negativo no
sentimento de segurança.
5.6.
A criminalidade «invisı́vel» (violência na famı́lia) e
aquela em que os indivı́duos podem influenciar a sua vulnerabilidade — como a violência entre pessoas que se conhecem —
raramente são sentidas pela sociedade como ameaçadoras. Há
um paradoxo aqui, pois, apesar da grande imprecisão estatı́stica
e da falta de informação do público, este tipo de criminalidade
(especialmente a violência na famı́lia) constitui um grande
problema social.
5.7.
Uma das razões para que a segurança seja sentida deste
modo pode residir, por exemplo, no facto de os meios de
comunicação encararem a criminalidade de rua gratuita e
casual como mais interessante, de um ponto de vista informativo, do que as tragédias quotidianas que ocorrem no lar. O
facto de os meios de comunicação noticiarem repetidamente
certos tipos de criminalidade, faz com que as pessoas tendam
a sobreavaliar o risco de virem a ser vı́timas deles. O modo
como os meios de comunicação divulgam as notı́cias pode
fazer com que o sentimento de segurança divirja consideravelmente dos nı́veis de segurança realmente existentes. Os meios
de comunicação não se limitam a dar uma imagem da
realidade, tentam igualmente descrever o clima social em que
os factos ocorreram. Ao agirem deste modo, influenciam o
próprio ambiente que tentam descrever. Por outras palavras,
tal significa que a informação divulgada pelos meios de
comunicação não só contribui para o modo como os factos
são descritos, como influencia também o contexto social.
5.8.
O sentimento de segurança e de ansiedade pode
igualmente ter que ver com outras circunstâncias para além da
criminalidade. É evidente que as instituições sociais influenciam
o sentimento de segurança fundamental de um indivı́duo. O
facto de se saber que, após a sensação de violação que um acto
criminoso inevitavelmente comporta, a vı́tima poderá obter
ajuda, sob qualquer forma, financeira ou moral, influencia a
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sensação de segurança. O facto de o culpado ser condenado
pode ter um efeito terapêutico na vı́tima, atenuando a sensação
de ansiedade futura. Um indemnização financeira ajuda a
vı́tima a retomar a sua vida normal sem se perder na sua
própria ansiedade. Um acesso rápido e seguro a serviços de
assistência e de cuidados profissionais adequados após ser-se
vı́tima de um crime é também extremamente importante para
os sentimentos fundamentais de segurança. Do mesmo modo,
após actos de vandalismo contra edifı́cios, é importante
recuperar o sentimento de segurança dos cidadãos, garantindo
que as paredes são limpas dos grafitos e que as janelas partidas
são substituı́das.
5.9.
É possı́vel afirmar que a criminalidade organizada e
transfronteiriça tem menor impacto no sentimento de segurança dos cidadãos do que a pequena criminalidade que ocorre
no meio local.
5.10. Em alguns casos, os nı́veis de percepção da segurança
estão errados, pois não correspondem a qualquer risco real de
se vir a ser vı́tima de um crime. As percepções negativas da
segurança dos cidadãos são prejudiciais à sociedade, não
podendo, portanto, este factor ser negligenciado. Os esforços
no sentido de aumentar a segurança dos cidadãos devem,
portanto, ter em conta a questão de se saber se estes se sentem
seguros ou não.

6. Apoio à vı́tima
6.1.
É importante que as vı́timas de actos criminosos
recebam ajuda e apoio. Quando não há assistência, a sensação
das vı́timas de que não estão seguras aumenta, pelo que se
sentem abandonadas. Esta ansiedade pode facilmente alargar-se
às pessoas próximas da vı́tima.
6.2.
A mediação pode ser um elemento útil de apoio à
vı́tima. O delinquente e a vı́tima encontram-se na presença de
um mediador imparcial para falarem sobre o crime. A vı́tima
pode falar sobre a sua experiência e obter respostas às suas
questões sobre o mesmo. O delinquente poderá compreender
melhor as consequências da sua acção e ter oportunidade
de exprimir arrependimento. A mediação obtém melhores
resultado quando o delinquente é jovem.
6.3.
Existem, igualmente, exemplos de colaboração com
organizações de voluntariado que ajudam na substituição dos
documentos roubados, das fechaduras das casas, etc., por
forma a evitar um agravamento do sentimento subjectivo de
insegurança.

7. Medidas a serem tomadas pela polı́cia e pela sociedade
em geral
7.1.
A polı́cia tem também um papel importante a desempenhar na promoção da segurança. Contudo, convém que o
problema não seja visto como uma questão da competência
exclusiva da polı́cia, mas sim como um problema de toda a
sociedade.

C 57/94

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

7.2.
Por forma a contribuir para um sentimento de segurança na comunidade, a polı́cia deve trabalhar em estreita
cooperação com os cidadãos e ser visı́vel nas ruas. Seria
também benéfico que a composição da polı́cia reflectisse a
diversidade da população.
7.3.
A polı́cia pode agir tanto de forma preventiva como
repressiva, mas, para uma maior eficácia, seria melhor que
outras entidades e instituições da sociedade interviessem na
luta contra a criminalidade. Contam-se entre os parceiros úteis
para colaborar com a polı́cia, os serviços sociais, as escolas, as
associações de empresas e de residentes locais, as organizações
de voluntariado, etc. A cooperação e a coordenação entre estas
entidades tornaria possı́vel uma acção forte e eficaz de
contenção da criminalidade.
7.4.
Em alguns paı́ses, celebram-se contratos de segurança
local entre a polı́cia, os tribunais, as autoridades escolares,
organismos vários e representantes polı́ticos locais, por forma
a melhorar a prevenção da criminalidade e aumentar a
segurança dos cidadãos.
7.5.
Existem, igualmente, exemplos de grupos consultivos
englobando a polı́cia local e representantes da comunidade
local, os quais têm obtido resultados muito positivos, sobretudo ao fornecerem informações à polı́cia que lhe permitem
investigar crimes que de outro modo seriam de difı́cil resolução.

