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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Conselho
relativa ao direito ao reagrupamento familiar» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40
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Página

— a «Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité
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originários de paı́ses terceiros» (Parecer de iniciativa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

18.7.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 204/1

II
(Actos preparatórios)

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

Parecer do Comité Económico e Social sobre o «Projecto de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera a Directiva 70/220/CEE do Conselho sobre as medidas a tomar contra a
poluição do ar pelas emissões provenientes dos veı́culos a motor»
(2000/C 204/01)
Em 13 de Março de 2000, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 95.o do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre o projecto
supramencionado.
A Secção do Mercado Único, Produção e Consumo, incumbida da preparação dos correspondentes
trabalhos, emitiu parecer em 3 de Maio de 2000 (Relator: Gafo Fernández).
Na 373.a reunião plenária, de 24 e 25 de Maio de 2000 (sessão de 24 de Maio), o Comité Económico e
Social adoptou, por unanimidade, o seguinte parecer.
1. Introdução

1.1.
Um dos requisitos introduzidos nos últimos anos com
vista a reduzir e controlar as emissões dos veı́culos automóveis
foi a instalação de Sistemas de Diagnóstico a Bordo (OBD),
que verificam, de forma continuada, se as emissões de um
veı́culo em funcionamento respeitam as normas estabelecidas
no momento da sua produção.

1.2.
Estes sistemas OBD passam a ser obrigatórios a partir
do ano 2000 (ou 2001, consoante os modelos) nos automóveis
de passageiros e nos veı́culos comerciais equipados com
motores de ignição comandada.

1.3.
A categoria de «ignição comandada» inclui os veı́culos,
em muitos casos de serviço público, que funcionam, total ou
parcialmente, com combustı́veis alternativos, como o Gás de
Petróleo Liquefeito (GPL) e o Gás Natural Comprimido (GNC).
De uma maneira geral, o impacto das emissões destes combustı́veis no ambiente é menor, pelo que podem ser considerados
mais ecológicos.

1.4.
Os actuais sistemas OBD colocam problemas de ordem
prática no que se refere à sua utilização em veı́culos que
utilizam GPL ou GNC. Se bem que existam sistemas OBD
homologados nos Estados Unidos, tais sistemas não foram
homologados na Europa e, além disso, não existem, de
momento, sistemas OBD que permitam efectuar com eficácia
a passagem correcta e imediata de um combustı́vel tradicional
como a gasolina para um combustı́vel alternativo como o GPL
ou o GNC.

1.5.
As directivas de harmonização comunitárias estabelecem habitualmente datas de aplicação diferentes para modelos
de veı́culos de desenho completamente novo (definidos juridicamente como «novos modelos») e para os modelos já
existentes (definidos juridicamente como «todos os modelos»),
definindo, de um modo geral, um perı́odo de aplicação das
normas mais curto para os primeiros («novos modelos»).

1.6.
O documento da Comissão refere, por último, que os
requisitos do Estado da Califórnia (EUA) não se aplicarão até
ao ano-modelo 2004. Todavia, a Comissão Europeia indica
que os novos modelos deverão cumprir tais requisitos a partir
de 2003, o que dificulta a disponibilização do sistema em
questão pelos fabricantes destes dispositivos e pelos fabricantes
de veı́culos automóveis em tão curto espaço de tempo.
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2. Observações na generalidade
2.1.
O Comité concorda com a alteração proposta pela
Comissão nas suas grandes linhas.
2.2.
No entanto, o Comité apela à Comissão, ao Parlamento
Europeu e ao Conselho que apliquem a esta directiva o
procedimento de urgência, a fim de criar um quadro claro e
preciso para a indústria automóvel, de modo a que esta possa
aplicar os referidos sistemas OBD para veı́culos com motores
de ignição que utilizem apenas ou parcialmente o GPL ou o
GNC.
2.3.
Este apelo deve-se à impossibilidade prática para a
indústria automóvel de implantar, nos prazos previstos no
documento da Comissão, os sistemas especiais OBD para
utilização com o GPL ou o GNC, pelas seguintes razões:
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motores que utilizem exclusiva ou parcialmente hidrocarbonetos gasosos, que são muito diferentes dos combustı́veis
lı́quidos. Seria oportuna uma reflexão semelhante para as
classes II e III da categoria N1 e para os veı́culos da categoria M1 de massa máxima superior a 2 500 kg.
2.3.3. A indústria começou recentemente a colocar no
mercado veı́culos que utilizam GPL ou GNC com um nı́vel
reduzido de emissões e que não podem incorporar sistemas
OBD num prazo tão reduzido.
2.3.4. O próprio exemplo do sistema a introduzir no estado
da Califórnia, onde a aplicação destes sistemas OBD está
prevista para 2004.
3. Observações na especialidade
3.1.

Alterar o ponto 8.1.2. do Anexo I da seguinte maneira:

2.3.1. A inclusão dos veı́culos que utilizam o GPL ou o
GNC não estava inicialmente prevista na Directiva 70/220/CE,
nem na sua revisão pela Directiva 98/69/CE, que estabeleceu
pela primeira vez a obrigatoriedade dos sistemas OBD; por
este motivo, a indústria automóvel não havia ainda iniciado os
estudos para o projecto e instalação dos mesmos.

Para os veı́culos da categoria M1 de massa máxima inferior a
2 500 kg e para os veı́culos da classe I da categoria N1 a
aplicação da directiva deve ser diferida de 2003 para 1 de
Janeiro de 2004 («novos modelos») e de 2006 para 1 de Janeiro
de 2007 («todos os modelos»).

2.3.2. A decisão adoptada pela Directiva 99/102/CE, a qual
alterou as especificações inicialmente previstas para o sistema
OBD, preconizou a aquisição de maior experiência na aplicação destes sistemas em motores que funcionem exclusivamente a gasolina antes de estender a sua aplicação a outros

Para os veı́culos da categoria M1 de massa máxima superior a
2 500 kg e para os veı́culos das classes II e III da categoria N1
a aplicação da directiva deve ser diferida de 2006 para 1 de
Janeiro de 2007 («novos modelos») e de 2007 para 1 de Janeiro
de 2008 («todos os modelos»).

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parecer do Comité Económico e Social sobre:
— a «Proposta de Directiva do Conselho que altera as Directivas 69/169/CEE e 92/12/CEE no que
respeita a restrições quantitativas temporárias relativamente às importações de cerveja na
Finlândia de paı́ses não Estados-Membros», e
— a «Proposta de Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n.o 918/83 do
Conselho no que respeita a uma derrogação temporária relativamente a direitos de importação
na Finlândia para a cerveja»
(2000/C 204/02)
Em 10 de Março de 2000, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 93.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre as propostas supramencionadas.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção do Mercado Único, Produção e
Consumo, que emitiu parecer em 3 de Maio de 2000, sendo relator C. Wilkinson.
Na 373.a reunião plenária de 24 e 25 de Maio de 2000 (sessão de 24 de Maio), o Comité Económico e
Social adoptou por 89 votos a favor, 1 voto contra e 2 abstenções o seguinte parecer.
1. Introdução

2. Observações

1.1.
Nos termos do Tratado de Adesão à União Europeia, a
Finlândia foi autorizada a restringir as quantidades de bebidas
alcoólicas e de produtos de tabaco que podem ser importadas
de outros Estados-Membros sem o pagamento do imposto
especial de consumo finlandês. No que respeita à importação
de cerveja, esse limite foi fixado em 15 litros por pessoa.
Simultaneamente, a Finlândia aumentou para 15 litros a
franquia aplicável às importações de cerveja proveniente de
paı́ses terceiros. Esta derrogação fora inicialmente concedida
até ao final de 1996, tendo sido posteriormente prolongada
até ao final de 2003. Com a concessão do prolongamento da
derrogação, a Finlândia foi solicitada a eliminar progressivamente as restrições, embora não tenha sido fixado prazo para
o efeito.

2.1.
O Comité lamenta que o governo finlandês tenha
considerado necessário pedir uma derrogação suplementar
respeitante à importação de cerveja procedente de paı́ses não
Estados-Membros da UE. Faz notar que, embora tal pedido
diga somente respeito ao comércio com paı́ses terceiros e à
cerveja, limita a escolha do consumidor finlandês. Assinala
também que qualquer afrouxamento das restrições respeitantes
à importação de cerveja no Mercado Único terá em princı́pio,
e de acordo com a regulamentação vigente, de ser compensada
com uma redução das restrições no comércio com paı́ses
terceiros.

1.2.
A Finlândia pediu recentemente autorização para
impor até 1 de Janeiro de 2006 uma restrição quantitativa de
6 litros por pessoa à cerveja importada de paı́ses terceiros. Na
origem deste pedido alega crescentes problemas de ordem
fiscal, económica, social, de saúde e ordem públicas causados
pelas importações de bebidas alcoólicas procedentes da Rússia
e da Estónia.
1.3.
Em consequência, a Comissão apresentou uma proposta de Directiva do Conselho relativa a restrições quantitativas às importações de cerveja, que visa alterar as Directivas
69/169/CEE e 92/12/CEE, bem como uma proposta de
Regulamento do Conselho respeitante a aspectos aduaneiros,
destinada a alterar o Regulamento (CEE) n.o 918/83 do Conselho.
1.4.
As importações de paı́ses terceiros regem-se pela
Directiva 69/169/CEE. Isto significa que bens tributáveis, cujo
valor não ultrapasse 175 euros, podem ser introduzidos no
território da UE sem pagamento de quaisquer impostos
adicionais. Tal corresponde a mais de 200 litros de cerveja a
preços russos ou estónios após impostos, mas menos de
50 litros de cerveja a preços finlandeses no consumidor. Em
consequência de tal medida, estima-se que actualmente a
Rússia e a Estónia abastecem cerca de 10 % do mercado
retalhista de cerveja finlandês.

2.2.
É evidente que a causa primordial das dificuldades que
a Finlândia enfrenta reside na diferença entre os seus preços
da cerveja no consumidor e os dos seus paı́ses vizinhos,
nomeadamente na Rússia, e, em menor escala, na Estónia. Os
diferentes nı́veis de vida também afectam os preços. Por outro
lado, existem disparidades significativas entre os preços da
cerveja (e os preços no consumidor de outras bebidas alcoólicas) em vigor na Finlândia e os praticados na maioria dos
Estados-Membros da UE, diferenças essas que se devem
quase exclusivamente às diferentes taxas do imposto sobre o
consumo especı́fico.
2.3.
O anexo ao presente projecto de parecer contém dados
elucidativos sobre as taxas do imposto sobre o consumo de
cerveja. Constata-se assim, por exemplo, que a taxa actualmente aplicada à cerveja na Finlândia (em termos de taxa
mı́nima) é praticamente 17 vezes a taxa aplicada em Espanha,
ou (no que se refere à segunda maior taxa) 44 % superior à que
vigora na Irlanda.
2.4.
É também evidente que (quando da adesão à UE) as
autoridades finlandesas solicitaram a derrogação respeitante à
quantidade de bebidas alcoólicas que podem ser importadas
de outros Estados-Membros sem o pagamento do imposto
especial de consumo finlandês devido à necessidade de alinharem as suas taxas de imposto com as taxas mais baixas vigentes
noutros paı́ses na União, bem como para alinharem a sua
polı́tica em matéria de álcool.
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2.5.
Nos 5 anos que decorreram desde a sua adesão à UE, a
Finlândia tem vindo a seguir uma polı́tica em matéria de álcool
um pouco mais liberal, mas só procedeu a uma redução das
taxas aplicáveis. Em 1998 houve uma redução de 20 % da taxa
que incide sobre o vinho, mas apenas para o vinho vendido
em lojas do Estado. Ademais, encontrando-se já praticamente
a meio do perı́odo de prolongamento da derrogação, ainda
não iniciou o processo de eliminação progressiva das restrições
nas aquisições intracomunitárias, conforme lhe fora requerido.
Os consumidores finlandeses continuam a não poder beneficiar plenamente do Mercado Único devido a esta dispensa de
um dos seus princı́pios fundamentais.
2.6.
Admite-se que cabe ao Governo da Finlândia fixar as
suas próprias taxas dos impostos sobre consumos especı́ficos,
mas o Comité espera que este evite recorrer a novos pedidos de
derrogação, procurando antes resolver os problemas causados
pelas extremamente elevadas taxas do imposto sobre o consumo. Lembra, aliás, que os produtores e comerciantes finlandeses apelaram recentemente a uma acção neste sentido.
2.7.
O Comité reconhece e deplora a situação na origem do
aumento dos problemas sociais na Finlândia, particularmente
na medida em que afectam a situação do emprego nas
suas regiões fronteiras, pelo que espera que esta derrogação
temporária lhe conceda tempo para resolver as dificuldades
que enfrenta.
2.8.
A questão dos problemas de saúde pública é melhor
resolvida através de medidas educativas da população, uma
vez que está sobejamente provado que elevadas taxas de
imposto não detêm as pessoas que abusam do álcool do seu
consumo, mas penalizam a grande maioria de consumidores
que bebem moderadamente.
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2.9.
O Regulamento proposto ajudará a clarificar o quadro
jurı́dico, pelo que merece o apoio do Comité.

3. Conclusões
3.1.
As derrogações criam precedentes sobejamente indesejáveis, susceptı́veis de serem seguidos por outros Estados. Mais
preocupante ainda é a mensagem em matéria de derrogações
que é transmitida aos paı́ses candidatos à adesão à UE. Não
obstante, perante as circunstâncias presentes, o Comité admite
ser conveniente apoiar a proposta da Comissão.
3.2.
O Comité constata com agrado que as propostas em
causa contêm um calendário exacto para que a Finlândia
cumpra a sua obrigação de pôr termo à actual derrogação
respeitante às quantidades de cerveja proveniente de outros
Estados-Membros que podem ser importadas na Finlândia.
3.3.
Por outro lado, recorda às autoridades finlandesas a
obrigação de afrouxarem este tipo de restrições no que se
refere a categorias concorrentes de bebidas alcoólicas, também
elas com elevadas taxas de imposto.
3.4.
Por fim, o Comité acolhe favoravelmente a confirmação de que a derrogação às regras do Mercado Único,
por afectarem as compras de bebidas alcoólicas tributadas,
procedentes de outros Estados-Membros, cesse no final de
2003.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social
Taxas do imposto sobre o consumo de cerveja
Em 1 de Abril de 2000 eram aplicadas à cerveja as seguintes taxas de imposto. São expressas em euros por cada
100 litros de álcool puro na cerveja com um teor de álcool de 5 % em volume.
Estados-Membros da UE
Áustria

363

Bélgica

428

Dinamarca

930

Finlândia

2 859

França

259

Alemanha

197

Grécia

292

Irlanda

1 987

Itália

350

Luxemburgo

198

Paı́ses Baixos

426

Portugal

281

Espanha

168

Suécia

1 681

Reino Unido

1 830

Outros paı́ses
Estónia

351

Rússia

52
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho,
Parlamento Europeu, Comité Económico e Social e Comité das Regiões “Para um novo
quadro das infra-estruturas das comunicações electrónicas e serviços conexos — Análise das
Comunicações — 1999”»
(2000/C 204/03)
Em 15 de Novembro de 1999, a Comissão Europeia decidiu, em conformidade com o artigo 262.o do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta
supramencionada.
A Secção de Transportes, Energia, Infra-estruturas e Sociedade da Informação, incumbida da preparação
dos correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 4 de Maio de 2000. Foi relator Lagerholm.
Na 373.a reunião plenária (sessão de 24 de Maio de 2000), o Comité Económico e Social adoptou por
94 votos a favor, 1 voto contra e 4 abstenções o seguinte parecer:
1. Introdução

1.1.
A Comissão Europeia tem vindo a criar, desde 1990,
um quadro regulamentar global para a liberalização do mercado das telecomunicações. Tal constituiu um factor vital para
a competitividade da UE à escala mundial. Uma indústria de
comunicações avançadas constitui um pré-requisito para a
transição da Europa para a sociedade da informação. Sem
comunicações eficientes e de alta qualidade, a indústria europeia e, em especial, as pequenas e médias empresas (PME) estão
em grande desvantagem face aos seus concorrentes à escala
mundial. A introdução e implantação dos novos serviços de
comunicações oferece a possibilidade de reduzir as disparidades regionais ao diminuir a importância da distância. A
concorrência mais acerada continuará a ter grande impacto no
desenvolvimento dos serviços de telecomunicações e no
conjunto da economia.

1.2.
A evolução tecnológica e do mercado no sector das
comunicações efectua-se a ritmo cada vez mais rápido. A
Internet está, em grande medida, a derrubar as tradicionais
estruturas do mercado. Os progressos nas tecnologias de
processamento, acesso e transmissão básica estão a reduzir os
custos e a aumentar a capacidade das infra-estruturas de
comunicações. As aplicações sem fios são cada vez mais
importantes em todos os segmentos do mercado. Por último,
o desenvolvimento das tecnologias no sector dos meios
de comunicação, nomeadamente a televisão digital, está a
proporcionar serviços transaccionais «a pedido» e novos serviços, como dados, Internet e comércio electrónico, aumentando a concorrência no sector convergente das comunicações.

2. A comunicação da Comissão

2.1.
A comunicação em apreço passa em revista o actual
quadro regulamentar das telecomunicações. Baseia-se essencialmente no Quinto Relatório sobre a aplicação do pacote

regulamentar das telecomunicações (1), nos resultados das
consultas sobre o Livro Verde sobre a convergência (2), nos
resultados da consulta sobre o Livro Verde relativo à polı́tica
de radiofrequências (3), nas conclusões do Relatório sobre o
desenvolvimento do mercado da televisão digital na UE (4) e
no Relatório sobre uma eventual entidade reguladora europeia.
2.2.
Enquanto o quadro legislativo vigente para a liberalização do mercado das telecomunicações foi essencialmente
concebido para gerir a transição para a concorrência, o novo
quadro regulamentar das infra-estruturas das comunicações e
serviços conexos procurará promover e apoiar um mercado
europeu aberto e concorrencial para os serviços de comunicações, beneficiar os cidadãos europeus e consolidar o mercado
interno.
2.3.
Para além da Directiva relativa à liberalização consolidada e simplificada (nos termos do artigo 86.o do Tratado), o
novo quadro regulamentar deverá abranger uma directivaquadro especı́fica do sector, quatro directivas especı́ficas,
respectivamente relativas ao licenciamento (incluindo licenças
para a utilização de recursos escassos), ao acesso e interligação,
ao serviço universal e à protecção dos dados no sector das
telecomunicações (todas elas ao abrigo do artigo 95.o do
Tratado), bem como medidas não vinculativas especı́ficas e
ainda o direito da concorrência.

(1) COM(1999) 537.
(2) «Livro Verde relativo à convergência dos sectores das telecomunicações, dos meios de comunicação social e das tecnologias da
informação e suas implicações na regulamentação — Para uma
abordagem centrada na sociedade da informação», COM(97) 623;
parecer do CES — JO C 214 de 10.7.1998.
(3) COM(1999) 538; ver também parecer do CES sobre o «Livro
Verde relativo à polı́tica de espectro de radiofrequências no
contexto das polı́ticas da Comunidade Europeia, como telecomunicações, radiodifusão, transportes e I&D», COM(98) 596 final —
JO C 169 de 16.6.1999.
(4) «Desenvolvimento do mercado da televisão digital na União
Europeia» — Relatório no contexto da directiva 95/47/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24.10.1995, relativa à
utilização de normas para a transmissão de sinais de televisão,
COM(1999) 540.
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2.4.
A directiva-quadro deverá definir objectivos polı́ticos
especı́ficos para os Estados-Membros, exigir-lhes que actuem
de acordo com os cinco princı́pios reguladores, garantir
direitos especı́ficos dos consumidores, assegurar um nı́vel de
interoperabilidade adequado, definir direitos, responsabilidades, poderes e processos de decisão das entidades reguladoras
nacionais (ERN), estabelecer regras para os novos Comité das
Comunicações e Grupo de Alto Nı́vel das Comunicações e
conter recomendações, orientações relativas às melhores práticas e códigos de conduta desenvolvidos pelos interessados,
bem como outras medidas complementares.

3.2.
O Comité acolhe com satisfação, em particular, o
compromisso de basear a evolução regulamentar proposta:

2.5.
O novo quadro abrangerá todas as infra-estruturas de
comunicações e serviços conexos. No seu âmbito:

— no maior peso da legislação da concorrência e na simplificação e redução da legislação sectorial especı́fica, acompanhados de recomendações, orientações e acordos intersectoriais. Além da necessidade de regulamentar o acesso
a recursos escassos, a regulamentação sectorial especı́fica
deverá ser aplicada apenas em domı́nios de pouca concorrência e só num perı́odo de transição;

— os serviços de transmissão pela Internet passarão a ser
tratados do mesmo modo que outros serviços de transmissão;
— os operadores serão licenciados através de autorizações
gerais em vez de autorizações individuais;
— serão estabelecidos princı́pios comuns para a regulamentação do acesso e da interligação em toda a infra-estrutura
de comunicações;
— um grupo de peritos garantirá que a polı́tica comunitária
no domı́nio do espectro de radiofrequências seja determinada por imperativos polı́ticos e não apenas técnicos;
— o acesso, a preços moderados, aos serviços de comunicações necessários para a participação na sociedade da
informação continuará a ser prioridade essencial;
— para além de financiarem o acesso público com o orçamento do Estado, os Estados-Membros manterão a possibilidade de instituir regimes de financiamento do serviço
universal;
— será reforçada a concorrência na linha de assinante;
— será empreendida uma acção regulamentar coerente a
nı́vel da UE que promova o desenvolvimento de uma
concorrência efectiva e a implantação de serviços paneuropeus; e
— será melhorada a cooperação entre a Comissão Europeia e
as ERN.
2.6.
A futura regulamentação deverá basear-se em objectivos polı́ticos claramente definidos, limitar-se ao mı́nimo
necessário, reforçar a segurança jurı́dica, ser tecnologicamente
neutra e aplicada tão próximo quanto possı́vel das actividades
que abrange.

3. Observações na generalidade
3.1.
O Comité Económico e Social apoia a comunicação da
Comissão, na generalidade.

— na promoção e apoio de um mercado europeu aberto e
concorrencial;

— na consolidação do mercado interno;

— na neutralidade tecnológica, sem medidas especı́ficas à
Internet. Uma regulamentação tecnologicamente neutra
não deverá conduzir a uma maior regulamentação de
novos serviços, mas antes ao recuo da regulamentação
especı́fica existente dos serviços tradicionais.

3.3.
No processo de desenvolvimento das suas posições de
pormenor, a Comissão deverá ter em mente a prioridade destes
princı́pios. Dever-se-á igualmente garantir que a aplicação das
propostas não se desenrole ao ritmo dos Estados-Membros
mais lentos, mas sim através da substituição da regulamentação
sectorial especı́fica por uma legislação geral para a concorrência nos vários mercados (no plano geográfico e dos serviços),
com o advento da concorrência. Isto poderá constituir um
problema com o alargamento da UE. O alargamento poderá
igualmente tornar necessário o apoio a alguns dos novos
paı́ses aderentes.

3.4.
A transição de uma regulamentação sectorial especı́fica
para uma legislação geral da concorrência é muitas vezes
debatida com base em cláusulas de caducidade e diferimento.
A utilização de tais técnicas regulamentares requer, todavia, a
aplicação de critérios. Estes deveriam ser em pequeno número
e definidos o mais brevemente possı́vel.

3.5.
O Comité salienta a natureza global dos mercados
convergentes das comunicações. O quadro regulamentar europeu proposto não pode ser visto isoladamente. Torna-se crucial
manter e fomentar a competitividade dos actores europeus.
Poderá surgir o risco de a regulação regional conduzir ao
isolamento do mercado regional europeu em relação ao
mercado global, particularmente se se permitir que a regulação
extensiva refreie a actuação das forças do mercado. Assim, o
Comité insta com a Comissão para ter em conta o impacto de
todas as medidas na competitividade global da indústria
europeia.
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3.6.
Todavia, o Comité desejaria frisar a importância de a
Comissão não limitar a sua atenção às consequências positivas
de um aumento da concorrência actualmente e no futuro. Não
se poderá excluir a priori a hipótese de a drástica evolução
da infra-estrutura de comunicações electrónicas e serviços
conexos, em algumas áreas, poder constituir um risco para a
saúde pública e o ambiente. A comunicação não faz qualquer
referência a tais riscos — talvez em razão dos seus objectivos
— mas o Comité insiste em que a Comissão acompanhe de
perto o impacto na saúde e no ambiente.

4. Observações na especialidade

4.1. Licenciamento e autorizações
4.1.1. O Comité concorda que se torna necessária uma
harmonização das condições de licenciamento tanto no plano
formal como prático. O sistema deveria basear-se em autorizações gerais, excepto no respeitante ao acesso às frequências
e aos números. Deste modo, a harmonização não deveria
implicar um regime regulamentar mais pesado nos mercados
em que, por exemplo, as autorizações gerais não requerem
qualquer registo prévio.
4.1.2. A Comissão propõe incluir os serviços de comunicações através da Internet no sistema de autorização. Regra
geral, deverá prevalecer a neutralidade tecnológica. Deste
modo, os serviços de comunicação que utilizam a Internet
como plataforma técnica não deveriam ser sujeitos a regras
especiais. O Comité entende, todavia, que as novas tecnologias,
em particular nas suas fases de arranque, não deveriam ser
regulamentadas durante um perı́odo o mais longo possı́vel,
sem prejuı́zo do respeito da neutralidade técnica requerida.
Todavia, isso só será aceitável se se tiverem em conta os
requisitos fundamentais de protecção do consumidor.
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sistemático nos Estados-Membros. O desenvolvimento de
opções alternativas de acesso precisa de ser acompanhado de
muito perto e as recomendações às ERN sobre acesso deverão
excluir intervenções reguladoras sempre que existam formas
alternativas de acesso.

4.3. Gestão do espectro de radiofrequências (1)

4.3.1. A utilização do espectro de radiofrequências reveste-se de uma importância crescente para os sistemas de telecomunicações. A única forma de resolver o problema da disponibilidade de bandas de frequência é o recurso à tecnologia moderna
para aumentar a eficiência da utilização do espectro de
radiofrequências para todos os utilizadores, e não só no sector
das telecomunicações. Para o Comité, as polı́ticas relativas
ao espectro têm de ser integradas entre sectores, como
radiodifusão, telecomunicações, radiolocalização e usos militares. Ter-se-ão de melhorar os métodos de viabilizar a partilha
da mesma banda do espectro por vários utilizadores e serviços.

4.3.2. Uma forma de melhorar a eficiência do espectro
consiste na harmonização da atribuição ao nı́vel internacional,
o que se reveste de particular importância em regiões de
muitas fronteiras nacionais, como acontece na Europa.

4.3.3. Para o Comité, a tarifação do espectro é um instrumento aceitável para a utilização eficiente do espectro desde
que os preços sejam moderados não prejudiquem a disseminação dos sistemas e criem igualdade de condições de concorrência para todos os actores presentes no mercado, operadores de telecomunicações, bem como radiodifusores.

4.3.4. O Comité associa-se à posição da Comissão de que
os Estados-Membros devem ser incentivados a utilizar o
rendimento proveniente das taxas, das tarifas e dos leilões à
utilização de radiofrequências para melhorar a eficiência da
utilização do espectro.

4.2. Acesso e interligação
4.2.1. Na opinião do Comité, a intervenção regulamentar
só se justifica para colmatar falhas do mercado em proporcionar uma concorrência de infra-estruturas eficaz e sã. No caso
de falha do mercado, a resposta regulamentar deverá ser
especı́fica para o problema, adequada e transitória.
4.2.2. Caso se torne necessário tomar medidas de curto
prazo de regulamentação das condições de acesso (tal como
no caso da oferta separada da linha de assinante), deve-se dar
prioridade a acordos entre empresas. Se isso não for viável, a
abordagem de tarifação da oferta separada de acesso deverá
criar incentivos para investimentos em infra-estruturas (por
exemplo, impondo limites de prazo aos mecanismos de
determinação dos custos) e deverá ser aplicada de modo

4.4. Serviço universal

4.4.1. O serviço universal tal como actualmente é definido
na legislação comunitária inclui a oferta de telefonia vocal, fax
e transmissão de dados em banda vocal através de modem (ou
seja, acesso à Internet). Os utilizadores devem ter acesso, num

(1) Ver parecer do CES sobre Livro Verde relativo à polı́tica de espectro
de radiofrequências no contexto das polı́ticas da Comunidade
Europeia, como telecomunicações, radiodifusão, transportes e
I&D (COM(98) 596 final; JO C 169 de 16.6.1999.
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local fixo, a chamadas internacionais e nacionais, bem como a
serviços de emergência (através de números nacionais ou do
número europeu de emergência — 112). A definição abrange
ainda a oferta de assistência pelo operador, serviços de listas,
postos públicos para chamadas pagas e instalações especiais
para clientes com deficiência ou com necessidades sociais
especiais.

4.4.2. O actual quadro regulamentar exige que as ERN
obriguem os operadores de rede a assegurarem a todos o
conjunto mı́nimo de serviços com qualidade especificada
acima referidos, independentemente da localização geográfica,
a preços acessı́veis.

4.4.3. A desregulamentação do sector das telecomunicações, acompanhada da evolução tecnológica, traduziu-se em
enormes vantagens para a maior parte dos consumidores sob
a forma de serviços mais fiáveis, de maior qualidade e menos
onerosos. A variedade dos serviços continua a aumentar. Está
a espalhar-se a oferta comercial de novas redes de banda larga,
o que possibilita um acesso mais rápido à Internet, tornando
mais atraentes os serviços da sociedade da informação existentes e poderá proporcionar novos serviços que requerem grande
largura de banda, tais como o vı́deo a pedido. A disponibilidade
de serviços de banda larga constituirá um factor-chave para
garantir à UE a transição para a sociedade da informação.
Pode-se chegar a defender que a definição e âmbito do serviço
universal devem ser alargados de modo a incluir, por exemplo,
os serviços de banda larga.

4.4.4. No respeitante à extensão do âmbito das obrigações
de serviço universal, o Comité baseia-se na comunicação da
Comissão de 1996. Com efeito, esta identifica os critérios
essenciais para a extensão do âmbito do serviço universal —
«uma análise da procura e da disponibilidade do serviço em
causa baseado no mercado e uma avaliação polı́tica da sua
utilidade social e económica». O CES considera que estes
critérios continuam a ser válidos.
4.4.4.1. Todavia, o Comité associa-se à posição da Comissão, que pretende manter, nesta fase a definição e o âmbito
actual do serviço universal na medida em que se propõe
«definir critérios tendo em vista a sua possı́vel extensão na
legislação comunitária, bem como mecanismos de revisões
periódicas em razão da natureza dinâmica e evolutiva» deste
conceito.
4.4.4.2. Tendo em mente as conclusões da Cimeira de
Lisboa e, em particular, o capı́tulo sobre «Uma sociedade da
informação para todos» do parecer do CES sobre «Emprego,
reforma económica e coesão social — Rumo à Europa da
inovação e do conhecimento» (CES 1053/1999) que foca até
que ponto a explosão da sociedade da informação e da nova
economia com ela relacionada pode gerar exclusão social, o
Comité espera que a Comissão defina o mais brevemente
possı́vel os critérios que vão reger uma definição legal alargada
do serviço universal. Isto torna-se crucial para manter a
coerência com as orientações adoptadas no Conselho Europeu
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de Lisboa e para garantir uma «sociedade da informação para
todos», bem como para reduzir ao mı́nimo os riscos de
exclusão social e reforçar a coesão social, em conformidade
com o artigo 2.o do Tratado que institui a Comunidade
Europeia.

4.4.5. O actual quadro regulamentar exige que as ERN
obriguem os operadores de rede a assegurar um conjunto
mı́nimo de serviços com determinada qualidade para todos,
independentemente da sua localização geográfica, a preços
acessı́veis. Assim, oferece à ERN a possibilidade de criar um
fundo para o serviço universal de modo a garantir a equidade
entre os diferentes operadores.
4.4.5.1. O Comité aprova este princı́pio. Com efeito, já o
havia sugerido no seu parecer (COM(95) 73 final) sobre a
comunicação da Comissão «O serviço universal das telecomunicações na perspectiva de um ambiente plenamente liberalizado». Neste parecer, o CES assinala: «todos os fornecedores de
serviços de telecomunicações devem contribuir — segundo
uma repartição equitativa e adequada — para o conjunto
deste serviço, inclusive no plano financeiro». Assim, com a
preocupação da equidade tanto para os consumidores como
para os diferentes operadores, o Comité é a favor de um
financiamento do serviço universal pelo conjunto dos operadores.

4.4.6.
Não obstante a evolução tecnológica e, eventualmente, do ambiente, não se poderá reconsiderar este princı́pio
sem correr o risco de aceitar que vastas áreas de cobertura
geográfica do espaço europeu sejam excluı́das dos progressos
tecnológicos. Isso equivaleria, de facto, a recusar a uma parte
dos cidadãos europeus o acesso legı́timo às novas tecnologias
da informação e, simultaneamente, aos empregos delas resultantes (teletrabalho, etc.), criando desse modo uma efectiva
desigualdade de tratamento.

4.4.7. O facto de o Comité não considerar sensato alargar,
agora, o âmbito do serviço universal aos serviços de banda
larga, quando se aguarda que a Comissão proponha critérios
para a possı́vel extensão desse mesmo serviço universal, não
significa que não visse com bons olhos que os Estados-Membros e a Comunidade tomassem iniciativas para acelerar
a disseminação dos serviços de banda larga.

4.4.8. Embora para o Comité se deva aplicar o princı́pio da
subsidiariedade ao financiamento de serviços universais e
do «acesso público» a comunicações electrónicas, desejaria
salientar que a competitividade da UE está dependente de um
esforço constante no sentido de melhorar a qualidade e reduzir
os preços neste sector. Assim, os Estados-Membros deveriam
procurar os meios mais eficientes e com o menor efeito de
distorção da concorrência em relação ao fornecimento e ou
financiamento dos serviços universal e de «acesso público». Na
opinião do Comité, a adjudicação mediante concurso público
deveria ser a primeira possibilidade a considerar.
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4.4.9. Neste contexto, o Comité desejaria igualmente frisar
que, por outros motivos, poderão tornar-se necessárias iniciativas de polı́tica comunitárias ou nacionais para promover a
sociedade da informação. Tais iniciativas deverão prestar uma
especial atenção à muitı́ssimo importante questão da formação
dos utilizadores, de modo a evitar a criação de um fosso entre
os «ricos» e os «pobres» da informação.
4.4.10. Na sua Declaração de Oulu (1), a Secção de Transportes, Energia, Infra-estruturas e Sociedade da Informação
instava com a Comissão para incluir mais actividades relacionadas com a sociedade da informação entre as áreas abrangidas
pelos Fundos Estruturais, particularmente o Fundo Social
Europeu, compreendendo a formação e a integração de pessoas
das categorias sociais «excluı́das».

4.5. Os interesses dos utilizadores e consumidores
4.5.1. No capı́tulo da comunicação que trata da protecção
e informação dos consumidores, a Comissão frisa, entre outras
coisas, as seguintes propostas:
— manter as obrigações existentes no que se refere aos
processos de tratamento das queixas e de resolução dos
litı́gios, bem como à qualidade do serviço e a estudar a
eventual necessidade de mais medidas;
— exigir que os fornecedores publiquem informações para os
seus clientes sobre a qualidade do serviço;
— aumentar a transparência das informações, inclusivamente
sobre as tarifas e a qualidade, fornecidas aos consumidores;
— actualizar e clarificar a Directiva relativa à Protecção dos
Dados nas Telecomunicações para tomar em conta a
evolução tecnológica e garantir a sua adequação a um
mercado convergente.
4.5.2. O Comité aprova estas propostas. Parece evidente
que os interesses dos utilizadores e consumidores são, em
geral, tidos em melhor conta através da concorrência num
mercado aberto — e que é do interesse de todos os operadores
de telecomunicações concorrentes em matéria de preços
garantir que os clientes, actuais ou potenciais, disponham de
toda a informação sobre os preços e a qualidade. A transparência dos custos e das várias componentes dos preços é essencial.
Assim, as autoridades actualmente responsáveis, nos Estados-Membros, pelo controlo, ao abrigo da legislação de protecção
do consumidor, do rigor e da veracidade da informação
fornecida aos consumidores, devem igualmente ser incumbidas
da adequada e contı́nua monitorização da informação do
consumidor no sector das telecomunicações.

(1) CES 829/1999, anexo iii à acta da 11.a reunião da Secção de
Transportes, Energia, Infra-estruturas e Sociedade da Informação,
de 6 e 7 de Setembro de 1999, realizada em Oulu, Finlândia
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4.5.3. À luz do drástico ritmo das mutações no sector das
telecomunicações, com o aparecimento constante de novos
serviços e, em muitos mercados, de muitos novos operadores,
muitos clientes sentem uma natural confusão e insegurança. O
êxito do desenvolvimento encontra-se ligado ao sentimento de
confiança da parte do consumidor. Assim, o Comité pensa
que se justifica, neste momento, impor aos operadores de
telecomunicações exigências especiais no respeitante à informação do consumidor. O Comité considera ainda benéfica a
existência de processos simples e económicos de tratamento
de queixas e resolução de litı́gios para os utilizadores e
consumidores, para além do recurso aos tribunais nacionais, e
encoraja a utilização do «formulário de queixas do consumidor
europeu» da Comissão.
4.5.4. O Comité concorda com a Comissão que Directiva
relativa à Protecção dos Dados nas Telecomunicações (PDT) se
encontra desactualizada devido aos avanços tecnológicos e
necessita de uma revisão. Neste contexto, dever-se-ia estudar a
hipótese de as exigências relativas à protecção dos dados
dispostas nesta directiva poderem ser salvaguardadas através de
uma alteração da directiva «guarda-chuva» (umbrella directive)
relativa à protecção dos dados na UE, em vez de se actualizar
a Directiva PDT. Esta solução seria mais coerente com a
tendência de reduzir a legislação especificamente aplicável a
cada sector, e com as condições criadas pela convergência no
sector das comunicações. Todavia, tal não pode de modo
nenhum levar a actualização da protecção dos dados no sector
de telecomunicações.

4.6. Numeração e atribuição de nomes e endereços
4.6.1. O quadro regulamentar deve incentivar inovações
nos novos serviços. Na opinião do Comité, a proposta de
estudar a eventual obrigatoriedade da interoperabilidade das
bases de dados de redes inteligentes (RI), para facilitar a oferta
de serviços pan-europeus pode ser incompatı́vel com o
princı́pio da neutralidade tecnológica e, assim, deve ser
reexaminada.
4.6.2. Se, num caso particular, se reconhecer a necessidade
de uma intervenção regulamentar, a entidade reguladora deve
simplesmente especificar os requisitos e deixar à indústria a
tarefa de encontrar a melhor tecnologia ao melhor preço para
os satisfazer.

4.7. Questões especı́ficas da concorrência
4.7.1. A Comissão procura conter os fortes argumentos
a favor do recurso a uma regulamentação mais geral da
concorrência em vez de uma regulamentação sectorial com a
proposta de utilizar o conceito de «posição dominante» como
o critério mais adequado para determinadas obrigações ex-ante especı́ficas do sector (satisfazer requisitos razoáveis no
respeitante ao acesso, orientação para os custos e a não-discriminação). O Comité não está convicto das vantagens
desta abordagem.
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4.7.2. A introdução de mais um conceito de «posição
dominante» sem retirar o conceito de «poder de mercado
significativo», infringe o princı́pio da restrição da regulamentação ao mı́nimo necessário.

4.7.3. O recurso aos critérios da legislação da concorrência
para a posição dominante com o objectivo de impor uma
regulamentação ex-ante, não constitui um passo em frente para
uma aplicação mais vigorosa dos princı́pios da legislação da
concorrência. Pelo contrário, o Comité considera que a
adopção desta abordagem prolongará o perı́odo de transição
para a plena aplicação da legislação da concorrência e poderá,
na realidade, mesmo impedir a acção da legislação da concorrência no sector.