8. Os deveres dos cidadãos
8.1.
Não são apenas os comportamentos criminosos que
criam um sentimento de insegurança. Os comportamentos
incorrectos contribuem também, em larga medida, para tal. O
enfraquecimento do controlo social faz com que este tipo de
comportamento se torne mais usual.
8.2.
Apesar de ser incontestável o direito dos cidadãos à
segurança, estes não devem esquecer que é sua obrigação
ajudar a alcançá-la. As pessoas devem ser informadas sobre os
seus deveres de cidadãos de promoverem a solidariedade e a
segurança nas comunidades em que residem. Se se pretende
humanizar a paisagem urbana, devem-se tomar medidas no
sentido de evitar a marginalização dos jovens, combater a
discriminação social e no local de trabalho e prevenir a
toxicodependência e a violência nas escolas e na sociedade. A
própria população deve, em questões de criminalidade ou de
atentados à ordem pública, deixar de fechar os olhos, todos
devendo contribuir, na medida das suas possibilidades, para a
resolução do problema.
8.3.
Para além de ensinar os estudantes, a escola desempenha, igualmente, um papel importante ao transmitir-lhes valores
sociais e ao explicar-lhes o funcionamento da sociedade. As
experiências adquiridas pelas crianças na escola constituem
os fundamentos do seu comportamento como adultos e
determinam se se vão sentir parte integrante da sociedade ou
se ficarão à margem dela. A escola deve reforçar quer o
sentimento de identidade local, que acompanha a cidadania
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nacional, quer a identidade europeia, que deriva, por sua vez,
da cidadania europeia. Isto não pode, porém, ocorrer com
prejuı́zo da compreensão pelas pessoas de outros paı́ses ou
que pertençam a grupos étnicos diferentes que agora fazem
parte da sociedade europeia.

9. Intercâmbios dentro da União Europeia
9.1.
Os problemas supramencionados estão a ser abordados
a nı́vel local ou regional. Os esforços futuros devem continuar
a privilegiar estes nı́veis.
9.2.
A cooperação dentro da União Europeia tem tendência
a processar-se ao nı́vel nacional, não sendo frequentes os
contactos ao nı́vel local ou regional.
9.3.
Há, contudo, motivos válidos para acreditar que as
diferentes instâncias do poder local e regional, que se esforçam
por prevenir, impedir e reprimir a criminalidade, têm muito a
aprender umas com as outras, sobretudo no que diz respeito a
questões de pequena criminalidade. Tal é actualmente possı́vel,
apesar de em pequena escala, mediante acordos de geminação
de cidades («twin cities»).
9.4.
É fundamental que as medidas adoptadas sejam eficazes
a longo prazo, tendo, assim, um impacto duradouro na
redução da criminalidade e no aumento da segurança. É
evidente que isto não significa que não é importante adoptar
medidas de efeito imediato sobre a criminalidade e a segurança.
Isto poderia ser alcançado mediante coordenação activa das
medidas tomadas pelas autarquias locais e regionais, em vez
da mera cooperação.

10. Difusão de boas práticas
10.1. O Secretariado do Conselho Europeu encontra-se a
coligir um manual com exemplos à escala europeia de boas
práticas na prevenção da criminalidade para difusão nos paı́ses
da Europa. O objectivo consiste em difundir rapidamente os
exemplos, não havendo qualquer avaliação dos seus efeitos.
Esta iniciativa partiu da Alemanha que define a prevenção da
criminalidade como segue:
«A prevenção da criminalidade engloba todos os programas, iniciativas e medidas, que, regra geral, previnem
ou limitam a criminalidade, em termos quantitativos
e qualitativos, enquanto fenómeno polı́tico ou social,
mediante medidas de cooperação entre Estados e instituições privadas ou a nı́vel individual ou que, pelo menos,
limitam a um mı́nimo as consequências negativas da
criminalidade e aumentam o sentimento de segurança dos
cidadãos (1).»

(1) 5227/99 DG H II.
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10.2. Há bons exemplos, em diferentes cidades e regiões
europeias, de medidas que diminuı́ram a taxa da criminalidade
e aumentaram a segurança. Estes exemplos deveriam poder ser
utilizados como fonte de inspiração para outras cidades que
sofrem de problemas semelhantes. É importante que estes
exemplos de medidas de prevenção da criminalidade e de
aumento da segurança sejam difundidos em toda a UE,
especialmente entre as regiões e autarquias.
10.3. Por forma a tornar acessı́veis estes exemplos, a UE
deve envidar esforços no sentido de criar um centro de
informação, que recolheria e difundiria os exemplos que se
tivessem revelado benéficos. Poderia, igualmente, recolher e
difundir informação e estatı́sticas sobre a criminalidade.
10.4. Convém, porém, efectuar uma avaliação desses
exemplos de boas práticas antes da sua difusão; por exemplo,
identificar cuidadosamente os factores externos que podem
influir no impacto das várias medidas. Neste sentido, é
importante associar à avaliação indivı́duos com experiência
prática e investigadores através de uma rede europeia.
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12. Conclusões
12.1. O Comité das Regiões considera extremamente importante que a União Europeia dê mais atenção à questão da
segurança dos cidadãos, particularmente ao nı́vel local e
regional. É sobretudo ao nı́vel local que se pode levar a cabo
acções de polı́tica social. Os municı́pios devem contribuir,
através das suas polı́ticas da juventude, social e da famı́lia, nos
limites das suas possibilidades, para o combate contra as
causas da criminalidade.
12.2. O Comité das Regiões está convicto de que os
cidadãos têm direito a sentirem-se seguros no seu dia-a-dia e
que o sentimento de segurança constitui um elemento importante para a qualidade de vida.
12.3. O Comité das Regiões estima necessária a preparação
de exemplos que possam ser aplicados mediante utilização dos
meios existentes, sem recurso a financiamento externo, para
difusão a nı́vel local e regional.
Estes exemplos poderiam incluir:
— Programas de formação para a polı́cia, por exemplo,
focando a importância do factor da confiança.

10.5. A UE pode dar um bom contributo ao alargamento e
à consolidação da cooperação entre as suas regiões mediante a
elaboração de programas de intercâmbio entre funcionários e a
organização de conferências inter-regionais. Estes intercâmbios
tornariam possı́vel a troca de ideias e de pontos de vista sobre
métodos para lidar com a pequena criminalidade, reduzindo,
assim, a inquietação dos cidadãos quanto aos nı́veis de
segurança, bem como o recrutamento de novos criminosos.
Isto poderia, igualmente, criar uma boa base para o combate
da criminalidade organizada a longo prazo.

11. Utilização dos fundos comunitários
11.1. Existem, actualmente, diferentes fundos e programas
comunitários, aos quais as autarquias locais e regionais se
podem candidatar para obterem financiamento (1). No que diz
respeito ao artigo 29.o, poderá haver matéria para que a UE
examine em que medida os actuais fundos, e eventuais novos
fundos, podem estimular as actividades de prevenção da
criminalidade, mediante cooperação aos nı́veis local e regional.
11.2. Existem, contudo, numerosos outros fundos e programas que não se destinam prioritariamente ao que se entende
por forças de segurança e da ordem pública. Nos casos em que
tal se afigure adequado, as questões de criminalidade e
segurança deviam ser consideradas como critério decisivo.
Acresce que a experiência prática com fundos gerais para
prevenção da criminalidade e para a segurança evidencia que
estas questões não são especificamente de ordem policial, mas
constituem um problema da sociedade.

(1) No domı́nio jurı́dico, os programas Oisin, Falcone e Grotius.

— Apresentação e debate do aspecto subjectivo da segurança
em todos os graus escolares. Isto poderia ser efectuado
com a ajuda de peritos de vários sectores, como, por
exemplo, da polı́cia e dos serviços sociais.
— Integração das questões de segurança nos projectos de
renovação urbana.
— Contemplar a informação existente na polı́cia e outras
autoridades competentes em matéria de segurança, ao
elaborar planos de ordenamento ou desenvolvimento
urbano.
— Promoção do debate sobre estes temas ao nı́vel regional e
local.
12.4. Uma cooperação e intercâmbios mais desenvolvidos
para a prevenção da criminalidade a nı́vel local e regional
podem contribuir, a longo prazo, para a redução da «base de
recrutamento» da criminalidade organizada e transfronteiriça.
O Comité das Regiões insta, portanto, com a Comissão para
continuar a promover a prevenção da criminalidade aos nı́veis
local e regional.
12.5. O Comité das Regiões considera, igualmente, importante que a Comissão vele pela manutenção na ordem do dia
das questões de segurança. Quando se trate de atribuir os
recursos provenientes de diversos fundos ou no âmbito de
iniciativas comunitárias, dever-se-á dar sempre prioridade aos
projectos que tenham em conta os aspectos relativos à
segurança.
12.6. O Comité das Regiões considera que a questão
da criação de um centro de informação comunitário para
prevenção da criminalidade, visando a recolha e a difusão de
boas práticas provenientes de toda a Europa, é de tal importância que justifica um estudo mais aprofundado. Neste sentido,
o Comité das Regiões insta com a Comissão para utilizar as
experiências das autarquias locais e regionais.
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12.7. O Comité das Regiões é da opinião de que as boas
práticas devem ser avaliadas antes de serem difundidas. Os
factores externos que podem influir no impacto das várias
medidas, por exemplo, devem ser cuidadosamente identificados. O Comité das Regiões convida a Comissão a envidar
esforços no sentido de integrar indivı́duos com experiência
prática e investigadores numa rede à escala europeia.
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12.8. O Comité das Regiões estima que o financiamento
deve ser mais facilmente acessı́vel, por forma a incentivar os
intercâmbios entre as autoridades locais e regionais dos
Estados-Membros. Do mesmo modo, a atribuição de recursos
financeiros para um centro de informação e uma rede europeia
deve ser finalizada. O Comité das Regiões convida o Conselho
e o Parlamento Europeu a assegurarem a respectiva verba
orçamental.

Bruxelas, 18 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER

Parecer do Comité das Regiões sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões sobre uma Estratégia Florestal
para a União Europeia»
(2000/C 57/16)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho, Parlamento Europeu, Comité Económico e
Social e Comité das Regiões sobre uma estratégia florestal para a União Europeia (COM(1998) 649 final);
Tendo em conta a resolução do Conselho sobre uma «Estratégia Florestal para a União Europeia» de 15 de
Dezembro de 1998 ();
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1257/1999 do Conselho de 17 de Maio de 1999 relativo ao
apoio do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrı́cola (FEOGA) ao desenvolvimento rural e que
altera e revoga determinados regulamentos ();
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1261/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de
Junho de 1999 relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional ();
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1262/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de
Junho de 1999 relativo ao Fundo Social Europeu ();
Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu «Alterações
climáticas — Para uma estratégia da UE pós-Quioto» (COM(1998) 353 final);
Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu sobre a estratégia da União Europeia para o sector
florestal de 31 de Janeiro de 1997 ();
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO C 56 de 26.2.1999, p. 1.
JO L 160 de 26.6.1999, p. 80.
JO L 161 de 26.6.1999, p. 43.
JO L 161 de 26.6.1999, p. 48.
JO C 55 de 24.2.1997, p. 22.
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Tendo em conta as recomendações que constam do parecer do Comité das Regiões «Exploração, gestão e
protecção das florestas na UE» (CdR 268/97 fin) ();
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social sobre a «Situação e problemas da silvicultura
na União Europeia e potencialidades de desenvolvimento das polı́ticas florestais» de 24 de Abril de
1997 ();
Tendo em conta a decisão da Comissão de 23 de Novembro de 1998 de o consultar sobre a matéria nos
termos do primeiro parágrafo do artigo 198.o C do Tratado que institui a Comunidade Europeia;
Tendo em conta a decisão da Mesa de 7 de Maio de 1999 de incumbir a Comissão 2 «Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pesca» da preparação do parecer;
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 184/99 rev. 2) aprovado pela Comissão 2 em 30 de Setembro
de 1999 [relatores: K.-J. Perkkiö (FIN, ELDR) e O. Bertrand (F, PPE)],
adoptou, por unanimidade, na 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 18 de
Novembro) o presente parecer.
1. Antecedentes

2. Introdução

1.1.
A Comissão apresentou, em 18 de Novembro de 1998,
ao Conselho, Parlamento Europeu, Comité Económico e Social
e Comité das Regiões uma comunicação sobre uma estratégia
florestal para a União Europeia.

2.1.
A União Europeia tem uma área florestal total de 130
milhões de hectares, o que corresponde a cerca de 36 %
do território. Aproximadamente 87 milhões de hectares são
considerados florestas exploráveis (florestas de produção). As
florestas europeias caracterizam-se por uma grande variedade
de tipos em termos de condições bioclimáticas e pedológicas.
O regime de propriedade das florestas varia de região para
região. 65 % das florestas são propriedade privada. A superfı́cie
média das explorações florestais é de menos de cinco hectares.
Na Grécia e na Irlanda, o Estado possui cerca de dois
terços das florestas, ao passo que na Bélgica, Espanha, Itália,
Luxemburgo, França e Alemanha, as comunidades locais têm
um papel importante enquanto proprietárias florestais. De
região para região verificam-se igualmente grandes diferenças
de modalidades de aproveitamento e de exploração das
florestas.