4.7.4. Esta contradição entre os objectivos declarados da
revisão e o efeito que as propostas teriam na prática parece ser
o resultado de uma confusão entre a aplicação da legislação da
concorrência no sector e a utilização inadequada de certos
termos da legislação da concorrência para criar nova regulamentação. Segundo a legislação da concorrência, a verificação
da existência de posição dominante, por si própria, não é
problemática; o não cumprimento da legislação da concorrência só surge quando se verifica um abuso da posição dominante. A legislação da concorrência constitui um instrumento
ex-post e não ex-ante; a sua grande vantagem reside nas
penalidades efectivas e substanciais ligadas ao não cumprimento. Impor obrigações ex-ante a empresas que se verifica
disporem de posição dominante não é aplicar a legislação da
concorrência. É regulamentação disfarçada com outro nome.

4.7.5. Deve-se aplicar regulamentação ex-ante apenas
quando não existe uma concorrência efectiva. Para que tal
suceda, torna-se necessário examinar cada caso a fim de
determinar se será necessária uma intervenção administrativa
para substituir os mecanismos inerentes ao mercado; assim,
deve-se proceder a uma análise rigorosa de cada mercado
pertinente. Assim se confirmará se o nı́vel de concorrência é
inaceitável ou não para as autoridades e, se o for e tal resultar
de uma falha do mercado ou de um abuso por parte dos
actores, poderá justificar-se uma regulação administrativa dos
operadores do mercado.

4.8. Questões institucionais

4.8.1. O Comité apoia uma maior cooperação entre a
Comissão e as ERN e, nesta óptica, apoia a proposta de
constituição de um Grupo de Alto Nı́vel das Comunicações,
formado por representantes das entidades reguladoras nacionais e da Comissão. O processo de decisão deste grupo tem de
ser inteiramente transparente.
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4.8.2. O aumento da cooperação entre a Comissão e as
entidades nacionais deveria ser suficiente para garantir uma
aplicação mais coerente da legislação das telecomunicações na
UE. Por isso, o Comité apoia a decisão da Comissão de não
propor a criação de uma entidade reguladora europeia.

4.8.3. Como forma de apoio à melhoria generalizada da
eficiência da utilização do espectro de radiofrequências, as
polı́ticas governamentais relativas ao espectro deverão tornar-se mais flexı́veis e mais abertas à inovação. O Comité acolhe
com satisfação a proposta de criação do Grupo de Peritos para
a Polı́tica do Espectro de Radiofrequências, no qual se poderão
debater os meios mais adequados para atingir tal objectivo.

4.9. Regras não vinculativas e auto-regulação

4.9.1. A comunicação da Comissão apresenta o novo
quadro regulamentar, constituı́do de três componentes: legislação sectorial vinculativa composta por uma directiva-quadro
juntamente com quatro directivas especı́ficas, medidas sectoriais conexas não vinculativas e a legislação geral da concorrência. O Comité reconhece a crescente necessidade de acções
com alvos bem precisos, mas não legislativas e apoia o maior
recurso a acordos sectoriais e memorandos de entendimento.
Outras medidas (formalmente) não vinculativas tais como
recomendações e orientações da Comissão e das ERN, devem
ser utilizadas com grande precaução, uma vez que, na prática,
podem tornar-se tão vinculativas como as directivas formais,
mas sem passarem por processos de controlo democráticos. É
necessário proceder a uma maior harmonização do regime
regulamentar pan-europeu e estabelecer processos rápidos e
flexı́veis de garantir a aplicação consistente da legislação
comunitária na UE. A ausência de harmonização constitui
uma preocupação para todos os actores fundamentais do
mercado de telecomunicações: operadores de telecomunicações, fornecedores de serviços, fabricantes, etc. Todos os
actores do sector têm, por isso, um interesse genuı́no na
harmonização.

4.9.1.1. O Comité crê que os códigos de conduta não
vinculativos poderão constituir um instrumento útil ao nı́vel
europeu e dos Estados-Membros após a entrada em aplicação
da legislação vinculativa. Esses códigos poderão ser utilizados
como um método flexı́vel e rápido de regulação, mas, para
garantir a certeza jurı́dica e a clareza, têm de basear-se em
normas vinculativas. A fim de assegurar uma abordagem
regulamentar coerente na União Europeia, embora permitindo
ajustamentos nacionais, poder-se-á recorrer a códigos não
vinculativos para ilustrar a correcta aplicação das normas.
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4.9.1.2. Todavia, será importante estar ciente do risco de
os códigos não vinculativos, sob a forma de recomendações e
orientações da Comissão poderem prejudicar a participação
do Parlamento Europeu e dos Estados-Membros no processo
legislativo. Especialmente no caso de um aumento da utilização
de instrumentos não vinculativos, tais como recomendações
da Comissão, deve-se ter o cuidado de garantir a transparência
bastante e a compatibilidade do processo de decisão, a inclusão
dos Estados-Membros desde o inı́cio, no processo de decisão
e, sobretudo, a consulta adequada da indústria e de outros
actores do sector, tais como utilizadores e representantes dos
trabalhadores.
4.9.1.3. Além disso, o recurso aos códigos de conduta não
deve abrir o caminho a que os Estados-Membros ou as ERN
descuidem a reintrodução de regulamentação sectorial. Deve
haver equilı́brio entre a flexibilidade, por um lado, e a certeza
jurı́dica e a clareza por outro deverá atingir um equilı́brio com
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a segurança e clareza legais. Assim, qualquer novo instrumento
de flexibilidade terá de ser acompanhado de orientações
rigorosas e de princı́pios claros a fim de assegurar uma
abordagem coerente em toda a UE e evitar decisões arbitrárias.
4.9.2. Para o Comité, a «auto-regulação» oferece o potencial
de ajudar o sector de telecomunicações na Europa a efectuar a
transição de um sector de ex-monopólio regulamentado para
uma indústria verdadeiramente competitiva sujeita às leis
normais da concorrência comercial. A negociação, aplicação e
cumprimento das regras pelo próprio sector traduzir-seão
num recurso reduzido ou inexistente a meios reguladores que
não sejam a aplicação da legislação normal da concorrência. A
aplicação de tais regras em toda a UE poderia traduzir-se, igualmente, em avanços consideráveis em matéria de
harmonização. É evidente que a representação adequada dos
utilizadores é essencial quando da elaboração pelo sector dos
seus mecanismos de auto-regulação.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parecer Do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo à interoperabilidade do sistema ferroviário transeuropeu convencional»
(2000/C 204/04)
Em 17 de Fevereiro de 2000, o Conselho, em conformidade com o disposto no art. 156.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, decidiu consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta
supramencionada.
A Secção de Transportes, Energia, Infra-estruturas e Sociedade da Informação, encarregada de preparar os
trabalhos sobre o assunto, emitiu, em 4 de Maio de 2000, parecer, de que foi relator G. Vinay.
Na 373.o reunião plenária (sessão de 24 de Maio de 2000), o Comité Económico e Social adoptou, por
102 votos a favor e 1 abstenção, o presente parecer.
1. As propostas da Comissão
1.1.
A proposta de directiva em apreço tem como finalidade
principal realizar um mercado único dos serviços ferroviários,
tal como previsto no Tratado, e propõe-se atingir fundamentalmente três objectivos:

— a adopção de um programa de trabalho organizado de
acordo com uma escala de prioridades;

— uma atenção especı́fica à análise económica do impacto
das novas regras e à procura de soluções economicamente
eficientes.

— Tornar mais eficiente, sob o aspecto organizativo, o
transporte de mercadorias e passageiros em linhas pertencentes à rede transeuropeia de transportes (1);
— Promover, mediante harmonização técnica, a interoperabilidade das redes ferroviárias convencionais;
— Contribuir para criar um mercado único dos equipamentos, aberto aos concursos públicos, até agora evitados
através de um sistema de especificações que privilegiam as
empresas fornecedoras, que fazem parte dos mercados
nacionais.
1.2.
A comunicação que acompanha a proposta, e recomenda a sua adopção, evidencia a sua analogia de perspectiva
com a Directiva relativa à Alta Velocidade (2), mas também as
diferenças que dizem principalmente respeito a:
— adaptação do âmbito geográfico de aplicação (rede interessada) (1);
— as especificações técnicas e os subsistemas interessados;
— a adopção de uma abordagem gradual na supressão
dos obstáculos à interoperabilidade. O caminho-de-ferro
convencional é, com efeito, um velho sistema cuja adaptação acelerada e sem a necessária gradualidade comportaria custos elevadı́ssimos para as empresas ferroviárias, para
os gestores das infra-estruturas e para os orçamentos dos
Estados;
(1) Decisão n.o 1692/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
de 23 de Julho de 1996, sobre as orientações comunitárias para o
desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes
(JO L 228 de 9.9.1996,
p. 1)
—
Parecer
do
CES:
JO C 397 de 31.12.1994, p. 23.
(2) Directiva 96/48/CE de 23.7.1996 (JO L 285 de 17.9.1996).

1.3.
A comunicação sublinha as dificuldades e os problemas
actuais do transporte ferroviário; traça um quadro de intervenções progressivas e graduais; põe em evidência as que poderão
ser realizadas em prazos curtos e sem custos; define a
necessidade da intervenção comunitária, que enquadra no
âmbito das competências partilhadas com os Estados-Membros, na acepção dos artigos 154.o e 155.o do Tratado; indica
objectivos e prioridades.

1.4.1. O b j e c t i v o s :

— Melhorar a organização dos serviços internacionais, em
especial de transporte de mercadorias, intervindo, fundamentalmente através das empresas ferroviárias, no
intercâmbio, lento e oneroso dos dados comerciais, na
pouca correspondência dos horários, na complexidade dos
procedimentos nas fronteiras.

— Promover a interoperabilidade das redes ferroviárias convencionais, intervindo na heterogeneidade das locomotivas, carruagens e vagões e nas normas técnicas e operacionais que tornam necessária a mudança de locomotivas e
de pessoal nas fronteiras.

— Criar um mercado único dos equipamentos ferroviários,
abrindo os mercados nacionais actualmente praticamente
fechados.
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1.4.2. P r i o r i d a d e s :
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2. Observações na generalidade

— A harmonização dos subsistemas e suas componentes,
começando por:
— sistemas de sinalização e comando — controlo;
— aplicações telemáticas para o intercâmbio de dados;
— material circulante;
— emissões sonoras;
— qualificações do pessoal dos comboios utilizado em
percursos internacionais;
— avaliação da conformidade com as especificações;
— reconhecimento recı́proco das operações de manutenção e reparação .
— A introdução de maquinaria construı́da segundo as especificações comunitárias.
1.5.
O processo de harmonização desenvolve-se em dois
nı́veis:
— No que diz respeito aos aspectos organizativos, a curto
prazo as empresas ferroviárias deverão reduzir o tempo
de espera nas fronteiras, limitando-o ao estritamente
necessário para a troca de locomotivas e de pessoal; a
médio prazo pretende-se suprimir estas paragens.
— No que diz respeito aos aspectos de sistema e de subsistemas, a Comissão, assistida pelo comité regulador, instituı́do
por força do artigo 21.o da Directiva 96/48/CE (1), terá a
responsabilidade de emitir os mandatos de elaboração
das especificações e adoptar as especificações propostas,
seguindo um programa de trabalho estabelecido com base
nas prioridades.
1.5.1. São, finalmente, indicados com clareza os procedimentos para definir as especificações técnicas de interoperabilidade (ETI) para diversos subsistemas. A preparação das ETI
seria atribuı́da, como para a Alta Velocidade, a um organismo
comum representativo, a AEIF (2), composto por representantes
dos caminhos-de-ferro, dos operadores, dos transportes públicos, da indústria de equipamentos ferroviários. As normas
europeias para os componentes dos subsistemas são, segundo
os casos, elaboradas pelo CEN (3), pelo CENELEC (4) ou pelo
IENT (5). A responsabilidade da avaliação da conformidade com
as especificações e com as normas é conferida a organizações
independentes (organismos notificados), quebrando assim a
tradição de reservar esta competência aos próprios caminhos-de-ferro.
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

Directiva 96/48/CE de 23.7.1996.
AEIF: Associação Europeia para a Interoperabilidade Ferroviária.
CEN: Comité Europeu de Normalização.
CENELEC: Comité Europeu de Normalização Electrotécnica.
IENT: Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações.
Também designado pela abreviatura ETSI, da denominação em
Inglês.

2.1.
O Comité concorda com a necessidade de uma intervenção comunitária: por razões institucionais, sociais, económicas e de polı́tica dos transportes, uma vez que todo o
sistema necessita de um alto grau de interconexão e de
integração. A situação actual é, com efeito, preocupante.
Existem actualmente, nos Estados-Membros da União Europeia, 21 empresas ferroviárias que operam em seis bitolas
diferentes (6) e com 5 sistemas eléctricos diversos, que impõem
a troca de locomotiva nas fronteiras e a utilização de locomotivas que funcionem com várias correntes eléctricas, e 16 sistemas diferentes de sinalização, comando e controlo. Além
disso, 11 companhias ferroviárias aderiram às V.T.M. (visita
técnica de mudança) (7) que prevêem os controlos técnicos
apenas nas estações de formação dos comboios e não a cada
passagem de fronteira. É evidente que a criação de uma
rede ferroviária transeuropeia não pode depender de uma
normalização voluntária; há que definir requisitos e parâmetros
fundamentais.

2.1.1. Além disso, embora a consolidação gradual do
mercado interno comunitário tenha originado um aumento
consistente dos fluxos de mobilidade dos transportes de
mercadorias e passageiros, as quotas de transporte ferroviário
de ambos os sectores registaram um declı́nio constante e, se
essa tendência continuasse, não seria excessivo supor que
diversos percursos deixariam de cumprir qualquer critério de
economicidade, correndo o risco de encerramento. Tal teria
não só efeitos negativos para os utentes, para o desenvolvimento territorial e para o emprego, como também consequências contraditórias do objectivo de uma mobilidade sustentável
a nı́vel europeu.

2.1.2. Como sublinha a Comunicação da Comissão, a
proposta de directiva em apreço é apenas uma primeira etapa
para uma efectiva e plena interoperabilidade: ela aplicar-se-á
ao projecto, à construção, à entrada em serviço, à restruturação,
à renovação e ao exercı́cio exclusivamente dos elementos
relativos ao sistema ferroviário que sejam colocados em serviço
após a sua entrada em vigor. Apenas se conseguirá a plena e
total harmonização de infra-estruturas a longo prazo, mas é
indispensável uma acção que aponte, no imediato, para uma
harmonização dos componentes e procedimentos e, a longo
prazo, para uma aproximação das normas de infra-estrutura
cada vez mais acentuada.

(6) A bitola normal (1435 mm) foi adoptada por 11 paı́ses. Têm
bitolas diferentes: Portugal e Espanha (1668 mm), Irlanda
(1600 mm) e a Finlândia (1524 mm).
(7) Note-se que tal solução nem sempre é válida. Em especial quando
se trata de comboios «mistos», carregados designadamente com
caixas móveis e contentores, por causa da diferença do volume
que as linhas aceitam e da codificação correspondente.
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2.1.3. A tal acresce que apenas a definição de especificações
construtivas coerentes poderá ultrapassar o sistema de requisitos nacionais pormenorizados que tem impedido até agora o
desenvolvimento de uma competitividade europeia no mercado dos fornecimentos de sistemas e instalações ferroviários,
deixando-o para a indústria nacional, embora estivesse aberto
à legislação dos concursos públicos há vários anos (1).
2.2.
Deste quadro global ressaltam não poucos motivos
para a falta de eficiência dos transportes ferroviários intracomunitários e da ausência de concorrência neste sector. Parece,
pois, correcto o objectivo da Comissão de tornar coerente
todo o sistema a fim de satisfazer as exigências cada vez
maiores e especializadas da clientela dos serviços de transporte
de passageiros e de mercadorias e para abrir o mercado
produtivo.
2.3.
O Comité acolhe favoravelmente e apoia a proposta de
directiva em apreço. Porque se remete para o parecer emitido,
a seu tempo, sobre a Directiva relativa à Alta Velocidade (2),
cujos preceitos, perspectiva e enquadramento são transpostos
para o actual documento, não parece necessário entrar em
considerações sobre os aspectos técnicos já abordados anteriormente.
2.3.1. O Comité está particularmente interessado no facto
de o conceito de interoperabilidade ser finalmente estendido à
rede transeuropeia convencional, numa perspectiva não só de
renovação mas também de modernização e de nova construção
de componentes, completando-se assim o quadro de harmonização do sistema ferroviário da União Europeia.

3. Observações na especialidade
3.1.
O Comité não pode, todavia, deixar de expor algumas
reflexões e salientar os aspectos que ainda agora tornam crı́tico
o sector dos transportes ferroviários, apesar de ter sido objecto
de uma liberalização gradual iniciada em 1991 e de, na
óptica do desenvolvimento sustentável, apresentar vantagens
indubitáveis. Esta consideração crı́tica leva a avaliar antes de
mais a existência de uma real vontade polı́tica dos Estados-Membros e das empresas ferroviárias, pressuposto fundamental para se chegar a uma efectiva interoperabilidade das redes.
3.1.1. A necessidade de uma polı́tica gradual e de uma
distinção entre intervenções de carácter técnico-normativo e
intervenções de carácter infra-estrutural implicam também
intervenções dos Estados-Membros, até porque esta iniciativa
se deve situar num contexto de abordagem múltipla e coordenada de polı́tica de transportes. Daı́ a necessidade de um atento
acompanhamento dos custos e dos benefı́cios, a fim de tornar
as intervenções pragmáticas e produtivas.
(1) Directiva 93/38/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993,
que estabelece a coordenação dos processos de atribuição dos
contratos públicos aos organismos fornecedores de água e energia,
às entidades prestadoras de serviços de transporte e aos organismos activos no sector das telecomunicações.
(2) Parecer do CES: JO C 397 de 31.12.1994, p. 8.
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3.2.
Seria necessária uma reflexão sobre o resultados estatı́sticos dos últimos anos. Mais do que uma simples lista
das perdas de quotas dos caminhos-de-ferro, já amplamente
conhecidas, dever-se-ia realizar uma análise do facto de,
apesar das polı́ticas adoptadas para incentivar o transporte
combinado, este continuar a ser vı́tima de atrasos consideráveis. O Comité faz questão de sublinhar que isto se verificou
apesar de o percurso médio das mercadorias transportadas na
União Europeia, ter aumentado 2 % por ano entre 1970 e
1977 (3).
3.2.1. É indubitável que o declı́nio do transporte ferroviário
foi determinado, em parte, pela pressão exercida sobre o
mercado por outras formas de transporte, mais flexı́veis, sem
limites de interoperabilidade e extremamente concorrenciais
no que respeita aos custos. É, pois, indispensável e urgente
começar a restituir, também mediante a interoperabilidade, a
competitividade ao sistema de transporte ferroviário.
3.2.2. O Comité considera necessário assegurar a existência
da maior coerência entre as intervenções orientadas especificamente para a interoperabilidade e as do «pacote infra-estruturas». Deverá também dar-se especial atenção à gestão das faixas
horárias e à determinação das prioridades dos diversos tipos
de serviços. É importante que, salvaguardando os interesses
dos utilizadores dos comboios de passageiros, se consiga
garantir a eficiência e a competitividade do transporte de
mercadorias.
3.2.3. O Comité toma nota de que também a Comissão
reconhece que a legislação sobre os contratos públicos não
teve, até agora, impacto positivo no mercado, exactamente
pela fragmentação dos sistemas que permite ainda privilegiar
os fornecedores nacionais. Preconiza, pois, que, com o avançar
dos vários estádios da interoperabilidade, se acentuem os
controlos para uma completa aplicação das normas europeias
sobre os contratos públicos, até com o objectivo da contenção
dos custos (1).
3.2.3.1. No que diz respeito às empresas de construção de
material ferroviário, a directiva deveria garantir o envolvimento
das PME, que actualmente representam 20 % das quotas de
mercado.
3.3.
O Comité, subscrevendo as prioridades indicadas no
art.o 22.o da proposta da Comissão, salienta que seria útil a
indicação dos prazos de definição das ETI a fim de evitar
processos demasiado longos. O objectivo principal da actividade de regulação deveria ser uma harmonização dos sistemas
existentes a partir de condições mı́nimas comuns, procurando
depois soluções inovadoras com base na melhor prática
disponı́vel e em conexão com os programas de investigação.
Poder-se-á também pôr a hipótese de que, ainda antes da
adopção das ETI, os parâmetros fundamentais identificados
constituam já um quadro básico de referência recomendado,
embora juridicamente não vinculativo, para eventuais projectos de investimento nos Estados-Membros.
(3) Na década de 1985—1995: RU+24%, F+36%,
(COM(1999) 519 final, de 27 de Outubro de 1999).

S+37%
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3.3.1. Entre as prioridades indicadas na proposta para a
fase de definição das ETI seria conveniente inserir também a
coerência de fluxos apropriados de investimentos, tanto na
vertente das infra-estruturas como na da gestão. Quando se
trate de intervenções para as quais devam contribuir tanto os
responsáveis das infra-estruturas como os gestores do exercı́cio, é fundamental que ambas as partes suportem previamente
os custos, para que ambas possam colher os benefı́cios.

3.3.2. Poderia ser oportuno incluir nas ETI também a
problemática do engate automático. Parece, com efeito, que tal
sistema poderia ser posto em funcionamento dentro de prazos
bastante reduzidos, com os financiamentos necessários; disso
resultariam, designadamente, aumentos de produtividade e
melhorias da segurança dos trabalhadores do sector.

3.3.3. No que respeita às iniciativas sobre o ruı́do, o Comité
aprecia e apoia a intenção expressa pela Comissão de constituir
um grupo de trabalho para as emissões ferroviárias. Recomenda-se que se assegure a plena coerência com a legislação
comunitária para a harmonização dos métodos de medição do
ruı́do e se considere, no respeitante à poluição acústica
resultante de linhas ferroviárias, não só o nı́vel mas também a
frequência das emissões de ruı́do, para as necessárias intervenções de protecção dos cidadãos pelas autoridades nacionais
e locais.

3.3.4. No imediato, consideram-se, todavia, preocupantes
as indicações dos prazos estimados para a modernização dos
calços dos freios e convida-se a Comissão a agir no sentido de
acelerar ao máximo estas intervenções e a actuar relativamente
a qualquer outro elemento que notoriamente contribua para a
poluição acústica global decorrente do tráfego ferroviário.

3.4.
O Comité é favorável à confirmação da AEIF como
organismo representativo comum, mas considera dever salientar, com argumentos originários mesmo do texto que acompanha a proposta de directiva, algumas considerações já
expressas no parecer relativo à Alta Velocidade (1).

3.4.1. A própria comunicação da Comissão salienta que a
AEIF não é representativa de todas as partes interessadas,
(lembrando especificamente o papel dos parceiros sociais),
nem possui todos os conhecimentos necessários. O Comité
considera, pois, particularmente oportuno que na directiva se
preveja a participação especı́fica dos parceiros sociais na
elaboração das ETI, que possuem quase toda a relevância no
que diz respeito à organização do trabalho, à segurança e
saúde do pessoal, à definição das qualificações que se tornariam
necessárias com o desenvolvimento da interoperabilidade, à
formação, à actualização profissional, ao regime dos horários,
à indispensável normalização dos documentos operacionais.
O contributo dos parceiros sociais neste âmbito apenas poderá

(1) Parecer do CES: JO C 397 de 31.12.1994, p. 8.
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ser dado no momento em que se definirem as especificações.
Esta participação aumenta o valor e a eficácia do desenvolvimento do diálogo social, já positivamente em curso entre as
organizações patronais e sindicais do sector a nı́vel europeu
[FET (2) e CCFE (3)], precisamente sobre o tema da interoperabilidade.

3.5.
Quanto à extensão da interoperabilidade futura aos
paı́ses candidatos [PECO (4)] o Comité dá grande importância
à efectiva realização plena do programa TINA (5), sem o qual a
adesão às ETI, no momento da entrada na União Europeia
poderia ser, em muitos casos, pouco efectiva. É, pois, necessário
intensificar neste particular a colaboração com estes paı́ses.

3.5.1. O Comité aprova a atenção dada no documento em
apreço à possı́vel interoperabilidade para além das fronteiras
actuais e futuras da União. Este objectivo tem consequências
importantes tanto sociais como económicas. É, pois, favorável
tanto às iniciativas que a Comissão se propõe lançar no
âmbito da COTIF (Convenção relativa ao transporte ferroviário
internacional), como à intenção de participar, como Comunidade Europeia, no OTIF (Gabinete Central do Transporte
Ferroviário Internacional).

3.5.2. Uma vez que o Comité considera que se deve sempre
dar a maior importância a um elevado nı́vel de segurança
na circulação dos comboios como nas especificações de
construção dos materiais, convida, a verificar com o máximo
cuidado, sob este aspecto, as eventuais especificações, já
aprovadas a nı́vel internacional, que se pretendam tomar como
referência de base para as ETI, a definir.

3.5.2.1. No capı́tulo da proposta de directiva dedicado ao
requisitos essenciais, a segurança é amplamente tratada tanto
no que respeita aos aspectos gerais como às especificações de
cada subsistema. O Comité tem para si que, também sob este
aspecto, como no que diz respeito à protecção da saúde
(aspectos ergonómicos incluı́dos), é importante a contribuição
directa dos parceiros sociais, além da representação qualificada
dos utilizadores na identificação e aplicação dos requisitos
essenciais.

3.6.
O Comité considera que devem ser postas em evidência
as possibilidades de contribuição para a inovação que as
iniciativas de investigação desenvolvidas no âmbito do quinto
programa-quadro de investigação e desenvolvimento tecnológico podem trazer.

( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

FET: Federação Europeia dos Transportes.
CCFE: Comunidade dos Caminhos-de-Ferro Europeus.
PECO: Paı́ses da Europa Central e Oriental.
TINA — Transport Infraestruture Needs Assessment (Avaliação
das necessidades de infra-estruturas de transporte).
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3.7.
A incidência financeira da proposta de directiva é
superior à da Directiva relativa à Alta Velocidade. Seria útil
esclarecer mais analiticamente a que se deve o aumento de
incidência de determinados custos.
Confirma-se, porém, a necessidade de avaliações aprofundadas
da relação ente custos e benefı́cios, tanto na identificação das
prioridades e dos prazos de realização, como na própria
definição das normas, como indicado acima.
3.7.1. Uma vez que o apoio comunitário aos projectos de
interoperabilidade definido na comunicação que acompanha a
proposta de directiva é limitado, o Comité, sem entrar
especificamente no assunto da sua adequação global, sugere
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que a proposta de directiva encoraje a investigação de outras
eventuais modalidades de financiamento comunitário de projectos especı́ficos de particular interesse supranacional.
3.8.
A integração na directiva das orientações e observações
até agora expressas tornaria, no ver do Comité, mais completa,
e portanto mais eficaz, uma medida que constitui um primeiro,
mas determinante, passo para a interoperabilidade. Mesmo
tratando-se, necessariamente, de um processo que apenas
ficará totalmente concluı́do a longo prazo, o Comité está
convencido de que não só o valor polı́tico da proposta de
directiva em apreço mas também suas incidências em todos os
aspectos conexos, no plano social, ambiental, produtivo e do
emprego, e de eficiência do mercado poderão manifestar-se
positivamente desde esta primeira fase.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu
e do Conselho relativo a um Programa Comunitário de Rotulagem em matéria de Eficiência
Energética para Equipamento de Escritório e de Comunicações»
(2000/C 204/05)
Em 1 de Março de 2000, o Conselho decidiu consultar o Comité Económico e Social, nos termos do
artigo 262.o do Tratado que institui a CE, sobre a proposta supramencionada.
Incumbida dos correspondentes trabalhos, a Secção de Transportes, Energia, Infra-estruturas e Sociedade
da Informação adoptou parecer em 4 de Maio de 2000, sendo relator S. Nilsson.
Na 373.a reunião plenária de 24 e 25 de Maio de 2000 (sessão de 24 de Maio), o Comité Económico e
Social adoptou, por 103 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção, o presente parecer.
1. Introdução
1.1.
Um dos objectivos ambientais mais importantes é
reduzir as emissões de dióxido de carbono. Na UE, o Conselho,
já em 1990, anuiu em adoptar medidas para conseguir
estabilizar as emissões totais de dióxido de carbono no nı́vel
anual de 1990, o mais tardar até ao ano 2000. O Protocolo
de Quioto implica para a UE o compromisso de reduzir
ulteriormente as emissões de gases responsáveis pelo efeito de
estufa, sobretudo dióxido de carbono. A principal estratégia
para alcançar esse objectivo no sector da energia passa pela
maior eficiência energética destinada a baixar e a tornar mais
eficaz o consumo de electricidade.
1.2.
Um dos objectivos estabelecidos pela Comissão, no
âmbito da polı́tica energética, é a promoção da eficiência
energética. Na sua resolução de 7 de Dezembro de 1998 sobre
a eficiência energética na Comunidade Europeia, nos termos
do Livro Branco «Uma polı́tica energética para a União
Europeia», o Conselho observa que o potencial económico da
poupança de energia em toda a UE, até ao ano 2010, é
estimado em cerca de 18 % do consumo de energia de 1995.
1.3.
Por outro lado, o Conselho é de opinião que se pode
aumentar e incentivar a economia de energia se se utilizar mais
frequentemente e mais amplamente a rotulagem, a certificação
e a normalização, mediante a aplicação mais generalizada dos
acordos voluntários negociados a longo prazo em matéria de
eficiência energética.

2.2.
A Comissão propõe um regulamento comunitário com
a finalidade de concluir um acordo negociado com os EUA,
que dá aos fabricantes o direito de utilizar o programa Energy
Star de rotulagem introduzido pela primeira vez nos Estados
Unidos e entretanto já estabelecido. Trata-se de um sistema
com carácter facultativo que implica especificações técnicas
para a utilização mais eficiente da energia no caso especı́fico
do equipamento de escritório.
2.3.
O programa Energy Star foi introduzido nos EUA em
1993 pela Agência de Protecção do Ambiente (EPA) e é hoje
um sistema de rotulagem comprovado, com aplicação, por
exemplo, em fotocopiadoras, computadores, monitores,
impressoras e telecopiadoras.
2.4.
Os esforços no sentido de introduzir um programa de
rotulagem para equipamento de tecnologia de informação e
de escritório reportam-se a 1994, altura em que a Comissão,
de acordo com os peritos dos Estados-Membros e com os
fabricantes europeus, decidiu que era oportuno introduzir um
rótulo de eficiência energética e que a solução mais adequada
seria a introdução do programa Energy Star na Comunidade.
Em 1996, a Comissão recebeu do Conselho um mandato para
negociar um acordo sobre o programa de rotulagem com os
EUA e o Japão. O Japão decidiu, porém, retirar-se das
negociações, uma vez que já concluı́ra acordos na matéria. As
negociações prosseguiram então apenas com os Estados
Unidos com vista a um acordo bilateral. Delas resultou o
presente projecto de acordo que foi submetido ao Conselho
em 2 de Julho de 1999 (1).

1.4.
A proposta da Comissão a respeito do programa
comunitário de eficiência energética para equipamento de
escritório e de comunicações deve ser vista como uma via para
realizar essas aspirações.

2.5.
A necessidade de um regulamento comunitário decorre
de uma série de disposições do projecto de acordo. Os
objectivos principais da proposta de regulamento consistem
na introdução do logótipo Energy Star como sinal ou marca,
na descrição das regras para a sua utilização e na definição dos
procedimentos para as revisões futuras do acordo.

2. A proposta da Comissão

2.6.
Do programa Energy Star constam especificações técnicas detalhadas. Como exemplo poder-se-ia mencionar as
funções de poupança de energia dos monitores, dos computadores e de outros aparelhos de escritório. São estabelecidos

2.1.
A proposta da Comissão preconiza a introdução
de um programa voluntário de rotulagem do equipamento
tecnológico de escritório e de comunicações, para que os
compradores possam identificar o equipamento com a melhor
relação custo/benefı́cio do mercado.

(1) COM(99) 328 final — CNS 99/0135, JO C 274 E de 28.9.1999,
p.16.
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parâmetros para o consumo de energia em modo de espera.
Por exemplo, os computadores são programados de tal forma
que, depois de um determinado tempo sem serem utilizados,
passam do modo de funcionamento normal ao modo de
espera. O programa contém uma longa série de especificações
técnicas deste tipo.
2.7.
Quando os produtos cumprem estes requisitos, a
empresa tem o direito de, através de auto-avaliação ou de
certificação de outro tipo, utilizar a marca Energy Star ou o
respectivo logótipo.
2.8.
O regulamento dá igualmente aos fabricantes o direito
de utilizarem outros sistemas de rotulagem mais rigorosos
desde que reconhecidos ou autorizados pelas autoridades dos
Estados-Membros. O rótulo de eficiência energética também
pode ser combinado com rótulos ecológicos aprovados pela
UE.
2.9.
A Comissão refere que o regulamento proposto terá de
acompanhar o ritmo acelerado do desenvolvimento tecnológico. O projecto de acordo prevê um procedimento interno de
revisões que se manterá flexı́vel e célere na execução.
2.10. A responsabilidade global pela gestão do programa
de rotulagem pertence à Comissão, que pode ser assistida por
um organismo técnico, a Administração Energy Star para a
União Europeia (AESUE). Os Estados-Membros designarão
organismos nacionais que também serão representados nesta
administração. Todas as actividades previstas serão financiadas
pelo programa SAVE.

3. Observações na generalidade e na especialidade
3.1.
O Comité acolhe com agrado o projecto de acordo
apresentado e o regulamento comunitário que é objecto deste
parecer. Manifesta o seu apoio à proposta e regista a adesão
das organizações sectoriais dentro da União Europeia.
3.2.
Na Comunidade, o equipamento de tecnologia da
informação e de comunicações (TIC) é responsável por uma
parte considerável do consumo de electricidade no sector
terciário e também no sector doméstico. Este é, actualmente,
de cerca de 50 TWh ao ano. O consumo de electricidade nos
quinze Estados-Membros da UE aumenta por ano em média
2 %, no mı́nimo. O crescimento mais rápido verifica-se no
sector de serviços, onde a utilização da tecnologia de informação aumenta vertiginosamente com a utilização de IT e de
outro equipamento de escritório. O consumo de electricidade
do equipamento de escritório aumenta, em absoluto, mais
depressa que qualquer outra utilização de energia nos edifı́cios
de escritórios. Se não forem tomadas medidas, esse consumo
poderá mesmo quintuplicar nos próximos três anos.
3.3.
Com um equipamento energeticamente eficiente é
possı́vel reduzir o consumo de electricidade em mais de 60 %,
pela simples activação de funções de poupança de energia nos
momentos em que não está a ser utilizado. Tal aplica-se
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particularmente a fotocopiadoras que, muitas vezes, ficam
ligadas dia e noite. A integração do modo de espera faz baixar
consideravelmente o consumo de energia.

3.4.
No programa SAVE (1) são propostas muitas e variadas
medidas para aumentar a eficiência energética nas diversas
categorias de aparelhagem eléctrica. O Comité já se pronunciou
oportunamente sobre a directiva «caldeiras para uso doméstico» de 1992 (2) e a directiva «frigorı́ficos domésticos» de
1996, bem como sobre os acordos voluntários em relação a
televisores e a videogravadores (3) e, por último, sobre a
directiva de eficiência energética dos balastros de tubos
fluorescentes (2).

3.5.
O Comité aplaude o carácter facultativo da proposta,
que considera o melhor método para alcançar bons resultados.
Em pareceres anteriores sobre medidas para promover a
eficiência energética, o Comité referiu que acordos com base
voluntária são a melhor via para obter um ponto de partida
positivo.

3.6.
A Comissão justifica a opção por um programa
voluntário de rotulagem com base na auto-avaliação, para
poder acompanhar o ritmo do desenvolvimento tecnológico.
Está certo, mas ao mesmo tempo a Comissão e a Administração
Energy Star deveriam seguir escrupulosamente a evolução
técnica e adaptar o acordo, sem impedimentos nem atrasos,
de acordo com as inovações técnicas que aumentam a
eficiência energética. O acordo com os EUA, que dá o direito
de aproveitar o rótulo Energy Star, implica, nomeadamente,
especificações bem definidas e muito detalhadas. Até mesmo
um sistema voluntário deste tipo pode impedir ou, pelo menos,
refrear soluções mais inteligentes e a adopção de um sistema
ainda mais eficiente. É, por isso, crucial que se submeta
periodicamente as especificações técnicas a avaliação e a
ajustamentos a compasso com a evolução tecnológica e as
suas potencialidades. A Comissão propõe no artigo 15.o uma
revisão do programa no prazo de cinco anos. Ora, parece-nos
que a análise proposta é demasiado tardia num sector onde o
desenvolvimento técnico é tão rápido. Daı́ resulta que o
regulamento também possa precisar de ser revisto e adaptado
atempadamente.

3.7.
Mesmo com uma função de modo de espera, o
consumo total de energia é notável. Em muitos casos, continua
a ser necessária a acção do utilizador para activar as funções
de poupança de energia. A Comissão assinala, por exemplo,
que só 10 % dos computadores pessoais e monitores de
empresas privadas estão munidos dessas funções (4). É, por isso,
importante, nas revisões do programa Energy Star, promover
técnicas mais inteligentes para reduzir ainda mais o consumo
de energia que, na prática, está a ser desperdiçada.

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

Parecer do CES in JO C 264 de 11.9.1996.
JO C 102 de 18.4.1991, p. 46.
JO C 155 de 21.6.1995, p. 18.
JO C 155 de 21.6.1995, p.18.
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3.8.
A questão é saber se o recurso mais frequente às
chamadas análises dos ciclos de vida na aquisição de equipamentos de escritório por entidades públicas não motivaria
os compradores a avaliar melhor os custos totais desses
equipamentos durante a vida útil que se presume venham a
ter.
3.9.
A Comissão propõe a coexistência de rótulos de
eficiência energética com rótulos ecológicos. O Comité interroga-se, contudo, sobre a exequibilidade e a oportunidade da
proliferação de rótulos. Ao tentar sensibilizar os consumidores
com todo o tipo de sı́mbolos não se estará a esvaziar de
sentido a mensagem que se quer transmitir? A nossa apreensão
é ainda maior ao examinarmos a ficha de avaliação de impacto
anexa à proposta da Comissão, em que peritos e outros
representantes sectoriais alertam para as consequências negativas que poderá ter a proliferação de rótulos nacionais. A
Comissão deveria desenvolver e especificar as possı́veis acções
de coordenação entre o rótulo Energy Star e o rótulo ecológico,
de molde a evitar o emprego simultâneo de rótulos idênticos.
3.10. A Comissão considera que a proposta não terá
consequências orçamentais, uma vez que todos os custos serão
suportados pelo programa SAVE, embora a Comissão tome a
seu cargo os custos inerentes à Administração Energy Star para
a União Europeia (European Union Energy Star Board —
EUESB). O Comité acha extremamente importante que a
Comissão utilize o programa SAVE para, nos termos da
proposta, co-financiar as actividades dos Estados-Membros
destinadas a promover e a difundir informação sobre este
programa.
3.11. A oportunidade mais concreta para reduzir o consumo de electricidade é criar melhores equipamentos que
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consumam menos energia mediante novos investimentos. O
Comité concorda, pois, com a exigência da Comissão de
introduzir, pelo menos, o sistema Energy Star.
3.12. O Comité deseja chamar igualmente a atenção para a
importância do propósito da Comissão em empenhar-se no
desenvolvimento da eficiência energética em todos os sectores.
O Comité já se pronunciou várias vezes sobre o programa
SAVE e o seu significado crucial. O Quinto Programa-Quadro
da Comunidade Europeia de Investigação e Desenvolvimento (1) prevê grandes possibilidades de investigação para a
poupança de energia que devem ser aproveitadas ao máximo.
4. Conclusões
4.1.
O Comité considera que o sistema Energy Star é eficaz
para a rotulagem de equipamento de escritório energeticamente eficiente. Apoia a proposta da Comissão e considera
que o carácter facultativo consagrado na proposta oferece
melhores hipóteses para alcançar bons resultados. O Comité
sublinha a importância de rever o acordo com rapidez e de
acompanhar a célere evolução tecnológica. Defende ainda que
o programa seja revisto antes dos cinco anos previstos. Por
outro lado, preconiza a introdução da análise do ciclo de
vida e a sua aplicação mais consequente nos processos de
adjudicação de equipamento de escritório. Salienta igualmente
o problema da proliferação de rótulos de vários tipos que
podem confundir em vez de sensibilizar os consumidores. Por
último, realça a importância do programa SAVE e o facto de o
quinto programa-quadro de Investigação e Desenvolvimento
oferecer grandes possibilidades para a investigação em torno
da eficiência energética.
(1) JO C 368 de 20.12.1999, p. 11.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parecer do Comité Económico e Social sobre o «Livro Branco sobre a segurança dos alimentos»
(2000/C 204/06)
Em 28 de Janeiro de 2000, a Comissão Europeia decidiu, em conformidade com o artigo 262.o do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre o «Livro
Branco sobre a segurança dos alimentos».
A Secção de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente, incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 10 de Maio de 2000. Foi relator M. Ataı́de Ferreira e co-relator
P. Verhaeghe.
Na 373.a reunião plenária de 24 e 25 de Maio de 2000 (sessão de 24 de Maio), o Comité Económico e
Social adoptou, por 105 votos a favor, 1 voto contra e 4 abstenções, o seguinte parecer.
1. Introdução

1.1.
O Comité acompanhou de perto a reorganização dos
serviços da Comissão em matéria de segurança alimentar,
avaliação de riscos, informação dos consumidores e vigilância
que se seguiu à crise BSE. Pronunciou-se também a favor da
abordagem «da exploração até à mesa», preconizada no Livro
Verde sobre a legislação alimentar (1) e propôs uma série de
vias de reflexão para o desenvolvimento da legislação e dos
controlos em matéria de segurança alimentar, tendo defendido
que não se tornaria necessário criar uma agência alimentar nos
moldes da FDA (EUA), que não se adaptava à situação europeia.
Reclamou ainda o reforço do Serviço Alimentar e Veterinário
(SAV), de Dublim, para garantir uma melhor harmonização
dos sistemas de controlo nos Estados-Membros (2).