1.2.
A comunicação da Comissão tem um duplo objectivo:
apresentar um plano coerente de estratégia florestal para União
Europeia e dar resposta à resolução do Parlamento Europeu de
31 de Janeiro de 1997 sobre uma estratégia florestal europeia,
na qual solicita à Comissão que apresente uma proposta
legislativa sobre uma estratégia florestal europeia em conformidade com um certo número de considerações e recomendações.
1.3.
No âmbito do debate no Parlamento Europeu sobre a
matéria, o Comité Económico e Social apresentou, em 24 de
Abril de 1997, um parecer sobre a «Situação e problemas da
silvicultura na União Europeia e potencialidades de desenvolvimento das polı́ticas florestais».
1.4.
Em 19 de Novembro de 1997, o Comité das Regiões
apresentou um parecer sobre a «Exploração, gestão e protecção
das florestas na União Europeia», no qual salienta a importância
das florestas para o desenvolvimento económico das regiões.
O Comité das Regiões fez referência à gestão florestal e
ao desenvolvimento sustentável das florestas em numerosos
pareceres.
1.5.
Em 15 de Dezembro de 1998, o Conselho aprovou
uma resolução sobre uma estratégia florestal para a União
Europeia, baseada essencialmente nas orientações apresentadas
pela Comissão.

2.2.
Segundo o documento da Comissão, a estratégia deve
ser considerada no quadro dos princı́pios e compromissos
assumidos a nı́vel internacional. Todavia, a estratégia florestal
baseia-se no reconhecimento da diversidade das florestas
europeias, da sua polivalência e da sua necessária sustentabilidade ecológica, económica e social.

2.3.
A comunicação da Comissão apresenta um panorama
da gestão florestal comunitária, das actuais acções comunitárias
com incidência nas florestas e, de modo geral, das diferentes
modalidades de aproveitamento das florestas na UE. O documento foca aspectos especiais, tais como a conservação da
biodiversidade florestal, a madeira como fonte de energia, a
importância das florestas no processo de contenção das
alterações climáticas e a certificação das florestas.

2.4.
(1) JO C 64 de 27.2.1998, p. 25.
(2) JO 206 de 7.7.1997, p. 128.

Os pontos centrais da comunicação são:

— quadro de acção comunitário
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— as medidas florestais para o desenvolvimento das zonas
rurais no âmbito da Agenda 2000, e
— as medidas de apoio aos PECO candidatos à adesão para o
desenvolvimento da agricultura e das zonas rurais.

2.5.
Os Tratados da União Europeia não prevêem uma
polı́tica florestal comum. Deste modo, a gestão, conservação e
desenvolvimento sustentável das florestas constituem aspectos
centrais que requerem polı́ticas florestais nacionais ou regionais ou outras medidas. Em conformidade com o princı́pio de
subsidiariedade, as medidas comunitárias serão necessárias
apenas se proporcionarem um valor acrescentado.

2.6.
A gestão, conservação e desenvolvimento sustentável
das florestas são aspectos essenciais de polı́ticas comuns em
vigor, tais como a PAC e o desenvolvimento rural ou as
polı́ticas de ambiente, comércio, mercado interno, investigação, indústria, cooperação para o desenvolvimento e energia.

2.7.
De acordo com o princı́pio de subsidiariedade, as
acções comunitárias no âmbito da estratégia florestal deveriam
incidir no desenvolvimento rural, protecção das florestas
contra a poluição atmosférica e contra os incêndios, criação de
um sistema europeu de informação e comunicação florestais,
investigação florestal e cooperação para o desenvolvimento.

2.8.
No debate sobre a estratégia florestal europeia, as
colectividades têm uma dupla responsabilidade:
— por um lado, no respeitante às suas competências no
ordenamento e às suas responsabilidades na vida local,
particularmente no mundo rural;
— por outro lado, na qualidade de gestor dos bens florestais,
o que as integra de pleno direito na vertente económica
florestal.
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3.1.2. Na prática, os princı́pios que regem a gestão e o
desenvolvimento sustentável das florestas são definidos e
concretizados através de programas florestais nacionais ou
regionais, ou através de outros instrumentos. A estratégia
florestal da UE tem por objectivo complementar os programas
florestais nacionais e proporcionar um valor acrescentado. As
acções comunitárias podem representar um apoio às polı́ticas
florestais nacionais na implementação, pelos Estados-Membros, dos compromissos assumidos a nı́vel internacional
pela UE.

3.1.3. Mesmo na ausência de uma polı́tica florestal comum,
os aspectos ligados à gestão e aproveitamento das florestas
constituem aspectos essenciais das polı́ticas comunitárias em
vigor, tais como a polı́tica regional e ambiental. Uma vez que
a gestão florestal se reveste de uma notável importância no
desenvolvimento das zonas rurais, as medidas comunitárias
com incidência na gestão florestal foram muitas vezes integradas na polı́tica rural. A dispersão dos assuntos florestais por
diferentes polı́ticas conduz a uma situação em que as medidas
e os valores florestais não apresentam uma adequada visão de
conjunto a nı́vel comunitário.

3.1.4. Fazendo referência aos compromissos internacionais
assumidos em matéria de gestão florestal, a estratégia florestal
sublinha os benefı́cios de uma coordenação eficaz entre os
diversos sectores relacionados com a gestão florestal. As acções
relacionadas com a actividade florestal deverão ser objecto de
coordenação e de consulta entre os diferentes actores.

3.1.5. A nı́vel comunitário, existem o Comité Permanente
Florestal, que reúne representantes dos Estados-Membros e da
Comissão e ainda dois Comités Consultivos. A Comissão
dispõe de poucos recursos para a coordenação, a nı́vel interno,
dos assuntos florestais, e a comunicação não apresenta medidas
concretas nesse sentido. O Comité das Regiões é de opinião
que a realização da estratégia florestal requer da Comissão um
empenho mais vigoroso no sector florestal. A coordenação
interna na Comissão deverá ser realizada por unidades altamente qualificadas e com competência adequadas na matéria.