1.2.
Todavia, quando os consumidores constataram que a
sua confiança assentava em bases muito frágeis, confrontados
que foram com a crise da dioxina (quando ainda estava por
«enterrar» a crise da BSE), o Comité entendeu ser necessário
relançar a iniciativa ao nı́vel europeu, para colmatar as lacunas
ainda existentes na legislação, na realização e nos controlos da
fileira agro-alimentar.

1.3.
O CES tomou nota, com satisfação, do facto de que a
nova Comissão conferiu uma grande prioridade a esta temática
e que, decididamente, procedeu a uma reorganização dos seus
serviços reagrupando sob a responsabilidade de um único
comissário as questões da saúde, protecção dos consumidores
e segurança alimentar. A Comissão, logo no inı́cio do seu
mandato, anunciou uma iniciativa de grande escala neste

domı́nio e comunicou a sua intenção de publicar um Livro
Branco sobre a segurança dos alimentos. O discurso que o
Presidente PRODI proferiu na reunião plenária de Outubro do
CES veio confirmar esta diligência positiva.

1.4.
Ao lançar o Livro Branco, a Comissão propõe agora
a criação de uma Autoridade Alimentar Europeia (AAE),
independente, com competências na avaliação de risco (preparação de parecer cientı́fico), recolha e análise de informação
(programas de monitorização e vigilância da segurança alimentar e inspecção) e comunicação de risco (informação sobre
temas de segurança alimentar).

1.5.
O princı́pio orientador da futura polı́tica de segurança
alimentar da UE é que esta se baseie numa abordagem global e
integrada.

1.5.1. Outros princı́pios-chave são assumidos no Livro
Branco:
1) uma clara definição das responsabilidades das várias partes
interessadas (a responsabilidade primária deve caber aos
transformadores de alimentos, agricultores, aquicultores,
pescadores e operadores do sector alimentar; as autoridades
nacionais devem acompanhar e fazer com que seja exercida
tal responsabilidade; e a Comissão, através do Serviço
Alimentar e Veterinário, controla os sistemas nacionais de
inspecção);
2) a rastreabilidade das rações animais e dos alimentos e dos
respectivos ingredientes;
3) envolvimento de todas as partes interessadas no desenvolvimento de polı́ticas;

(1) Parecer sobre os «Princı́pios gerais da legislação alimentar na
União Europeia» (Livro Verde da Comissão) e a «Saúde dos
consumidores e segurança alimentar» (comunicação da Comissão),
JO C 19 de 21.1.1998.
(2) Parecer sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, Conselho e Comité Económico e Social sobre as inspecções
e controlos alimentares, veterinários e fitossanitários, JO C 235
de 27.7.1998, pag. 6.

4) aplicação das três componentes da análise de risco (avaliação de risco, gestão de risco e comunicação de risco) e
5) a aplicação do princı́pio de precaução na gestão do risco,
quando apropriada.

C 204/22

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

2. Observações na generalidade
2.1.
O Comité Económico e Social há muito que tem
advogado uma abordagem abrangente e integrada da segurança
alimentar na UE. Alguns escândalos alimentares ficaram a
assinalar a última década e conduziram à falta de confiança
nos alimentos e na respectiva segurança. A cadeia alimentar
europeia deverá ser objecto de uma legislação global — «da
exploração até à mesa»—, devendo cada elo da cadeia alimentar
ser tão forte quanto o seguinte, e a Comissão Europeia deve
garantir que a legislação comunitária seja aplicada de forma
fidedigna.
2.2.
Embora o Livro Branco não contenha muitas ideias
efectivamente novas, revela, na realidade, um esforço, que cabe
registar, por parte da Comissão para repensar a legislação
alimentar na generalidade e a segurança dos alimentos em
particular, sendo coerente com os princı́pios definidos no
Livro Verde de 1997.
Controlos
2.3.
É com satisfação que se vê a coerência da inclusão das
rações animais no âmbito da polı́tica de segurança alimentar.
O Plano de Acção da Comissão deve garantir que os controlos
em todos os sectores das explorações agrı́colas sejam definidos,
harmonizados e adequadamente financiados.
2.3.1. O que está, seguramente, em causa é o imperativo de
os controlos ao longo de toda a cadeia serem igualmente
rigorosos e aplicados. Os custos devem ser cobertos por meios
públicos de financiamento adequados para assegurar a total
independência dos inspectores, quer nacionais quer do Serviço
Alimentar e Veterinário e ainda para garantir a total e franca
cooperação dos agentes económicos na execução das tarefas
que lhes cabem.
2.4.
Afirma-se que o Sistema de Alerta Rápido para produtos alimentares funciona bem no que respeita aos produtos
alimentares destinados ao consumidor final, mas, neste
momento em que a experiência demonstrou que o sistema
não é suficientemente rápido nem eficiente, é questionável
aquela afirmação. Preconizam-se melhorias urgentes nas
modalidades de gestão de crises, inclusivamente o reforço do
Sistema de Alerta Rápido, que deveria tornar-se no mais fiável
accionador dos mecanismos de gestão de risco da UE. Com
efeito, a Comissão deveria assumir completa responsabilidade
pelo bom funcionamento global deste sistema.
2.5.
Entretanto, em 22 de Março último, a Comissão apresentou uma nova proposta para instituir medidas de salvaguarda para emergências no sector dos alimentos para animais.
Esta proposta tem por finalidade colmatar as deficiências que
se reconhece existirem na legislação, como evidenciado na
recente crise da dioxina na Bélgica.
2.6.
A Comissão identifica a falta de comunicação e de
coordenação como estando na base de respostas demoradas e
atrasadas dos serviços competentes dos Estados. Acontece que
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os agentes económicos preferem ser eles próprios a gerir as
crises se não confiarem em que as autoridades o farão de modo
razoável, responsável, eficaz e não discriminatório. A estrutura
do Sistema de Alerta Rápido precisa de ser estabelecida de
modo que as responsabilidades sejam devidamente atribuı́das
aos Estados-Membros e outras partes envolvidas e correctamente geridas. Tem de se garantir que qualquer informação
transmitida à Comissão será submetida a um rigoroso exame
cientı́fico antes de se recorrer a medidas de controlo horizontais. Isto deverá efectuar-se salvaguardando devidamente a
confidencialidade, mas sem que esta constitua um obstáculo a
uma adequada gestão de crise.

2.7.
Um SAR eficaz constitui apenas um elemento da
gestão de crise alimentar. Esta gestão não é satisfatoriamente
abordada no Livro Branco sobre a segurança alimentar. O
Comité crê que há necessidade de um processo de gestão de
crise ao nı́vel comunitário, abrangendo a Comissão, os EstadosMembros os paı́ses terceiros envolvidos, para coordenar tanto a
avaliação de risco como a subsequente gestão. Tal coordenação
deverá proporcionar uma única fonte de comunicação com os
operadores e o público em geral. A restruturação do SAR
deverá possibilitar: 1) a avaliação do risco identificado num
Estado-Membro pela AAE; 2) o debate entre o SAR/AAE e o
Estado-Membro, bem como os operadores envolvidos, sobre o
risco identificado e a sua contenção numa área especı́fica, de
modo confidencial; 3) se o risco for real, a Comissão deverá
então fornecer a todos os Estados-Membros a informação
necessária sobre a actuação a ter; 4) informação de todos os
Estados-Membros sobre as acções empreendidas para conter o
risco nos respectivos territórios, sem prejuı́zo da transparência.

2.8.
No contexto da inspecção alimentar, o Comité desejaria
manifestar o seu apoio a uma implementação adequada
do princı́pio de subsidiariedade. Todavia, no respeitante às
inspecções da aplicação da legislação alimentar comunitária
e à monitorização de actividades paralelas exercidas pelos
organismos nacionais competentes, o Comité considera necessário assinalar que a Comissão é responsável por que o recurso
ao princı́pio da subsidiariedade não ponha em causa as metas
do Livro Branco, designadamente o alcance e os benefı́cios de
uma «abordagem integrada» e de uma aplicação igual.

Aspectos legislativos

2.9.
O êxito das medidas propostas no Livro Branco está
intrinsecamente ligado ao apoio do Parlamento Europeu e do
Conselho. A respectiva aplicação depende do empenho dos
Estados-Membros. A actual inexplicável lentidão do processo
legislativo no caso da «Proposta de Regulamento do Parlamento
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Europeu e do Conselho que estabelece regras de prevenção
e controlo de determinadas encefalopatias espongiformes
transmissı́veis» e da «Proposta de Directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera a Directiva 91/68/CEE do
Conselho no que respeita ao tremor epizoótico dos ovinos»
(COM(1998) 623 final — COD 98/0323-0324) (1) é de molde
a consentir algumas legitimas dúvidas quanto à assunção da
protecção da saúde a todos os nı́veis decisionais na Comunidade. A questão do controlo da efectiva aplicação das normas
e das medidas comunitárias pelas administrações dos Estados-Membros não é ou não tem sido fácil.
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2.13. Caso mais complexo e também não analisado no
Livro Branco é aquele a que assistimos recentemente de
conflitos entre pareceres de cientistas eminentes, actuando uns
a nı́vel estadual e outros a nı́vel comunitário, no quadro de
medidas de prevenção contra a nova variante da Creutzfeld-Jakob (CJD). Teria sido interessante que o Livro Branco tivesse
tomado posição ou formulado adequadas reflexões sobre este
tema emergente, para esclarecimento da opinião pública e dos
agentes económicos.

Dimensão social
2.10. A aplicação ao nı́vel nacional da legislação comunitária vigente nem sempre é eficiente. A execução é parcialmente
fragmentada nos Estados-Membros. As medidas tomadas pela
Comissão no sentido de corrigir as falhas nacionais têm-se
revelado insuficientes, tendo por consequência a perda de
confiança dos consumidores nos mecanismos de vigilância da
UE. Os outros actores da cadeia alimentar, tais como os
trabalhadores, os industriais e distribuidores alimentares, bem
como os agricultores, desejam igualmente que a sua confiança
seja reforçada através de uma polı́tica alimentar baseada numa
abordagem integral, numa harmonização máxima ao nı́vel da
União Europeia e numa efectiva capacidade de intervenção.

2.11. O atraso na transposição para a legislação nacional é
um importante factor da desigual execução da legislação
comunitária, a qual deve reconhecer, tanto quanto possı́vel, a
aplicabilidade directa dos instrumentos comunitários de polı́tica de segurança alimentar, tal como o CES já defendeu para
a legislação relativa à protecção do consumidor sempre que
deles constem direitos e obrigações precisos e pormenorizados (2). Tal como o CES já propôs anteriormente, o Regulamento na maioria dos casos constitui o instrumento legislativo
mais adequado, que deveria ser largamente utilizado no âmbito
da legislação comunitária relativa ao mercado único.

2.14. Questão extremamente delicada no processo aberto
pelo Livro Branco é o das condições de produção de produtos
alimentares de tipo não industrial nas PME e nas microempresas, que não pode deixar de ser analisada nas subsequentes
reflexões da Comissão, no âmbito da abordagem global que
assumiu, mormente na revisão legislativa prevista, já que
importa preservar os saberes e os sabores da ruralidade ainda
viva, sem prejuı́zo da regulamentação da segurança alimentar.
2.15. O CES chama a atenção para o facto do Livro Branco
nada referir sobre a importância das condições de trabalho
para serem assegurados e garantidos procedimentos correctos
nos actos de laboração. Efectivamente, trabalho mal pago,
horários de trabalho inadequados e trabalhadores sem adequada formação não garantem que as operações sejam executadas correctamente, do ponto de vista da estrita observância
das normas de segurança alimentar. O Comité apela a que se
estabeleçam regras claras, compreensı́veis e simples de aplicar.
Considera ainda que os trabalhadores devem estar associados
à aplicação da segurança e que os seus representantes deveriam
dispor de um direito de alerta em caso de disfuncionamentos.
Por outro lado, o CES já tomou posição sobre os efeitos
perversos para o emprego das crises de confiança dos consumidores (3).

Aspectos nutricionais
2.12. O CES constata igualmente que a inclusão de alimentos marinhos (isto é, peixe, crustáceos, bivalves, etc.) e produtos
da aquicultura não se encontra claramente especificada no
Livro Branco. Uma polı́tica alimentar coerente deveria abranger
todos ou a grande maioria dos produtos ou alimentos
implicados em todos os elos da cadeia alimentar, desde os da
pesca aos da agricultura. O Comité constata ainda que não se
faz qualquer referência à inclusão da água potável no âmbito
de aplicação da legislação sobre segurança alimentar, pelo que
insta com a Comissão para que lance os procedimentos
necessários para esse efeito.

(1) JO C 45 de 19.2.1999.
(2) Pareceres sobre a «Protecção do consumidor e realização do
mercado interno» CES 1115/91 — JO C 339 de 31.12.1991 e «O
consumidor e o mercado interno» CES 1320/92 — JO C 19 de
25.1.1993.

2.16. O documento aborda as questões fundamentais relativas a um elevado nı́vel de segurança dos alimentos. Em
resultado da globalização do mercado e do acesso aos alimentos, os padrões de dieta estão a começar a convergir. Todavia,
dever-se-á salientar que muitas doenças relacionadas com os
alimentos não derivam de alimentos inseguros mas de uma
dieta desequilibrada e de um modo de vida pouco são. Dever-se-á ainda salientar que uma dieta desequilibrada e um modo
de vida pouco são, mais do que os alimentos inseguros,
constituem factores de risco de algumas doenças cujo aumento
se prevê nos anos vindouros. Existe um amplo consenso
quanto à probabilidade de surgirem mais, e não menos,
doenças relacionadas com a dieta alimentar nos anos mais
próximos.

(3) Parecer do Comité Económico e Social sobre «As múltiplas
consequências da crise da encefalopatia espongiforme bovina
(EEB) na União Europa» JO C 295 de 7.10.1996, p. 55.
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2.17. A polı́tica sobre alimentos da UE deverá focar, não só
a segurança, mas também a nutrição e a dieta pois a promoção
da saúde deverá ter um papel de relevo em todo e qualquer
debate sobre segurança dos alimentos, tendo em conta as
tradições das dietas nacionais. Assim, saúda-se a introdução de
considerações sobre modelos dietéticos no documento.

Educação e formação

2.18. Além disso, o CES considera que as campanhas como
a «Campanha da Segurança Alimentar», lançada já em 1997,
podem ser adaptadas com êxito à actual situação e acabar por
ter um importante papel na educação das pessoas. Uma
iniciativa desse tipo deveria ter por finalidade informar e
educar os consumidores europeus no tocante às questões
complexas. O Comité convida a Comissão a que, ao dar forma
a tal campanha, ponha especialmente a tónica na educação
nos ensinos primário e secundário e incorpore os aspectos da
segurança alimentar em todas as campanhas de promoção da
saúde.

Princı́pio da precaução

2.19. Em 2 de Fevereiro de 2000, a Comissão publicou
uma Comunicação sobre o princı́pio da precaução. Dada a
importância do documento, o Comité pretende sobre ele
emitir parecer de iniciativa, em tempo útil. As reflexões sobre
o princı́pio de precaução contidas no documento focam,
exclusivamente, assuntos relacionados com a segurança alimentar. O princı́pio da precaução será aplicado na gestão de
risco sempre que adequado.

2.20. A aplicação do princı́pio da precaução unicamente
na gestão de risco não parece dar total resposta à questão, tal
como já referido no parecer sobre o Livro Verde (1). Como é
sabido, a própria ciência carreia para a sociedade a gestão da
dúvida. A compreensão das coisas, das causas e dos efeitos
pode ser a todo o tempo questionada e, consequentemente, as
análises modificadas ou alteradas. Por isso, embora decidindo
em liberdade, os autores dos pareceres cientı́ficos não deixarão
de ter em conta nas suas conclusões — em que a Comissão se
fundamentará, assumindo o risco polı́tico de decidir — a
relatividade do saber.

2.21. Uma abordagem de precaução deverá ser o princı́pio
orientador em toda a legislação sobre segurança dos alimentos.
Todavia, o documento não apresenta um modelo adequado
para a aplicação do princı́pio da precaução. Os riscos desnecessários deveriam ser reduzidos ao mı́nimo, porém o legislador

(1) JO C 19 de 21.1.1998, p. 61.
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e o gestor comunitário não podem deixar de ter uma atitude
optimista perante a vida e o futuro e não podem impedir a
investigação ou fechar as portas ao progresso.
2.22. O princı́pio da precaução poderia ser aplicado, em
condições bem definidas, no âmbito da gestão do risco para
protecção da saúde do consumidor na eventualidade de riscos
desconhecidos de uma situação de perigo potencial, enquanto
se aguardassem mais resultados do tratamento cientı́fico do
caso. Para tanto, a Comissão deveria poder lançar medidas de
salvaguarda apropriadas.
Calendário
2.23. A ambição do calendário estabelecido suscita dúvidas
quanto à sua exequibilidade. Não resulta claro, do documento
em análise, que o plano de acção tenha sido definido na ordem
e prioridades apropriadas para se atingir a meta global
pretendida e, em especial, as matérias relativamente às quais se
suscitam maiores dúvidas para os cidadãos europeus.
2.24. Embora o calendário de execução estabelecido seja
ambicioso, falta saber se é realista. Os princı́pios da polı́tica de
segurança dos alimentos «da exploração até à mesa», baseados
na rastreabilidade e na transparência, encontram-se bem
definidos e incluem a protecção da saúde como uma consequência lógica de todas as medidas sobre segurança dos
alimentos.

3. Observações na especialidade — A Autoridade Alimentar Europeia (AAE)
3.1.
Como resulta do que ficou dito, o CES apoia a criação
de uma AAE, responsável pela avaliação e comunicação do
risco, desde que seja encontrada resposta para as questões
suscitadas antecedentemente, bem como as que de seguida se
formulam.
3.2.
O principal objectivo do Livro Branco consiste em
contribuir para um alto nı́vel de protecção da saúde do
consumidor no domı́nio da segurança dos alimentos para
restaurar e manter a confiança dos consumidores. Pretende-se
que este objectivo seja atingido através da aplicação dos
princı́pios da independência, da excelência e da transparência.
Deverá ser demonstrado perante as instituições europeias, os
consumidores e outros actores da cadeia alimentar um alto
nı́vel de responsabilidade pelas acções desenvolvidas.
Recursos
3.3.
Aparentemente, há, muitas vezes, duplicação de recursos e tem surgido a preocupação com o facto de muitas
substâncias serem avaliadas, simultaneamente, aos nı́veis internacional, europeu e nacional. Espera-se que a AAE possa
contribuir para uma melhor e mais eficaz gestão dos recursos
disponı́veis.
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3.4.
Os recursos constituirão um dos principais aspectos
do desenvolvimento deste modelo — e, em especial, da
manutenção do seu funcionamento. Sem financiamento
público adequado será difı́cil mostrar independência.
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dos alimentos, respeitando, todavia, os princı́pios de confidencialidade sempre que tal seja indicado. O envolvimento do
consumidor deverá concretizar-se através de audições regulares
sobre a situação das avaliações cientı́ficas. O Comité crê que
será importante dar provas de transparência na prática e crê
igualmente que a comunicação de risco tem um papel
importante a desempenhar neste contexto.

Pareceres cientı́ficos e opinião pública

3.5.
No respeitante ao sistema actual, importa referir que
ao nı́vel dos fundamentos cientı́ficos na avaliação dos riscos a
situação não sofre alterações, porém a autonomia assegurada
dará maior dignidade e principalmente visibilidade ao processo
de intervenção.

3.6.
Meritório já é o facto de com a criação da nova
autoridade se ter contrariado a prática, por diversas vezes
criticada pelo CES, de os Serviços da Comissão trabalharem
muitas vezes em compartimentos estanques. A opinião pública
pode ainda não estar refeita, como se disse, da crise da BSE,
das contaminações dos produtos alimentares com bactérias,
da situação grave emergente do uso inapropriado de antibióticos, da detecção de dioxinas em alimentos; o Comité é, no
entanto, sensı́vel ao facto de a Comissão, com o empenhamento directo de seis comissários, ter aberto o debate para
encontrar as vias da segurança alimentar.

3.7.
Talvez a maior valia da nova autoridade seja o modelo
proposto para a comunicação do risco. É certo que nos
últimos tempos os pareceres dos Comités Cientı́ficos são
disponibilizados pela Comissão. Ao cometer-se, porém, à
própria AAE a divulgação dos seus pareceres, passam a chegar
aos agentes económicos, aos cidadãos em geral, à sociedade
civil, com especial relevo para as associações de consumidores,
e desse modo dá-se um grande passo no reforço da sociedade
civil e da participação cidadã. Os silêncios cúmplices, os erros
de gestão que forem cometidos face aos pareceres de base
cientı́fica que avaliam os riscos e o modo como for assumida
a defesa da saúde pública ou o mau uso do princı́pio da
precaução serão julgados pela opinião pública europeia. Com
isto muito se contribuirá para o aumento da confiança nos
pareceres cientı́ficos e da compreensão das medidas de gestão
subsequentes.

3.8.
O modelo proposto de estabelecimento de uma estrutura para emitir pareceres cientı́ficos de categoria mundial
baseada numa rede europeia parece adequado. Todavia, não
será tarefa fácil consegui-lo e, de momento, ainda não está
definido o mecanismo para atingir esse objectivo.

3.9.
O consumidor não se encontra formalmente envolvido
no processo de elaboração de pareceres cientı́ficos. Por consequência, este processo não tem em devida conta os interesses
do consumidor. Os consumidores gostariam porém de participar no diálogo com os cientistas sobre assuntos de segurança

3.10. Para garantir a mais alta qualidade e a independência
da assistência cientı́fica, torna-se crucial efectuar revisões
regulares do campo de acção dos comités de assistência
cientı́fica e designar peritos devidamente qualificados, bem
como prover recursos adequados. Para garantir a mais alta
qualidade e o equilı́brio exacto da assistência cientı́fica, poderá
ser necessário, em algumas áreas, recorrer a peritos de paı́ses
terceiros.

Objectivos

3.11. A AAE não terá competências legislativas nem de
controlo (duas componentes da gestão de risco). Embora
o Livro Branco proponha que a Autoridade tenha mais
competências no futuro, o ponto de partida é um organismo
sem poder que parece ser uma reestruturação dos comités
cientı́ficos existentes. O Comité receia que a AAE não tenha
objectivos suficientemente definidos para tratar muitos dos
assuntos de importância crucial para a UE. Para garantir
melhorias, haverá que envolver a AAE em alguns processos de
decisão, cabendo a responsabilidade final à Comissão, ao
Parlamento Europeu e aos Estados-Membros. Se o Tratado o
não permitir, a Comissão deve organizar um modelo eficaz
dentro das suas próprias estruturas até que o Tratado seja
alterado.

3.12. O Livro Branco apresenta um modelo para uma
Autoridade Alimentar Europeia e manifesta um claro empenho
no sentido de uma polı́tica alimentar «da exploração até à
mesa», incluindo o sector das rações animais. Coloca-se,
porém, a questão de como poderão os mecanismos de gestão
da nova Autoridade garantir a observância dos princı́pios da
excelência e da transparência. A Comissão deveria dar indicações pormenorizadas sobre os procedimentos de selecção e
os instrumentos de gestão de que se pretende dotar a
Autoridade.

3.13. O documento em análise parece defender o «status
quo» do estatuto e dependência orgânica do SAV e tal parece
ser uma fraqueza do modelo. A AAE independente fica
dependente de uma Direcção-Geral, organicamente dependente da Comissão, para a recolha de dados que devem ser
suportados pela prática de inspecções a cargo do SAV e não
terá poderes para se corresponder directamente com os
serviços de inspecção nem solicitar esclarecimentos ou informações complementares quando necessárias. Numa primeira
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análise haverá maior coerência no modelo se o próprio SAV
constituir uma unidade funcionalmente autónoma, para que
de forma autónoma a AAE tenha os meios inspectivos de
que possa carecer. Deste modo, poder-se-ia conseguir uma
harmonização e o quadro comunitário de sistemas de controlo
nacionais teria a capacidade de desenvolver actividades com
base em critérios operacionais estabelecidos a nı́vel comunitário, seguindo orientações de controlo comunitárias e actuando
com a necessária e adequada cooperação no plano administrativo.
3.14. A Comissão define no Livro Branco os principais
objectivos da AAE, que são:
— melhor qualidade dos pareceres cientı́ficos,
— independência entre interesses industriais e polı́ticos,
— abertura a um exame público rigoroso,
— referência cientı́fica reconhecida,
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b) A AAE deverá desempenhar um papel-chave para garantir
que os consumidores possam ter iniciativas de encorajamento para intervenção em campos de acção mais alargados, caso necessário. Neste contexto, a AAE deverá ter um
papel pro-activo e não apenas um papel permanente de
reacção;
c) A AAE deverá limitar-se a questões de segurança alimentar
e não abranger assuntos ambientais que não impliquem a
segurança alimentar. As suas funções deverão abranger
aspectos de bem-estar dos animais, zoonoses e biodiversidade;
d) A AAE deverá prestar assistência cientı́fica à Comissão
nos processos de aprovação de novos alimentos, novos
ingredientes ou novos métodos de produção. Isso inclui a
provisão de avaliação de risco, com recurso aos conhecimentos de organismos fiáveis da União Europeia. A
avaliação de risco deverá ser atribuı́da de modo harmonizado em toda a União Europeia. Para isso, e caso necessário,
dever-se-ão estabelecer normas ou especificações;

— estreita colaboração com os organismos cientı́ficos nacionais.

e) A AAE deverá ser incumbida da avaliação do registo de
novos aditivos e edulcorantes;

3.15. O CES é de parecer que, além dos referidos, a AAE se
deve orientar também pelos seguintes:

f) A AAE deverá avaliar o grau de segurança dos resı́duos de
pesticidas, de medicamentos veterinários e de contaminantes nos alimentos;

a) Abertura ao diálogo com todas as partes interessadas;
b) O mais alto nı́vel de responsabilidade, designadamente
avaliada penalmente nos casos de dolo ou culpa grave;

g) A AAE deverá criar um sistema comunitário de recolha de
dados nutricionais e de consumo de alimentos, bem como
um sistema de monitorização de doenças relacionadas
com o regime alimentar;

c) Abordagem integrada a todos os nı́veis;
d) Definição clara da estrutura e das responsabilidades de
gestão;
e) Transparência dos instrumentos para atingir os objectivos
da AAE;

h) A AAE deverá ser incumbida da avaliação de reclamações
relacionadas com a saúde;
i)

A AAE deverá prestar assistência cientı́fica imparcial e
objectiva às instituições europeias em questões de segurança alimentar que implicam as obrigações da União
Europeia ao abrigo de tratados internacionais de comércio,
inclusive as questões que envolvem o processo de resolução
de diferendos no âmbito da OMC;

j)

A AAE deverá ter capacidade para proceder à investigação,
monitorização e controlo, além de prestar assistência e
propor acções comunitárias, em todas as áreas da cadeia
alimentar, inclusive no respeitante aos produtos agrı́colas
primários. Na ponta final da cadeia alimentar, a AAE
deverá garantir a prestação de informação clara e relevante
aos consumidores em questões de alimentos e saúde.

f) A função de um centro de geração de conhecimento nas
especificidades nacionais tradicionais.

Funções e métodos
F u n ç õ e s
3.16. O Comité entende que se deverão atribuir as seguintes
funções à AAE:
a) A AAE deverá ser o único organismo responsável pela
definição e implementação de modelos adequados de
avaliação de risco que permitam uma avaliação correcta
dos riscos de segurança alimentar;

Métodos

3.17.

Relativamente aos métodos, para o Comité:
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a) A AAE deverá comunicar de maneira clara os riscos aos
cidadãos europeus numa forma relevante, útil, de fácil
compreensão e consistente. Reveste-se de grande importância que a AAE possa garantir que a comunicação de
risco se torne num diálogo recı́proco entre os cidadãos e a
autoridade, de modo a poder ter em conta a atitude e as
percepções dos cidadãos. Se este sistema parecer pouco
prático, dever-se-á garantir que a comunicação ao nı́vel
nacional seja consistente em toda a União Europeia;
b) A AAE deverá igualmente comunicar os benefı́cios para a
saúde e o regime alimentar, se os trabalhos de investigação
assim o provarem;
c) O relacionamento e a interacção da AAE com as instituições legislativas, a agência de Dublim e outras instituições comunitárias serão cruciais para assegurar o seu
bom desempenho e para garantir um exame efectivo das
questões alimentares em toda a Europa. Reveste-se de
importância que a AAE responda pelos seus actos perante
o Parlamento Europeu e os Estados-Membros. Tornar-se-á
necessária uma estreita colaboração com todas as direcções-gerais da Comissão. Revestem-se de igual importância
as suas relações com os outros organismos da UE, designadamente a EMEA nas questões relacionadas com produtos
cuja classificação como alimento ou medicamento poderá
levantar dificuldades;
d) Torna-se importante que a AAE estabeleça boas relações
de trabalho com outras organizações internacionais (1). O
aprovisionamento de alimentos regista uma crescente
globalização, o que faz aumentar o número de questões
que os decisores de polı́tica alimentar enfrentam. A AAE
precisará ainda de ter em conta as suas obrigações
internacionais em relação com a harmonização internacional de normas e de garantir a sua assistência neste contexto.

3.18. O Livro Branco faz referência a «outros factores
legı́timos» sobre segurança alimentar, tais como as considerações ambientais, a sustentabilidade, o bem-estar dos animais,
a qualidade dos produtos alimentares, o papel da agricultura e
da indústria e a dimensão internacional — tornando-se,
todavia, necessário definir o modo de representação apropriado e de conseguir o equilı́brio adequado destes interesses
numa polı́tica alimentar, da qual a segurança seja objectivo
primeiro.

3.19. Todos os pareceres da AAE uma vez publicados e
submetidos à Comissão devem ser objecto de Comunicação,
publicada em tempo razoável.

(1) Por exemplo, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a Organização Mundial da Saúde
(OMS), a Organização Mundial do Comércio (OMC), a Comissão
Mista Codex Alimentarius FAO/OMS e a Repartição Internacional
das Epizootias (RIE).
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3.20. O Comité preconiza que a Comissão apresente uma
proposta para a criação da AAE dentro dos prazos previstos
no Livro Branco. Neste contexto, o Comité gostaria de ver as
observações atrás formuladas acolhidas no texto final da
Comissão, a fim de se ter em conta as expectativas expressas
da sociedade civil.

4. Observações na especialidade — Plano de Acção

4.1.
O Comité acolhe com satisfação o Plano de Acção da
Comissão relativo a mais de 80 propostas legislativas definidas
no Livro Branco. Haverá motivo para proceder a uma revisão
de muitas omissões das actuais propostas legislativas, inclusive
a necessidade de estabelecer um conjunto bem definido de
regras e orientações para a legislação alimentar. O Comité
acolhe com particular satisfação a prioridade da elaboração de
uma directiva relativa a uma lei geral alimentar, que será
apresentada em Setembro de 2000.

4.2.
O Plano de Acção é ambicioso nos propósitos e no
calendário. É geral o consenso quanto ao Sistema de Alerta
Rápido dever ser modificado e melhorado independentemente
da criação da AAE.

4.3.
O Comité sugere que o projecto de legislação comunitária sobre o Sistema de Alerta Rápido global e a proposta
de regulamento sobre controlos oficiais de segurança dos
alimentos para seres humanos e das rações para animais sejam
apresentados no primeiro semestre de 2000 e adoptados pelo
Conselho no final do ano, em vez de Dezembro de 2001,
como previsto (ver ponto 2.4.). A futura Autoridade Alimentar
Europeia, que gerirá o Sistema de Alerta Rápido, não poderá,
com realismo, ser criada antes de 2002, o que acentua a
necessidade de um sistema mais imediato de gestão de crises.
A importância crucial do reforço do sistema dos actuais
controlos dos alimentos para seres humanos e das rações para
animais não permite adiar a decisão.

4.4.
Até Junho de 2000, a Comissão adoptará a proposta
de regulamento sobre higiene para ser adoptada pelo Conselho/
Parlamento Europeu em Junho de 2002. O Comité crê que se
deverão envidar todos os esforços no sentido da adopção do
regulamento em Junho de 2001. A legislação consolidada
sobre higiene, inclusive regras veterinárias adequadas, constitui
uma medida-chave para uma legislação integrada de segurança
dos alimentos e, por isso, não poderá ser retardada. No mesmo
contexto, será necessário harmonizar a legislação existente
sobre rações animais com as regras gerais de higiene a fim de
incluir os princı́pios das regras do sistema de análise de risco
e pontos crı́ticos de controlo (HACCP) e outros métodos
equivalentes a aprovar, futuramente, pela UE.
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4.5.
No respeitante à directiva relativa à rotulagem, um
importante meio de informação do consumidor, o Comité crê
que será importante consolidar a Directiva 79/112/CEE no
sentido de modernizar o sistema e torná-lo coerente e compreensı́vel para o consumidor, com o objectivo de possibilitar a
sua escolha informada.

4.6.
Muitas vezes, nas embalagens ou na publicidade dos
produtos, proclamam-se, sem que tal esteja devidamente
documentado do ponto de vista cientı́fico, as suas vantagens
para a saúde, levando ao uso impróprio e criando expectativas
injustificadas. Por isso, os suplementos alimentares e os
alimentos enriquecidos (ponto 105 do Livro Branco), bem
como os produtos fitoterapêuticos, deveriam ser objecto
de uma regulamentação ao nı́vel comunitário com vista à
harmonização da sua definição, rotulagem e publicidade (em
particular no respeitante às pretensões de bem-estar e saúde).
Uma vez que as pretensões relativas à saúde não se encontram
regulamentadas ao nı́vel comunitário e não são referidas no
plano de acção, o Comité convida a Comissão a abrir uma
consulta sobre pretensões de saúde e práticas correntes nos
diferentes Estados-Membros com vista a uma harmonização
da legislação comunitária relevante.
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4.8.
O CES reserva-se o acompanhamento do programa
legislativo e intervirá em conformidade com o Tratado no
processo legislativo.
5. Conclusões
5.1.
Em conclusão, o Comité congratula-se com o Livro
Branco sobre a segurança alimentar e apoia as acções a lançar.
5.2.

O Comité saúda em especial:

a) a abordagem integrada da cadeia alimentar;
b) o reforço da capacidade operacional da União Europeia e
a nova Autoridade Alimentar Europeia (AAE), responsável
pela avaliação e comunicação do risco;
c) a modernização e a simplificação da legislação alimentar
vigente, para lhe dar maior coerência e lançar novas
medidas quando necessário.
5.3.
Por outro lado, o Comité convida a Comissão a, no
quadro da consulta aberta, ter em conta o presente parecer e a
precisar os aspectos seguintes:
a) sistema de alerta rápido;

4.7.
A lista de medidas anexa é, na generalidade, um passo
positivo (ver supra as recomendações de aditamento). Todavia,
a Comissão deveria desenvolver um maior esforço no sentido
de consolidar a legislação alimentar comunitária em vigor. Se
este esforço der frutos, contribuirá para a clareza jurı́dica, para
a eficiência de todo o sistema e para o reforço da confiança do
público em geral. Tão importante como consolidar será
a modernização da legislação, quer nos procedimentos de
execução quer na adaptação ao progresso técnico e aos novos
dados da ciência, devendo a AAE, embora não lhe caiba
legislar, apoiar o legislador nesse objectivo. Espera-se que a
Comissão não deixe de cumprir ainda o prometido no Livro
Branco (n.o 84) quanto à simplificação e clareza dos textos.

b) aspectos sociais;
c) aspectos nutricionais;
d) estrutura e função da AAE;
e) capacidade de gestão do risco da Comissão e inter-relação
entre a AAE e o SAV;
f) legislação respeitante à água potável;
g) obediência dos domı́nios da agricultura, da pesca e dos
produtos do mar aos princı́pios orientadores das futuras
regras de segurança alimentar.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «O papel da mulher rural no desenvolvimento
sustentável da agricultura da União Europeia»
(2000/C 204/07)
Em 21 de Outubro de 1999, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do artigo 23.o , n.o 2, do
Regimento, elaborar um parecer sobre «O papel da mulher rural no desenvolvimento sustentável da
agricultura da União Europeia».
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Ambiente, que emitiu parecer em 10 de Maio de 2000. Foram relatoras J. Borrego Izquierdo e
M. C. Sánchez Miguel, na sequência da decisão da secção de 19 de Abril de 2000.
Na 373.a reunião plenária de 24 e 25 de Maio de 2000 (sessão de 24 de Maio), o Comité Económico e
Social adoptou, por 109 votos a favor, 1 voto contra e 2 abstenções, o seguinte parecer.
1. Introdução

1.1.
A igualdade de direitos e oportunidades entre homens
e mulheres foi e continua a ser um objectivo internacional,
comunitário e nacional, que, em 1946, obteve, pela primeira
vez, consagração escrita na Carta Constitutiva das Nações
Unidas. Desde então, sucederam-se as acções, polı́ticas e
normas que têm por objecto a igualdade entre homens e
mulheres, como, por exemplo, o Tratado de Roma de 1957 (1)
e o recente Tratado de Amsterdão de 1997, que altera o
Tratado da União Europeia e os Tratados que instituem as
Comunidades Europeias, para não falar dos vários planos de
igualdade (2).

1.2.
A União Europeia dispõe de uma polı́tica para a mulher
rural que, até à aprovação da Agenda 2000, na prática, não se
aplicava na totalidade. Cabe destacar como legislação aplicável
a polı́tica de desenvolvimento rural contida no capı́tulo da
Agenda 2000 dedicado à polı́tica agrı́cola comum (PAC), a
reforma da PAC decidida no Conselho Europeu de Berlim,
em 24 e 25 de Março de 1999 (3), 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 o Regulamento
(CE) n.o 1260/1999 do Conselho, de 21 de Junho de 1999,
que estabelece disposições gerais sobre os fundos estruturais.

(1) O artigo 119.o do Tratado de Roma, origem da polı́tica europeia
em favor da igualdade de oportunidades, porquanto estipula a
«aplicação do princı́pio da igualdade de remunerações entre
trabalhadores masculinos e trabalhadores femininos, por trabalho
igual», converteu-se no pedestal de uma verdadeira polı́tica
preocupada com os assuntos sociais.
(2) Actualmente, quarto programa de acção comunitário, a médio
prazo, para a igualdade de oportunidades entre mulheres e
homens (1996-2000).
(3) A nova polı́tica de desenvolvimento rural contemplada na PAC
tem, nomeadamente, por objectivo melhorar as condições de vida
e de trabalho e a igualdade de oportunidades.

2. Objectivos do parecer
2.1.
O objectivo do presente parecer é dar uma visão mais
clara da situação da mulher e do papel que desempenha nas
zonas rurais da União Europeia, dada a escassa atenção
dedicada ao efeito da diversificação sobre a oferta de postos de
trabalho à mulher rural e à consideração das diferentes
necessidades de emprego e formação das mulheres nas estratégias para o desenvolvimento rural.
2.2.
Na falta de dados actualizados, sobretudo estatı́sticos,
parte-se da definição de situações, necessidades e aspirações da
mulher rural com um duplo objectivo: identificar e realçar as
experiências das mulheres nas zonas rurais da UE no que se
refere a formação e implantação rural, assim como os obstáculos que se levantam à sua participação no trabalho remunerado e na economia formal.
2.3.
O parecer pretende, igualmente, propor soluções idóneas para o reconhecimento do importante papel que a mulher
desempenha no desenvolvimento sustentável das zonas rurais
e estudar como melhorar o seu estatuto profissional, polı́tico,
económico e social.

3. Mulher rural e desenvolvimento rural na União Europeia

3.1. A mulher como elemento central do desenvolvimento rural
3.1.1. Os dados disponı́veis centram-se, por um lado, na
mulher agricultora e, por outro, na educação dos filhos,
convindo, porém, frisar que «mulher rural» não é sinónimo
de «agricultora». Ainda que estas últimas representem uma
percentagem significativa das mulheres que vivem e trabalham
nas zonas rurais dependentes da agricultura, o escopo do
presente parecer é mais amplo, porquanto abrange questões
que se prendem com o desenvolvimento e a diversificação
integrais das zonas rurais.
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3.1.2. A noção de «agricultora» abarca a mulher que
trabalha na agricultura, seja titular da exploração, co-titular ou
cônjuge de um agricultor que trabalha a tempo inteiro ou a
tempo parcial na exploração. Segundo as estatı́sticas, as
mulheres representam actualmente um terço da população
activa agrı́cola, dado que, em 34 %, só 10 % são titulares de
explorações, se bem que a percentagem de empresárias
agrı́colas varie de um Estado-Membro para outro. Há que
distinguir dois grupos de paı́ses — os que sofrem atrasos
estruturais apresentam geralmente uma percentagem de mulheres titulares de explorações superior à média comunitária,
enquanto os que dispõem de uma agricultura especializada e
intensiva apresentam geralmente uma percentagem inferior.

3.1.3. O novo regulamento em matéria de desenvolvimento
rural(1257/1999) integra grande parte dos princı́pios da
Conferência Europeia de Cork, realizada em 1996, nomeadamente a exigência de uma polı́tica de desenvolvimento rural
sustentável, uma resposta pluridisciplinar e multissectorial e,
como consequência, uma abordagem integrada e uma estratégia de intervenção com soluções diversificadas, a garantia de
uma utilização correcta dos recursos naturais, a intensificação
da subsidiariedade e da participação, mediante o envolvimento
dos poderes locais.

3.1.4. Importa frisar o papel fundamental que a mulher
rural pode desempenhar no conjunto de medidas previstas no
artigo 33.o (1) do regulamento citado, na polı́tica agroambiental, na Agenda 2000 e na recente reforma da PAC.

3.1.5. Atenta a diversidade de zonas rurais na União
Europeia, a polı́tica de desenvolvimento rural deve observar o
princı́pio da subsidiariedade ou complementaridade, baseando-se na cooperação de todos os escalões em causa — local,
regional, nacional e europeu.

3.1.6. Há que salientar o carácter multifuncional da agricultura, conceito que é fruto das Declarações do Conselho
Europeu do Luxemburgo de 12 e 13 de Dezembro de 1997.

3.1.7. O desafio consiste em fomentar, numa abordagem
integrada, uma agricultura multifuncional susceptı́vel de induzir o desenvolvimento dos espaços rurais e dos seus habitantes.
No entanto, para levar a bom porto este processo com base
nos recursos locais, as zonas rurais não dispõem das mesmas
oportunidades de evolução, já que cada uma possui um perfil

(1) Artigo especificamente consagrado à promoção da adaptação e
do desenvolvimento das zonas rurais, cabendo destacar uma série
de medidas que dizem respeito a comercialização de produtos
agrı́colas de qualidade, serviços essenciais para a economia e
população rurais, diversificação de actividades no domı́nio agrı́cola ou próximo da agricultura, a fim de criar ocupações múltiplas
ou rendimentos alternativos, incentivo das actividades turı́sticas e
artesanais, criação de serviços de substituição e gestão de explorações agrı́colas, etc.
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próprio e caracterı́sticas endógenas que deverão orientar o
lançamento dos projectos locais (2).
3.1.8. A multifuncionalidade é intrı́nseca ao mundo rural.
Há que assumir resolutamente a necessidade de conjugar
polı́ticas agrı́colas e desenvolvimento rural como parte de um
todo indivisı́vel, porquanto, embora hoje em dia a agricultura
seja a espinha dorsal do mundo rural, os termos da equação
podem inverter-se num futuro mais ou menos longı́nquo,
sobretudo nas regiões em declı́nio, sendo certo que só
as explorações que foram submetidas a um processo de
reconversão ou cujas actividades tenham sido diversificadas
estarão em condições de resistir à pressão da competitividade
e de criar um tecido empresarial forte, apto a satisfazer as
necessidades da população, no qual a mulher desempenhará
um papel de relevo enquanto pedra angular de uma comunidade sustentável.

3.2. Alterações ocorridas na Europa rural
3.2.1. O mundo rural sofre enormes mutações e transformações que se reflectem na sua profunda remodelação:
diminuição do número de agricultores, envelhecimento da
população, ermamento e perda de identidade cultural.
3.2.2. Embora, nos últimos anos, o mundo rural tenha
passado por uma melhoria notável ao nı́vel das infra-estruturas
e dos equipamentos, o facto é que certas zonas já muito
despovoadas continuam a perder população, com a agravante
de que os segmentos mais jovens e dinâmicos são precisamente
os mais difı́ceis de reter.
3.2.3. As causas deste fenómeno acham-se nas ı́nfimas
perspectivas de rendimento e emprego e, por vezes, na maior
dificuldade de acesso a equipamentos e serviços educativos,
sanitários, culturais e recreativos, entre outros, no insuficiente
apreço social pela actividade agrı́cola e pelo mundo rural, e
nos problemas de socialização com que muitas mulheres
deparam.
3.2.4. O crescente ingresso das mulheres no trabalho
remunerado também afecta as zonas rurais, quando se multiplicam as iniciativas de reactivação promovidas por mulheres,
sendo, pois, cada vez mais necessário não só contar com elas
como agentes de dinamização social e económica mas também
associar cada intervenção destinada à reabilitação de zonas
desfavorecidas e à promoção do desenvolvimento local a
condições propı́cias à permanência ou ao retorno das mulheres.

(2) Para mais informações sobre a multifuncionalidade, consulte-se o
parecer sobre «Uma polı́tica para a consolidação do modelo
agrı́cola europeu» (JO C 368 de 20.12.1999, p. 76/86) e o parecer
sobre «Os objectivos agroambientais a realizar prioritariamente
no contexto da agricultura multifuncional prevista pela Agenda
2000» (JO C 368 de 20.12.1999, p. 68/75).
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4. Educação e formação
4.1.
Um importante factor de desenvolvimento reside na
educação e formação das pessoas que vivem no meio rural.
Tanto assim é que são consideradas um dos principais pilares
do desenvolvimento futuro da UE, facto reconhecido pelo
Conselho da União Europeia ao afirmar, em «Polı́tica Social
Europeia — Como avançar na União — Livro Branco», que o
investimento na educação e formação é um dos requisitos
essenciais da competitividade da União e da coesão das nossas
sociedades.
4.2.
Geralmente reconhecida a importância da formação
como alavanca do progresso em todos os sectores da actividade
económica, no meio rural esta passa a necessidade de primeiro
plano, como base do desenvolvimento futuro, por força das
transformações a que está sujeito e das suas peculiaridades
socioeconómicas.
4.3.
Conforme reza o relatório de informação sobre «O
papel das mulheres na vida económica e social e, nomeadamente, a sua integração no mercado de trabalho — Situação e
perspectivas», « A formação e a orientação profissional deveriam ter em conta as especificidades de cada sexo e apoiar-se
em infra-estruturas suficientemente radicadas no território. A
formação dispensada às mulheres deverá não só incidir sobre
as qualificações exigidas por um determinado trabalho, mas
também ter sempre presentes os objectivos de formação geral
e básica. Isto para compensar, por um lado, as possı́veis
carências da educação geral (especialmente, entre as mulheres
analfabetas ou desalfabetizadas), e, por outro, garantir que,
para além do objectivo de fomentar a aptidão para um posto
de trabalho, a mulher tome consciência das suas capacidades
reais e potenciais, aumentando, assim, a motivação e o desejo
de aperfeiçoamento e êxito profissional.».
4.4.
No âmbito da dualidade dos sistemas de formação
presentes nalguns Estados-Membros, o maior problema que se
levanta às mulheres rurais, fundamentalmente por motivos de
idade, é que não só não têm acesso a uma formação
profissional reconhecida — a única que permite obter um
diploma, mas também quando frequentam cursos de qualificação profissional obtêm apenas certificados de aptidão para
um posto de trabalho, sem que a dita formação seja oficialmente reconhecida. Cabe ainda apontar o escasso número de
matérias incluı́das na formação das mulheres, o que patenteia
a necessidade de formação em todas as profissões em que elas
estão pouco representadas, adaptada às necessidades reais de
cada zona e reconhecida fora da área territorial onde foi obtida,
no quadro de um sistema unificado de certificação (1).
4.5.
Importa assinalar o papel essencial que a educação à
distância pode desempenhar no meio rural.

(1) O Livro Branco da Comissão Europeia «Crescimento, Competitividade, Emprego» (Boletim das Comunidades Europeias, suplemento 6/93) pronuncia-se nesse sentido.
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4.6.
Na maioria das regiões do mundo, a mulher recebe
muito menos formação académica do que o homem, fenómeno esse que se acentua ainda mais no meio rural. Acresce
que a formação profissional, em grande parte dos paı́ses
comunitários, tem uma feição mais urbana, dificilmente adaptada às necessidades formativas do meio rural. Há que
dispensar formação agrı́cola e não apenas industrial.
4.7.
O estabelecimento de programas comunitários destinados à aquisição de competências e formação no âmbito da
inovação e da tecnologia, nomeadamente a iniciativa Leader+ (2), é uma medida importante já que contribui para o
desenvolvimento rural e para o reconhecimento do papel das
mulheres na economia das zonas rurais (3).
4.8.
As razões acima arguidas estendem-se à iniciativa
Equal, dotada de um orçamento geral destinado às mulheres,
pessoas com deficiências e minorias étnicas.

5. Emprego
5.1.
É inegável que o desemprego nas zonas rurais afecta
muito mais as mulheres do que os homens.
5.2.
A variação mais acentuada da taxa de emprego nas
zonas rurais em relação às urbanas resulta não só da ruralidade
mas também do sexo.
5.3.
Outro factor que influi na variação da taxa de emprego
é a idade, já que as mulheres rurais ingressam na vida activa
mais cedo, por dedicarem menos tempo à formação.
5.4.
A participação da mulher nos três principais sectores
de actividade (agricultura, indústria e serviços) evidencia o
elevado grau de feminização dos serviços e o sucesso que,
progressivamente, o turismo rural representa.
5.5.
O emprego rural feminino concentra-se em actividades
não qualificadas ou de baixo nı́vel de qualificação e os
principais obstáculos ao acesso ao emprego residem nas
insuficientes fontes de trabalho, na distância e na dificuldade
de transporte, na inadequação de serviços e instalações de
apoio, na desigual partilha das responsabilidades pelas tarefas
domésticas e familiares, nos salários inferiores aos dos homens
e nas atitudes culturais.

(2) Já foram aprovadas as orientações relativas à iniciativa comunitária
de desenvolvimento rural Leader+ que visa apoiar prioritariamente
as estratégias com carácter piloto para desenvolvimento do
potencial endógeno das zonas rurais.
(3) Importa destacar o parecer sobre a «Comunicação da Comissão
aos Estados-Membros que estabelece as orientações relativas à
iniciativa comunitária de desenvolvimento rural Leader+» e, mais
concretamente, o ponto 4.10. que faz especificamente referência
às necessidades das mulheres rurais (JO C 51 de 23.2.2000).
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5.6.
O Conselho Europeu extraordinário sobre o emprego,
realizado no Luxemburgo em 20 e 21 de Novembro de
1997 (1), formulou as directrizes para 1998, entre as quais
cabe acentuar o capı́tulo IV que se intitula «Reforçar as polı́ticas
de igualdade de oportunidades» (pontos 74/79).

5.7.
As cooperativas de mulheres desempenham um papel
fundamental na criação de emprego e na economia das regiões
de produção, como complemento da actividade estritamente
agrária, através da produção e da comercialização de produtos
artesanais, de que existe grande procura no mercado, e da
prestação de serviços no meio rural como, por exemplo, o
agroturismo. Embora apresentando uma taxa de implantação
desigual em toda a União Europeia, é precisamente nos
Estados-Membros em que as cooperativas têm mais peso na
totalidade da actividade agrı́cola que elas revelam maior
eficácia produtiva e comercial, o que testemunha a sua
importante contribuição para o desenvolvimento rural e a
viabilidade das explorações.

6. Problemas especı́ficos das mulheres rurais na agricultura da União Europeia

6.1. Titularidade das explorações agrı́colas

6.1.1. Sempre que se inicia um estudo sobre o sector
agrı́cola um dos problemas que se levanta é a dificuldade em
definir os recursos humanos ao serviço da agricultura nos
vários paı́ses. A heterogeneidade das formas de actividade
laboral no sector (titulares, empresários, ajudantes familiares,
assalariados), as modalidades de exercı́cio (tempo parcial,
actividade principal, tempo inteiro, emprego fixo, fixo-intermitente, sazonal, etc.), a inexistência de uma clara delimitação
entre o trabalho agrı́cola, a actividade de subsistência e o
artesanato, o recurso aos regimes especiais de segurança social
como refúgio são alguns dos factores que obstam à definição
dos que são ou não trabalhadores agrı́colas, fenómeno esse
que se acentua ainda mais no caso das mulheres, devido
sobretudo ao tradicional carácter oculto do seu trabalho na
agricultura e à falta de uma linha divisória clara entre o
trabalho realizado na exploração propriamente dita, a lide
doméstica e determinadas fainas rurais.

6.1.2. Ao estudar a situação, convém considerar outros
factores fundamentais, nomeadamente:

(1) O ano de 1998 foi o da consolidação do processo de reconhecimento da igualdade de oportunidades como elemento fundamental do modelo europeu de criação de emprego.
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6.1.2.1. A diversidade de fontes estatı́sticas, o que inviabiliza praticamente uma comparação exaustiva dos dados por
elas fornecidos. Acresce que nem todas as fontes examinam
separadamente o comportamento de cada sexo.
6.1.2.2. A fiscalidade é outro dos factores que concorre
para a ocultação do trabalho masculino. Muitas das transferências entre cônjuges da titularidade da exploração, em geral
quando a actividade principal do marido não é a agricultura,
tiveram em vista redistribuir os rendimentos e reduzir a carga
fiscal do agregado familiar.
6.1.2.3. O funcionamento do regime especial agrı́cola da
segurança social, que é utilizado no sector agrı́cola pela mulher
como meio de assegurar o direito à pensão de reforma.
6.1.3. Nos paı́ses da União, a exploração familiar constitui
a estrutura básica do sector agrı́cola. Na Europa, contam-se
7 milhões de explorações agrı́colas, 67 % das quais têm uma
superfı́cie compreendida entre um e dez hectares, o que
equivale a dizer que são de tipo familiar. Cinco milhões delas
concentram-se nos paı́ses meridionais — Itália, Espanha,
Grécia e Portugal, reflectindo, pois, os factores históricos e
culturais e a identidade da agricultura na Europa. A existência
da exploração de tipo familiar está, porém, ameaçada por
desconhecimento ou incompreensão do papel e do lugar que
a agricultura ocupa na Europa, que são essenciais para a
manutenção e o desenvolvimento do mundo rural (2).
6.1.4. Seria oportuno precisar o número de mulheres que
contribuem para a actividade económica da exploração, na
medida em que equivale mais ou menos a metade da contribuição total da agricultura para as economias nacionais e para
a economia da União Europeia, o que permitiria fixar o
trabalho a cargo das mulheres assalariadas e das titulares das
explorações, por dedução posterior.
6.1.5. O trabalho da mulher na exploração agrı́cola familiar
é duplamente invisı́vel porque inclui não só o trabalho
doméstico, mas também uma boa parte de tarefas produtivas
difı́ceis de contabilizar. A sua contribuição é, pois, subvalorizada e subestimada.

6.2. As mulheres na segurança social
6.2.1. A dificuldade de descrever a situação da mulher rural
na segurança social na UE reflecte-se nos diferentes regimes
que lhe são aplicáveis. Resumidamente, podem subscrever um
regime geral aplicável a todos os trabalhadores, sem distinção
de sector e local de actividade, e um regime especial, com
diversas variantes, correspondente a uma série de actividades,
incluindo o trabalho agrı́cola.

(2) Fonte estatı́stica: Eurostat, L’Europe en chiffres, 5.a edição (não
existe em português).
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6.2.2. O regime geral da segurança social confere benefı́cios
sociais aos trabalhadores destinatários que o distinguem dos
regimes especiais, proporcionando às mulheres trabalhadoras
rurais uma cobertura significativamente melhor, já que gozam
de protecção da saúde, em caso de doença, maternidade, férias,
pensão de reforma, etc.
6.2.3. Nos regimes especiais os ditos direitos só lhes
são aplicáveis quando figuram como titulares da exploração
agrı́cola ou como trabalhadoras agrı́colas, beneficiando nos
outros casos de assistência médica e medicamentosa unicamente enquanto cônjuge (1). Esta é uma causa da tardia
inscrição no regime de segurança social das mulheres rurais,
procurando adquirir direitos não conferidos pelos regimes
especiais, como é o caso das pensões de reforma.
6.2.4. Seria razoável que a UE acompanhasse a aplicação
da Directiva 86/613/CEE cujo fim principal é o de reduzir as
diferenças entre o conteúdo dos diversos regimes de segurança
social aplicáveis na actividade agrı́cola.
6.2.5. É plausı́vel que as mulheres que não têm outra
actividade para além do trabalho agrı́cola familiar declarem
contribuir para o regime geral, sendo, na realidade, trabalhadoras independentes. Reflecte este comportamento as dificuldades de ordem jurı́dica com que deparam as mulheres que
cotizam para o regime agrı́cola, as quais decorrem da exigência
de uma certa «continuidade» de trabalho, o que constitui um
critério de admissão um tanto vago e por vezes irrealista,
porquanto ligado à dimensão económica da exploração. Assim,
a entidade económica da exploração agrı́cola parece ser
determinante para a taxa de cotização social das mulheres.

7. Propostas e conclusões
7.1.
A igualdade de oportunidades entre mulheres e homens
das zonas rurais deve ser uma realidade, que corresponda, à
uma, a uma melhor de vida e se integre em todas as polı́ticas
comunitárias relacionadas com o desenvolvimento rural. Nesse
sentido, é essencial a aplicação do princı́pio da não discriminação com base no sexo às ditas polı́ticas, bem como a
consideração pela Comissão das propostas do Comité na
elaboração do próximo programa sobre igualdade de oportunidades, que entrará em vigor em 2001.
7.2.
É fundamental que as polı́ticas em favor da igualdade
possibilitem a permanência das mulheres nos seus locais de
origem com vista a preservar o equilı́brio populacional e o
desenvolvimento sustentável.

(1) Directiva 86/113/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1986,
relativa à aplicação do princı́pio da igualdade de tratamento entre
homens e mulheres que exerçam uma actividade independente,
incluindo a actividade agrı́cola, bem como à protecção da
maternidade, JO L 359 de 19.12.1986, p. 56-58.
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7.3.
É de importância vital criar um espaço atraente no
meio rural, onde seja possı́vel dispor das infra-estruturas de
base (comunicações, saneamento, creches, bibliotecas) que,
por seu turno, contribuam para o acesso das mulheres à
formação e ao emprego. Reveste igual importância a criação
de serviços de substituição e gestão de explorações agrı́colas.

7.4.
Deveria haver maior coordenação entre os vários
escalões de poder — locais, regionais, nacionais e comunitário
— envolvendo mais as instituições e incentivando, igualmente,
o desenvolvimento.

7.5.
Convém sublinhar a necessidade de dar primazia
à valorização da diversificação de que a mulher é mais
frequentemente protagonista (PME, produtos regionais e artesanato, turismo rural), encorajando, dessa sorte, a multifuncionalidade.

7.6.
Devem ser coordenados os sistemas educativos e
formativos com os sistemas produtivos para travar o ermamento. Antes de mais, há que educar, privilegiando a formação
geral e básica (incluindo a educação à distância), para, depois,
poder utilizar os recursos e qualificações, dispensando uma
formação profissional reconhecida, sancionada por diplomas
e ajustada às novas exigências do mundo do trabalho.

7.7.
O Comité está ciente da importância de dispensar às
mulheres rurais uma formação especı́fica que contribua para
activar a autoconfiança, a participação no processo decisório e
a integração no contexto socioeconómico que é o seu.
Considera oportuno prever a promoção de projectos de
desenvolvimento rural mediante mobilização dos recursos
financeiros locais.

7.8.
É necessário manter as iniciativas comunitárias, nomeadamente Leader+ e Equal, do ponto de vista da promoção da
igualdade de oportunidades, pondo a tónica na formação
como factor essencial do desenvolvimento e incluindo uma
rubrica especı́fica para as mulheres rurais.

7.9.
O Comité defende a introdução progressiva nos diferentes Estados-Membros de legislação reguladora da conciliação da vida familiar e profissional, admitindo a possibilidade
de negociar a flexibilidade do horário de trabalho, a fim de
permitir uma repartição equitativa das responsabilidades dos
homens e das mulheres, promovendo novos sistemas orientados para as exigências da sociedade no que toca à satisfação
das necessidades das pessoas carecidas de cuidados, em
particular crianças, idosos, doentes e deficientes, e, por fim,
adoptando as medidas adequadas para a protecção da maternidade.
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7.10. Convém fomentar a utilização da engenharia financeira nas técnicas de crédito rural para mobilizar melhor as
sinergias entre os fundos privados e públicos, e reduzir
as obrigações financeiras das pequenas e médias empresas,
permitindo o acesso a créditos bonificados ou microcréditos
para facilitar o lançamento de iniciativas empresariais femininas (1).
7.11. A reforma dos fundos estruturais pode desempenhar
um papel essencial na criação de prosperidade nas zonas
rurais, pondo a tónica nas jovens e nas novas actividades
que as mulheres podem exercer. Seria aconselhável que
os programas adoptados pelo Fundo Social integrassem as
necessidades da mulher rural, em especial no que se refere à
difusão das novas tecnologias, por forma a permitir uma maior
qualificação e promoção das suas actividades e dos seus
produtos.
7.12. Entendido o desenvolvimento rural como processo
endógeno e estável, é imprescindı́vel que a população local
(1) Na Suécia, por exemplo, existe um banco para as mulheres.
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feminina se organize em associações ou grupos de trabalho de
molde a protagonizar uma evolução favorável no seu território,
incentivando a formação dos recursos humanos e gizando
estratégias para favorecer a emergência de agentes locais de
desenvolvimento.
7.13. Seria extremamente útil que fossem realizadas as
diligências necessárias e se facilitassem os meios que permitissem a coordenação de todos os movimentos associativos
e organizações de mulheres rurais existentes nos EstadosMembros, de modo a possibilitar a representação permanente
das mulheres em todas as instituições da UE. Assim se
conseguiria mais informação e intercâmbio de experiências
para o estudo dos problemas de cada zona e a proposta de
soluções.
7.14. Quanto aos problemas especı́ficos relacionados com
a titularidade das explorações agrı́colas, o Comité entende
que urge trabalhar em prol do reconhecimento do trabalho
realizado pelos cônjuges na exploração, nos paı́ses em que não
exista. No que se refere às cotizações sociais, uma solução
possı́vel seria a introdução de uma cotização uniforme para os
trabalhadores independentes e seus ajudantes.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa a um quadro comunitário de cooperação para o desenvolvimento urbano
sustentável»
(2000/C 204/08)
Em 10 de Maio de 2000, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 262.o do Tratado CEE, consultar o
Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
Foi encarregada da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção da União Económica e Monetária
e Coesão Económica e Social, que emitiu parecer em 11 de Maio de 2000, de que foi relator G. Vinay.
Na 373.a reunião plenária (sessão de 24 de Maio de 2000), o Comité Económico e Social adoptou, por
106 votos a favor e 4 abstenções o presente parecer.
1. Introdução
1.1.
A proposta em apreço, que diz respeito à criação de um
quadro comunitário de cooperação para o desenvolvimento
urbano sustentável, radica numa série de factores: compromissos assumidos pela UE, análise da situação actual, exigências
reiteradas em relação à sustentabilidade e, finalmente, iniciativas previstas na recente comunicação sobre «Um quadro de
acção para o desenvolvimento urbano sustentável na União
Europeia», nomeadamente.
1.2.
Na Cimeira da Terra, realizada no Rio de Janeiro em
1992, a União Europeia e todos os Estados-Membros assinaram as convenções e comprometeram-se a levar por diante a
Agenda 21 — o plano de acção global para o desenvolvimento
sustentável. Quase simultaneamente, a União Europeia dava
inı́cio ao Quinto Programa de Acção para o Ambiente, que
está prestes a terminar.
1.2.1. Posteriormente, foram assumidos outros compromissos na Conferência de Quioto, em 1997, onde foi decidida
uma redução global das emissões de gases com efeito de estufa
a concretizar entre 2008 e 2012.
1.3.
Globalmente, no âmbito do Quinto Programa e através
de algumas directivas, foram fixados limites e obtidos resultados positivos, pelo menos em relação algumas emissões
especı́ficas e ao tratamento das águas, mas o caminho até uma
sustentabilidade ambiental completa e generalizada é ainda
longo.
1.3.1. Os centros urbanos constituem um dos pontos
fulcrais para realizar eficazmente um desenvolvimento sustentável, porquanto cobrem cerca de um quarto da superfı́cie da
União Europeia e albergam cerca de 80 % da sua população.
1.3.2. As cidades, por várias razões — exigências e sistemas
de mobilidade, concentração de consumos energéticos e
hı́dricos, estruturas urbanas e produtivas, densidade populacional, eliminação de resı́duos, alterações do microclima — são
um concentrado de problemas ambientais de que os cidadãos
estão plenamente conscientes, em particular no atinente à
qualidade do ar, à poluição sonora e, especialmente nos paı́ses
meridionais da União, aos recursos hı́dricos.

1.3.2.1. A baixa qualidade do ambiente urbano, senão
mesmo a degradação, é o resultado directo de antigas polı́ticas
do território, da qualidade de serviços e infra-estruturas, da
insuficiente ou inexistente manutenção, de hábitos de vida
colectiva e individual que têm que mudar radicalmente e,
eventualmente, de eventuais instalações produtivas existentes
nas imediações. Para agir sobre todos estes aspectos é indispensável que, nas decisões das autoridades locais, haja uma
evolução irreversı́vel no sentido da sustentabilidade, bem como
a participação consciente e documentada dos interessados:
(administrações públicas, cidadãos, empresas). Mas, como já
havia salientado o relatório do grupo de peritos sobre as
cidades sustentáveis, a aplicação deficiente das normas ecológicas ao nı́vel local são o resultado de uma multiplicidade de
factores, o primeiro dos quais é a falta de informação sobre
boas práticas.

1.4.
Numerosos programas e iniciativas recentes, entre os
quais o Quadro de Acção e Urban, exigem a integração do
conceito de sustentabilidade na polı́tica urbana e a difusão
de boas práticas, de projectos fortemente inovadores que,
independentemente das metas fixadas, contribuam significativamente para melhorar a qualidade do ambiente.

2. A proposta da Comissão
2.1.
Partindo de um vasto leque de considerandos que
remetem para os pontos supramencionados, propõe a criação
de um quadro comunitário de cooperação para incentivar a
concepção, o intercâmbio e a aplicação de boas práticas no
âmbito do desenvolvimento urbano sustentável e da
Agenda 21 ao nı́vel local. Especifica que os principais parceiros
desse quadro de cooperação são a Comissão e redes de cidades
organizadas a nı́vel europeu.
2.1.1. A proposta indica os tipos de actividade susceptı́veis
de beneficiar de apoio financeiro, (na prática as que perseguem
os objectivos já enumerados), assinala que aquele contributo
poderá ser concedido a qualquer rede de cidades organizada a
nı́vel europeu e que as actividades financiadas deverão decorrer
num perı́odo de três anos a contar da data da concessão das
verbas.
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2.2.
A Comissão determinará as actividades a financiar,
como já foi referido, e publicará no Jornal Oficial as actividades
prioritárias, as modalidades de selecção, bem como os procedimentos de candidatura e de aprovação.

2.2.1. A Comissão garantirá a coerência, a complementaridade e a sinergia entre aquelas actividades e outros programas
e iniciativas comunitárias, em particular a iniciativa Urban.
A Comissão esclarece que os projectos abrangidos pelo
instrumento LIFE não serão elegı́veis para financiamento no
âmbito do quadro de cooperação em apreço.

2.3.
Depois de definir outros pontos especı́ficos sobre os
financiamentos, a proposta aponta os critérios para determinar
as actividades prioritárias, nomeadamente o efeito multiplicador douradouro no plano europeu; uma cooperação eficaz e
equilibrada no que se refere à realização das actividades em si
e à participação financeira; uma abordagem multinacional quer
entre os paı́ses da União quer com os paı́ses terceiros vizinhos.
É também salientada a importância de uma óptica multisectorial.

2.3.1. O quadro de cooperação está aberto aos paı́ses da
Europa Central e Oriental (PECO), de acordo com as condições
a definir nos correspondentes acordos e protocolos, e igualmente à participação de Malta e Chipre, com base em dotações
suplementares, nos termos dos procedimentos a acordar com
esses paı́ses.

2.3.2. Caberá à Comissão definir as medidas para verificar
e controlar as actividades desenvolvidas pelos beneficiários dos
fundos comunitários. A este propósito, é feita referência a
alguns artigos do Tratado, com indicação de alguns casos
administrativos de ocorrência de omissão ou incumprimento.

2.4.
Aponta, por último, que a lista dos beneficiários dos
financiamentos e o montante destes serão publicados no Jornal
Oficial das Comunidades, e que a Comissão apresentará um
relatório de avaliação da aplicação do quadro de cooperação
até Março de 2003.

2.4.1. Nos anexos figura uma lista dos tipos de actividade
elegı́veis para o financiamento comunitário, com uma repartição global do financiamento total, que ascenderá a
12,4 milhões de euros para o quadriénio.
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3.1.1. Como foi sublinhado na recente reunião dos Ministros do Ambiente da União Europeia realizada no Porto em
termos que o Comité subscreve totalmente, grande parte dos
problemas ambientais mais graves na Europa são atinentes às
áreas urbanas, amiúde estreitamente conexos com os desafios
ambientais globais que condicionam a qualidade de vida de
milhões de cidadãos. No entanto, uma abordagem coerente e
sustentável das polı́ticas de desenvolvimento urbano pode
melhorar de forma assinalável a qualidade de vida nas cidades.

3.1.2. O Comité teve o ensejo de exprimir em diversos
pareceres interesse e preocupação pela qualidade do ambiente
urbano (1), pela estreita interligação entre as polı́ticas urbanas
e o desenvolvimento sustentável (2), bem assim pela importância de que a difusão eficaz de boas práticas, juntamente com o
desenvolvimento e o apoio de acções inovadoras, se reveste
para realizar estes objectivos.

3.1.3. Contudo, no documento da Comissão certos elementos precisam de ser classificados e há definições que carecem
de precisão.

3.2.
Tanto nos considerandos enumerados no inı́cio da
proposta, como no ponto 9.2 dos Anexos (Justificação da
acção), faz-se referência explı́cita à acção n.o 20 do «Quadro
de acção para o desenvolvimento urbano sustentável na União
Europeia», citando especificamente o empenho da Comissão
em apoiar as acções destinadas à ligação em rede das autarquias
locais, aberta também às cidades dos paı́ses candidatos à
adesão, e em criar o enquadramento legal para o financiamento
plurianual desse tipo de actividades, que poderão incluir a
Campanha Europeia das Cidades Sustentáveis, uma Plataforma
Europeia de Gestão da Mobilidade, a operação Cidades sem
Automóveis; a Integração e Acção Locais em prol das minorias
étnicas), as Agências Locais de Energia e muitas outras
iniciativas.

3.2.1. Nota-se, com efeito, alguma perplexidade, porquanto
não fica claro se a intenção da proposta sub judice é, como
assinala o artigo 1.o, incentivar «a concepção, o intercâmbio e
a aplicação de boas práticas no âmbito do desenvolvimento
urbano sustentável», (actividade que poderá ser desenvolvida
por «qualquer rede de cidades organizada a nı́vel europeu») ou
se o objectivo é apoiar a ligação em rede das autarquias locais
para a prossecução dos objectivos supramencionados.

3. Observações na generalidade

3.1.
O Comité acolhe favoravelmente a proposta da Comissão, que visa difundir conhecimentos úteis tanto para as
autoridades locais, como para sensibilizar os cidadãos para
participarem.

(1) Parecer de iniciativa sobre o «Papel da União Europeia no sector
urbano» JO C 30 de 30.1.1997.
(2) Parecer sobre a comunicação da Comissão «Para uma agenda
urbana da União Europeia» JO C 95 de 30.3.1998.
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3.2.2. Por outro lado, na explicação dos motivos, afirma-se
que os participantes do futuro quadro de cooperação serão,
por um lado, a Comissão e, por outro, a Campanha Europeia
das Cidades Sustentáveis e as redes de cidades. Os capı́tulos
«Ficha Financeira» e «Elementos de Análise Custo-Eficácia» do
anexo contêm, de facto, uma descrição pormenorizada dos
custos, actividades e objectivos da Campanha, apresentação
que se repete e se aprofunda na «Justificação da acção». Com a
Campanha está também relacionado o ponto 9.3 «Acompanhamento e avaliação da acção», e o capı́tulo «Despesas
administrativas».

3.2.3. Como já se referiu, a Campanha Europeia das Cidades
Sustentáveis é, conjuntamente com outras iniciativas da Acção
20 do Quadro de Acção para o Desenvolvimento Urbano
Sustentável na União Europeia, uma interessante iniciativa
promovida por algumas das cidades que participaram na
Conferência Europeia sobre Cidades Sustentáveis, realizada em
Aalborg, em 1994, e apoiada também por cinco importantes
redes de cidades, com uma contribuição financeira da DG do
Ambiente.
3.2.3.1 Por conseguinte, é positiva a intenção de continuar
a apoiar essa Campanha, mas a proposta da Comissão indica
como participantes no quadro de cooperação todas as redes
de cidades organizadas a nı́vel europeu, sem especificar
qualquer preferência.

3.3.
Entre as iniciativas a levar a cabo no âmbito da Acção
n.o 20 do já citado Quadro de Acção, a Comissão incluı́a a
integração da dimensão urbana na nova «rede europeia para a
identificação de boas práticas», no âmbito das futuras acções
inovadoras no quadro dos Fundos Estruturais, com vista a
identificar e difundir boas práticas e facilitar o intercâmbio de
experiências, não só as relacionadas com o Quadro de Acção,
mas também com qualquer projecto de desenvolvimento
urbano sustentável realizado no âmbito de outros programas
financiados pela União Europeia. Recorda-se, ainda, que a
iniciativa Urban, não mencionada no Quadro de Acção por
ter sido programada posteriormente, beneficiou de dotação
financeira especı́fica para difusão das boas práticas.

3.3.1. No parecer relativo ao Quadro de Acção para o
Desenvolvimento Urbano Sustentável (1) o Comité expressou
total acordo com criação de um circuito «positivo» de informação sobre as boas práticas, tendo além disso salientado que
seria importante que a informação, avaliação e controlo
tivessem como referência global o desenvolvimento coerente
dos quatro objectivos definidos na própria proposta e considerados interdependentes.

3.3.2. O conceito de sustentabilidade do desenvolvimento,
especialmente para as cidades, não se limita, nem é possı́vel
limitá-lo, apenas ao pilar do ambiente, mas apoia-se nos
recursos económicos e humanos e na consecução de uma

(1) JO C 368 de 20.12.1999.
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sustentabilidade social. O relatório do grupo de peritos sobre
o ambiente urbano, de Março de 1996, punha em evidência
que o processo de gestão urbana sustentável envolve aspectos
ambientais, sociais e económicos. A própria Comissão, na sua
recente comunicação sobre o seu Programa de Trabalho para
2000 (2), destaca, no ponto 3.1, que o 6.o Programa de Acção
em matéria de Ambiente constituirá a vertente ambiental de
um programa mais amplo de desenvolvimento sustentável,
especificando que o desafio continua a constituir a conciliação
do desenvolvimento sustentável do ambiente com o progresso
social e o desenvolvimento duradouro.

3.3.3. A proposta examinada, embora faça referência explı́cita a uma abordagem integrada no âmbito de um quadro
estratégico, tem por objecto, como o próprio tı́tulo indica, a
promoção do desenvolvimento sustentável do ambiente
urbano, objectivo que o Comité aprova naturalmente, mas
que deveria ser acompanhado de algumas indicações mais
especı́ficas sobre a maneira como as iniciativas previstas se
podem interligar com tudo o que já existe ou foi anunciado
para a difusão das boas práticas decorrentes do Quadro de
Acção ou de outros programas ou iniciativas comunitárias,
que tendo embora objectivos diversos e, porventura, não
directamente relacionados com assuntos ambientais, contribuem para o desenvolvimento urbano sustentável.

3.3.4. Por outro lado, deveria prever-se uma forma de
conexão com o grupo interserviços da Comissão a quem
compete, de acordo com o próprio Quadro de Acção, verificar
os progressos realizados na sua aplicação e acompanhar de
perto as actividades das redes europeias para a determinação
das melhores soluções possı́veis em matéria de problemática
urbana.

3.3.5. O artigo 4.o da proposta em apreço, que se refere à
coerência, à complementaridade e à sinergia com outros
programas e iniciativas comunitárias é, à luz do atrás exposto,
fundamental. Tanto mais que o Quadro de Acção dispõe que
os serviços competentes serão co-responsáveis por um certo
número de acções transversais com objectivos múltiplos, como
a criação de uma rede integrada de dados sobre os problemas
urbanos, técnicas de comparação e indicadores.

3.3.6. O Comité acolhe com agrado as iniciativas da
Comissão — criação de um banco de dados sobre boas práticas
em matéria de gestão urbana e desenvolvimento sustentável
— levadas a cabo em 1998, e o recente lançamento de
indicadores comuns europeus através de 10 indicadores locais
de sustentabilidade. Estas iniciativas são necessárias e devem
ser consolidadas.

(2) COM(2000) 155 final de 9.2.2000.
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4. Observações especı́ficas

4.1.
O Comité manifesta mais uma vez a sua satisfação pelo
conteúdo da proposta em apreço. Entende, porém, que, mais
do que um quadro de coordenação para a difusão de boas
práticas, é uma medida para garantir o apoio às acções de
ligação em rede das autarquias locais que a Comissão propõe,
precisamente como o previa a acção n.o 20 do Quadro de
Acção. Por conseguinte, considera que deveria modificar-se o
tı́tulo da iniciativa neste sentido.

4.1.1. Uma acção deste tipo deve ser apoiada a nı́vel
comunitário e está conforme com o princı́pio da subsidiariedade e o princı́pio da proporcionalidade, enunciados no
artigo 5.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia.

4.1.2. O Comité faz questão de salientar que é favorável a
uma iniciativa de apoio à ligação em rede das autarquias locais,
medida que confere a cada sector um valor acrescentado, que
deriva directa e prioritariamente do facto de pôr em comum
conhecimentos e procedimentos e, consequentemente, uma
maior eficácia global das iniciativas dos participantes nas redes,
mas também uma redução dos custos de realização e ensaio
das diferentes acções. Por conseguinte, o apoio comunitário às
redes de cidades é um objectivo da maior relevância, se tiver
em conta que as cidades estão precisamente entre os actores
prioritários do desenvolvimento sustentável, em particular no
que se refere ao ambiente.