3. Visão global da estratégia florestal da UE
3.2. Gestão florestal sustentável
3.1. A gestão florestal é da competência dos Estados-Membros

3.1.1. Uma vez que os Tratados da União Europeia não
prevêem uma polı́tica florestal comum, a gestão florestal é,
essencialmente, da competência dos Estados-Membros. A
gestão florestal e as actividades económicas ligadas à floresta
são consideradas partes integrantes da economia de mercado.

3.2.1. Segundo a comunicação, a estratégia florestal assenta
no reconhecimento da diversidade das florestas europeias,
da sua polivalência e necessária sustentabilidade ecológica,
económica e social. O ponto de partida é correcto, atendendo
à diversidade de tipos de florestas, modalidades de exploração
e regime de propriedade.
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3.2.2. No referente às dimensões ecológica, económica e
social, a UE assumiu compromissos a nı́vel internacional. Os
princı́pios de desenvolvimento sustentável e de gestão florestal
sustentável foram definidos no quadro da Conferência das
Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento,
realizada no Rio de Janeiro em 1992. Aqueles princı́pios,
embora não vinculativos juridicamente, constituı́ram uma base
para posteriores negociações internacionais sobre o sector
florestal.
3.2.3. O debate internacional sobre a polı́tica florestal teve
continuidade, em 1995-1997, através do Painel Intergovernamental sobre as Florestas (IPF), cujos trabalhos serão prosseguidos pelo Fórum Internacional sobre as Florestas (IFF) até ao
ano 2000. O objectivo destes esforços é conseguir um acordo
internacional global sobre as florestas. O acordo deveria ser o
mais vinculativo possı́vel, de modo a garantir com eficácia a
protecção, a exploração e o desenvolvimento sustentável das
florestas a nı́vel global. Apesar dos acordos e dos compromissos anteriormente assumidos, a realidade é que os recursos e
as áreas florestais minguam cada vez mais.
3.2.4. As conferências ministeriais para a protecção das
florestas na Europa (Estrasburgo 1990, Helsı́nquia 1993 e
Lisboa 1998) constituem uma importante iniciativa no processo de cooperação que tem por objectivo contribuir para a
protecção e gestão sustentável das florestas. No âmbito
deste processo de cooperação sobre a gestão e exploração
sustentáveis das florestas, foram definidas directrizes gerais
para a conservação da biodiversidade das florestas, da capacidade de produção e de renovação, da vitalidade, bem como para
a concretização imediata e futura de medidas ecológicas,
económicas e sociais aos nı́veis local, nacional e global
destinadas a preservar os ecossistemas.

3.3. Importância económica do sector florestal
3.3.1. Em comparação com as vastas florestas boreais e
tropicais de outras regiões do mundo, os recursos florestais
europeus podem não parecer importantes. No entanto, com a
adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia, a União Europeia
passou a ser o segundo maior produtor mundial de papel e de
madeira serrada, o maior importador mundial de produtos
florestais e o terceiro maior exportador mundial de produtos
florestais.
3.3.2. Assim, os recursos florestais da União Europeia
revestem-se de uma considerável importância económica. No
seu conjunto, o valor da produção das indústrias da União
Europeia com base na floresta ascende a cerca de 300 mil
milhões de euros, empregando directa e indirectamente vários
milhões de pessoas.
3.3.3. Na opinião do Comité das Regiões, a comunicação da
Comissão sobre a estratégia florestal não foca suficientemente a
importância económica das florestas. O documento aborda de
modo adequado a importância das florestas no que se relaciona
com o desenvolvimento rural, a conservação da biodiversidade
e os aspectos ambientais. A importância da produção de
madeira e o aproveitamento dos recursos florestais ficam em
segundo plano.
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3.3.4. Em segundo plano ficam igualmente as outras modalidades de aproveitamento económico das florestas. Quer isto
dizer que as actividades turı́sticas e recreativas que a floresta
pode proporcionar, importantes do ponto de vista do emprego,
não merecem uma referência especı́fica.
3.3.5. A Comissão está a preparar uma comunicação sobre
as indústrias da União Europeia baseadas na floresta e sobre a
melhoria da sua competitividade. O tema é de grande actualidade e interesse. Em princı́pio, os crescentes recursos de madeira
das florestas europeias oferecem a possibilidade de aumentar
a capacidade daquelas indústrias. O aumento do grau de
transformação da matéria-prima e o desenvolvimento de
novos produtos poderia proporcionar um notável aumento do
valor acrescentado para as empresas do sector. Por outro lado,
a ı́ntima dependência dos mercados que afecta as indústrias
florestais e a globalização dos mesmos colocam tanto os
decisores do sector como os produtores perante uma situação
nova.
3.3.6. Como já foi referido, a importância económica do
sector florestal para a União Europeia aumentou com a adesão
da Áustria, Finlândia e Suécia. A gestão florestal e a indústria
baseada na floresta deverão ser objecto de uma visão de
conjunto. A preservação da competitividade das indústrias
florestais reveste-se de importância fundamental para a economia em geral e para o emprego.