4.1.3. Nesta perspectiva, é fundamental que a proposta
esteja realmente aberta a todas as redes e não estabeleça canais
nem condições preferenciais para ninguém. Porque, muitas
vezes, participam mais facilmente nas redes as autarquias
locais já sensibilizadas e com iniciativa no que diz respeito aos
problemas ambientais, deveriam incentivar-se as cidades já
associadas a estes tipo de projectos a promoverem a participação de outras, numa espécie de rede mista entre cidades
mais e menos avançadas no processo de sustentabilidade
ambiental.

4.1.4. O Comité recomenda, além disso, que as iniciativas
das redes empreendidas no âmbito do quadro comunitário de
cooperação em apreço sejam objecto de «fichas de impacte» de
que constem um relatório do custo-benefı́cio e o resultado
da iniciativa. Essas fichas de impacte deverão ser tornadas
públicas.

4.1.5. O Comité considera também que seria necessária
uma coordenação ampla e eficaz para a difusão de boas
práticas voltadas para o desenvolvimento sustentável, ante as
numerosas medidas e entidades ligadas a esta actividade e aos
seus muitos objectivos possı́veis, vejam-se, além das autarquias
locais, os paı́ses membros, a indústria, centros de investigação,
universidades, empresas de novas tecnologias, etc.
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4.1.6. Uma difusão de informações e conhecimentos, coordenada e destinada a potenciar ao máximo a eficácia e os
efeitos práticos mais amplos, deveria incluir a definição
de indicadores económicos, sociais e ambientais integrados,
seguros, definidos e globalmente aceites, que está entre os
objectivos do Quadro de Acção, como uma espécie de acervo
comunitário do conceito global de sustentabilidade num
contexto analı́tico do princı́pio da subsidiariedade. O Comité
considera que a realização de uma auditoria constituiria uma
passo positivo nesta direcção.

4.2.
O texto da Comissão aborda as eventuais relações com
o problema do emprego unicamente no ponto 9.2 C) do
anexo, onde se assinalam os possı́veis efeitos positivos da
proposta nesta área.

4.2.1. O Comité repetiu em diversas ocasiões que seria
fundamental articular as duas prioridades — protecção do
ambiente e criação de novos postos de trabalho (1) —, objectivo
não só possı́vel e necessário na prática, mas também oportuno
para combater a ideia preconcebida e generalizada de que as
duas prioridades se contrapõem. Por conseguinte, considerase que, para a difusão de boas práticas, haveria que identificar,
analisar e fazer ressaltar este tipo de efeitos, devendo este
elemento figurar explicitamente no articulado da decisão.

4.2.2. Além disso, e em particular na concepção de boas
práticas no âmbito do desenvolvimento sustentável do
ambiente urbano, cabe salientar a tarefa que os parceiros
sociais podem levar a cabo de concerto com as autoridades
locais. Não é por acaso que a Agenda 21 destaca o papel
relevante dos parceiros sociais na persecução deste objectivo
— o desenvolvimento sustentável.

4.2.3. De um modo geral, o documento relega para segundo
plano as formas de colaboração activa dos cidadãos e das
organizações associativas económicas e da sociedade civil, cuja
participação é citada em último lugar e globalmente nos
critérios para a selecção das actividades prioritárias (art. 6.o,
alı́nea f).

4.3.
Subscreve-se inteiramente a inclusão dos PECO nesta
proposta, por várias razões: numa perspectiva meramente
polı́tica, para aumentar as oportunidades de intercâmbio e
cooperação e por se tratar de paı́ses com graves problemas
ambientais, em especial no centros urbanos.

(1) Parecer sobre a comunicação da Comissão sobre ambiente e
emprego «Construir uma Europa sustentável», JO C 235 de
27.7.1998.
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4.3.1. A Agenda 2000 sublinhava já que a questão ambiental era um dos pontos cruciais no processo de alargamento e,
posteriormente, a Comissão elaborou uma Comunicação (1)
sobre as estratégias de adesão no sector do ambiente, na qual
se aponta que a aproximação dos paı́ses candidatos em matéria
de ambiente é matéria que merece atenção especial. O Comité
concorda com o apoio às autarquias locais, que se infere do
documento em apreço, e que a Comunicação acima referida já
apontava como necessário, e considera especialmente impor(1) COM(98) 294 final.
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tante que as cidades dos PECO participem nas actividades das
redes urbanas europeias, numa perspectiva estratégica de
sustentabilidade ambiental.
4.3.2. Entende o Comité ser oportuno que, para o
intercâmbio de boas práticas, as redes europeias associem as
cidades dos paı́ses terceiros limı́trofes, por exemplo os paı́ses
do Nordeste da Europa e os paı́ses mediterrâneos, e aproveita
o ensejo para fazer votos por que, dentro do quadro institucional da parceira euromediterrânica, se relancem os programas
de cooperação descentralizada.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Conselho relativa ao
direito ao reagrupamento familiar»
(2000/C 204/09)
Em 10 de Fevereiro de 2000, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 262.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
Incumbida de preparar os correspondentes trabalhos, a Secção de Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania
emitiu parecer em 5 de Maio de 2000, sendo relatora Giacomina Cassina.
Na 373.a reunião plenária de 24 e 25 de Maio de 2000 (sessão de 25 de Maio), o Comité Económico e
Social adoptou por 81 votos a favor, 3 votos contra e 8 abstenções o seguinte parecer.
1. Introdução
1.1.
A directiva proposta pela Comissão tem por objectivo
consagrar o direito ao reagrupamento familiar dos nacionais
de paı́ses terceiros que residam legalmente no território de um
Estado-Membro e criar um quadro harmonizado para o
exercı́cio de tal direito (definição das pessoas que se reagrupam,
condições de entrada, trâmites do pedido de reagrupamento,
autorização de residência e direitos conexos, etc.). Com base
no princı́pio da subsidiariedade, caberá aos Estados-Membros
a definição de todos os processos a jusante (por exemplo, as
condições materiais que o requerente deve preencher, os
processos de verificação das provas apresentadas, a duração
inicial da autorização de residência dos familiares e as modalidades de exercı́cio dos direitos conexos à residência).
1.2.
A medida enquadra-se na aplicação do Tı́tulo IV do
Tratado (1), baseia-se no artigo 63.o, n.o 3, e dá seguimento
às conclusões do Conselho Europeu de Tampere (15 e
16 de Outubro de 1999) que reconheceram que «A União
Europeia carece de uma abordagem global do fenómeno da
migração (...)», «uma polı́tica de integração mais determinada
deverá ter como objectivo assegurar-lhes (aos nacionais de
paı́ses terceiros) direitos e obrigações comparáveis aos dos
cidadãos da UE» e «a necessidade de uma aproximação
das legislações nacionais sobre as condições de admissão e
residência de nacionais de paı́ses terceiros, baseada numa
avaliação partilhada quer da evolução económica e demográfica da União, bem como da situação nos paı́ses de origem»,
solicitando ainda «ao Conselho que adopte rapidamente decisões (...). Essas decisões deverão ter em conta não só a
capacidade de acolhimento de cada Estado-Membro, mas
também os seus laços históricos e culturais com os paı́ses de
origem.».
1.2.1. A directiva não se aplica aos nacionais de paı́ses
terceiros cujo pedido de reconhecimento do estatuto de
refugiado não tenha sido objecto de decisão definitiva, aos
cidadãos que beneficiem de protecção temporária, aos trabalhadores sazonais e temporários nem aos nacionais de paı́ses

(1) «Vistos, asilo, imigração e outras polı́ticas relativas à livre circulação de pessoas».

terceiros que tenham autorizações de residência de duração
inferior a um ano.
1.3.
Têm direito ao reagrupamento familiar os nacionais de
paı́ses terceiros legalmente residentes num Estado-Membro, os
refugiados (na acepção da Convenção de Genebra), os apátridas, as pessoas que beneficiam de protecção subsidiária (por
imperativos humanitários, guerra ou outros eventos que as
tenham levado a expatriar-se). Os requerentes do reagrupamento devem residir legalmente no Estado-Membro em causa
há pelo menos um ano (2).
1.4.
O reagrupamento familiar respeita ao cônjuge e aos
filhos menores solteiros do requerente (adoptados ou «confiados», segundo alguns costumes), mas também a quem com ele
coabite em união de facto desde que possa provar uma união
duradoura, os ascendentes a cargo e os filhos maiores que,
por razões de saúde ou deficiência, não tenham meios
de subsistência independentes. São também abrangidos os
colaterais dos refugiados e pessoas beneficiárias de protecção
subsidiária (por imperativos humanitários ou de dependência
do requerente). No caso dos estudantes, o direito ao reagrupamento familiar só abrange o cônjuge e os filhos (artigo 5.o,
n.o 5).
1.5.
Porque o caso de um cidadão comunitário que não
exerce ou não exerceu o direito à livre circulação não entra no
âmbito de aplicação do Regulamento n.o 1612/68 nem no das
demais disposições que regem a livre circulação das pessoas,
sendo, aliás regulado de modo muito diverso de Estado-Membro para Estado-Membro, a proposta de directiva em
apreço prevê este tipo de situação a fim de garantir a igualdade
de tratamento aos cidadãos comunitários (reagrupamento de
familiares, nacionais de paı́ses terceiros, com um cidadão
comunitário que não exerce o direito à livre circulação).
1.6.
Sobre os requerimentos deve haver decisão escrita no
prazo de seis meses. Quando os familiares forem autorizados
a juntar-se ao requerente, os vistos (incluindo os vistos de
trânsito) devem ser concedidos pronta e gratuitamente. O
indeferimento deve ser fundamentado por escrito. Estão previstos mecanismos jurisdicionais de recurso.

(2) Condição não imposta aos refugiados.
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1.7.
Os Estados-Membros podem estabelecer condições
materiais a quem pretende exercer o direito ao reagrupamento
familiar (recursos suficientes, habitação adequada, cobertura
da famı́lia por um seguro social, etc.).
1.8.
A proposta prevê que aos familiares autorizados a
juntar-se ao requerente seja concedida autorização de residência de duração idêntica à do requerente, podendo, no caso
deste ser titular de uma autorização de residência de validade
ilimitada, ser concedida uma primeira autorização por um
ano. Os familiares beneficiam imediatamente do acesso à
educação, à formação profissional e ao trabalho (actividade
assalariada ou independente).
1.9.
Decorridos 4 anos, o cônjuge, a pessoa que vive em
união de facto com o requerente ou os filhos que atingiram a
maioridade têm direito a uma autorização de residência
autónoma. Em casos especialmente difı́ceis (viuvez, divórcio,
separação, abandono, repúdio ou óbito dos ascendentes ou
descendentes) a autorização pode ser concedida após um ano
de residência.
1.10. Em caso comprovadamente de fraude, irregularidade
ou falsificação de dados e elementos de prova, as autorizações
podem ser revogadas e os familiares expulsos. Devem ser
feitos controlos sempre que existam suspeitas fundadas de
irregularidade ou fraude, não devendo, porém, ser vexatórios.
1.11. A directiva ressalva as disposições mais favoráveis
aplicáveis por força de acordos bilaterais e multilaterais
com paı́ses terceiros, da Carta Social Europeia (1961) e
da Convenção relativa ao Estatuto Jurı́dico do Trabalhador
Migrante (1977) do Conselho da Europa.

2. Observações na generalidade
2.1.
O Comité acolhe favoravelmente a iniciativa da Comissão, quer porque a proposta de directiva mantém, no rigoroso
respeito do princı́pio da subsidiariedade, o objectivo de
estabelecer um quadro orgânico para as polı́ticas migratórias
dos Estados-Membros em aplicação das novas disposições do
Tratado, quer porque se inspira no pleno respeito dos direitos
do homem, da famı́lia e da criança, tal como determinam
importantes actos e convenções internacionais (1). Alguns
instrumentos internacionais, mencionados pela Comissão na

(1) Em especial, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e os
pactos internacionais sobre os direitos civis e polı́ticos e sobre os
direitos económicos, sociais e culturais (1966), a Convenção
n.o 143 da OIT (1975), a Convenção Internacional da ONU sobre
a Protecção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e
dos Membros das respectivas Famı́lias (1990), diversas tomadas
de posição do Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados (ACNUR), a Convenção sobre os Direitos da Criança
(1989), a Convenção Europeia de Protecção dos Direitos do
Homem e das Liberdades Fundamentais (1950), a Carta Social
Europeia (1961) e a Convenção relativa ao Estatuto Jurı́dico do
Trabalhador Migrante (1977) do Conselho da Europa.
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exposição de motivos, não foram ratificados pelos (ou por
alguns dos) Estados-Membros. Contudo, o facto de a proposta
da Comissão os ter em conta para lançar o processo de
aplicação do Tı́tulo IV do Tratado referido no ponto 1.2 é um
bom prenúncio de ratificação e aplicação oportuna, mais
generalizada e responsável de tais normas internacionais pelos
Estados-Membros.
2.2.
O Comité congratula-se não só pelo facto de serem
titulares do direito ao reagrupamento familiar os trabalhadores
assalariados, os que exercem uma actividade independente, os
refugiados ou pessoas que beneficiam de protecção subsidiária
mas também pelo facto de as condições e os processos serem
menos severos para os refugiados e requerentes de asilo. A
inclusão de todas aquelas categorias de pessoas corresponde
exactamente à base jurı́dica escolhida e evidencia o carácter
social e o objectivo de integração humana e familiar dos
nacionais de paı́ses terceiros na UE. O único critério rigorosamente observado é o da residência legal do requerente num
Estado-Membro.
2.3.
O Comité aprecia o facto de a proposta da Comissão
dar resposta (parcial embora, por força da delimitação do
conteúdo da mesma) ao expresso em diversos pareceres (2)
desde o inı́cio dos anos 90 quanto à necessidade de estabelecer
um quadro jurı́dico comum para as condições de entrada e de
residência dos nacionais dos paı́ses terceiros e de garantir de
forma clara e harmonizada o direito ao reagrupamento familiar
entendido, não só como um direito em si, mas como
instrumento social, humano e cultural que favorece a integração dos nacionais de paı́ses terceiros. O Comité apoia
decididamente o empenho da Comissão em elaborar uma série
de propostas que abranjam outros aspectos da vida dos
nacionais de paı́ses terceiros no território da União e espera
que tais propostas sejam quanto antes objecto de amplo debate
e de diligentes decisões de natureza substancial das instituições
europeias.
2.4.
É fundamental a afirmação do princı́pio da igualdade
de tratamento com os cidadãos comunitários que a proposta
de directiva em exame ambiciona aplicar. Dado que algumas
disposições remetem, em virtude do princı́pio da subsidiariedade, para a legislação nacional, o Comité indicará, nas
observações na especialidade, os artigos que, implicando
margens de discricionariedade, exortam os Estados-Membros
a inspirar-se nos critérios de fundo contidos na directiva para
(2) Parecer sobre o regulamento (CE) do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera o Regulamento (CEE) n.o 1612/68 do
Conselho relativo à livre circulação dos trabalhadores na Comunidade — JO C 169 de 16.6.1999. Parecer sobre a comunicação da
Comissão: «Plano de acção para a livre circulação dos trabalhadores» — JO C 235 de 27.7.1998. Parecer sobre a proposta de
regulamento (CE) que altera o Regulamento (CEE) n.o 1408/71 no
que respeita à sua extensão aos nacionais de paı́ses terceiros —
JO C 157 de 25.5.1998. Parecer sobre a proposta de directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
68/360/CEE relativa à supressão das restrições à deslocação e
permanência dos trabalhadores nos Estados-Membros e suas
famı́lias na Comunidade — JO 174 de 17.6.1996. Parecer sobre
a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu sobre polı́ticas de imigração e asilo — JO C 393 de
31.12.1994. Aditamento a parecer de iniciativa sobre o estatuto
dos trabalhadores migrantes — Paı́ses terceiros — JO C 339 de
31.12.1991. Parecer de iniciativa sobre o estatuto dos trabalhadores migrantes — Paı́ses terceiros — JO C 159 de 17.6.1991.
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evitar que a disparidade de condições de exercı́cio do direito
ao reagrupamento provoque uma distorção dos fluxos migratórios ou substanciais diferenças de tratamento de um paı́s
para outro.

2.5.
O Comité faz notar que o Reino Unido e a Irlanda, na
assinatura do Tratado, introduziram protocolos que lhes deram
a possibilidade de aplicar ou não (opt in/opt out) o referido
Tı́tulo IV do Tratado, enquanto a Dinamarca, mediante
protocolo próprio, formalizou o seu opt out. O Comité espera
que o Reino Unido e a Irlanda escolham opt in, contribuindo
positivamente para a elaboração da directiva em questão. O
Comité considera, porém, que a prática de instituir procedimentos de opt out perturba o processo decisório comunitário,
porque permite eventuais pressões dos Estados-Membros que,
embora beneficiando de uma excepção à aplicação das normas,
participam nos debates para a sua elaboração. No caso da
Dinamarca, cujo opt out é explı́cito, o Comité deseja que o
respectivo governo, a intervir no debate, possa dar um
contributo positivo e construtivo.

3. Observações na especialidade

3.1.
É importante a explicitação do objectivo do «reagrupamento familiar» — artigo 2.o, alı́nea e) — ou seja, «formar ou
manter a unidade familiar» (os vı́nculos podem preceder a
entrada ou ser posteriores e ela).

3.2.
Na definição de «membros da famı́lia» — artigo 5.o,
o
n. 1, alı́nea a) — são indicados o cônjuge e «a pessoa que com
ele [requerente] mantém uma união de facto duradoura» se o
disposto no Estado-Membro em causa assimilar a situação das
pessoas que vivem em união de facto à das pessoas casadas.
Entende o Comité que o conceito da «assimilação» deve
ser interpretado à luz do artigo 2.o, alı́nea e), referido no
ponto precedente (formar ou manter a unidade familiar), e do
artigo 7.o, n.o 5 (interesse superior dos filhos menores). Por
isso, o que conta é que as uniões de facto possam coabitar,
ajudar-se mutuamente reconhecer os filhos, criá-los, educá-los
e exercer os direitos e cumprir os deveres de pais. Convém,
pois, evitar interpretações restritivas, motivo por que o Comité
insta com a Comissão para vigiar a transposição do artigo 5.o
da directiva para a legislação dos Estados-Membros e a disso
dar conta no relatório previsto no artigo 18.o.

3.3.
O reagrupamento com ascendentes e filhos maiores
que não têm meios de subsistência independentes necessita de
uma aplicação atenta, que deveria ser sempre marcada por
imperativos humanitários e sociais. Em particular, para os
filhos maiores está previsto o reagrupamento se não casados e
incapazes de se sustentar por razões de saúde — artigo 5.o,
n.o 1, alı́nea e), e artigo 12.o, alı́neas b) e c) —, mas não está
abrangido nem o direito à formação nem o direito ao trabalho.
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Contudo, o artigo 13.o, n.o 2, prevê a possibilidade de uma
autorização de residência autónoma sem limite temporal (salvo
o perı́odo máximo de residência de 4 anos) mesmo para esta
categoria de familiares. Supondo que num Estado-Membro
possa ser concedida uma autorização autónoma, por exemplo
após um ano (com a possibilidade, assim, de aceder ao
trabalho e à formação), é difı́cil compreender que tais direitos,
associados à residência autónoma possam então ser exercidos,
quando o não podem imediatamente no momento da entrada.
Por isso, seria conveniente eliminar a excepção do artigo 12.o,
alı́neas b) e c).

3.3.1. O Comité assinala que a proposta de directiva
não abrange algumas pessoas vulneráveis com dificuldades
particulares, como, por exemplo:

a) os filhos maiores casados, estando ambos os cônjuges em
graves condições de saúde (excluı́da a entrada);

b) os filhos maiores deficientes ou gravemente doentes
(entrada autorizada, sem acesso à formação profissional
e ao exercı́cio de uma actividade). Seria grave que o
reagrupamento, para estas pessoas, se traduzisse apenas na
assistência familiar, sem qualquer possibilidade de uma
vida humana e socialmente integrada;

c) os ascendentes, em situação de extrema pobreza e necessidade (não autorizados a trabalhar).

O Comité faz votos por que os Estados-Membros facilitem o
reagrupamento para estes casos humanitários e a respectiva
integração social e laboral, por analogia com o previsto no
artigo 5.o, n.o 4, da proposta no que se refere aos refugiados
ou aos beneficiários de protecção subsidiária.

3.4.
O Comité acolhe favoravelmente a previsão do reagrupamento mesmo em caso de casamento polı́gamo — artigo 5.o, n.o 2 — mas apenas para uma mulher (reafirmação do
princı́pio da unidade da famı́lia) e do reagrupamento com
filhos de outras mulheres, no caso de «o interesse superior do
filho assim o exigir» (afirmação reiterada no artigo 7.o, n.o 5).

3.5.
É fundamental que se afirme no artigo 6.o, a especificidade (com condições mais favoráveis) dos menores refugiados
não acompanhados, aos quais podem reunir-se familiares não
previstos no artigo 5.o. Para além da ausência ou impossibilidade de localizar os ascendentes — artigo 6.o, alı́nea b) —
seria necessário contemplar o caso de os ascendentes não
merecerem confiança, tendo sempre presente o critério indicado no artigo 7.o, n.o 5 (interesse superior da criança).

18.7.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

3.5.1. O Comité assinala que os menores não acompanhados nem sempre estão incluı́dos na tipologia do refugiado e
que a sua entrada no território da União está a adquirir uma
dimensão quantitativa e qualitativa problemática (pense-se nas
novas formas de exploração das crianças como, por exemplo,
a prostituição e a criminalidade infantis). Tais casos não podem
ser abrangidos pela presente directiva, mas urge que sejam
contemplados mediante intervenções legislativas e acções que
tenham como objectivo principal a sua protecção e inclusão
social. Neste sentido se pronunciou o Conselho Europeu de
Tampere que considerou necessário, por um lado, criar
legislação penal para lutar contra os indivı́duos que estão
envolvidos na exploração sexual de crianças e no tráfico de
seres humanos e por outro, proteger e apoiar e vias de
emancipação das vı́timas. O Comité espera que a Comissão
apresente rapidamente propostas sobre esta matéria.

3.6.
Não se compreende bem o uso, no artigo 7.o (apresentação e apreciação do pedido), do singular em «um pedido» e
«um membro» da famı́lia. O Comité entende que, a bem da
clareza, deveria ser adoptada a seguinte formulação: «para um
ou mais membros da sua famı́lia» (em consonância com o que
é dito na exposição de motivos — comentários ao artigo 7.o).

3.7.
É importante que seja obrigatório dar resposta escrita
e fundamentada ao requerente a quem haja sido recusado o
reagrupamento e que este possa recorrer da decisão de acordo
com as normas processuais nacionais. O Comité considera,
porém, necessário prever que o requerente a quem haja sido
recusado o reagrupamento seja igualmente informado da
possibilidade de verificar a correspondência das normas e dos
procedimentos nacionais com a legislação comunitária através
de um eventual recurso para o Tribunal de Justiça Europeu.

3.8.
As condições materiais previstas no artigo 8.o admitem
a possibilidade de recusar a entrada por razões de «saúde
pública». O Comité considera que tal recusa se deverá limitar
aos casos em que não exista na União Europeia qualquer
possibilidade de tratamento ou aos casos que comportem risco
de propagação desordenada da doença. Seria preciso autorizar
também o reagrupamento em caso de doença grave ou
infecciosa, com a condição de que o requerente tenha possibilidade de garantir o acesso a tratamento adequado, não raro
impossı́vel nalguns dos paı́ses de origem.

3.8.1. Quanto ao artigo 8.o, n.o 2, o Comité espera que seja
aplicado pelos Estados-Membros em conformidade com o
princı́pio da proporcionalidade e que sejam previstas distinções
entre delitos leves e delitos graves objecto de decisão judicial
— uma pessoa que haja cometido um delito de pouca
gravidade e esteja decidida a redimir-se e a integrar-se plena e
honestamente na sociedade onde está imigrada terá um grande
incentivo para fazê-lo se tiver o apoio directo da famı́lia.
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3.8.2. O Comité deseja vivamente que se garanta aos
membros da famı́lia que são reagrupados a igualdade de
tratamento com os cidadãos da União Europeia no que se
refere à protecção da saúde, à previdência social e à assistência
social. Neste contexto, o Comité recorda ter solicitado, no
parecer sobre a «Comunicação da Comissão: uma estratégia
concertada para modernizar a protecção social», que se «estude
a possibilidade de tornar os sistemas de protecção social actuais
mais abertos e aptos a enfrentar os problemas associados ao
acolhimento e à integração dos imigrantes».

3.9.
O Comité acolhe muito favoravelmente o disposto no
artigo 13.o que prevê a concessão de direito de residência
autónomo aos membros da famı́lia e, em particular, as
condições mais favoráveis previstas no artigo 13.o, n.o 3, para
casos humana e socialmente difı́ceis. Considera que a última
frase («Sempre que situações particularmente difı́ceis o exijam,
os Estados-Membros deferirão tais pedidos») deve ser interpretada como uma obrigação, tal como se indica no comentário
ao artigo em causa.

3.10. O Comité concorda com a necessidade de assegurar
controlos e sanções em caso de fraude e violação das normas
do reagrupamento, mas entende ser muito difı́cil provar,
salvo procedendo a controlos e investigações vexatórios que
atentariam contra a dignidade das pessoas, que um casamento
foi celebrado ou uma união de facto estabelecida com o fim de
entrar ou residir num Estado-Membro. O Comité sublinha que
o espı́rito e a letra da directiva excluem os controlos e
investigações abusivos, e que os Estados-Membros só podem
proceder a controlos pontuais «quando existam suspeitas
fundadas» (artigo 14.o, n.o 2). Por conseguinte, o Comité insta
com os Estados-Membros para darem cumprimento ao dito
quadro de critérios, verificando outrossim que não se apliquem
práticas vexatórias a nı́vel do poder local.

3.10.1.
O Comité faz notar, a propósito, que a multiplicação de casamentos de conveniência é favorecida também
pelas restrições impostas à entrada de nacionais de terceiros
paı́ses, à morosidade e à complexidade dos procedimentos a
que deve submeter-se quem alimente o legı́timo desejo de
emigrar para a UE. O Comité insiste na necessidade do
estabelecimento de normas e procedimentos claros e simples
que permitam gerir os fluxos migratórios favorecendo um
desenvolvimento controlado e opondo-se, assim, às práticas
migratórias ilegais. Recorda, nesse contexto, os pareceres,
citados no ponto 2.3, e a contribuição do Comité para a
Cimeira Económica e Social Euromediterrânica realizada em
Paris (1996), que delineava uma hipótese de gestão experimental dos fluxos migratórios para facilitar tanto a entrada como
a integração ou o eventual repatriamento em caso de fracasso
do «projecto migratório».

3.10.2. É importante que os tipos de controlos e sanções
tendam a convergir — o Comité solicita aos Estados-Membros
que estabeleçam uma forte coordenação na aplicação da
directiva para evitar que condições demasiado dı́spares gerem
distorção nos fluxos migratórios (tendência para escolher os
paı́ses mais liberais).
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3.10.3. O Comité está perfeitamente consciente da existência de redes criminosas que organizam casamentos de conveniência, quer com fins lucrativos quer para encaminhar as
vı́timas para a prostituição ou para as actividades criminosas a
que se dedicam. Por isso, o Comité insta com a Comissão
para que defina rapidamente medidas harmonizadas — e os
Estados-Membros a que as aprovem com urgência — destinadas a identificar e a punir os responsáveis dessas redes com
sanções eficazes, proporcionadas e dissuasivas, ao mesmo
tempo que outras normas deverão contemplar a protecção
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e vias de reinserção das vı́timas, tal como indicado no
ponto 3.5.1.
3.11. O Comité acolhe favoravelmente o disposto no
artigo 18.o que prevê que a Comissão elabore um relatório
sobre a aplicação da directiva no prazo de dois anos após o
prazo de transposição fixado aos Estados-Membros. O Comité
espera que a Comissão solicite ao Comité a emissão de parecer
sobre o relatório, que, no seu entender, deverá ser periódico
(bienal ou trienal).

Bruxelas, 25 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social

No debate foi rejeitada a seguinte alteração, que obteve um número de votos favoráveis iguais a pelo menos um
quarto de votos expressos.
Ponto 2.5.
Elidir último perı́odo: «No caso da Dinamarca, ... e construtivo.»
Justificação
Não cabe ao Comité ajuizar sobre a disposição dos Estados-Membros em participar nas negociações sobre a
regulamentação comunitária. O «opt out» da Dinamarca é resultado de um referendo homologado pelo parlamento
dinamarquês e pelos demais Estados-Membros da UE.
Este «opt out» não significa que a Dinamarca não tencione comportar-se com lealdade perante o propósito dos outros
Estados-Membros de adoptarem regulamentação comum nem que a Dinamarca não a queira aplicar.
Resultado da votação
Votos a favor: 34, votos contra: 45, abstenções: 12.
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho, ao
Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões — Plano de apoio
comunitário à luta contra a dopagem no desporto»
(2000/C 204/10)
Em 7 de Dezembro de 1999, a Comissão decidiu, em conformidade com o artigo 262.o do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta
supramencionada.
A Secção de Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania, encarregada de preparar os correspondentes
trabalhos do Comité, emitiu parecer em 5 de Maio de 2000, sendo relator A. Bedossa.
Na 373.a reunião plenária, sessão de 24 de Maio de 2000, o Comité Económico e Social adoptou, por
112 votos a favor e 3 abstenções, o seguinte parecer.
1. Preâmbulo
1.1.
A mundialização do desporto, a recente tomada de
consciência do problema da dopagem enquanto problema de
desvio, se não mesmo de desorientação social e cultural, com
a sua dimensão imoral e deletéria para a saúde e o temor de
assistir à generalização das práticas de dopagem, suscitaram
um pedido de intervenção da parte dos cidadãos e desencadearam uma reacção responsável das autoridades desportivas e
dos poderes públicos, para repor e garantir uma prática
desportiva respeitadora da ética e da saúde.
1.2.
A idealização do desporto e a imagem que ele contribui
para dar da perfeita saúde do corpo humano induziu inevitavelmente a uma subavaliação do fenómeno da dopagem quando
a sua dimensão económica, social e cultural se tornou muito
importante.
1.3.
Além disso, a luta contra a dopagem, apesar dos
progressos substanciais, dá frequentemente dela própria uma
imagem confusa, de que resulta uma constatação de efectiva
fragilidade. É, sem dúvida, devido ao facto de ela ser hoje
concebida e apresentada como uma resposta imediata e
insuficientemente coordenada a uma problemática complexa,
quando a elaboração de um sistema rigoroso, permanente e
universal parece ser o único modo de combater eficazmente
esta praga.
1.4.
É evidente que se impõe um esforço de concepção e de
organização. As competências e as responsabilidades dos dois
principais parceiros, que são as autoridades desportivas e os
poderes públicos, devem ser redefinidos, até mesmo institucionalizados, num espaço que já não é exclusivamente nacional e
que deve englobar as associações, as sociedades e os clubes
desportivos e tomar em consideração, não somente os imperativos dos calendários das competições, como também — e
sobretudo — a protecção da saúde dos desportistas.

2. Introdução
2.1.
O Comité Económico e Social saúda a iniciativa da
Comissão. Esta Comunicação vem colocar em evidência um

problema que se tornou, para a opinião pública europeia, de
extrema gravidade, nomeadamente na sequência da descoberta
e da constatação quase generalizada de casos de dopagem
caracterizada (1) nas provas desportivas de certas especialidades.
2.2.
Esta violação repetida da ética desportiva conduziu a
opinião pública europeia a duvidar da autenticidade das provas
desportivas conceituadas, nomeadamente internacionais, que
se realizam na maior parte das vezes em território europeu. A
irrupção, nestas actividades desportivas, de cobertura mediática
massiva, ampliou o fenómeno.
2.3.
Por outro lado, a intervenção desses meios de divulgação poderosos evidenciou o papel das potências financeiras,
que possibilitam a realização e o desenvolvimento destas
provas desportivas: o considerável entusiasmo do público
corre o risco de se esfumar gradualmente, até mesmo de
desaparecer, se não forem rapidamente adoptadas medidas
fortes, coordenadas e aceites pelos principais actores, de modo
a permitirem lutar eficazmente a todos os nı́veis — nacional,
europeu e internacional — contra a fraude que é a dopagem.
2.4.
A este respeito, o papel da União Europeia (UE) é
essencial, dado que os seus Estados-Membros estão em posição
de serem ouvidos e seguidos em todas as instâncias internacionais. Assim, a União Europeia tem imperativamente necessidade, por um lado, de falar a uma só voz e, por outro lado, de
definir os seus objectivos elaborando uma recomendação que
recolha o assentimento dos principais interessados: federações,
organizações desportivas, autoridades de tutela e federações
das organizações não governamentais (ONG) que superintendem no desporto.

(1) Em 11 de Novembro de 1999, o Grupo Europeu de Ética das
Ciências e das Novas Tecnologias adoptou um parecer muito
circunstanciado sobre os aspectos éticos da dopagem no desporto
e que dá uma definição precisa de dopagem, a que o CES
deve aderir: «a utilização, com vista a melhorar as prestações
desportivas, de substâncias, dosagens ou métodos interditos,
devido principalmente ao seu potencial efeito nocivo na saúde
dos desportistas, e igualmente susceptı́vel de pôr em perigo as
condições de lealdade do desporto, geralmente aceites.»
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2.5.
A acção da UE é indispensável, não só porque a luta
contra a dopagem é uma questão ética, mas também — e
sobretudo — porque constitui um imperativo de saúde pública.
2.6.
O Comité Económico e Social tem particular apreço
pelo pedido de consulta da Comissão, dado ter, enquanto
representante da sociedade civil, uma plena e total responsabilidade nesta matéria. A este respeito, o tecido associativo
promotor do desporto está muito envolvido nesta reflexão e
está sempre atento aos pareceres do CES, de que fazem parte
personalidades activas neste domı́nio.
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3.1.2. Na sua Comunicação, a Comissão retoma as principais propostas do GEE, em particular:
— a instituição de um sistema eficaz de controlo independente
do movimento desportivo;
— a constituição de um laboratório europeu de referência;
— o incentivo à investigação epidemiológica;
— a organização de uma grande conferência sobre a temática
da dopagem;

3. Observações na generalidade sobre a Comunicação da
Comissão
3.0.1. Após recordar as várias etapas recentes da luta contra
a dopagem a nı́vel internacional e europeu, a Comissão
sublinha o papel pioneiro da UE, nomeadamente desde a
adopção, em 1989, da Convenção Europeia de Luta contra o
Doping do Conselho da Europa.
3.0.2. O Comité Económico e Social constata, tal como a
Comissão, a recente mudança da natureza da dopagem.
Aprova as causas evidenciadas pela Comissão que explicam o
desenvolvimento das práticas de dopagem: excessiva comercialização do desporto, multiplicação de competições desportivas,
contexto que rodeia o atleta.
3.0.3. A Comissão adopta uma abordagem tripla de luta
contra a dopagem, com o objectivo de, em primeiro lugar,
privilegiar a ética e reforçar a protecção da saúde do atleta; em
segundo lugar, instituir uma nova parceria com o Comité
Olı́mpico Internacional (COI), participando nomeadamente na
constituição da Agência Mundial da Antidopagem e, por fim,
mobilizar os instrumentos comunitários.
3.0.4. O Comité Económico e Social congratula-se com o
facto de a Comissão ter em conta, na sua análise, a necessidade
de considerar a dualidade «ética desportiva» e «saúde dos
atletas». Além disso, aprova as numerosas referências feitas
pela Comissão a documentos fundamentais recentemente
elaborados que exprimem a posição do Parlamento Europeu e
do Comité das Regiões sobre a questão da luta contra a
dopagem.

3.1. Ética desportiva e protecção da saúde do atleta
3.1.1. Após recordar os princı́pios éticos do direito à saúde,
o princı́pio da integridade, a necessidade de proteger as pessoas
mais vulneráveis e a dignidade dos atletas, o Grupo Europeu
de Ética das Ciências e das Novas Tecnologias (GEE) (1) reafirma
que a dopagem constitui uma grave ameaça para a saúde
pública.
(1) Parecer do GEE sobre os aspectos éticos da dopagem no desporto
(11 de Novembro de 1999).

— a adopção de disposições especiais relativas à protecção
dos atletas na regulamentação comunitária em matéria de
saúde e segurança dos trabalhadores;
— a adopção de uma directiva sobre a protecção dos jovens
atletas (crianças e adolescentes), para garantir a protecção
da sua saúde e da sua autonomia;
— a promoção pela UE de programas de formação especializada no sector da medicina desportiva;
— a elaboração cuidada de um código de boa conduta no
sector da medicina desportiva, em relação com os órgãos
dessas profissões que devem vigiar a sua aplicação pelos
seus membros.
3.1.3. O Comité Económico e Social congratula-se com
esta iniciativa da Comissão, que quis recolher o parecer dos
peritos sobre a dimensão ética, jurı́dica e cientı́fica do fenómeno da dopagem.
3.1.4. Considera que um grupo de acompanhamento das
suas propostas, de particular interesse, deveria entrar rapidamente em funções, com o objectivo de velar pelo respeito dos
princı́pios éticos identificados pelo GEE e de assegurar a sua
aplicação ao longo do tempo.
3.1.5. O Comité estará atento a que as acções propostas
pela Comissão tenham em conta estas diversas propostas e
não deixará de as completar.