3.4. Reforma da Agenda 2000
3.4.1. A proposta da Comissão relativa à polı́tica de
desenvolvimento rural no âmbito da Agenda 2000 constitui a
pedra angular da estratégia para as medidas florestais. O
regulamento relativo ao desenvolvimento rural foi adoptado
na Primavera de 1999. Abrange medidas de apoio às zonas
rurais, tendo como pontos centrais o desenvolvimento social
e económico na globalidade, o emprego, o ambiente e o
desenvolvimento sustentável. O regulamento relativo à gestão
florestal deve ser entendido como fazendo parte deste conjunto.
3.4.2. O regulamento relativo ao desenvolvimento rural
abrange a continuação das acções comunitárias existentes,
bem como uma vasta gama de acções tendentes a incentivar a
gestão sustentável das florestas e a contribuir para a resolução
de problemas especı́ficos., tais como a biodiversidade, as
alterações climáticas ou a madeira como fonte de energia. O
melhoramento da qualidade do ambiente constitui um dos
elementos centrais das ajudas comunitárias.
Para atingir os objectivos do regulamento, a assistência técnica
tem que ser destinada principalmente aos grupos de pequenos
proprietários florestais e às autarquias locais em vastas áreas, e
tem que ser gerida de modo uniforme. Quando se tem em
conta o significado económico das florestas, quer do ponto de
vista ecológico quer regional, uma das medidas existentes que
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se reveste de importância particular é a reflorestação contı́nua
nas zonas a determinar pelas regiões. Os custos da reflorestação, bem como o facto de os rendimentos dos investimentos só poderem ser recuperados a longo prazo, justificam a
criação de programas de apoio para o efeito.
3.4.3. A reforma prevê o aumento das medidas de apoio às
florestas. Prevê ainda uma maior margem de manobra para as
orientações nacionais, o que, tendo em conta o princı́pio de
subsidiariedade e as diversidades florestais entre as regiões,
constitui uma opção correcta. No âmbito das programações
nacionais de desenvolvimento rural, cada Estado-Membro
poderá definir as suas prioridades em função dos apoios
económicos. Embora em princı́pio a agricultura possa beneficiar de maiores apoios, estes estarão completamente dependentes da evolução dos financiamentos nacionais.
3.4.4. Com a reforma, aumenta o número dos beneficiários
potenciais, uma vez que é alargado o campo de aplicação
dos apoios comunitários à actividade agrı́cola. Beneficiários
poderão ser os proprietários de explorações agrı́colas, as
associações de proprietários e os municı́pios. Os municı́pios
constituem um importante grupo, pelo menos em Espanha,
Alemanha, França e Portugal.
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— distribuição e incidência ao nı́vel regional das acções
comunitárias,
— que objectivos foram atingidos.
3.4.8. A eficácia da utilização dos recursos comunitários
constitui um dos objectivos comuns da UE. Um acompanhamento rigoroso dos apoios florestais proporcionaria uma
maior possibilidade de avaliação dos resultados e de desenvolvimento de um sistema de apoio. O Comité das Regiões
considera importante que a polı́tica de apoio aos programas
florestais tenha em conta a funcionalidade dos mercados e
garanta uma polı́tica eficaz de concorrência nos mercados de
produtos florestais.
3.5. Ameaças às florestas
3.5.1. As medidas comunitárias são particularmente importantes na luta contra as ameaças às florestas. As mais graves
relacionam-se com a poluição atmosférica e os incêndios
florestais, que alastram a grandes áreas e ultrapassam as
fronteiras. Estas ameaças têm um considerável impacto negativo particularmente ao nı́vel local e regional. As medidas
nacionais, com os apoios previstos na reforma da Agenda
2000, revestem-se da maior importância. Tal diz respeito,
sobretudo, ao empenho em reduzir os fenómenos de poluição
atmosférica transfronteiriça. O Comité das Regiões considera
estes apoios extremamente importantes.

3.4.5. Além dos apoios previstos do FEOGA, o regulamento
relativo ao desenvolvimento rural prevê apoios do Fundo de
Desenvolvimento Regional e do Fundo Social para a agricultura. Os respectivos regulamentos foram adoptados em Junho
de 1999. O Fundo de Desenvolvimento Regional poderá
proporcionar apoios a investimentos na produção e a projectos
de infra-estruturas com incidência no emprego e no desenvolvimento económico. Por exemplo, a construção das ligações
rodoviárias necessárias a uma exploração viável dos recursos
florestais poderia beneficiar de apoios. O Fundo Social poderá
proporcionar apoios ao fomento da formação no sector
florestal.

3.5.2. As florestas desempenham um papel importante
no abrandamento da evolução das alterações climáticas. As
alterações climáticas são provocadas pelos gazes com efeito de
estufa, dos quais o principal é o dióxido de carbono. As
florestas têm uma função de armazenagem e retenção do
carbono. A retenção do carbono pode ser incrementada através
da protecção das florestas, do aumento da superfı́cie florestal e
da substituição dos combustı́veis fósseis por outras formas de
energia, tais como a madeira, bem como através da utilização
de produtos de madeira em vez de materiais com alto consumo
de energia.

3.4.6. Segundo dados disponı́veis, a gestão florestal beneficiou, no perı́odo de 1994-1999, de apoios da União Europeia
no valor de 2,5 mil milhões de euros. Estes apoios beneficiaram
particularmente o Sul da Europa, em especial a Espanha,
Alemanha, França e Irlanda. Metade dos apoios florestais da
UE foi para os programas de reflorestação de terras agrı́colas.
A outra metade contribuiu para o melhoramento da eficácia
da gestão florestal, o desenvolvimento da comercialização e
medidas ambientais, bem como a recuperação de florestas
danificadas por acidentes naturais.

3.6. A madeira como fonte de energia

3.4.7. Com a reforma da Agenda 2000, serão criadas novas
possibilidades de utilização dos recursos comunitários. Uma
das lacunas da estratégia florestal em projecto prende-se com
o facto de não existir uma avaliação global dos resultados das
acções comunitárias de apoio florestal. Do ponto de vista da
polı́tica de apoio seria crucial saber:
— total dos recursos comunitários destinados a acções no
sector florestal,

3.5.3. Ao assinar o protocolo de Quioto, a EU assumiu o
compromisso de diminuir as emissões de gazes com efeito de
estufa. A Comissão publicou um documento sobre a matéria
«Alterações climáticas — Para uma estratégia da UE pós-Quioto».

3.6.1. O aumento da utilização da madeira como fonte de
energia traduzir-se-ia numa redução das emissões de gazes das
centrais energéticas, no incremento da auto-suficiência na
produção de energia, na criação de condições favoráveis às
actividades empresariais, particularmente nas PME, o que
conduziria à criação de emprego. A recolha da madeira como
fonte de energia teria um impacto positivo na silvicultura em
termos económicos.
3.6.2. A polı́tica energética da UE pretende aumentar a
utilização de fontes de energia renováveis. Isto significa
igualmente um aumento da utilização da madeira na produção
de energia. A Comissão poderá promover a evolução tecnológica através de medidas de apoio à investigação e formação. Os
apoios dos fundos estruturais poderão fomentar a criação de
unidades de produção e de empresas do sector.
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3.7. Certificação florestal
3.7.1. A criação de um sistema de rotulagem ambiental
constitui actualmente o tema mais debatido no sector florestal.
A certificação florestal tem um lugar de destaque na comunicação da Comissão sobre a estratégia florestal. Esta certificação
consiste na verificação, por entidades terceiras imparciais, de
que as florestas em causa são geridas de modo sustentável.
Através desta certificação pretende-se informar o consumidor
de que a matéria-prima utilizada nos produtos adquiridos é
proveniente de fontes renováveis e sustentáveis.
3.7.2. Em comparação internacional, a gestão florestal
europeia tem um nı́vel bastante elevado. Particularmente na
década de 1990, os princı́pios de gestão e utilização sustentáveis deveriam ter sido devidamente integrados nos processos
de decisão sobre a polı́tica florestal e sobre o ordenamento
das florestas. A certificação florestal pode representar um
desenvolvimento positivo na gestão florestal e, deste modo,
fomentar o comércio de produtos derivados da madeira.
3.7.3. Existem dois sistemas alternativos para a certificação
das florestas europeias. O sistema PEFC, utilizado à escala
europeia, foi promovido pelos proprietários e pela indústria
do sector, enquanto o outro, mais antigo, o FSC, foi promovido
por organizações ambientais. Os proprietários europeus, na
generalidade, não aceitam a certificação FSC, porque, em sua
opinião, este sistema não é facilmente aplicável a pequenas
explorações florestais de carácter familiar. Todavia, o FSC já é
aplicado em algumas regiões europeias e encontra-se actualmente numa fase de desenvolvimento para ir ao encontro das
condições europeias.
3.7.4. Com o sistema PEFC pretende-se criar uma espécie
de sistema «chapéu-de-chuva» pan-europeu para os sistemas
de certificação nacionais. Deste modo garante-se que os
sistemas de cada paı́s sejam tidos em devida conta. Na
generalidade, o sistema PEFC tem tido uma boa aceitação.
Contudo, seria desejável a implicação das organizações ambientais no desenvolvimento do sistema.
3.7.5. A Comissão congratula-se com as iniciativas tomadas
no sentido da criação de um sistema pan-europeu de certificação. De acordo com a comunicação sobre a estratégia
florestal, a Comissão reserva-se o direito de considerar um
instrumento jurı́dico que estabeleça os requisitos essenciais
para as iniciativas de certificação e rotulagem voluntárias.
A certificação cabe exclusivamente aos intervenientes no
mercado.
3.7.6. O Comité das Regiões é de opinião que a certificação
florestal será um benefı́cio para a gestão florestal e para as
indústrias baseadas na floresta. A certificação será um veı́culo
eficaz de divulgação do bom nı́vel da gestão florestal europeia.
Os regimes de certificação florestal deverão ter em conta as
especificidades da gestão florestal europeia, tais como a
pequena dimensão das explorações, as diversidades regionais e
de tipos de florestas, o regime de propriedade e as diferentes
modalidades de exploração florestal. De certo modo, o debate
sobre a certificação florestal será provavelmente alargado para
abranger outros recursos naturais, e as experiências adquiridas
serão preciosas.

C 57/101

3.8. Viabilidade de um sistema europeu de informação florestal

3.8.1. O documento sobre a estratégia florestal faz referência à instituição de um sistema europeu de informação e
comunicação florestais (EFICS). O objectivo é a obtenção de
informações sobre os sectores florestais da UE. Através deste
sistema pretende-se criar uma base de dados da UE com
todas as informações de interesse sobre acções comunitárias
relacionadas com a actividade florestal, bem como informações
de base sobre programas e polı́ticas florestais, nacionais
ou subnacionais, dos Estados-Membros. Pretende-se ainda
proceder a uma recolha de informação e a uma análise da
futura evolução do sector florestal quanto ao comércio,
indústria, emprego e ambiente.

3.8.2. Os objectivos propostos são ambiciosos. De todos
os modos, torna-se premente a necessidade de informação,
seja do ponto de vista do estabelecimento de critérios e
indicadores europeus de gestão florestal, seja do seguimento
das ameaças às florestas, do desenvolvimento da certificação
ou da avaliação e acompanhamento das acções comunitárias.

3.8.3. O Comité das Regiões congratula-se com as medidas
destinadas a melhorar a obtenção de informação. Estas medidas
lançarão as bases para o desenvolvimento de um sistema de
comunicação que promova a cooperação no sector florestal
entre os diferentes actores, o que, simultaneamente, poderá
facilitar a divulgação de informação ao público em geral.

4. Conclusões

4.1.
O Comité das Regiões considera que a gestão florestal
deverá ter a sustentabilidade como princı́pio de base. Deste
modo, deverão ser tidas em conta as funções ecológica,
económica e social.

4.2.
O Comité das Regiões deseja salientar a importância e
as condições de actividade da gestão e da indústria florestais,
bem como a diversidade florestal entre as diferentes regiões.
Por isso, será importante ter em conta o princı́pio de subsidiariedade nos processos de decisão, ou seja, cada EstadoMembro elaborará a sua polı́tica florestal.