3.2. Para uma parceria entre a União Europeia e a Agência
Mundial da Antidopagem
3.2.1. A participação na Agência Mundial da Antidopagem
(AMA) constitui o segundo eixo da acção comunitária. A
comunicação da Comissão sublinha que existe, por conseguinte, um interesse comunitário manifesto em participar na
criação da Agência, em particular devido às missões desta nova
instituição que se enquadram nos domı́nios de competência
comunitária, por exemplo em matéria de protecção da saúde
pública, de investigação e da livre circulação dos desportistas.
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3.2.2. Esta nova parceria descrita pela Comissão é essencial
para o desenvolvimento da luta contra a dopagem; as organizações desportivas, o movimento olı́mpico e os poderes
públicos devem empenhar-se nela com determinação. Além
disso, a UE deve consolidar a sua presença, dar o seu próprio
contributo e partilhar os seus conhecimentos para o êxito
deste organismo internacional, fazendo com que, simultaneamente, seja garantido o respeito dos princı́pios de independência e de transparência no seu funcionamento.
3.2.3. O Comité Económico e Social aprova vivamente
a participação da UE na criação da Agência Mundial da
Antidopagem. Congratula-se por, desde o inı́cio das negociações, a posição da UE ter sido muito favorável à formação
de tal organismo.
3.2.4. No entanto, o CES solicita à Comissão que esteja
atenta e vigilante, durante o perı́odo de transição que se
estenderá até 1 de Janeiro de 2002, no atinente aos seguintes
pontos sobre os quais ainda não foi tomada qualquer posição
definitiva:
— o projecto de estatuto da Agência deverá ser definitivamente ultimado e aceite por todos, especificando a importância vital de um empenhamento polı́tico e moral de
todas as partes interessadas nas actividades da Agência;
— a AMA deve continuar a encabeçar (e o Comité reclama a
garantia de que assim será) a elaboração da nomenclatura
das substâncias e procedimentos dopantes interditos,
tomando como ponto de referência, na medida do possı́vel,
a lista elaborada pela Comissão Médica do COI;
— a AMA deve ter a responsabilidade pela acreditação e
certificação dos laboratórios de controlo para a aplicação
das regras fixadas pelo Movimento Desportivo Internacional;
— a AMA deverá continuar a ser a responsável pela redacção
do guia para a boa execução dos controlos no decurso de
competições desportivas ou fora delas;
— a AMA deverá procurar o consenso entre os órgãos estatais
ou públicos e o mundo desportivo no seu conjunto;
— o CES considera desejável uma forte cooperação das
agências nacionais de luta contra a dopagem com a AMA.
3.2.5. O Comité estará muito atento à selecção definitiva
da sede da AMA, que deverá permanecer na Europa, onde
foram tomadas as iniciativas mais importantes e onde foram
levados a cabo os trabalhos mais numerosos e mais pertinentes.
Apoia a proposta da Comissão sobre a modificação do estatuto
da AMA, o que significa a sua transformação de uma instituição
de direito privado numa instituição de direito público.
3.2.6. O Comité solicita à Comissão que submeta rapidamente ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta
relativa à participação da UE na Agência.
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3.3. A mobilização dos instrumentos comunitários
3.3.1. No seu plano de apoio comunitário, a Comissão
deseja, por um lado, a melhoria da coordenação das medidas
de carácter regulamentar (liberdade de circulação, liberdade de
prestação de serviços, etc.) e, por outro, a mobilização, ao
serviço da luta contra a dopagem, de diversos instrumentos
comunitários:
— A investigação sobre substâncias e procedimentos dopantes, métodos de detecção e consequências da dopagem
para a saúde: o quinto programa-quadro (1998-2002) de
acções em matéria de investigação, de desenvolvimento
tecnológico e de demonstração, do Conselho, tem directamente que ver com a dopagem através dos programas
«Crescimento competitivo e sustentável» e «Qualidade de
vida».
Na sua comunicação, a Comissão recorda que há que
tomar em consideração diversas prioridades no campo da
investigação, como por exemplo as de carácter médico e
metrológico. O Comité Económico e Social aprova esta
orientação que permite, sobretudo através da polı́tica
comunitária de investigação, realizar acções concretas
como o desenvolvimento de um estudo anónimo de
acompanhamento do estado de saúde de atletas em
actividade, bem como um estudo epidemiológico de
antigos atletas que tenham terminado a sua carreira de alto
nı́vel.
— Os programas nos domı́nios da educação, da formação
profissional e da juventude podem trazer um contributo à
luta contra a dopagem, nomeadamente no que diz respeito
à sensibilização, prevenção e informação: programa «Sócrates» para a educação, programa «Leonardo» para a formação
profissional e o futuro programa «Juventude» para a cooperação no domı́nio da juventude (formação de animadores,
intercâmbio de jovens, etc.).
Para o Comité, é evidente que as iniciativas de investigação,
de prevenção pela educação, de formação e de informação
em matéria de luta contra a dopagem e de protecção da
saúde dos atletas se prestam à descentralização e à
utilização dos instrumentos comunitários difusos já existentes. Podem facilmente inserir-se nos programas gerais
existentes, mediante a adaptação à problemática da luta
contra a dopagem e da protecção da saúde, completando
alguns deles que são orientados mais especificamente para
um determinado sector (como a toxicodependência).
— Os programas de cooperação policial e judiciária, como o
Oisin (1996) para os serviços da repressão, e Grotius
(1996) para os magistrados, através de estágios, acções de
formação e intercâmbios de informação.
— A Directiva n.o 92/27/CEE (1), de 31 de Março de 1992,
relativa à rotulagem dos medicamentos, poderia servir de
quadro de acção para apresentar advertências especiais
para certas categorias de medicamentos, nomeadamente
dos que contêm substâncias ilı́citas no meio desportivo.
(1) JO L 113 de 30.4.1992.
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— A Comissão, ao abrigo do artigo 152.o do Tratado, tem
intenção de apresentar uma proposta de recomendação do
Conselho sobre a prevenção da dopagem no desporto,
especialmente no desporto amador. Os Estados-Membros
são convidados a apresentar um relatório sobre a adopção e
a aplicação das medidas decididas nos diferentes domı́nios
cobertos pela recomendação (prevenção, sensibilização,
etc.). O novo plano de acção-quadro em matéria de saúde
pública deverá integrar um capı́tulo sobre a dopagem.

O Comité considera que a aplicação de legislação e de
regulamentação em matéria de prevenção e de luta contra a
dopagem reveste três aspectos indissociáveis: a ética desportiva,
a repressão contra as fileiras da dopagem e da protecção da
saúde dos desportistas. Os poderes públicos dos EstadosMembros, bem como a União Europeia, têm directamente que
ver com a elaboração dos três aspectos citados, de modo a
prevenir eficazmente, e combater, as práticas de dopagem.

3.3.2. O Comité Económico e Social aprova a ideia de
«mobilizar» os instrumentos comunitários existentes em favor
da prevenção e da luta contra a dopagem. Todavia, manifesta
duas sérias reservas, a primeira especificamente sobre a
proposta da Comissão sobre o tema «saúde», a segunda de
carácter mais geral.

4.1. A ética desportiva

3.3.2.1. O CES tem consciência de que o artigo 152.o do
Tratado não prevê a harmonização das disposições legislativas
e regulamentares em matéria de saúde e, em compensação,
deseja que os Estados-Membros completem e coordenem as
disposições sanitárias nacionais em matéria de dopagem.
3.3.2.2. Além disso, o Comité Económico e Social lamenta
o facto de o eixo principal da polı́tica de prevenção e de luta
contra a dopagem proposto pela UE se limitar à mobilização
dos instrumentos comunitários existentes. Os desafios da
prevenção e da luta contra a dopagem mereceriam a elaboração
de um projecto polı́tico mais coerente e de carácter mais geral,
integrando, por exemplo, alguns aspectos essenciais, entre os
quais o disciplinar relativamente aos atletas, praticamente
ignorado pela Comissão.

4. As propostas do projecto de parecer do CES
Para aumentar o impacto do plano de apoio comunitário a
favor da prevenção e da luta contra a dopagem, o CES
considera que:
— o fenómeno da dopagem no desporto, como os recentes
acontecimentos mostraram, assumiu proporções muito
inquietantes em todas as disciplinas desportivas e a todos
os nı́veis, tanto entre profissionais como entre amadores,
e em todas as faixas de população, nomeadamente os
jovens.
— A dopagem além disso coloca em perigo a saúde dos
atletas, falseia as competições, prejudica a imagem do
desporto, particularmente entre os jovens, e compromete
gravemente a dimensão ética do desporto.

4.1.1. A a c ç ã o d i s c i p l i n a r c o n t r a o s d e s p o r tistas culpados de recorrer à dopagem.
4.1.1.1. Há manifestamente prudência da Comissão no que
diz respeito à repressão dos atletas ligada a questões de ética
desportiva. Tradicionalmente, a repressão dos desportistas tem
sido uma iniciativa do movimento desportivo. A implicação
dos poderes públicos, nomeadamente os dos Estados-Membros, tem sido apenas secundária e é actualmente muito
desigual.
4.1.1.2. Há um pedido do Parlamento Europeu (ponto 10
da resolução) (1) e do Comité das Regiões (ponto 3.14.2 do seu
parecer) (2) para actualizar o aspecto disciplinar, com um maior
envolvimento dos poderes públicos. O CES insta com a
Comissão para seguir esta posição.
4.1.1.3. A experiência evidenciou a fragilidade desta vertente, quando se desenvolve no quadro de uma jurisdição
desportiva isolada devido à ausência de um quadro regulamentar estabelecido pelos poderes públicos. Com efeito, a jurisdição desportiva na matéria revela, frequentemente, carências
no sancionar dos próprios atletas, o que tende a desacreditar a
luta contra a dopagem.
4.1.1.4. Sem ir até à definição pormenorizada de um
tipo preciso de arquitectura disciplinar para os desportistas
reconhecidos culpados de terem recorrido a dopagem, podemse encarar dois «modelos». O primeiro inspira-se no exemplo
francês, que prevê, em primeira instância, a intervenção das
federações desportivas e, em segundo lugar, a intervenção
de uma autoridade administrativa independente tanto do
movimento desportivo como do poder polı́tico, e vocacionada
para exercer um poder regulador — trata-se do Conselho para
a Prevenção e Luta contra a Dopagem.
O segundo confia a uma autoridade independente a total
responsabilidade pela citação e punição dos desportistas
reconhecidos culpados de terem recorrido à dopagem.

— Este agravamento do fenómeno é favorecido pelas lacunas
legislativas e regulamentares, em numerosos Estados, no
tocante à prevenção e à luta contra a dopagem, bem como
por uma má coordenação das polı́ticas de luta contra a
dopagem nos diferentes Estados-Membros da Comunidade
desportiva internacional e, em particular, dos EstadosMembros da UE.

Nos dois casos, torna-se indispensável a instituição de uma
parceria, ou pelo menos de cooperação, entre o organismo em
questão e o movimento desportivo. É também absolutamente
necessário velar pelo estrito respeito dos direitos dos desportistas, seja qual for a solução escolhida.

— Há assim que prever a uniformização das medidas e das
acções lançadas nas legislações nacionais, pelas instituições
europeias, pelo Conselho da Europa e pelo mundo desportivo no seu conjunto, à escala europeia e internacional.

(1) Resolução do Parlamento Europeu sobre as medidas urgentes a
tomar contra a dopagem no desporto — JO C 98 de 9.4.1999.
(2) Parecer do CR sobre «O modelo europeu do desporto», 37/99, de
16 de Setembro de 1999.
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4.1.1.5. O Comité Económico e Social considera que a
elaboração de uma directiva comunitária poderia favorecer o
surgimento de tais organismos em cada Estado-Membro e
incentivar a realização de uma legislação homogénea em
matéria de sanções.
4.1.1.6. É também essencial recordar que o aspecto da
repressão disciplinar deve ser separado do aspecto penal,
matéria em que alguns Estados-Membros actualmente não
estabelecem qualquer diferença.

4.1.2. O c ó d i g o d o C O I
4.1.2.1. O Comité Económico e Social toma nota da
aplicação da declaração do Comité Olı́mpico Internacional
sobre a luta contra a dopagem. O código do COI representa
um passo importante da luta contra a dopagem, nomeadamente para tornar credı́vel, ou mesmo exemplar, a forma
como decorrem os Jogos Olı́mpicos, como os de Sydney. Este
código é, a partir de agora, uma referência jurı́dica e moral
imprescindı́vel, e o desporto olı́mpico deve dele retirar benefı́cios. A luta contra a dopagem no decurso das provas olı́mpicas
deve ficar, assim, melhorada.
4.1.2.2. O Comité Económico e Social saúda os esforços
recentes do COI, que convidou a UE a participar mais
activamente, mediante uma estreita colaboração, na preparação dos jogos de Sydney.
4.1.2.3. Embora o Comité respeite a independência do
movimento olı́mpico, não pode deixar de constatar que o
código de luta antidopagem do COI, entrado em vigor em
1 de Janeiro de 2000, é um código autónomo, que decorre
apenas da autoridade do COI e dos seus comités nacionais. A
participação da UE limita-se à presença dos representantes
designados pelos Estados-Membros.

4.2. Repressão das fileiras da dopagem
4.2.1. A Comissão encara o papel dos poderes públicos dos
Estados-Membros no quadro do controlo e da vigilância dos
produtos proibidos apenas sob o ângulo de uma imprescindı́vel
cooperação policial e judiciária.
4.2.2. O Comité Económico e Social aprova todo e qualquer
reforço de cooperação entre os Estados-Membros nestes
domı́nios sensı́veis, como por exemplo com vista à aproximação das disposições nacionais que definem os delitos e o
nı́vel das penas aplicáveis, bem como a importância da sua
harmonização num território em que pessoas e mercadorias
circulam livremente.
4.2.3. É evidente que o meio que rodeia os atletas, que pode
facilitar e incentivar o consumo ou oferecer e administrar
substâncias dopantes, deve ser objecto de repressão, tal como
o fabrico, a importação ou a venda de preparações que
contenham substâncias proibidas, dado que se está a banalizar
a oferta insidiosa de produtos ilı́citos.
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4.2.4. O Comité Económico e Social preconiza regras de
interdição de fabrico, de importação ou de venda das
substâncias proibidas e uma harmonização das disposições
penais dos Estados-Membros para a acção repressiva sobre o
meio próximo do desportista ou o que o rodeia à distância.
4.2.5. O Comité esclarece, a este propósito, que os quinze
Estados-Membros da União Europeia figuram entre os paı́ses
signatários da Convenção Europeia de Luta contra o Doping,
do Conselho da Europa. Estes Estados devem reger-se pela lista
de substâncias e procedimentos proibidos estabelecida pelo
grupo de acompanhamento do COI e integrada na Convenção
do Conselho da Europa, de 1989, mediante emenda. Esta lista
é assim a mesma para todos os Estados-Membros da União
Europeia. Seria conveniente que cada Estado utilizasse um
referencial obtido por reconhecimento mútuo.

4.3. A protecção da saúde dos desportistas
4.3.1. O Comité Económico e Social considera a protecção
da saúde dos desportistas como um dos objectivos prioritários
da prevenção e da luta contra a dopagem.
4.3.2. Para tal, recomenda uma polı́tica activa de transmissão de informações seguras, claras, precisas e actualizadas aos
atletas susceptı́veis de utilizarem substâncias ou procedimentos
dopantes. Esta informação deverá ser obrigatoriamente comunicada aos desportistas no acto de assinatura ou de renovação
das suas licenças.
4.3.3. Além disso, o Comité considera necessário instituir
um acompanhamento médico obrigatório dos desportistas de
alto nı́vel, definido conjuntamente pelos poderes públicos e os
movimentos desportivos. Esse acompanhamento deve efectuar-se no âmbito de estruturas técnicas idóneas. É também
indispensável organizar uma rede de correspondentes independentes do movimento desportivo, com capacidade para analisar os resultados deste acompanhamento e de elaborar regras
que permitam preservar a saúde dos desportistas em função
das análises praticadas.
4.3.4. Este acompanhamento médico deve ser considerado
como uma medida de salvaguarda indispensável para eliminar
as consequências para a saúde da utilização de produtos
proibidos e de uma prática desportiva sem freio. Trata-se
também de tornar a medicina desportiva uma importante
especialidade médica, que não deve ter como único objectivo
a procura da «prestação» competitiva.

5. Conclusão geral
Ao apresentar o seu «Plano de apoio comunitário à luta contra
a dopagem no desporto», a Comissão coloca a tónica na
justaposição dos instrumentos desenvolvidos pelo movimento
desportivo e os instrumentos comunitários existentes.
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Ora, o Comité Económico e Social esperava, na linha dos
relatórios e pareceres do Parlamento Europeu e do Comité das
Regiões, a elaboração de um sistema comunitário de base que
constituı́sse o esqueleto da luta contra a dopagem e da
protecção da saúde dos atletas organizadas pelos poderes
públicos dos Estados-Membros. Esta abordagem teria podido
permitir delinear os contornos de uma arquitectura europeia
de prevenção e de luta contra a dopagem em redor dos três
aspectos principais seguintes:

— o desenvolvimento e a harmonização dos meios de
repressão, tanto em matéria disciplinar no tocante aos
desportistas reconhecidos culpados de recurso à dopagem,
como em matéria penal para com as fileiras da dopagem;
a reorganização do mundo desportivo em função do
critério de independência dos controlos e das sanções, a
cooperação policial e judiciária entre Estados-Membros e a
harmonização das legislações são indispensáveis a esta
polı́tica de prevenção e de luta contra a dopagem;

— a criação de uma verdadeira polı́tica comunitária activa de
prevenção. Esta polı́tica de prevenção deve mobilizar todos
os agentes da luta contra a dopagem: instâncias desportivas
amadoras e profissionais, intervenientes no sector da
educação, da juventude e dos desportos, autoridades
administrativas independentes; organizações não governamentais, colectividades, profissões da saúde e meios de
comunicação.

— a prossecução e a melhoria da investigação médica e
farmacológica, tanto fundamental como clı́nica: a mobilização de todos os recursos disponı́veis no sector da
investigação é um complemento determinante para o êxito
de uma polı́tica de prevenção e de luta contra a dopagem.
A aplicação do princı́pio da precaução e a necessidade
instante de proteger a saúde dos desportistas devem ser o
«fio condutor » desta polı́tica.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «O seguro complementar de doença»
(2000/C 204/11)
Em 11 de Abril de 2000, o Parlamento Europeu decidiu, nos termos do último parágrafo do artigo 262.o
do Tratado, consultar o Comité Económico e Social sobre «O seguro complementar de doença».
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Emprego, Assuntos Sociais e
Cidadania, que emitiu parecer em 5 de Maio de 2000 (Relator: Bloch-Laine).
Na 373.a reunião plenária (sessão de 24 de Maio de 2000), o Comité Económico e Social aprovou o
presente parecer por 113 votos a favor, 2 votos contra e 2 abstenções.
1. INTRODUÇÃO

1.1.
A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais do
Parlamento Europeu submeteu a parecer do Comité Económico e Social o documento de trabalho relativo ao seguro
complementar de doença (PE.286.183 — DT/402.876). O
Comité acolheu este pedido de consulta com bastante satisfação por dois tipos de razões: por um lado, pela importância
e gravidade do assunto, por outro, pelo papel que o CES
considera poder e dever vir a desempenhar na elaboração
progressiva de actos constitutivos de um modelo social
europeu.

1.2.
No preâmbulo do presente parecer, o Comité observa
e sublinha que o documento que lhe foi submetido vem na
sequência de reflexões e actos tendentes a definir e alicerçar
melhor a vocação social da União. A iniciativa tomada
pela Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais do PE
testemunha a atenção crescente, que desde o inı́cio dos anos
90, é dedicada à protecção social, de que a cobertura de doença
é um elemento fundamental na luta contra a exclusão. As
principais manifestações deste reconhecimento foram, após a
recomendação de 27 de Julho de 1992 sobre a convergência
dos objectivos e polı́ticas de protecção social (1), três comunicações da Comissão de 1995, 1997 e 1999 (2). O Comité
emitiu em 1 de Março de 2000 parecer sobre a Comunicação
da Comissão — «Uma estratégia concertada de modernização
da protecção social» (3).

1.3.
O documento de trabalho sobre que o CES é agora
consultado constitui uma nova etapa nesta via.

(1) JO L 245 de 26.8.1992, pp. 49-52.
(2) COM(95)466 final — COM(97)102 final — COM(1999) 347
final.
(3) JO C 117 de 26.4.2000, p. 33.

I. Análise do documento de trabalho

Distinguem-se nele três vertentes: uma resenha de algumas
regras fundamentais instituı́das pelos Tratados da União,
que regem a abordagem e tratamento desta questão (A); a
constatação de uma situação preocupante (B); propostas (C).

A. Limites postos pelo contexto institucional
1.
O documento recorda que a organização e o financiamento dos sistemas nacionais de protecção social são da
responsabilidade dos Estados-Membros.
2.
Sublinha que a protecção social corresponde a modelos
e procede das arbitragens sociais e polı́ticas herdadas do
passado e próprias de cada Estado.
3.
Insiste em que, nesta matéria, os Estados-Membros
devem conservar as suas próprias responsabilidades, em
aplicação directa do princı́pio da subsidiariedade.
4.
Assinala que a livre concorrência, um dos princı́pios
fundamentais da União Europeia, continua evidentemente a
nortear as regras do seguro.
5.
Refere que, segundo os regimes previstos pelos Tratados,
também neste domı́nio a acção da União é exercida «por
intermédio da instauração de normas MÍNIMAS» destinadas a
criar «redes de segurança».
6.
Precisa que as denominadas «prestações de conforto» se
situam fora do âmbito do que defende.

O Comité fez questão de reunir e dar saliência a estas notas
que perpassam o documento para evidenciar a preocupação
manifesta dos seus autores de não subestimar nenhuma das
limitações a respeitar, nem as dificuldades a ultrapassar
para enfrentar, de modo pertinente, os desafios inerentes ao
problema.
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B. Constatação alarmante
Em suma, apesar da diversidade das situações nacionais,
observa-se em todos os Estados da União o aparecimento ou
o agravamento de factores discriminatórios no acesso a
cuidados de saúde de qualidade em tempo útil; esta desigualdade, de que não se espera uma atenuação espontânea, é uma
forma particularmente perniciosa e chocante de exclusão social
que só pode prejudicar a imagem e o futuro da construção
europeia.

1. C a u s a s
Embora o documento do Parlamento se limite ao seguro
complementar de doença, o seu significado e o alcance dos
problemas com ele relacionados mal serão percebidos se não
forem enquadrados no contexto. Assim:
— independentemente das especificidades de cada um, em
todos os dispositivos europeus de protecção da saúde se
verificam certas tendências acentuadas, como sejam:
— um passado de 25 anos de crescimento em abrandamento, que originou desemprego e limitou as capacidades contributivas — impostos ou contribuições — das
famı́lias e das empresas;
— um envelhecimento da população;
— o aparecimento de novas patologias e, devido aos
progressos da investigação e da terapêutica, um
aumento do custo dos cuidados.
A confluência destas tendências tornou inevitável — salvo
raras excepções — uma deriva da parte correspondente dos
financiamentos públicos no total das despesas de saúde, que
em quase todos os paı́ses cresce em percentagem dos PIB
nacionais. Simultaneamente, assistiu-se em várias regiões da
Europa a um decréscimo do acesso das pessoas de mais baixos
recursos — as mais mal servidas — aos cuidados de qualidade
em tempo útil e até a uma deterioração da qualidade dos
cuidados dispensados aos mais desfavorecidos. Isto é, os
sistemas de saúde obrigatórios, baseados na solidariedade,
atingiram, em medida diversa, os seus limites.
Correlativamente à diminuição global da cobertura financiada
pelas contribuições calculadas numa base obrigatória, alargaram-se os campos do seguro complementar. Desenvolveram-se mecanismos de protecção social de iniciativa privada, com
fins lucrativos ou não, segundo formas e ritmos diversos.
Podem e devem considerar-se fundamentalmente úteis a
possibilidade de recurso ao seguro complementar de doença e
todas as melhorias susceptı́veis de alargar a sua abertura. Esta
abordagem decorre da observância do princı́pio da realidade.
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Mas, se se pretende respeitar este princı́pio, é necessário não o
suavizar e, na medida do possı́vel, contribuir para dissipar as
ambiguidades. Para o efeito, e nesta fase do parecer, o Comité
faz questão de salientar os seguintes pontos:

a) Por razões compreensı́veis, que seria demasiado fácil e
pouco razoável estigmatizar, a linguagem polı́tica tem
muitas vezes tendência a velar um pouco a realidade dos
problemas, a alimentar nas opiniões públicas a ilusão de
que os Estados estão e continuarão a estar em condições
de corresponder às aspirações, independentemente da
dimensão do universo dos contribuintes obrigatórios.
Nesta matéria são desejáveis progressos corajosos em
atenção às opiniões públicas e em nome de uma linguagem
de verdade.

b) Quer se queira quer não, os dispositivos de segurança
complementar obedecem, segundo modalidades muito
diversas, a lógicas de funcionamento essencialmente diferentes das dos mecanismos de cobertura obrigatória, pela
conjugação de dois factores:

— Os custos dependem da natureza dos riscos. A cobertura depende da capacidade financeira dos clientes ou
membros. Os custos podem ser dissuasivos. Trata-se,
portanto, independentemente das modalidades de um
processo de selecção.

— Independentemente das suas motivações, culturas,
estratégias, estes dispositivos encontram-se em situação
de concorrência. A adesão aos seus pactos ou contratos
é voluntária. A menos que se negue a sua natureza,
que se queira destruir o seu dinamismo profundo, que
se queira descarregar neles o essencial das missões de
solidariedade dos Estados, esses dispositivos não devem
ser de modo algum transformados. Neste particular
como noutros, o documento do Parlamento é claro e
lúcido, o que não significa que se devam «cruzar os
braços», que se observe apenas, por respeito pela
concorrência, o desenvolvimento de lógicas criadoras
de exclusão, financeiras e ou patológicas.

Quer o afirmem mais ou menos claramente quer não, os
Estados-Membros da União Europeia conhecem todos os
dados para as opções que devem fazer:

— ou aumentar as contribuições obrigatórias (impostos e ou
contribuições);

— ou permitir uma redução da qualidade e dos prazos das
prestações;

— ou optimizar o papel crescente dos sistemas de cobertura
complementar;
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— ou aumentar a eficácia de funcionamento dos regimes
obrigatórios.
A questão que o documento submetido a parecer do CES
suscita é: para avançar na terceira via, que preconizar?
2. I d e n t i f i c a ç ã o d o s o b s t á c u l o s
A este respeito, deve dizer-se que o terreno é muito difı́cil,
devido à diversidade das situações, tradições e modos de
actuação dos Estados-Membros da União:
— nuns casos pagam-se impostos, noutros contribuições,
aqui e ali pagam-se os dois em proporções variáveis;
— nuns casos há tendência para legislar, noutros para negociar, contratualizar;
— nuns casos diferenciam-se os processos, noutros uniformizam-se, etc.

II. Observações na especialidade
Indicação: Esta parte do parecer do Comité segue, pari passu, a
apresentação das Partes II e III do documento do Parlamento.

Preâmbulo — Parte II
O Comité aprova e apoia a reafirmação das missões de
protecção social que incumbem à União Europeia, tanto no
reconhecimento das especificidades como no objectivo
comum de solidariedade.
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§ 2-3.
O direito aos cuidados de saúde destina-se a garantir,
em tempo útil, o acesso a cuidados de saúde considerados
necessários a partir de critérios médicos objectivos. Só se pode
tratar de necessidades reconhecidas do ponto de vista médico.
§ 3-5.
No campo da oftalmologia e da estomatologia, seria
necessário saber se os cuidados são cobertos pelos sistemas
obrigatórios e, na afirmativa, como e em que proporções.

Parte III do documento
§ 3.
Diz-se que a lei do mercado «acarreta a selecção
sistemática dos riscos». O Comité observa que todos os
intervenientes neste mercado procuram clientes. Alguns propõem os nı́veis de prémios mais baixos, seleccionando os
«bons riscos»: pessoas jovens e saudáveis. Outros praticam uma
mutualização que permite não rejeitar os menos favorecidos,
os mais doentes ou os mais velhos. Numa concepção muito
rude da lei do mercado, a selecção sistemática dos riscos só
poderá levar à rejeição, à exclusão dos mais fracos do mercado.
O documento preconiza a instituição de regras mı́nimas que
permitam evitar a ausência de cobertura social. Trata-se, então,
da ausência de recurso a cuidados mı́nimos cobertos pelos
regimes obrigatórios? Mas com que nı́vel de qualidade? E com
que prazos para as prestações?
Quanto aos «grandes riscos», será conveniente organizar uma
mutualização, criando, por exemplo, fundos de garantia, a
cargo dos operadores de seguros, que suportariam os prémios
suplementares.
§ 5.

O Comité aprova totalmente a observação.

§ 1-2.
O Comité considera que os valores evocados seriam
mais convincentes se se tratasse da parte das despesas comparticipadas.
III. Parecer sobre as medidas propostas
§ 1-3. Seria útil, para apoiar a demonstração, apresentar
dados globais e comparáveis a nı́vel europeu, que permitiriam
esclarecer quais são os cuidados ou serviços deixados total ou
parcialmente a cargo das pessoas. Determinados Estados —
para controlar as despesas mantendo bases mı́nimas —
criaram novos sistemas: selectividade por situações pessoais
prioritárias. Seria interessante ter informações sobre este
ponto.
§ 1-5.
O Comité considera que a solidariedade, enquanto
princı́pio, diz primeiro respeito aos regimes obrigatórios. A
questão de uma eventual partilha com os regimes complementares deverá ser claramente debatida. Este ponto não pode ser
deixado por esclarecer.
§ 2. Seria conveniente conhecer os dados quantitativos
sobre a parte da população coberta pelo seguro complementar
de doença.

A. Carta dos Direitos Fundamentais
O Comité é favorável a que a Carta estabeleça princı́pios fortes
nesta matéria e se inspire na Carta Social do Conselho da
Europa e na Carta dos Direitos Sociais da Europa.

B. Instrumentos de acompanhamento
Na opinião do Comité, a União Europeia deverá criar meios
eficazes de vigilância europeia desta importante questão:
— recorrendo a uma ou outra agência já constituı́da;
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— ou dotando das capacidades logı́sticas e orçamentais
necessáris para o efeito o Comité da Protecção Social, cuja
constituição foi recentemente aprovada;
— ou, na ausência dessas dotações, criando um observatório.
C. Base de regras mı́nimas
1.
O Comité é favorável a que, em matéria de acesso aos
cuidados de qualidade em tempo útil, se recorra a uma noção
comum de serviço universal.
2.
Considera que, em vez de legislar sobre uma matéria
reconhecidamente complexa, se deveria apenas orientar. O
objectivo seria estabelecer em cada Estado, em concertação
com as seguradoras privadas, através de negociação, cadernos
de encargos contratuais que constituiriam códigos de boa
conduta, o que permitiria evitar as exclusões a que pode
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conduzir o exercı́cio imoderado da lógica de selecção dos
riscos.
O Comité seria favorável a uma recomendação nesse sentido,
nos termos do disposto no artigo 152o do Tratado.
3.

O Comité é favorável a uma garantia vitalı́cia.

4.
O Comité é favorável à mobilização, por todos os meios,
dos agentes de seguros complementares para a acção de
prevenção.
5.
O Comité não é favorável à utilização da informação
genética para efeitos de discriminação em matéria de seguros.
6.
O Comité é favorável à instituição de um mediador em
cada Estado para fomentar a avaliação e resolução de litı́gios
entre seguradoras e segurados com base em códigos de boa
conduta como os preconizados no ponto 2 supra.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI-MACHIAVELLI
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de Decisão do Conselho que institui um
Comité da Protecção Social»
(2000/C 204/12)
Em 24 de Maio de 2000, o Comité Económico e Social decidiu emitir, nos termos do n.o 3 do artigo 23.o
do Regimento, um parecer sobre a proposta supramencionada.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Emprego, Assuntos Sociais e
Cidadania, que adoptou parecer em 5 de Maio de 2000, sendo relatora G. Cassina.
Na 373.a reunião plenária (sessão de 24 de Maio de 2000), o Comité Económico e Social adoptou, por
111 votos a favor, 1 contra e 5 abstenções, o parecer seguinte:
1. Introdução — teor da proposta
1.1.
Depois da comunicação «Uma estratégia concertada de
modernização da protecção social», publicada em 14 de Julho
de 1999 (1) e no seguimento das conclusões do Conselho dos
Assuntos Sociais de 29 de Novembro de 1999, a perfilhar os
principais aspectos da dita proposta, a Comissão acaba de
publicar uma proposta de Decisão do Conselho que Institui
um Comité da Protecção Social (2), devendo este denominar-se
«Comité Europeu da Protecção Social (CEPS)».
1.2.
No parecer que emitira sobre a comunicação de 19 de
Julho (3), o CES insistia muito na necessidade de desenvolver
instrumentos susceptı́veis de participação de todos os agentes
interessados, vincando que não podia haver modernização —
sequer, melhoramento — dos sistemas de protecção social
sem se criar um consenso sólido. Tal consenso deve ser
constituı́do, à uma, ao nı́vel nacional e ao nı́vel comunitário.
Em particular, pedia o CES que o grupo de funcionários de
alto nı́vel dos Estados-Membros a quem será confiada a gestão
do processo que acompanhará a estratégia concertada de
modernização fixasse procedimentos que tivessem em mira
implicar no processo os parceiros sociais e demais órgãos e
instituições representativos dos diversos sectores da sociedade.
1.3.
Na proposta de decisão que constitui objecto do
presente parecer, propõe-se nomear o grupo de funcionários
de alto nı́vel «Comité Europeu da Protecção Social» (CEPS); é o
seguinte o esboço da composição e tarefas deste Comité:
a) O CEPS será composto por dois representantes por Estado-Membro e dois representante da Comissão;
b) São missões do CEPS, designadamente (art. 1.o da proposta
de directiva):
— assegurar o seguimento das polı́ticas de protecção
social dos Estados-Membros;
— facilitar trocas de informação, experiência e boas
práticas entre os Estados-Membros e a Comissão;
(1) COM(1997) 347 def.
(2) COM(2000) 134 def.
(3) JO C 117 de 26.4.2000, p. 33.

— elaborar um relatório anual sobre protecção social a
apresentar ao Conselho, incidindo no desenvolvimento
da estratégia apontada aos objectivos indicados pelo
Conselho;
c) a requerimento do Conselho ou da Comissão, emitir
parecer ou desenvolver trabalhos nos domı́nios que são os
seus;
d) trabalhar, quando for o caso, em colaboração com outros
órgãos competentes e outros comités responsáveis pelas
questões económicas e sociais;
e) estabelecer contactos adequados com os parceiros sociais.
1.4.
O Comité considera que a proposta da Comissão vai
no bom sentido, embora merecesse esclarecimentos; adianta,
pela sua parte, as observações e sugestões que se seguem.

2. Observações
2.1.
Apraz ao CES a Comissão confirmar, na fundamentação, que, para instituir a cooperação no âmbito da estratégia
concertada, visa três grandes eixos: o grupo de funcionários de
alto nı́vel (futuro CEPS), a utilização sistemática do «relatório
sobre a protecção social na Europa» e a participação de todos
os agentes envolvidos. Tal condiz exactamente com a filosofia
que inspirou o CES no anterior parecer sobre a «estratégia
concertada».
2.2.
Ainda assim, o CES exprime reservas quanto ao texto
da proposta de decisão enquanto tal, porque as referências a
esses três eixos pouco ou nada desenvolvidas são e, sobretudo,
nenhum mecanismo se propõe para a ponte a estabelecer com
os parceiros sociais (menciona-se unicamente, no n.o 4 do
artigo 1.o, que o Comité «deverá estabelecer contactos adequados» com aqueles). O CES sugere esclarecer este n.o 4 do
artigo 1.o com o seguinte aditamento: «estabelecendo, designadamente, procedimentos de informação e consulta e a possibilidade de participação de delegações dos parceiros sociais em
suas reuniões.»

C 204/56

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

2.2.1. É também necessário que, ao nı́vel nacional, os
governos dos Estados-Membros assegurem procedimentos e
sedes de informação, consulta e participação dos parceiros
sociais, estabelecendo, desse modo, uma constante associação
dos agentes sociais às reflexões e actividades que os representantes nacionais no CEPS serão levados a desenvolver.
2.3.
Apraz ao CES a redacção dada ao n.o 3 do artigo 1.o,
que reza de que o CEPS «trabalhará, se for o caso, em
cooperação com outros órgãos e comités relevantes no
domı́nio da polı́tica social e económica», por ser seu entendimento que o CES tem exactamente o perfil indicado no artigo;
e o CES confirma a sua inteira disponibilidade para pôr a sua
experiência à disposição do CEPS.
2.3.1. Pela parte que lhe cabe, o CES seguirá com grande
atenção a constituição definitiva do CEPS e seus futuros
trabalhos; solicitará, em particular, ser sistematicamente informado das actividades do CEPS, para poder dar o seu contributo,
quer através de pareceres de iniciativa e relatórios de informação, quer estabelecendo a ligação com as organizações de
origem dos seus membros, os quais, se for o caso, solicitarão
reacção das respectivas organizações, ao nı́vel nacional e/ou
europeu.
2.4.
O Comité faz, ainda, votos por que, no âmbito da
cooperação com as várias instituições, o CEPS cuide as suas
relações com o Parlamento Europeu, que tem demonstrado a
sua vontade de dar carácter de continuidade à sua contribuição
para a «a estratégia concertada de modernização da protecção
social».
2.5.
O CES deplora igualmente que a necessidade de
associar a esta estratégia os paı́ses candidatos à adesão não seja
alvo da mı́nima alusão, fazendo vivos votos por que ponto tão
crucial seja aduzido pelo próprio CEPS às prioridades do seu
trabalho e declarando-se pronto a pôr à disposição do CEPS a
experiência que tem desenvolvido com os parceiros socioprofissionais destes paı́ses.
2.6.
O CES vinca quão necessário é que os trabalhos do
CEPS se baseiem em documentação cuidadosamente instruı́da
e sujeita a larga divulgação e discussão. Nesta matéria, realça o
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papel fundamental da Comissão, que secretariará o CEPS,
assim como toda a importância do relatório anual melhorado
sobre a protecção social na Europa, relatório que constituirá
instrumento essencial da estratégia concertada.
2.7.
Sem prejuı́zo das decisões que o CEPS venha a tomar
no quadro da sua autonomia, o CES releva a necessidade de os
relatórios anuais incidirem nos quatro objectivos da estratégia,
bem como no mainstreaming («matriciação» nas demais polı́ticas), objectivos que devem ser prosseguidos conjuntamente e
sem dar prioridade a algum sobre os outros. Os quatro
objectivos — o trabalho ser vantajoso e fornecer um rendimento seguro, garantir reformas seguras e regimes de reforma
viáveis, promover a integração social, garantir um nı́vel elevado
e duradouro de protecção da saúde — estão, em si mesmos,
intimamente ligados, e o que se progrida num deverá necessariamente progredir-se nos demais.
2.8.
O CES nota que a Comissão irá secretariar o CEPS
(n.o 2 do artigo 3.o). Nesta matéria, o CES manifesta viva
preocupação pela discrepância entre as ambições exibidas e os
meios postos à disposição. São exı́guos os recursos materiais e
humanos a afectar: a ficha financeira prevê, no ponto 10.1,
dois empregos, ou seja, dois funcionários de grau A a 0,6 do
tempo e um de grau C a 0,8; também constam recursos
humanos suplementares — no ponto 10.2 — mas, uma vez
mais, apenas duas pessoas por um máximo de duas vezes o
custo unitário/ano de 108 000 euros.
2.8.1. O CES julga o conjunto dos recursos previstos
extremamente exı́guo para as missões que se supõe o CEPS
dever cumprir, convidando a Comissão a rever as suas
previsões. O CEPS terá um trabalho considerável a desenvolver,
cumprindo, por exemplo, que possa encomendar estudos e
desenvolvimentos de alta qualidade, efectuar audições e, se for
o caso, missões no terreno (além das previstas duas reuniões
por ano nos Estados-Membros que detenham a presidência)
para recensear balizas a usar na aferição de desempenhos.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Carta Europeia das Pequenas Empresas»
(2000/C 204/13)
Em 11 de Abril de 2000, ao abrigo do n.o 3 do artigo 23.o do Regimento, o Comité Económico e Social
decidiu elaborar um parecer de iniciativa sobre a «Carta Europeia das Pequenas Empresas»
A Secção do Mercado Único, Produção e Consumo, incumbida da preparação dos correspondentes
trabalhos, emitiu parecer em 3 de Maio de 2000 (Relator: A. Pezzini).
O Comité Económico e Social adoptou, na 373.a reunião plenária (sessão de 24 de Maio de 2000), por
70 votos a favor e 3 abstenções, o presente parecer.
1. Introdução
1.1.
O Comité Económico e Social congratula-se com o
facto de o Conselho Europeu de Lisboa ter decidido, entre
outras coisas, elaborar uma Carta das Pequenas Empresas. Isto
surge como tanto mais importante quanto se considere o
desafio que a sociedade da informação coloca a todas as
empresas, em especial às pequenas, e mostra a sensibilidade
que, sobretudo nos últimos anos, os Estados-Membros e a
Comissão Europeia adquiriram relativamente às pequenas
empresas.
1.2.
As pequenas empresas representam mais de 95 % do
total de empresas da União Europeia e empregam cerca de
dois terços da força de trabalho. Criam, além disso, em cada
ano, entre 60 a 80 % dos novos postos de trabalho. O Comité
recorda que as pequenas empresas não dispõem dos mesmos
meios financeiros e pessoal que empresas maiores, pelo que as
intervenções que não tenham em conta a especificidade destas
empresas podem representar um verdadeiro obstáculo ao
desenvolvimento económico e à criação de postos de trabalho.
1.3.
Entre as pequenas empresas, que representam todas as
actividades, contam-se as microempresas (com menos de
10 trabalhadores), as empresas compostas apenas pelo titular
e as empresas artesãs, que têm um papel universalmente
reconhecido no nascimento de nova capacidade de empreendimento e como primeiro laboratório de formação e de educação
para o trabalho e para o saberfazer (1).
1.4.
O Comité convida a Comissão Europeia a prosseguir
os seus esforços no sentido de pôr em prática, com os Estados-Membros, o programa previsto pelas «Acções integradas» e
pelas recomendações de BEST.
1.5.
Além disso, a Comissão e o Conselho deverão continuar a pôr em execução intervenções estratégicas, com métodos e instrumentos idóneos, destinadas às pequenas empresas
e ao artesanato, em constante diálogo com os actores socioeconómicos e difundindo as boas práticas.
(1) Comunicação da Comissão — artesanato e pequenas empresas:
chaves do crescimento e do emprego na europa — resultados da
segunda conferência europeia do artesanato e das Pequenas
Empresas — realizada em Berlim, nos dias 26 e 27 de Setembro
de 1994 — Medidas de acompanhamento e recomendações aos
Estados-Membros (COM(95) 502 final).