4.3.
O Comité das Regiões considera importante que, a par
das polı́ticas florestais nacionais, a UE elabore uma estratégia
florestal comum, uma vez que a dimensão florestal tem
tendência a adquirir uma maior importância no seio da UE.
Para a concretização de uma estratégia florestal, a Comissão
deverá aumentar o seu empenho no sector florestal e a
coordenação entre os diferentes actores através do reforço das
competências do Comité Permanente Florestal.
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4.4.
O Comité das Regiões constata com satisfação que a
estratégia florestal salienta a importância das florestas para o
desenvolvimento rural, a conservação da biodiversidade e para
a protecção do ambiente. A exploração económica das florestas
não teve o relevo que merece. De todos os modos, o
aproveitamento da madeira e de outros recursos de vastas
áreas florestais constitui a principal modalidade de exploração
das florestas e de outros recursos, uma vez que aquela
actividade é uma fonte de prosperidade económica e de
emprego na Europa. Na sua dimensão regional, as florestas
desempenham um papel economicamente importante nas
actividades turı́stica e recreativa.
A importância económica da exploração florestal também
deve reflectir-se no apoio da UE à investigação florestal.
Designadamente, as actividades futuras de I&D devem ter em
conta a «cadeia florestal da madeira», criada e realizada no
âmbito do programa FAIR.
4.5.
O crescente aproveitamento da madeira como fonte de
energia constitui um importante factor económico e de
promoção de emprego e contribui de modo positivo para a
redução das emissões de gases com efeito de estufa. A
Comissão pretende apoiar a evolução tecnológica, a investigação e a formação naquela modalidade.
4.6.
O Comité das Regiões considera importante que a
Comissão proceda a uma avaliação eficaz das acções florestais
comunitárias até agora empreendidas e do impacto que tiveram
nas regiões. Os objectivos das acções florestais no âmbito da
reforma da Agenda 2000 deverão merecer um acompanhamento rigoroso.
O Comité das Regiões considera que as intervenções previstas
a favor do sector florestal devem ser concebidas numa óptica
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restritiva com o cuidado de não criar distorções nas condições
de concorrência e de respeitar as forças do mercado. Neste
contexto, não deve esquecer-se que a gestão florestal nem
sempre pode ser avaliada por critérios económicos, uma vez
que há certas regiões de montanha e geomorfologicamente
sensı́veis, nas quais a função hidrogeológica mais importante
e insubstituı́vel da floresta é a da protecção do solo e das
regiões circunvizinhas contra a erosão, as avalanches e as
inundações.
4.7.
Tendo em conta o importante papel desempenhado
pela UE nos fóruns florestais internacionais, o Comité das
Regiões considera importante que a UE envide todos os
esforços para que a gestão florestal global atinja o elevado
nı́vel de sustentabilidade europeu.
4.8.
O Comité das Regiões apoia o desenvolvimento de
sistemas voluntários de certificação florestal, uma vez que estes
podem atestar o bom nı́vel da gestão florestal europeia e
fomentar o comércio de produtos de madeira e a competitividade. Os sistemas de certificação florestal deverão ter em conta
a pequena dimensão das explorações florestais, as diversidades
regionais e os diferentes tipos de floresta, o regime de
propriedade e as modalidades de exploração. O Comité das
Regiões salienta que a Comissão, nos seus esforços para uma
harmonização dos sistemas de certificação, deverá recordar
que aqueles sistemas são instrumentos voluntários voltados
para o mercado, cujos actores são os produtores, a indústria e
os consumidores.
4.9.
O Comité das Regiões salienta ainda que o sistema
europeu de informação e comunicação florestais (EFICS) deve
abranger de modo harmonizado o conjunto do sector florestal
europeu. Deste modo, serão igualmente criadas as condições
necessárias para a informação e a comunicação na generalidade.

Bruxelas, 18 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER
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Resolução do Comité das Regiões sobre «A próxima Conferência Intergovernamental (CIG)»
(2000/C 57/17)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de Colónia que confirmam a sua intenção de
convocar uma Conferência Intergovernamental a fim de resolver as questões institucionais que, tendo
ficado pendentes em Amesterdão, deverão ser solucionadas antes do alargamento;
Tendo em conta a decisão dos Conselhos Europeus de Colónia e de Tampere de elaborar uma Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia;
Tendo em conta as declarações do Presidente da Comissão Europeia, Romano Prodi, segundo o qual a
conferência a iniciar no Conselho Europeu de Helsı́nquia deverá alargar os seus objectivos;
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 15 de Setembro de 1999 sobre os Aspectos
Institucionais do Alargamento «O Poder Local e Regional no Centro da Europa» ();
Tendo em conta o relatório do grupo de peritos da Comissão Europeia presidido por Jean-Luc Dehaene;
Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu de 18 de Novembro de 1999 sobre a preparação da
reforma dos Tratados e a próxima Conferência Intergovernamental;
Tendo em conta a contribuição da Comissão Europeia para a preparação da Conferência Intergovernamental adoptada em 10 de Novembro de 1999;
Considerando a dupla legitimidade democrática da União Europeia alicerçada tanto nos Estados como
nos povos,
Considerando o défice democrático actual que não deixará de aumentar após o alargamento,
Considerando que a adesão à União Europeia implica a adopção do princı́pio de subsidiariedade,
Considerando as consequências do alargamento para o Comité das Regiões,
adoptou, na 31.a reunião plenária de 17 e 18 de Novembro de 1999 (sessão de 18 de Novembro), por
unanimidade, a presente resolução.
O Comité das Regiões,

1. estima que a próxima reforma institucional terá como
objectivos fundamentais reforçar e democratizar as instituições europeias, pondo à sua disposição os instrumentos
adequados para responder aos desafios lançados pelo
alargamento,

2. considera, por conseguinte, que a Conferência Intergovernamental deverá alargar os seus objectivos, não se limitando às questões institucionais que ficaram pendentes em

(1) CdR 52/99 fin — JO C 374 de 23.12.1999, p. 15.

Amesterdão, nomeadamente a dimensão e a composição
da Comissão Europeia, a ponderação dos votos no Conselho e o alargamento das votações por maioria qualificada,

3. recorda o papel primordial desempenhado pelo Comité das
Regiões como embaixador junto dos cidadãos europeus,
contribuindo, desse modo, para enraizar a ideia europeia
no seu quotidiano e permitindo-lhes compreender as
intenções e os objectivos perseguidos pela União; e solicita
uma melhor repartição das competências entre os diferentes nı́veis de decisão europeus, nacionais e regionais/locais,

4. solicita à Comissão Europeia que tenha em conta as
reivindicações do CR quando da adopção da sua proposta
formal,
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5. pretende ser associado plenamente ao processo de negociação respeitante às próximas reformas institucionais e à
elaboração da Carta dos Direitos Fundamentais, que deverá
permitir a cada cidadão identificar a sua cidadania europeia
como portadora de novos direitos directos,

9. solicita uma redefinição quantitativa da composição do CR
com um máximo de 350 membros,

6. solicita que o papel das autarquias locais e regionais na
aplicação e respeito do princı́pio de subsidiariedade seja
inscrito no Tratado,

11. repete o pedido de que seja reconhecido ao CR o estatuto
de instituição,

7. solicita que o princı́pio da autonomia local seja inscrito no
Tratado,
8. apela à generalização do princı́pio de concertação com o
CR nos Conselhos informais,

10. reitera o pedido no sentido de ficar consagrada no Tratado
a obrigação de os seus membros possuı́rem um mandato
polı́tico que avalize a sua legitimidade,

12. solicita que ao CR seja reconhecido o direito de recorrer
ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias em caso
de desrespeito das suas prerrogativas,
13. encarrega o seu Presidente de remeter a presente resolução
à Comissão Europeia, ao Parlamento, ao Conselho, aos
governos dos Estados-Membros e aos parlamentos nacionais.

Bruxelas, 18 de Novembro de 1999.
O Presidente
do Comité das Regiões
Manfred DAMMEYER