1.6.
Conviria melhorar os critérios de avaliação dos resultados obtidos, baseando-se em critérios objectivos como a taxa
de criação de empresas, a duração da vida das jovens empresas,
o custo do crédito, o capital de risco disponı́vel para as
pequenas empresas.
A utilização de tais critérios permitiria a criação de um «quadro
de bordo» (scoreboard) com indicação dos objectivos e dos
resultados obtidos. O CES poderia participar nesta acção
mediante um grupo adrede constituı́do, que poderia realizar
audições no terreno, em cada paı́s.

CARTAS DAS PEQUENAS EMPRESAS (2)
1. Os programas e actividades comunitárias assim como as
intervenções promovidas pelos Estados-Membros, devem
ter em conta a realidade e as necessidades das pequenas
empresas.
2. Os programas escolares e os centros educativos e de
formação devem contribuir para salientar a importância
do espı́rito empresarial e o valor social e económico do
trabalho desenvolvido pelos pequenos empresários e pelos
trabalhadores das pequenas empresas.
3. Importa aprofundar os aspectos culturais e as dinâmicas
sociais e contratuais que regulam as relações entre os que
trabalham, aos diversos nı́veis, nas pequenas empresas.
4. Devem favorecer-se e apoiar-se as intervenções e as acções
que prevejam o acesso das pequenas empresas (dirigentes
e trabalhadores) à formação, à informação, ao desenvolvimento de capacidade organizativa e administrativa, à
investigação e inovação, e ao desenvolvimento sustentado.
5. Deve incentivar-se a aprendizagem nas empresas como
catalisador, nos jovens, do espı́rito de empresa e como
instrumento de êxito dos jovens dotados de capacidades
criativas. Do mesmo modo devem ser removidos os
obstáculos à mobilidade europeia dos jovens aprendizes.

(2) De acordo com as Conclusões do Conselho de Lisboa, com menos
de 50 trabalhadores.
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6. Deve ser favorecido o acesso das pequenas empresas a
meios de financiamento e tornar-se menos onerosa a
sucessão na empresa.

10. Os controlos previstos pelas legislações ambiental e relativa
à segurança no local de trabalho deverão ser melhor
coordenados nacionalmente.

7. Alguns aspectos da legislação sobre as falências devem ser
revistos e adaptados ao desenvolvimento do empreendimento.

11. Deve ser garantida de facto a fluidez e a tempestividade na
aplicação das normas que regem as relações entre as
empresas e destas com a administração pública, alargando
e reforçando o mecanismo de silêncio-assentimento e
criando um «provedor» da pequena empresa.

8. As polı́ticas públicas devem facilitar o acesso das pequenas
empresas, sobretudo das que têm sede nas regiões desfavorecidas, ao mercado, eliminando as limitações existentes,
reduzindo os custos impróprios e apoiando o associativismo económico e o desenvolvimento de redes nacional
e internacionalmente.
9. Deve pôr-se em prática um balcão, um documento e um
número de identificação únicos na fase de criação e de
desenvolvimento das pequenas empresas.

12. Deve ser desenvolvido o sistema simplificado e isentas as
microempresas, com uma facturação mı́nima, de obrigações fiscais excessivas.
13. Deve favorecer-se o acesso das pequenas empresas a todos
os programas comunitários, em especial aos relacionados
com a investigação e a inovação.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

18.7.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 204/59

Parecer do Comité Económico e Social sobre a Comunicação da Comissão «Ambiente da Europa:
Que orientações para o futuro? Avaliação Global do Programa Comunitário de Polı́tica e Acção
relacionado com o Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável – Para um Desenvolvimento
Sustentável»
(2000/C 204/14)
Em 7 de Dezembro de 1999, a Comissão das Comunidades Europeias decidiu, nos termos do artigo 262.o
do Tratado que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a
comunicação supramencionada.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Ambiente, que adoptou parecer em 10 de Maio de 2000, sendo relator L. Ribbe.
Na 373.o reunião plenária realizada em 24 e 25 de Maio de 2000 (sessão de 24 de Maio de 2000), o
Comité Económico e Social adoptou por 70 votos a favor, 2 contra, 5 abstenções o seguinte parecer.
0. Sı́ntese das principais recomendações
0.1.
Embora partilhando da opinião geral de que as abordagens essenciais do 5.o PAA estavam correctas e reconhecendo
que o programa obteve bastantes resultados positivos, o CES
manifesta a sua preocupação com a contı́nua deterioração da
qualidade do ambiente na Europa, que considera o mais
importante critério individual para avaliar os sucessivos programas de acção em matéria de ambiente, e, de um modo
geral, a polı́tica europeia nesta área.
0.2.
O CES deplora que a Avaliação Global, embora listando
por alto os problemas surgidos na execução do 5.o PAA, não
possa de modo algum ser considerada uma análise sistemática
e circunstanciada dos escassos êxitos do programa, o que
considera ser um ponto fraco fundamental do documento.
Uma análise profunda é vital, não só para preparar e executar
o 6.o PAA, mas também com vista ao futuro da polı́tica
ambiental numa União alargada. Por isso, o Comité exorta a
Comissão a encetar este trabalho e a apresentar os resultados
sob a forma de uma Comunicação.
0.3.
Tal Comunicação deveria abordar, entre outros aspectos, actuais deficiências nas estratégias de integração — nas
quais se incluem a inconsistência e incoerência das polı́ticas da
EU —, a eficácia dos instrumentos de polı́tica de ambiente, as
enormes assimetrias na aplicação e no cumprimento da
legislação ambiental nos Estados-Membros, o impacto positivo
e negativo da globalização, o papel das PME, a interacção entre
crescimento económico e protecção do ambiente, bem como
a atitude geral da população em relação às mudanças estruturais nas nossas sociedades, necessárias para lograr um desenvolvimento genuinamente sustentável à escala mundial.

— uma reflexão sobre a repartição do trabalho entre os
diferentes nı́veis administrativos, bem como sobre a necessidade de planos estratégicos e sectoriais em matéria de
ambiente e respectiva coordenação com futuros planos de
acção nesta área;
— estratégias especı́ficas para promover a aplicação consequente e plena dos princı́pios fundamentais da polı́tica de
ambiente consagrados no Tratado;
— uma definição mais ampla de desenvolvimento sustentável,
o que implica que o 6.o PAA, para além de abordar a
qualidade do ambiente no interior da UE, terá também de
prestar atenção ao impacto do modelo de desenvolvimento
da UE na qualidade do ambiente de paı́ses terceiros, nos
recursos europeus e globais, bem como na saúde e
qualidade de vida humanas;
— objectivos qualitativos e quantitativos para temas ambientais seleccionados, definidos de modo integrado a nı́vel
comunitário e a longo prazo pelos diferentes actores e
pelas formações especializadas do Conselho, bem como
calendários para a sua prossecução a médio e longo prazo;
— conversão, sempre que possı́vel, dos objectivos quantitativos em objectivos a assumir pelos Estados-Membros;
— metas sectoriais a nı́vel nacional e comunitário;
— orientações claras e pormenorizadas para o futuro trabalho
de integração sectorial a nı́vel comunitário e nacional;
— uma referência especı́fica à necessidade de interligar o
6.o PAA e futuros sistemas de supervisão e elaboração de
relatórios.

1. Introdução
6.o

0.4.
No que respeita ao
PAA e aos programas de acção
temáticos previstos pela Comissão e expressamente solicitados
pelo CES, deverão, no entender do Comité, conter:
— indicações pormenorizadas sobre como abordar os problemas surgidos na execução do 5.o PAA;

1.1.
A Comunicação sobre a «Avaliação Global», apresentada ao Conselho Europeu em Dezembro de 1999, em
Helsı́nquia, faz uma avaliação dos resultados globais do Quinto
Programa de Acção em matéria de Ambiente (5.o PAA),
aprovado em 1992 e revisto em 1998. A Comunicação visa
também lançar um debate com as instituições comunitárias e
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outros intervenientes sobre o futuro da polı́tica comunitária
de ambiente, tendo sobretudo em vista a preparação de um
Sexto Programa de Acção. Em conformidade com as decisões
do Conselho Europeu de Helsı́nquia, a Comissão deverá
apresentar um projecto de 6.o PAA até ao final de 2000.
1.2.
A par da «Avaliação Global», a Comissão apresentou
dois documentos de trabalho: um sobre a integração das
considerações ambientais nas polı́ticas comunitárias e outro
sobre indicadores ambientais e de integração (1). No primeiro
são avaliadas as estratégias de integração que, desde o Conselho
Europeu de Junho de 1998, em Cardife, têm vindo a ser
preparadas em várias reuniões das formações do Conselho
(designadamente, «Energia», «Transportes», «Agricultura»,
«Indústria», etc.). A elaboração destas estratégias sectoriais
deverá estar concluı́da até Junho de 2001, prazo após o qual
deverão ser imediatamente aplicadas. O segundo documento
descreve o sistema previsto de indicadores comunitários,
composto por indicadores ambientais, de integração e de
sustentabilidade, e contém informações sobre as actividades
actuais e futuras nesta área (Agência Europeia do Ambiente,
OCDE, Eurostat, etc.). Ambos estes aspectos, a «integração das
preocupações ambientais» e os «indicadores», desempenham
um papel importante no debate em torno do 6.o PAA.
1.3.
O Conselho Europeu de Helsı́nquia também incumbiu
a Comissão de apresentar uma estratégia de sustentabilidade a
longo prazo, que tivesse em conta as dimensões económicas,
sociais e ecológicas do desenvolvimento sustentável. Tal
estratégia, a conceber por um grupo de trabalho presidido por
Romano Prodi e a apresentar em Junho de 2001 ao Conselho
Europeu de Gotemburgo, deverá constituir um contributo da
Comunidade para a revisão do processo do Rio, dez anos
volvidos sobre aquela conferência (Conferência do Rio + 10),
estando a mesma prevista para 2002.
1.4.
No presente parecer, o Comité fará observações sobre
a execução do 5.o PAA (ponto 3), a partir das quais apresentará
algumas sugestões para a preparação do 6.o PAA (ponto 4).
Posto que, contrariamente ao seu predecessor, o 6.o PAA será
um documento sucinto e estratégico, devendo, possivelmente,
ser seguido de planos de acção distintos e mais especı́ficos, a
quarta parte do parecer centrar-se-á nalguns aspectos e princı́pios fundamentais. Observações mais especı́ficas seguir-se-ão
oportunamente, logo que o CES seja consultado sobre o
próprio 6.o PAA e sobre os planos de acção elaborados em
separado.
2. Observações preliminares gerais
2.1.
Em primeiro lugar, o CES salienta que tem por diversas
ocasiões destacado a importância fundamental de que se
reveste para a Europa um elevado nı́vel de protecção do
ambiente. Este factor não é apenas necessário à manutenção
dos próprios fundamentos da vida humana. De facto, não
raras vezes o elevado nı́vel das normas ambientais tem
dado provas de trazer vantagens concorrenciais em termos
económicos. Todavia, também é evidente que um nı́vel
comparativamente elevado de protecção do ambiente na
Europa pode acarretar desvantagens concorrenciais na luta por
mercados globais. Ou, por outras palavras: a negligência de
outros paı́ses com a protecção do ambiente compromete cada
vez mais os esforços da Europa nesse sentido.
(1) SEC(1999) 1941 e SEC(1999) 1942 de 24.11.1999.
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2.2.
Apesar de ainda existir um défice considerável em
termos de protecção do ambiente na Europa, o Comité
constata que o debate sobre a protecção do ambiente travado
na UE se processa a um nı́vel bastante elevado em relação ao
que ocorre noutras zonas económicas globalmente influentes.
A polı́tica, a economia e a sociedade civil estão conscientes da
importância da protecção da natureza e do ambiente. Essa
tomada de consciência representa para o CES uma grande
conquista social e cultural das últimas décadas. Todos os
europeus reconhecem o princı́pio universal da protecção do
ambiente e da natureza como parte integrante da cultura
europeia, pelo que é especialmente positivo exortar os interessados a participar na preparação do 6.o PAA. Neste contexto,
o Comité apela às diferentes formações do Conselho para que
estudem meios e vias de realizar este projecto, sobretudo no
que se refere à concepção de estratégias de integração sectorial.

3. Resultados do Quinto Programa de Acção em matéria
de Ambiente
3.1.
A Avaliação Global afirma que «a Comunidade progrediu no desenvolvimento da sua polı́tica de ambiente e que está
a produzir melhorias ambientais em determinadas áreas», mas
conclui: «Os progressos no sentido da sustentabilidade têm
sido claramente limitados e o Quinto Programa não atingiu os
seus objectivos». Baseando-se no relatório da Agência Europeia
do Ambiente sobre o estado do ambiente, de Junho de 1999 (2),
a Comissão aponta para o facto de a qualidade do ambiente na
Europa — que o Comité considera o critério individual mais
importante, embora não necessariamente o único, de avaliar o
êxito do programa — se deteriorou em muitos aspectos e
continuará a deteriorar-se se não se tomarem mais medidas
para contrariar esta evolução. Felizmente, a Avaliação Global
também destaca uma série de resultados positivos: a par do
relativo êxito alcançado no combate à acidificação e ao
depauperamento da camada de ozono, bem como na melhoria
da qualidade da água, os resultados positivos são sobretudo de
natureza polı́tica, nomeadamente, uma melhoria da legislação
ambiental no sentido de maior objectividade e pragmatismo e
a previsão do recurso a uma gama mais vasta de instrumentos.
O Comité congratula-se com o facto de, nos últimos anos,
terem sido aprovados bastantes regulamentos e directivas
sobre a protecção do ambiente, ainda que as suas repercussões
no ambiente só devam, em parte, fazer-se sentir no futuro.
Paralelamente, importa, porém, ter presente que os prognósticos da Agência Europeia do Ambiente deixam claro que estes
instrumentos não serão por si só suficientes para atingir os
necessários objectivos ecológicos.

(2) No capı́tulo «Alguns avanços, mas, no geral, um quadro sombrio»
(N.T.: tradução provisória) a tabela incluı́da no ponto 1.2 do
relatório regista uma «evolução desfavorável» em 8 das 15 problemáticas ambientais revistas (alterações climáticas, depauperamento da camada de ozono, degradação do solo, resı́duos, saúde
humana, zonas marinhas e costeiras, zonas rurais e regiões
montanhosas), enquanto em 6 domı́nios (substâncias perigosas,
poluição atmosférica transfronteiras, poluição dos recursos hı́dricos, riscos naturais e tecnológicos, biodiversidade e zonas urbanas)
se constatam «alguns progressos, mas insuficientes». Num dos
domı́nios (OMG) reina incerteza sobre a futura evolução.
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3.2.
A crescente deterioração do ambiente na Europa não
significa que o 5.o PAA tenha sido mal concebido. O Comité
partilha antes da opinião largamente vigente de que se tratou
de um programa ambicioso e de grande envergadura para a
época em que surgiu, que os temas e objectivos ambientais
escolhidos estavam correctos e que os princı́pios fundamentais
por que se guiou (integração, responsabilidade partilhada e
uma gama mais ampla de instrumentos) ainda são válidos(1).
3.3.
A Avaliação Global e alguns outros documentos da
Comissão sobre esta matéria (1) indicam sucintamente algumas
razões pelas quais o 5.o PAA teve pouco êxito em incentivar
os Estados-Membros a seguir pela via de um desenvolvimento
mais sustentável. Entre elas destacam-se, nomeadamente, as
tendências económicas e sociais, como a crescente procura de
produtos e serviços nocivos para o ambiente, o insuficiente
empenho por parte dos Estados-Membros, a concepção deficiente das estratégias de integração e a falta de implicação/colaboração dos diferentes sectores económicos (o problema da
«participação»), a não aplicação do conceito de responsabilidade partilhada (em parte imputável à falta de clareza sobre os
destinatários reais das medidas previstas), a ausência de metas
quantitativas e a inconsequência dos objectivos, o carácter não
vinculativo do programa, os consideráveis problemas em
aplicar e fazer executar legislação ambiental comunitária, a
falta de coordenação polı́tica entre as instituições comunitárias
e ainda a diminuta atenção que o programa despertou quer no
público em geral quer também nas direcções-gerais da Comissão e nos ministérios nacionais.
3.4.
Embora faça sentido destacar estas deficiências —
devendo todas elas, sem excepção, ser expressamente levadas
em conta no 6.o PPA —, esta enumeração não pode escamotear
a falta de uma análise sistemática e pormenorizada do reduzido
êxito do 5.o PAA. Tal análise é, porém, imprescindı́vel, não
apenas para se começarem a dar passos certos em direcção ao
6.o PAA, mas também, e sobretudo, para se acertarem agulhas
para a futura polı́tica europeia de ambiente numa União
alargada. O CES considera a falta dessa análise uma falha
considerável da Avaliação Global.
3.4.1. No que respeita aos diferentes «actores» mencionados
no 5.o PAA, o CES faz as seguintes observações sobre as razões
que, embora enumeradas, não foram praticamente elaboradas
na Avaliação Global:
3.4.1.1. Um dos actores importantes mencionados no
5.o PAA são as «autoridades». Aqui cumpre, pelo menos,
distinguir entre as autoridades a nı́vel comunitário e a nı́vel
nacional. No que se refere, antes de mais, ao nı́vel comunitário,
importaria que também a Comissão — em paralelo com
as estratégias de integração desenvolvidas pelas formações
especializadas do Conselho — indicasse circunstanciadamente
as falhas existentes na integração das preocupações ambientais

(1) Cf. os documentos «Conclusions of the Global Assessment
Stakeholder Consultation» (N.T. Conclusões da consulta dos
interessados na Avaliação Global), de 9-10 de Fevereiro de 1999,
e «Member States’ contributions to the Global Assessment» (N.T.
Contributos dos Estados-Membros para a Avaliação Global)
elaborados pela D.-G. Ambiente.
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em outros domı́nios polı́ticos, nas quais se inclui a inconsequência na polı́tica comunitária e a falta de coordenação entre
as instituições europeias. Trata-se, nomeadamente, de saber se
não se continuará a apostar na direcção errada em muitos
domı́nios polı́ticos — entre os quais os sectores prioritários do
5.o PAA. Daı́ ser importante que as estratégias de integração
das diferentes formações do Conselho sejam coordenadas de
comum acordo com as instituições competentes em matéria
de protecção ambiental.
3.4.1.2. Além disso, teria sido necessário expor e corrigir
as inconsequências e incoerências da própria polı́tica. Quantas
vezes não escreveu e exigiu a Comissão Europeia que é preciso
reduzir o volume de tráfego, que há que poupar tanto nos
transportes como na energia? São inúmeros os documentos
em que reclama a transferência do transporte rodoviário para,
por exemplo, o ferroviário. Mas o que se fez tem sido
insuficiente e o volume do tráfego continua a aumentar,
registando-se inclusivamente um aumento desproporcional na
circulação rodoviária. Tal será a principal causa de, conforme
previsı́vel, não se conseguirem alcançar os objectivos de
Quioto. E, no entanto, não é perceptı́vel qualquer mudança
significativa por parte da Comissão na orientação da sua
polı́tica de fomento (por exemplo, no âmbito dos Fundos
Estruturais ou do Fundo de Coesão). As prioridades do
investimento continuam a centrar-se na construção de estradas. Mas quem «semeia» estradas, irá, na maior parte dos casos,
«colher» mais tráfego, e não se pode admirar de não alcançar
os objectivos da polı́tica de ambiente.
3.4.1.3. A Comissão também deveria ter indicado bastante
mais concretamente se as muitas exigências e advertências
positivas foram realmente postas em prática pela UE, e, em
caso positivo, como o foram, ou, em caso negativo, por que
razão. Por si só, as advertências não fazem avançar a protecção
ambiental. A UE fez, por exemplo, declarações notórias acerca
de domı́nios como o tráfego de curta distância (vd. redes de
cidadãos), ou o fomento das energias renováveis, mas nada
indica que esses princı́pios tenham efectivamente sido aplicados. Nem tão-pouco a estrutura do orçamento da UE permite,
na maior parte dos casos, depreender novas orientações
ecológicas na polı́tica. Enquanto algumas novas iniciativas
pertinentes numa perspectiva ecológica só são promovidas
com uma certa hesitação(2), medidas questionáveis do ponto
de vista da polı́tica de ambiente dispõem de chorudas verbas
de apoio. Uma verdadeira integração da protecção do ambiente
noutros domı́nios polı́ticos, tal como anunciada pela Comissão, requer também uma profunda restruturação ou reorientação do orçamento, bem como, em particular, a promoção
de projectos que funcionem «de baixo para cima», a fim de
motivar as empresas e a opinião pública para novas iniciativas
polı́ticas e tecnológicas em matéria de ambiente.
3.4.1.4. Necessário teria sido também analisar os instrumentos da polı́tica de ambiente quanto à sua eficácia. Entretanto já deverá dispor-se de suficiente experiência, também ao
nı́vel dos Estados-Membros, para se saber identificar os pontos
fortes e fracos dos diversos instrumentos, como, por exemplo,
legislação-quadro, instrumentos de mercado e acordos volun(2) Por exemplo, o facto de só terem sido afectados 11 milhões de
euros ao programa ALTENER e de a Comissão ter recentemente
proposto (COM(1999) 576) a concessão de apoio para restringir
(de modo ambientalmente sustentável) o cultivo de linho e
cânhamo (JO C 140 de 18.5.2000, p. 3).
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tários, e se prever uma articulação razoável dos mesmos (1).
Tal avaliação deveria ter incluı́do uma descrição precisa dos
obstáculos que têm surgido na aplicação dos diferentes
instrumentos. Assim, deveria ter-se indicado por que razão
não se registaram praticamente progressos na internalização
dos custos externos, há tanto tempo reclamada, nem, por
conseguinte, na aplicação consequente do princı́pio do poluidor-pagador. O CES sublinha que um nı́vel satisfatório de
informação sobre a eficácia da polı́tica é essencial por muitas
razões, nomeadamente porque, não se dispondo dessa informação, é difı́cil fazer previsões acuradas sobre o impacto das
medidas polı́ticas acordadas («futuros cenários») e ajudar os
paı́ses candidatos a adoptar o acervo comunitário com um
mı́nimo de custos e um máximo de benefı́cios.
3.4.1.5. Haveria também que ter sido dedicada maior
atenção ao aspecto da (parcial) falta de metas quantificadas. O
Comité não desconhece residir aqui um dos pontos fracos do
5.o PAA, mas do debate sobre a polı́tica em matéria de clima
deduz-se claramente que nem mesmo a existência de objectivos
claramente definidos oferece garantias de uma polı́tica eficaz.
A UE comprometeu-se em Quioto a reduzir em 8 % as
emissões de gases com efeito de estufa até 2008-2012, em
relação ao valor que registavam em 1990. No entanto, segundo
uma estimativa da Agência Europeia do Ambiente, a manter-se a polı́tica que tem vindo a ser seguida, essa redução não
será realizável, devendo, pelo contrário, contar-se com um
aumento das emissões de 6 %. Contudo, a previsı́vel falta de
uma meta claramente definida e universalmente reconhecida
não acarreta de modo algum consequências polı́ticas manifestas. Isto é: a falta de objectivos concretos não pode ser
exclusivamente responsável pela falta de êxito na protecção
ambiental.
3.4.1.6. A par dos problemas assinalados nos serviços e
polı́ticas da UE, existem enormes défices a nı́vel dos Estados-Membros. Quer para a protecção do ambiente quer para a
opinião pública que se pretende sensibilizar para as questões
ambientais é contraproducente não revelar que os Estados-Membros — através do Conselho de Ministros — adoptam
disposições em matéria de ambiente que acabam por não
aplicar, ou só coercivamente (mediante queixa da UE). Como
exemplos caracterı́sticos desta situação poderiam citar-se as
importante directivas de protecção da natureza (Directiva
«Aves» e Directiva «Flora/Fauna/Habitats»), a Directiva «Nitratos», ou o novo atraso de alguns Estados-Membros na aplicação
da proibição da gasolina com chumbo. Também a este respeito
o CES sente falta de uma análise sistemática sobre como lidar
melhor de futuro com este tipo de situações. Como possı́vel
solução, cumpre, assim, encarar, por um lado, restrições mais
severas, e, por outro, polı́ticas de fomento (2) coordenadas e
coerentes.
3.4.1.7. Como segundos actores em ordem de importância,
o 5.o PAA menciona as empresas públicas e privadas. O CES
(1) Uma avaliação deste tipo podia basear-se nomeadamente nos
relatórios da AEA sobre a eficácia dos acordos fiscais e voluntários
(de 1997).
(2) Por exemplo, no domı́nio agrı́cola, as polı́ticas de fomento
deveriam contribuir para solucionar, e não para agravar os actuais
conflitos entre a Directiva «Fauna/Flora/Habitats»/Natura 2000 e a
agricultura.
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considera que teria sido mais vantajoso que o documento
tivesse incidido mais na questão da competência, mas também
dos limites impostos de fora à economia no caso de problemáticas ambientais. Por outro lado, o Comité congratula-se
expressamente com as iniciativas diversificadas entretanto
empreendidas por grande número de empresas. Mas os limites
do empenho da indústria são cada vez mais definidos pelas
condições-quadro globais. Ora, nem perder esta competência
serve os interesses do espaço económico que a UE constitui,
nem uma protecção ambiental global pode ter interesse em
que as indústrias, devido a normas ambientais demasiado
severas, emigrem e se estabeleçam em paı́ses com normas
ambientais menos exigentes ou inexistentes. Enquanto não
forem fixados suficientes critérios, válidos à escala global, para
as normas ambientais (por exemplo pela OMC), a UE terá de
desenvolver e aplicar a sua própria estratégia de definição dos
elevados padrões de protecção ambiental necessários, a fim de
impedir repercussões negativas para as empresas e para o
ambiente da Europa. O mesmo se aplicaria também aos
agricultores e à polı́tica agrı́cola da UE. A este propósito, o
CES remete, por exemplo, para o seu parecer «Uma polı́tica
para a consolidação do modelo agrı́cola europeu» (3), no qual
deixa claro que o «modelo agrı́cola europeu» não parece ser
realizável nas condições do mercado mundial. Ora, a Avaliação
Global peca precisamente pela falta de avaliação destas questões, como também, aliás, das repercussões positivas que a
globalização pode ter no ambiente (como, por exemplo, as
vantagens concorrenciais das inovações — motivadas pela
polı́tica de ambiente — nos processos produtivos e nos
produtos).
3.4.1.8. O CES aponta, além disso, para a falta de referências
à situação particular das PME. Muitas destas empresas não se
podem ainda permitir ter peritos em questões ambientais ao
seu serviço, pelo que são provavelmente as que têm maiores
problemas de adaptação. Carecem amiúde da informação
necessária em termos dos objectivos da polı́tica de ambiente e
de estratégias possı́veis. Uma análise dos défices ambientais
deveria ter estas circunstâncias mais em conta e o 6.o PAA
deveria conter indicações sobre como ajudar precisamente
estas empresas a enfrentar com êxito os desafios que se lhes
deparam. Convém também ter presente que as PME serão
intensamente implicadas na preparação de programas e acções
e que estão amplamente receptivas às medidas necessárias.
3.4.1.9. Cumpre, por último, chamar a atenção para o facto
de a polı́tica de ambiente só poder ter êxito se o grau de
consciência da população for suficientemente elevado e se esta
não se limitar a aceitar as medidas polı́ticas, mas as exija. A
consciência ecológica e a educação para o ambiente constituem, assim, factores fundamentais para uma polı́tica de
ambiente bem conseguida. Também neste âmbito, o CES
deplora a falta de uma análise e de uma descrição acuradas da
situação. Não pode deixar de constatar com preocupação que
a protecção do ambiente é muito poucas vezes referida
enquanto importante tarefa polı́tica e que grande parte da
opinião pública suspeita de uma contradição imanente entre
economia e ecologia. Esta situação de partida só pode ser
negativa para uma protecção do ambiente inovadora.
3.4.1.10.
No passado, perdeu-se a muitos nı́veis a oportunidade de conferir à educação para o ambiente o valor que esta
merecia. Uma educação para o ambiente inovadora não deve
apenas transmitir conhecimentos ao vasto público,
(3) JO C 368 de 20.12.1999.
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mas sobretudo incutir nos indivı́duos uma atitude básica de
responsabilidade perante as gerações futuras e para com os
seus semelhantes. Por outro lado, e apesar da complexidade da
relação homem-ambiente, tal educação deve também veicular
as decisões tomadas ao cidadão comum e fazê-lo compenetrar-se delas. Neste contexto, cabe um papel importante às
organizações ambientais.
3.4.2. Um dos problemas reside no facto de a Comissão só
indicar em parte, mas não elaborar convenientemente, as
razões do limitado êxito do 5.o PAA. Outro problema é
também não serem sequer equacionadas questões fundamentais, como, em particular, a questão de saber em que condições
será possı́vel conciliar o crescimento económico com a
protecção do ambiente e reduzir drasticamente a utilização
dos recursos (1). Por outras palavras, deveria ter sido colocada
a questão de saber como se poderá dissociar, não só em termos
relativos, como também absolutos, o crescimento económico
dos inerentes danos no ambiente e da utilização excessiva
dos recursos naturais, a fim de se obter um «crescimento
qualitativo», i. é., um crescimento sem atentados contra o
ambiente (2). O Comité tem as suas dúvidas de que uma polı́tica
de ambiente que se sirva meramente de medidas técnicas
(como a dessulfurização dos gases residuais e catalisadores para
os veı́culos a motor, etc. (3)) consiga eliminar completamente e
em todos os casos os danos no ambiente causados pelo
progressivo crescimento económico (ou seja, a «dissociação
absoluta»). Uma vez que os custos marginais das tecnologias
utilizadas para redução das emissões aumentam rapidamente
logo que esgotadas as possibilidades de adoptar medidas
«fáceis», corre-se inclusivamente o risco — ainda que a
abordagem baseada na tecnologia possa conduzir, a curto ou
médio prazo, a uma «dissociação» relativa ou absoluta —, de,
a mais longo prazo (e, pelo menos, no caso de problemas
ambientais persistentes, como as alterações climáticas e os
resı́duos (4)), se produzir uma «nova associação» destes factores.
O reconhecimento desta situação obriga a colocar a questão
de saber se, paralelamente às medidas técnicas, não serão
também necessárias mudanças estruturais nas nossas economias, permitindo reduzir drasticamente a utilização absoluta
dos recursos e aumentar a gestão eficiente dos recursos, i.é, o
conceito de «factor dez» (5), e possibilitando uma repartição
(1) Em relação aos aspectos gerais desta questão, cf. o parecer do CES
de 1995 sobre «O Crescimento Económico e o Ambiente», JO
C 155 de 21.6.1995.
(2) No seu parecer, adoptado em 30.3.2000, sobre «A Economia da
UE: Balanço para 1999» (JO C 140 de 18.5.2000, p. 44), o CES
sublinhou uma vez mais que «para conseguir uma redução
satisfatória do desemprego, a UE [teria] de dotar-se de um
objectivo de crescimento a médio prazo de, pelo menos, 3,5 %».
(3) No documento da Comissão consta claramente que no domı́nio
da protecção do ambiente «de manutenção» foram obtidos
êxitos absolutamente notáveis. Como exemplo, refiram-se as
significativas reduções logradas ou previstas de determinadas
substâncias poluentes. Assim, segundo o documento da Comissão,
no caso das emissões de SO2, como também de NOx, com a
substituição de automóveis em fim de vida por automóveis
munidos de catalisadores, espera-se conseguir uma redução de
70-80 % destas emissões até ao ano 2010.
(4) Nos Paı́ses Baixos, por exemplo, as estatı́sticas sobre a relação
emtre o PIB e pressões ambientais no perı́odo compreendido entre
1985 e 1997 permitem depreender que, a par de exemplos de
«dissociação» relativa (ou mesmo absoluta), ocorreram casos
de «nova associação», envolvendo, nomeadamente, substâncias
tóxicas e perigosas (cf. o Indicador Ambiental de 1998 — Paı́ses
Baixos).
(5) Isto é, uma eficiência energética e ambiental 10 vezes superior à
obtida com os actuais métodos de produção.
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mais justa dos recursos naturais à escala mundial e o abandono
de processos de produção fortemente poluentes em favor de
outros mais limpos (6).

3.4.2.1. Um problema importante reside, porém, no facto
de continuar a imperar a ideia de que é possı́vel resolver os
problemas da protecção do ambiente através de abordagens
tecnológicas. Não se logrou chegar a um amplo consenso social
sobre a necessidade de empreender inúmeras e espectaculares
mudanças estruturais no nosso sistema de produção, consumo
e de prestação de serviços, como também nas polı́ticas
sectoriais por ele afectadas (energética, de transportes ou
agrı́cola). Constata-se, aliás, que as actuais tendências do
desenvolvimento tomam uma direcção diametralmente
oposta. Assim, segundo o documento da Comissão, o desenvolvimento económico e o aumento dos nı́veis de comércio
terão por consequência agravar a pressão sobre os já limitados
recursos naturais. Numa perspectiva global, a adopção, por
grande parte da população mundial, dos modelos de comportamento dos paı́ses industrializados ocidentais, a par do crescimento demográfico mundial e do aumento do BIP per capita,
pode fazer triplicar as emissões mundiais de CO2 até 2050.
Simultaneamente, porém, segundo as estatı́sticas, essas emissões deverão ser reduzidas em, pelo menos, 35 % até 2010, se
se pretende que o aumento da temperatura a longo prazo se
mantenha limitado a 1,5 C até 2100. Este exemplo mostra
claramente a ordem de grandeza das mudanças necessárias.
Por conseguinte, não só as mudanças estruturais a empreender
nos paı́ses industrializados, como também o desenvolvimento
de novos modelos (sustentáveis) de desenvolvimento económico nos paı́ses do segundo, terceiro e quarto mundo terão
que ir ao fundo da questão. Cabe, assim, à União Europeia, por
força da sua importância económica, da sua própria utilização
excessiva dos recursos naturais, mas também do seu potencial
de inovação, assumir um papel precursor nos referidos processos de «dissociação». No entanto, as mudanças necessárias são,
em parte, tão profundas, que ainda não foi possı́vel (nem o
será tão depressa) chegar a consenso sobre esta questão, e, de
facto, nem a nı́vel da UE, nem da comunidade internacional,
nem nos diferentes Estados-Membros, isto é, entre governos,
parceiros sociais e grupos da sociedade civil. As razões deste
facto são múltiplas e em parte compreensı́veis. Os seres
humanos receiam mudanças radicais, «saltos» (mesmo que se
trate «apenas» de saltos tecnológicos). Será, por isso, uma
importante tarefa da polı́tica de ambiente convencer os
referidos actores — ou seja, as autoridades, as empresas
públicas e privadas e a opinião pública em geral — da
necessidade, da pertinência e da viabilidade de tais «saltos»,
como os previstos no «factor dez». O Comité sublinha que,
para ter êxito, a polı́tica europeia de ambiente tem de se basear,

(6) Numa recente tese de doutoramento intitulada «Economic Growth
and the Environment: an Empirical Analysis» (S. de Bruyn, Amsterdão, 1999), o autor conclui, que, contrariamante ao que é
habitualmente suposto, o resultado em termos de qualidade
do ambiente nos paı́ses com maiores ı́ndices de crescimento
económico é inferior ao de paı́ses com ı́ndices mais baixos. A
razão que a tese indica para esse facto é de que a «produtividade
ambiental» (isto é, o grau de danos causados ao ambiente que é
inevitável para se poder alcançar um determinado nı́vel de
rendimentos) não consegue acompanhar a longo prazo o crescente
ritmo de crescimento.
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tanto quanto possı́vel, num amplo consenso entre todos
os grupos interessados acerca dos objectivos eventualmente
ambiciosos que será preciso traçar e dos calendários para os
cumprir.

3.5.
Ainda que a necessária análise dos problemas surgidos
na execução do 5.o PAA — e, de forma geral, na concepção e
execução da polı́tica de ambiente da UE — já não possa ser
efectuada a tempo da elaboração do 6.o PAA, o CES considera
fundamental, tendo sobretudo em vista a execução deste
programa e a futura polı́tica de ambiente numa União alargada,
que se iniciem os trabalhos correspondentes e se apresentem
os resultados, sob a forma de uma Comunicação, ao Conselho,
ao Parlamento Europeu, ao CES e ao CR. Essa Comunicação
poderia basear-se no estudo sobre a eficácia da polı́tica
europeia de ambiente que foi recentemente encomendado pela
Agência Europeia de Ambiente.

4. Rumo ao Sexto Programa de Acção

4.1. Introdução
4.1.1. Tendo em conta que o 6.o PAA deverá ser um
documento estratégico sucinto, esta quarta parte do parecer
não se ocupará tanto de examinar exaustivamente problemas
ambientais especı́ficos, como, sobretudo, de apresentar algumas sugestões de carácter geral sobre a estrutura e os principais
elementos do 6.o PAA, como também sobre os programas
de acção temáticos evocados pela Comissão e vivamente
recomendados pelo CES.
4.1.2. Na linha das observações constantes no ponto 3
supra, o Comité insta com a Comissão para que, no novo
programa, exponha também, a par dos demais factores
referidos, formas de abordar as dificuldades surgidas na
execução do 5.o PAA. Caso contrário, será de recear que o
6.o PAA, tal como o seu predecessor, só venha a revelar um
êxito limitado.
4.1.3. O Comité tomou nota de que a Comissão prevê
propor inicialmente um programa-quadro geral juridicamente
vinculativo (que, para todos os efeitos, corresponde ao próprio
6.o PAA), fazendo-lhe possivelmente seguir planos de acção
separados, mais especı́ficos. O Comité é favorável a este
procedimento, embora na condição expressa de esses planos
de acção especı́ficos evocados serem efectivamente elaborados
e, tal como o próprio programa-quadro, adoptados segundo o
processo de co-decisão. No que se refere às razões para este
procedimento — o receio da Comissão de que um programa
demasiado exaustivo leve a um impasse interinstitucional — o
Comité salienta que a Comissão não deveria desistir do seu
tradicional papel precursor no domı́nio da polı́tica de
ambiente. Com efeito, detentora que é do direito de iniciativa,
deveria continuar a apresentar propostas dinamizadoras, já
que no processo decisório subsequente há sempre margem de
manobra para a conciliação de interesses opostos.
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4.1.4. O Comité acolhe favoravelmente os novos temas
propostos para o 6.o PAA: produtos quı́micos, OMG, solo (1)
e utilização dos recursos naturais. Considera, no entanto,
completamente incompreensı́vel que um desafio tão complexo
como o alargamento da União a 12 novos Estados-Membros
não apareça mencionado na Avaliação Global como problema
novo e prioritário, sendo tratado de modo praticamente
secundário e reduzido à adopção do acervo.
4.1.5. Além disso, e nem que seja apenas por uma razão de
coerência, o Comité alerta para a necessidade de ter em conta
a Decisão n.o 2179/98/CE, de 24 de Setembro de 1998, sobre
a avaliação do 5.o PAA (2).
4.1.6. Por último, haverá que ponderar mais cuidadosamente a dimensão comunitária da polı́tica de ambiente, por
um lado, e a dimensão nacional, regional e local, por outro.
Não se pode esperar que a polı́tica de ambiente da UE e o
6.o PAA tratem e resolvam todos os problemas ambientais da
Europa. Perante os objectivos estratégicos da Comissão no
sentido de promover novas formas de governação europeia (3),
o 6.o PAA deveria ter presente — talvez mais claramente do
que o seu predecessor — que existe uma «repartição de papéis»
entre os diferentes nı́veis administrativos, a qual se rege, entre
outros factores, pelas respectivas competências formais (4). Esta
abordagem exigiria, nomeadamente, que o 6.o PAA fosse
completado com planos estratégicos e vinculativos semelhantes, aplicáveis a nı́vel nacional (e regional) (i. é, um plano de
acção por cada Estado-Membro). Actualmente nem em todos
os Estados da UE existem tais planos, e naqueles em que
existem, não estão directamente em harmonia com uma
estratégia europeia.

4.2. Princı́pios da polı́tica de ambiente
4.2.1. Partindo-se de uma análise da aplicação que tem
sido dada aos princı́pios da polı́tica de ambiente, tal como
consagrados no segundo parágrafo do artigo 174.o do Tratado
que institui a CE, designadamente, «precaução», «prevenção»,
«combate na fonte» e «princı́pio do poluidor-pagador», dever-se-ia indicar no 6.o PAA como levar por diante uma aplicação
consequente e abrangente destes princı́pios. Assim, enquanto
o 6.o PAA poderia servir de ponto de partida para uma maior
observância destes princı́pios, os planos de acção separados
(1) Para o Comité revestem-se de especial importância problemas
como: os processos de acidificação, de sobrefertilização e erosão
do solo e o crescente uso de terrenos por uma construção
excessiva.
(2) JO L 275 de 10.10.1998.
(3) Cf. a recente Comunicação da Comissão (COM(2000) 154 final),
de 9.2.2000 sobre os «Objectivos estratégicos 2000-2005». Nesse
documento, a promoção de novas formas de governação europeia,
incluindo a construção de novas formas de parceria entre os
diferentes nı́veis de governação da Europa, aparece indicada como
primeiro dos quatro objectivos estratégicos que a Comissão se
compromete a prosseguir nos próximos cinco anos.
(4) Levantou-se, por exemplo, a questão de saber por que razão
continha o 5.o PAA metas extremamente ambiciosas precisamente
no que respeitava ao sector do turismo, âmbito em que a
Comunidade tem, afinal, competências relativamente limitadas.
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teriam por objecto uma avaliação aprofundada e um quadro
geral das medidas necessárias. Esse trabalho poderia basear-se
na recente Comunicação da Comissão sobre o princı́pio da
precaução (1).

4.3. Objectivos
4.3.1. No que respeita ao objectivo geral do 6.o PAA, que é
também um dos principais objectivos da UE, é de saudar que,
na Avaliação Global, em conformidade com a definição
Brundtland do conceito, o «desenvolvimento sustentável» seja
entendido no sentido mais lato do termo. Aparece, assim,
referido como devendo «visar o bem-estar das gerações actuais
e futuras, tanto na Europa como no resto do mundo, em
termos de prosperidade económica, justiça social e segurança,
padrões ambientais elevados e gestão correcta da base de
recursos naturais». No entender do CES, esta definição implica,
entre outros aspectos, que um futuro programa de acção em
matéria de ambiente não deva ocupar-se apenas da qualidade
do ambiente (em termos de pureza da água, do ar, do solo,
etc.) no interior da UE, mas dedicar também atenção ao
impacto do modelo de desenvolvimento comunitário, nas
vertentes: a) normas ambientais à escala mundial, e b) utilização
dos recursos naturais na Europa e no mundo. O 6.o PAA
deveria fazer menção expressa a esta abordagem, que, levada
às últimas consequências, conduziria a uma redistribuição
radical global das possibilidades de acesso aos recursos naturais, no sentido de uma atribuição «per capita» de uma quotaparte de «espaço ambiente» (2). Além disso, no entender do
CES, uma definição mais lata de sustentabilidade significa
também justificar-se plenamente a intenção da Comissão de
dar maior ênfase à protecção da saúde humana e à qualidade
de vida. Esta perspectiva está em total consonância com os
princı́pios gerais da polı́tica de ambiente da UE, nos termos do
primeiro parágrafo do artigo 174.o do Tratado CE, que não só
contemplam a protecção do ambiente, mas abrangem também
a saúde humana, a utilização racional dos recursos naturais e
problemas ambientais globais.
4.3.2. O Comité propõe que este objectivo geral seja então
subdividido numa série de metas graduais, sob a forma de
«temas ambientais», nomeadamente: utilização dos recursos,
alterações climáticas, acidificação, qualidade do ar, protecção
da natureza e das espécies, gestão de resı́duos, ruı́do,
substâncias perigosas, protecção do solo e OGM (3). É evidente

(1) COM(2000) 1 final. No entanto, contrariamente ao que aconteceu
no caso desta Comunicação, a Comissão, deveria consultar
formalmente as restantes instituições sobre os planos de acção
previstos.
(2) Mais pormenores na obra: M. Carley and Ph. Spapens, Sharing the
World, Earthscan, Londres, 1998.
(3) Num documento sintetizando a sua posição, de Outubro de 1999,
a Agência Europeia do Ambiente propõe os seguintes oito temas
ambientais prioritários, subdivididos em três categorias: qualidade
do ar, qualidade da água, alterações climáticas, substâncias perigosas (primeira categoria «ambiente e saúde»), ordenamento do
território e protecção das espécies (segunda categoria), bem
como consumo de água e de materiais (categoria «utilização de
recursos»). O relatório da AEA englobou 15 temáticas ambientais,
entre as quais, deterioração dos solo, resı́duos e OMG.
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que o critério de selecção mais importante neste contexto
deveria ser a dimensão comunitária de cada um dos problemas.
Visto, porém, que a utilização dos recursos naturais pode, em
certa medida, ser considerada responsável por outras formas
de deterioração do ambiente, o Comité considera-a de máxima
importância. Do mesmo modo, e de acordo com o objectivo
original do chamado «desenvolvimento sustentável», o impacto
ambiental das actividades da UE e dos Estados-Membros em
paı́ses terceiros deveria constituir outro tema prioritário do
6.o PAA. A respeito dos temas ambientais aqui enunciados, o
Comité alerta para as complexas interligações entre eles, e para
o facto de exigirem uma abordagem ainda mais integrada do
que seria habitual. O mesmo se aplica às estratégias sectoriais,
que no 6.o PAA deverão ser menos rigorosamente separadas
das restantes do que o foram no 5.o PAA.
4.3.3. O próximo passo deveria consistir em obter um
consenso a nı́vel comunitário sobre os objectivos qualitativos
e «de orientação» a longo prazo traçados para todos os temas
ambientais acima indicados. Esses objectivos poderiam ser
definidos em termos de «redução da utilização absoluta
dos recursos naturais», «limites máximos admissı́veis para o
aumento da temperatura» (alterações climáticas), «não ultrapassagem das pressões e dos valores crı́ticos» (acidificação,
poluição atmosférica), «boa qualidade da água », etc. Aliás,
como é sabido, tanto o 5.o PAA como vários actos jurı́dicos
europeus e internacionais em matéria de ambiente contêm
inúmeros exemplos de tais objectivos qualitativos (e quantitativos) (4).
4.3.4. Embora os objectivos qualitativos (a longo prazo) se
revelem úteis, na medida em que podem fornecer orientações
globais, também a protecção do ambiente — nomeadamente,
por analogia com a polı́tica económica (critérios de convergência prévios à União Económica e Monetária, critérios orçamentais do Pacto de Estabilidade e Crescimento, objectivo quantificável da estabilidade dos preços estabelecido pelo BCE, etc.) —
carece de objectivos quantitativos claramente definidos e
mensuráveis. Por isso, na linha do seu parecer de 1996 sobre
a Avaliação do 5.o PAA (5), o Comité recomenda que os
objectivos qualitativos sejam, na medida do possı́vel, traduzidos em objectivos quantitativos a longo prazo, sobretudo
em termos da necessária redução das emissões (através de
indicadores especı́ficos, como CO2, SO2, NOx e outros) e da
utilização dos recursos (energia, matérias-primas, território/
solo, água) (6). Após tal realizado e clarificado o que implicam
os objectivos qualitativos acordados, deveriam seguir-se dois
outros passos, preferencialmente paralelos: por um lado,
deveriam estabelecer-se calendários exactos, a médio e longo
prazo, para a prossecução dos objectivos. Por outro, haveria
que examinar em que medida os objectivos acordados a nı́vel
comunitário (como, por exemplo, a necessária redução das
emissões) poderiam ser traduzidos em objectivos para cada

(4) Vd., neste contexto, o documento de trabalho da Comisão, de
Setembro de 1999, «Key developments in the implementation of
the 5th EAP», que descreve os principais progressos dos últimos
anos em relação aos objectivos primordiais do 5.o PAA.
(5) JO C 212 de 22.7.1996.
(6) Para o efeito poderia utilizar-se a base de dados STAR da AEA,
que contém inúmeros «valores de referência em matéria de
sustentabilidade» e «valores-alvo da polı́tica de ambiente».
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um dos Estados-Membros. A fixação desses objectivos quantitativos a nı́vel nacional contribuiria obviamente para corrigir a
considerável falta de empenho dos Estados-Membros deplorada no ponto 3.3 supra.
4.3.5. Sempre que tal for possı́vel, caberá aos Estados-Membros (princı́pio da subsidariedade) apurar, mediante
objectivos nacionais sectoriais, em que medida os respectivos
sectores podem contribuir para reduzir as emissões, a utilização dos recursos naturais, etc. Tais objectivos, cuja prossecução deveria ser promovida por medidas financiadas pela
UE, poderiam ser definidos com base na quota-parte de
responsabilidade de cada sector pelo actual nı́vel de emissões e
grau de utilização dos recursos. Na opinião do Comité, os
objectivos sectoriais que ora se propõem são de longe os mais
adequados para superar os problemas de «não participação» e
de «insuficiente empenho» mencionados no ponto 3.3, pelo
que deveriam ser parte integrante de qualquer estratégia
nacional de integração sectorial. A fixação de objectivos a nı́vel
nacional parece ser muito mais viável do que a fixação de
objectivos sectoriais quantificados a nı́vel da UE, sobretudo
porque o diálogo com os sectores (e os ramos) de actividade
no interior dos Estados-Membros é muito mais fácil. No
entanto, o Comité também considera pertinente a fixação de
objectivos sectoriais ao nı́vel da EU, essencialmente como
forma de obtenção de valores de referência para a avaliação do
êxito das estratégias sectoriais a nı́vel comunitário.
4.3.6. De notar que a abordagem acima proposta é actualmente aplicada no contexto dos problemas ambientais transfronteiras, como as alterações climáticas (objectivos nacionais
de redução das emissões com efeito de estufa, com base no
Protocolo de Quioto) e a acidificação [vd. a recente proposta
da Comissão sobre o estabelecimento de valores-limite nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos (1)].
4.3.7. A abordagem geral aqui defendida podia ser formulada sob a forma de diferentes tipos de planos de acção. Para
além da estabelecer o objectivo geral e os princı́pios gerais da
polı́tica de ambiente da EU, o 6.o PAA poderia também definir
os temas ambientais e os objectivos qualitativos, e, na medida
do possı́vel, quantitativos. Dado que os objectivos a longo
prazo não estão à partida vinculados a um calendário fixo,
deveria ser possı́vel chegar a acordo sobre um perı́odo razoável
para a sua prossecução. Numa fase posterior poderiam então
ser adoptados programas temáticos mais especı́ficos a nı́vel
da EU. Nesses programas, não só os diferentes objectivos
quantitativos seriam vinculados a calendários precisos, como
seriam estabelecidos objectivos quantitativos para os diferentes
Estados-Membros. Finalmente, partindo desses objectivos
nacionais, os Estados-Membros deveriam conceber os seus
próprios planos de acção, contendo essencialmente os objectivos sectoriais a nı́vel nacional propostos, e, na medida do
possı́vel, aplicáveis aos vários ramos, bem como as medidas
concretas para tal necessárias. Além disso, os planos de acção
temáticos da EU deveriam ser completados com planos de
acção sectoriais que, por sua vez, se orientariam pela evolução
dos trabalhos em matéria de estratégias sectoriais de integração.

(1) COM(1999) 125 final, JO C 56 de 29.2.2000.
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Essas estratégias ainda terão, aliás, de ser sensivelmente
melhoradas, mediante, por exemplo, a aplicação dos «critérios
de integração» (2) elaborados pela AEA, que deveriam ser
incluı́dos no 6.o PAA a fim de se poder dispor de orientações
claras e harmonizadas para os futuros trabalhos na área da
integração sectorial. Os planos de acção sectorial da UE não só
contribuiriam para orientar a concepção da polı́tica comunitária, como seriam úteis aos Estados-Membros na elaboração,
execução e avaliação dos seus próprios planos de acção.
4.3.8. Para se conseguir um verdadeiro empenho por parte
dos Estados-Membros e dos actores envolvidos, os objectivos
qualitativos e quantitativos supra referidos deverão ser estabelecidos «de baixo para cima», através de um processo eficaz. O
processo deverá integrar todas as partes interessadas a nı́vel
dos Estados-Membros e da UE, bem como das formações
especializadas do Conselho. Tal significaria que a definição dos
objectivos se tornaria um elemento de integração das questões
ambientais nos outros sectores da polı́tica. Este processo
demoraria algum tempo mas, à luz das experiências adquiridas
através do 5.o Programa de Acção, poderia conduzir a melhores resultados.
4.3.9. É evidente que importa verificar em intervalos regulares os progressos que se forem alcançando na prossecução dos
objectivos acordados a todos os nı́veis (europeu, nacional e
sectorial). Além disso, os relatórios elaborados pela AEA
e pelos respectivos organismos nacionais deveriam estar
estreitamente relacionados com os temas e objectivos ambientais dos planos de acção em matéria de ambiente. Tal requer
que o projecto de 6.o PAA e a Estratégia de Desenvolvimento
Sustentável da EU sejam acompanhados de um sistema de
supervisão e de elaboração de relatórios. Por outro lado, nesses
relatórios deverá ser prestada especial atenção à relação entre
o BIP e as pressões ambientais.
4.4. Medidas e instrumentos
Em relação às medidas e aos instrumentos especı́ficos, o
Comité faz as seguintes observações:
4.4.1. O Comité advoga uma melhoria radical da aplicação
e execução da legislação ambiental da UE. Insta assim, com a
Comissão para que elabore e publique um plano de acção
centrado na «execução», do qual, a par de outros aspectos,
constem em pormenor as infracções à legislação comunitária,
como também os progressos alcançados nos Estados-Membros
em matéria de ambiente (com menção expressa «de quem fez
o quê» (naming and shaming), por exemplo, sob a forma de
uma «ficha de avaliação» à semelhança da utilizada para
medição dos progressos do Mercado Interno). O CES sublinha
que as sanções financeiras (por exemplo, mediante aplicação
do artigo 228.o do Tratado ou do «congelamento» de transferências financeiras da parte da UE) representam uma possibilidade de fazer executar a legislação da EU.
(2) Cf. o relatório da AE, Monitoring progress towards integration. A
contribution to the «Global Assessment» of the fifth Environmental
Action Programme of the EU, 1992-1999 (a publicar em breve).
Os critérios descritos neste documento visam fornecer um quadro
analı́tico comum de referência para a aplicação concreta do
conceito de integração. Os critérios centram-se em quatro aspectos
principais da integração: «aspectos institucionais», «preços adequados», «instrumentos de integração» e «controlo/elaboração de
relatórios».
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4.4.2. Sublinha também a urgente necessidade de uma nova
internalização dos custos externos, na qual, não apenas as
contribuições e impostos, mas também os instrumentos de
mercado desempenhariam um papel importante.
4.4.2.1. No que respeita às contribuições e impostos, o
Comité corrobora a sua opinião de que, desde que convenientemente concebidos e conciliáveis com as disposições regulamentares em vigor e com os requisitos da concorrência no
mercado global, constituem instrumentos de orientação da
polı́tica de ambiente (1) bastante eficazes. Considera, por isso,
necessário que os sistemas fiscais nacionais sejam revistos
quanto ao seu impacto social e ecológico e, eventualmente,
aperfeiçoados. Cumpre, assim, prestar especial atenção à
iniciativa de aplicação de impostos e de contribuições por
considerações ecológicas já em curso nalguns Estados-Membros.
4.4.2.2. Tendo em vista a harmonização desses impostos e
contribuições a nı́vel europeu (sobretudo a prevista tributação
da energia à escala da EU), o CES recomenda ainda a
aplicação da cláusula de intensificação (ou de flexibilização) da
cooperação, inscrita no Tratado de Amesterdão, como forma
de resolver o actual bloqueio (causado pelo requisito de
unanimidade) à criação de tais impostos comunitários.
4.4.2.3. O Comité sublinha ainda a necessidade de criação
de incentivos financeiros à reorientação dos investimentos e
ao fomento da inovação tecnológica. Considera, por outro
lado, conveniente criar incentivos à substituição de actividades
não respeitadoras do ambiente e ao desenvolvimento dos
incentivos já existentes. O objectivo final deveria consistir em
só conceder subvenções na medida em que estas promovem o
desenvolvimento sustentável e em abolir as subvenções às
actividades não sustentáveis.
4.4.2.4. Nos instrumentos a utilizar para atingir os objectivos ambientais incluem-se também os acordos voluntários. O
CES recomenda a aplicação deste instrumento, conquanto que
(1) Cf., a este respeito, o ponto 3.2 do recentemente adoptado parecer
do CES sobre a proposta da Comissão sobre «Valores-limite
nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos» —
JO C 51 de 23.2.2000.
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se observem certas condições, como, por exemplo, suficientes
sanções do caso de incumprimento (2).
4.4.2.5. O instrumento da responsabilidade pelo ambiente
também pode contribuir positivamente neste contexto e velar
para maior observância quer do princı́pio da precaução quer
do princı́pio do «poluidor-pagador».
4.4.3. O Comité recomenda que o 6.o PAA e os programas
de acção temáticos definam os sectores prioritários, mas
subdividindo-os em categorias mais precisas (por exemplo, no
atinente às empresas: grandes empresas, PME, serviços, etc.) de
modo a permitir seguir polı́ticas adaptadas às necessidades
especı́ficas.
4.4.4. Ademais, o CES defende a aplicação consequente do
acordo de Århus sobre o acesso à informação, a implicação da
opinião pública no processo decisório e o recurso à justiça em
casos de infracções em matéria de ambiente.
4.4.5. Declara-se a favor da adopção de mais medidas a
nı́vel internacional (OMC), a fim de garantir uma relação
equilibrada entre os interesses económicos e ecológicos.
4.4.6. Insta com a Comissão para que apresente medidas
especı́ficas conducentes a uma considerável melhoria da
ecoeficiência.
4.4.7. Lembra reiteradamente a estreita relação entre protecção do ambiente e ordenamento do território e alerta para a
conjuntura de crescimento demográfico e de intensificação das
actividades económicas, a par da drástica impermeabilização
do território (urbanização e construção de estradas) e da
concentração dos problemas ambientais em certas regiões, em
paralelo com a desertificação de outras, pelo que insiste
em que a polı́tica estrutural da EU contrarie de futuro o
desenvolvimento de tais fenómenos.
4.4.8. Por último, o CES apela à adopção de medidas que,
recorrendo nomeadamente às possibilidades das modernas
tecnologias de comunicação, velem por melhor informação,
esclarecimento e sensibilização.
(2) Cf., em relação a esta questão e às condições aqui mencionadas, o
parecer de inicativa do CES sobre «acordos voluntários» — JO
C 287, de 22.9.1997.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de decisão do Conselho que altera a
Decisão 1999/311/CE de 29 de Abril de 1999 relativa à adopção da terceira fase do programa de
cooperação transeuropeia de estudos universitários (Tempus III) (2000-2006)»
(2000/C 204/15)
Em 5 de Maio de 2000, decidiu o Conselho, nos termos do artigo 262.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
A Secção de Transportes, Energia, Infra-Estruturas e Sociedade da Informação foi incumbida da preparação
dos correspondentes trabalhos. Posteriormente, nos termos do disposto nos artigos 20.o e 50.o n.o 1 do
Regimento, o Comité Económico e Social designou S. Florio relatora-geral.
Na 373.a reunião plenária (sessão de 24 de Maio de 2000), o Comité Económico e Social adoptou o
seguinte parecer: com 81 votos a favor e 1 abstenção.
1. Introdução

Decisão 1999/311/CEE do Conselho, de 29 de Abril de 1999.
O inı́cio desta nova fase está previsto para o dia 1 de Julho de
2000 e durará 6 anos (2000-2006).

1.1. O Programa Tempus
1.1.1. O Programa Tempus para a mobilidade transeuropeia
de estudos universitários foi instituı́do pela Decisão
90/233/CEE do Conselho, de 7 de Maio de 1990. Nessa data
os paı́ses beneficiários eram os abrangidos pelo Programa
Phare que dava inı́cio a uma polı́tica mais sistemática de apoio
aos processos de reforma económica e social nos paı́ses da
Europa Central e Oriental.
1.1.2. Uma segunda fase do programa foi iniciada em 1993
com a Decisão 93/246/CEE do Conselho abrangendo o
perı́odo 1994-1998. Nesta segunda fase passaram também a
ser beneficiários os paı́ses abrangidos pelo Programa Tacis, ou
seja, os novos Estados independentes e a Mongólia (Tempus II).
1.1.3. O ensino superior e a formação, assim como a
sua reforma e restruturação, foram por isso considerados
prioridades da cooperação internacional com vista à aproximação dos paı́ses parceiros à União. A acção conjunta
promoveu nos vários paı́ses uma planificação estratégica e de
desenvolvimento institucional para a reforma de aspectos
especı́ficos do ensino.
1.1.4. A aprovação das diversas fases e a extensão do
programa a outros paı́ses da Europa Central e Oriental e da ex-União Soviética estão na linha das alterações socioeconómicas
dos paı́ses parceiros e dos equilı́brios das relações internacionais.

2. Tempus III
2.1.
Uma nova fase do programa de cooperação transeuropeia para o ensino superior (Tempus III) foi adoptada pela

2.2.
A decisão do Conselho determina, no artigo 2.o, que
beneficiarão de ajuda económica os paı́ses associados da
Europa Central e Oriental previstos no Regulamento CE n.o
3906/89 do Conselho (Programa Phare) e os novos Estados
independentes e a Mongólia previstos no Regulamento (Euratom, CEE) n.o 1279/96 (Programa Tacis).

3. A proposta de decisão

3.1.
O já referido artigo 2.o é completado por uma nota de
pé de página especificando que os paı́ses não associados que
podiam, com base no citado regulamento, beneficiar então
(«actualmente») do programa eram a Albânia, a Bósnia-Herzegovina e a ex-República Jugoslava da Macedónia.

3.2.
A evolução das relações internacionais e as transformações já ocorridas nalguns paı́ses e que se esperam noutros
sugeriram a possibilidade de extensão da nova fase do programa Tempus aos paı́ses daquela zona. Foi sobretudo destacada, à luz das recentes mudanças democráticas, a importância
da inclusão da Croácia entre os Estados beneficiários do
programa Tempus.

3.3.
Assim, a Comissão pretendeu corrigir o documento
anterior tendo apresentado uma proposta de decisão do
Conselho para alterar o artigo 2.o da Decisão 1999/311/CE do
Conselho suprimindo a nota de pé de página que, na actual
situação, é demasiado restritiva impedindo, de facto, a inclusão
da Croácia.
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4. Observações
4.1.
O Comité, partindo da verificação de que as universidades podem desempenhar um papel chave no processo de
renovação da sociedade no seu todo e na consolidação da
cooperação entre os povos, considera importante a inclusão
da Croácia entre os paı́ses beneficiários do programa, tendo
em vista as profundas reformas económicas e sociais que esse
paı́s deverá enfrentar na via da aproximação à União Europeia.
A inclusão da Croácia no Programa Tempus III não só reforça
as relações entre a União Europeia e os paı́ses vizinhos mas
também pode ser um factor importante para a reconstrução
da rede de relações de profı́cua e necessária colaboração na
zona balcânica que foi bruscamente interrompida pelo recente
conflito.
4.2.
Em relação às perspectivas polı́ticas da União Europeia,
a extensão do programa Tempus é indispensável para ajudar os
paı́ses a alcançar os seus objectivos prioritários especı́ficos
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definidos em conjunto pela Comissão Europeia e pelos governos nacionais, contribuindo assim para os processos de
reforma económica e de consolidação democrática em curso.
A importância de tal contributo torna-se ainda mais evidente
se se pensar que a nova fase do programa Tempus tende a
estabelecer relações com os sectores não académicos da
sociedade civil e do mundo económico.
4.3.
Por outro lado, o programa Tempus, que tem como um
dos seus objectivos a restruturação dos sistemas de ensino
superior, não apenas do ponto de vista dos conteúdos mas
também estrutural e de gestão, pode ser especialmente útil
para criar exemplos de boas práticas nas estruturas de gestão
pública de difusão do saber.
4.4.
O Comité destaca, mais uma vez, a importância dos
resultados conseguidos nas fases anteriores do programa
Tempus, esperando que na nova programação seja rapidamente
aprovada a correcção do texto da Decisão 1999/311/CE do
Conselho, necessária para a inclusão da Croácia entre os paı́ses
beneficiários.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho, ao
Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões — Rumo a um
espaço europeu da investigação»
(2000/C 204/16)
Em 18 de Janeiro de 2000, a Comissão Europeia decidiu, nos termos do artigo 262.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social (CES) sobre a «Comunicação da
Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões
— Rumo a um espaço europeu da investigação».
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção do Mercado Único, Produção e
Consumo, que emitiu parecer em 3 de Maio de 2000 (relator: G. Wolf).
Na 373.a reunião plenária de 24 e 25 de Maio de 2000 (sessão de 24 de Maio), o Comité Económico e
Social adoptou, por 61 votos a favor, 2 votos contra e 1 abstenção, o seguinte parecer.
O parecer encontra-se dividido nos seguintes capı́tulos:
1. Sı́ntese
2. Introdução
3. Investigação e desenvolvimento — Base e motor da
prosperidade e do progresso social
4. Papel da investigação e do desenvolvimento
5. Investigação e sociedade
6. Capital humano
7. Investigação e inovação técnica
8. Intercâmbio de pessoal entre as instituições de investigação
e a indústria
9. A dimensão europeia: subsidiariedade e diversidade, concorrência e organização
10. Procedimentos e exame pericial
11. Conclusões e recomendações
1. Sı́ntese
1.1.
O Comité considera a investigação e o desenvolvimento decisivos para a prosperidade, o progresso social e a
garantia da nossa competitividade e do nosso futuro. Exorta,
pois, o Conselho, o Parlamento, os governos dos Estados-Membros e a indústria a apoiar mais veementemente a
investigação e o desenvolvimento, a intensificar e consolidar a
formação técnica e cientı́fica nas escolas e universidades e
a dar à orientação profissional para a investigação e o
desenvolvimento um carácter atractivo e compensador capaz
de cativar os mais dotados.
1.2.
As acções propostas na comunicação da Comissão
poderiam ser instrumentos importantes para chegar perto
destes objectivos. A ligação em rede de «centros de excelência»,
a conjunção de perı́cia e equipamento e o desenvolvimento da
infra-estrutura necessária à escala europeia poderiam criar a
base para enfrentar essas tarefas e configurar massas crı́ticas

que transcendam as capacidades dos Estados-Membros considerados individualmente, num exercı́cio exemplar do princı́pio
da subsidiariedade.
1.3.
No entanto, para explorar plenamente este potencial e
criar um clima estrutural que favoreça o espı́rito de iniciativa,
a criatividade e a inventividade, é preciso ter todo o cuidado
para aplicar estes instrumentos primeiro durante uma fase de
ensaio inicial bem definida e recrutar os melhores candidatos,
criar estruturas eficientes funcionando em regime de total
auto-organização e auto-administração e esboçar claramente
as responsabilidades a delegar. Ao mesmo tempo, impõese simplificar as formalidades inerentes à administração,
à apresentação de candidaturas, aos exames periciais, aos
relatórios, etc. e unificá-las nas numerosas instâncias envolvidas, a fim de manter os encargos que tal implica dentro de
limites aceitáveis.
1.4.
Urge eliminar os múltiplos obstáculos para melhorar e
consolidar a interacção, essencial para a inovação, entre a
investigação fundamental e o desenvolvimento de produtos e
de processos. Os incentivos devem ser mais eficazes para
aumentar a mobilidade, requerida por este objectivo, de
cientistas e engenheiros entre a indústria (inclusivamente PME),
as universidades (técnicas) e outros institutos de investigação.
Há que distribuir os direitos de propriedade intelectual com
ponderação e encorajar ao máximo a investigação fundamental
orientada para o conhecimento teórico, visto ser a fonte de
novas descobertas, de novos conceitos e métodos.
1.5.
Dado o potencial em matéria de inovação das pequenas
e médias empresas (PME), é necessário promover a sua
constituição e melhorar as suas condições de existência.
Através de condições económicas favoráveis há que incentivar
o investimento privado na investigação e no desenvolvimento.
As empresas devem, por seu turno, possuir ou adquirir
competência técnica e cientı́fica que as torne aptas a avaliar as
situações e adaptar-se com facilidade. Só é possı́vel transferir
ou comprar conhecimentos especializados (know-how) se eles
existirem, forem conhecidos e compreendidos.
1.6.
Estes pontos serão analisados exaustivamente no presente parecer do Comité e feitas as recomendações decorrentes
desta análise.
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2. Introdução
2.1.
A comunicação da Comissão sobre o tema «Rumo a
um espaço europeu da investigação» tem como ponto de
partida para as suas considerações e propostas o postulado
seguinte:
«Na Europa, é preocupante a situação em que se encontra a
investigação. Sem uma acção concertada para corrigir esta
situação, corre-se o risco de as tendências actuais conduzirem
a uma perda de crescimento e competitividade no contexto da
economia global. O desfasamento relativamente às outras
potências tecnológicas irá acentuar-se ainda mais. A Europa
poderá não conseguir fazer a transição para a economia do
conhecimento.».
2.2.
Perante tal situação, a Comissão propõe uma série de
medidas pertinentes condensadas no capı́tulo intitulado «Um
conjunto de recursos materiais e de infra-estruturas optimizado
à escala europeia». A comunicação pode, deste modo, ser
também entendida como um memorando de princı́pio na
sequência dos preparativos para o sexto programa-quadro.

C 204/71

igualmente algumas acções em especial, importantes para a
criação daquele espaço. O Comité não pode deixar de se
congratular com a rápida reacção do Conselho Europeu, que
permitirá acelerar o processo de criação de um espaço da
investigação.

2.6.
O Comité detectou na comunicação da Comissão
progressos e grandes possibilidades para consolidar e estruturar
o Programa Europeu de Investigação. Apoia as acções especı́ficas propostas, mas insiste na necessidade de dispor de recursos
suficientes e na importância de descrever com minúcia as suas
modalidades e a sua aplicação.

2.7.
É essencial saber, neste contexto, quais as condições
mais propı́cias para o desabrochar de ideias criativas, de novos
conhecimentos e de evoluções significativas e para a sua
realização e avaliação. Importa, sobretudo, conseguir o equilı́brio entre a diversidade e a concentração, entre o controlo e a
liberdade de decisão dos vários investigadores, entre federalismo e centralismo, entre investigação fundamental, investigação aplicada e desenvolvimento de produtos e de processos.

2.3.
A Comissão propõe, especificamente, as seguintes
categorias de acções e iniciativas:
— Um conjunto de recursos materiais e de infra-estruturas
optimizado à escala europeia;
— Instrumentos e meios públicos utilizados com uma maior
coerência;

2.8.
Nos pontos seguintes o Comité tomará posição a esse
respeito. Para tornar os cidadãos ainda mais conscientes da
importância da investigação e do desenvolvimento, das suas
premissas e dos seus processos, começaremos por apontar
algumas realidades elementares e realçar alguns pontos de
vista fundamentais.

— Um investimento privado mais dinâmico;
— Um sistema comum de referência cientı́fica e técnica para
a implementação das polı́ticas;
— Recursos humanos mais abundantes e com maior mobilidade;
— Um território europeu dinâmico, aberto e atraente para os
investigadores e os investimentos;
— Um espaço de valores partilhados.
2.4.
O Comité considera que esta comunicação é uma
iniciativa fundamental e muito louvável. O mesmo se pode
dizer das acções propostas que exprimem bem o significado
da investigação e do desenvolvimento para a prosperidade, a
competitividade e a cultura da Europa. O Comité regista com
agrado que também aqui foram retomadas as ideias ventiladas
no seu parecer de 25 de Outubro de 1995 (1) («Coordenação
das polı́ticas de investigação e desenvolvimento tecnológico»).
2.5.
O Comité tomou boa nota da decisão do Conselho
Europeu de Lisboa de aprovar os objectivos definidos pela
Comissão no documento sobre o espaço europeu da investigação. O Conselho, nas Conclusões da Presidência, escolheu
(1) JO C 18 de 22.1.1996.

3. Investigação e desenvolvimento na Europa — Base e
motor da prosperidade e do progresso social

3.1.
O Renascimento e o Iluminismo desencadearam na
Europa um processo cultural totalmente inédito, que modificou e melhorou as condições de vida dos povos e das regiões
que nele participaram como nunca antes na história da
humanidade. As conquistas técnicas, médicas, culturais e
sociais alcançadas desde então converteram-se na premissa
principal e na caracterı́stica de uma sociedade do bem-estar e
da informação com grande mobilidade.

3.1.1. Para este processo foram, em primeiro lugar, essenciais o desenvolvimento de melhores técnicas de documentação e de comunicação (tipografia), bem como de aparelhos e
de máquinas de transformação de energia que libertaram o
homem a pouco e pouco do fardo do trabalho fı́sico e fizeram
aumentar a produtividade em proporções antes inimagináveis
e possibilitaram a mobilidade e a informação em grande escala.
Só assim foi possı́vel criar o espaço — antes reservado a
um pequeno grupo de privilegiados — necessário para a
constituição de um potencial cultural amplo e diferenciado.
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3.1.2. Nos últimos duzentos anos, o rendimento real médio
per capita na Europa (ou seja, o montante que se pode gastar
em alimentação, vestuário, habitação, saúde, educação, viagens
e actividades de lazer) aumentou aproximadamente doze
vezes (1). Só nos últimos cento e vinte anos, a esperança de
vida aumentou mais que o dobro (2). Os sistemas de educação,
entretanto acessı́veis a todos os estratos da população, tiveram
um tal desenvolvimento que hoje a idade média de integração
na vida profissional activa equivale praticamente à esperança
de vida média de há quatrocentos anos.
3.1.3. Os Estados da União Europeia regem-se por sistemas
democráticos de governo e a segurança jurı́dica, a segurança
social e a liberdade individual neles vigentes atingiram um
nı́vel sem paralelo na história.
3.2.
As vertentes culturais, sociais, médicas e técnicas
do progresso encontram-se estreitamente interligadas. Um
elemento dinamizador essencial é a metodologia cientı́fica
empı́rica desenvolvida na Europa e utilizada sistematicamente
na investigação e no desenvolvimento.
3.2.1. Esta metodologia cientı́fica e os seus resultados
tiveram, por seu turno, incidências culturais, já que alargaram
e enriqueceram de forma revolucionária o nosso conhecimento
do mundo. Oferecem, por outro lado, protecção contra
ideologias fundamentalistas que se alimentam da ignorância
ou do conhecimento putativo (pseudoconhecimento).
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3.7.
O Comité secunda a Comissão no seu empenho de
promover e reforçar consideravelmente a investigação e o
desenvolvimento na Europa e exorta o Conselho e o Parlamento Europeu a apoiar veementemente estes esforços. Apela,
além disso, aos governos e aos parlamentos dos Estados-Membros que procurem, ao nı́vel nacional, completar e
coadjuvar com eficácia as acções propostas pela Comissão.

3.8.
Como refere o relatório da Comissão, grande parte da
investigação e do desenvolvimento tem lugar na indústria, que
assume também o seu financiamento. Por isso, o Comité exorta
a indústria europeia a impulsionar fortemente a investigação e
o desenvolvimento.

4. Papel da investigação e do desenvolvimento

4.1.
Adquirir conhecimentos e aptidões, descobrir os nexos
de causalidade subjacentes aos fenómenos e reuni-los seguidamente num conceito global consistente são o motor principal
da investigação e do desenvolvimento. A partir desta base,
teremos de continuar a desenvolver as nossas capacidades e as
nossas aptidões para benefı́cio próprio.

3.3.
No cerne da ciência está o facto de os conhecimentos
e o saber acumulados suscitarem sempre novas interrogações,
ideias e teses baseadas nas leis gerais da ciência, que geram,
por seu turno, conhecimentos mais profundos e confluem em
cada vez mais novas aplicações do património cognitivo
adquirido.

4.2.
Apesar dos enormes progressos alcançados neste domı́nio e, parcialmente, em sua consequência, subsistem interrogações e problemas que tocam de perto os indivı́duos, a
sociedade e a natureza e é preciso analisar e resolver. São
questões que dizem respeito à própria identidade humana e ao
nosso lugar no planeta Terra (basta pensar, por exemplo, no
buraco da camada de ozono e no efeito de estufa) e levam a
constatar que a opulência e o excesso se podem desenvolver
como pólos opostos da pobreza e da escassez.

3.4.
A prosperidade alcançada por certos Estados e certas
regiões — medida com base no produto nacional bruto, ı́ndice
de emprego e outros indicadores — relaciona-se nitidamente
com a amplitude da investigação e do desenvolvimento. Tanto
a competitividade económica como o prestı́gio cultural e
polı́tico de que gozam Estados e povos dependem, sobretudo,
do seu desempenho técnico e cientı́fico.

4.2.1. Na maioria dos casos, tem sido a própria ciência a
primeira a identificar tais problemas e a propor várias pistas
para solucioná-los.

3.5.
A investigação e o desenvolvimento são as sementes
da prosperidade e da paz dos anos vindouros. Como o
processo de maturação se estende por muitas dezenas de anos,
há o perigo de se notar a falta de sementes já tarde de mais e
então as consequências serão catastróficas.
3.6.
Perante esta ameaça, o Comité partilha da preocupação
da Comissão em relação à capacidade futura da Europa, se não
se promover e reforçar suficiente e eficazmente a investigação
e o desenvolvimento: «A Europa poderá não conseguir fazer a
transição para a economia de conhecimento.»

(1) Grã-Bretanha.
(2) Alemanha.

4.2.2. Uma das suas causas reside, por um lado, no facto de
ainda não termos confrontado directamente os nossos valores,
o nosso modo de pensar polı́tico e económico com todos os
aspectos do saber teórico e aplicado do nosso tempo. Temos
de tomar consciência das repercussões do nosso estilo de vida
na sociedade, no mundo laboral, no ambiente, na convivência
dos povos e na disponibilidade dos recursos necessários
(particularmente os recursos energéticos e hı́dricos) e tê-las em
conta na nossa actuação.

4.3.
Por outro lado, esses problemas devem-se ao facto de
alguns dos povos que não participaram verdadeiramente neste
processo global de desenvolvimento e de maturação — embora
utilizem entretanto uma parte das novas técnicas e conquistas
— terem de continuar a adaptar e a integrar o adequado
ambiente social e cultural.
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4.4.
Há, além disso, o risco de rejeições polı́ticas, sociais e
culturais em que os maiores perigos parecem residir na
evolução demográfica desequilibrada — que inclui a explosão
demográfica ainda muito longe de estar totalmente controlada
— e na problemática migratória que poderá causar, bem como
na existência de armamento de destruição maciça.
4.5.
Perante uma tal situação, incumbe à investigação e ao
desenvolvimento analisar os problemas detectados, participar
no debate intelectual e polı́tico e desenvolver conceitos ou
tecnologias para resolvê-los.
4.6.
É, contudo, também importante continuar a ampliar e a
aprofundar o nosso conhecimento, desvendar o desconhecido,
melhorar e firmar os alicerces da nossa vida e da nossa
civilização e apoiar e canalizar apropriadamente a dinâmica
do desenvolvimento cultural, social e tecnológico na Europa.
4.7.
A Comissão Europeia poderá desempenhar um papel
essencial neste contexto. O conceito alvitrado de um «Espaço
Europeu de Investigação» é já, em si, um importante contributo.

5. Investigação e sociedade
5.1.
Nos nossos dias, as conquistas da ciência e da técnica
são, em geral, encaradas e utilizadas como um dado adquirido,
enquanto que os seus efeitos possı́veis ou presumı́veis despertam não raramente receio e inquietação. As reacções da
opinião pública a uma nova técnica são, muitas vezes,
ambivalentes ou incoerentes, consoante se teme riscos desconhecidos (por exemplo, alimentos geneticamente manipulados)
ou se espera que vá remediar uma situação desesperada (por
exemplo, terapias genéticas para combater doenças). O Comité
associa-se aos esforços da Comissão preconizados no capı́tulo
«Desenvolvimento de uma visão comum das questões de ética
da ciência e da tecnologia».
5.2.
Estas contradições explicam-se, em parte, pela velocidade com que se acumulam novos conhecimentos e novas
técnicas e ainda pela dificuldade de tornar compreensı́veis
conteúdos e nexos de causalidade muito complexos (ou ainda
pela falta de disposição ou de capacidade para compreendêlos). Ambas as partes — ciência e sociedade — devem, por
isso, estar permanentemente abertas ao diálogo, esclarecer os
conteúdos, dar ouvidos a inquietações justificadas e prevenir
mal-entendidos. Neste contexto, cabe às escolas uma importante função educativa e aos meios de comunicação social o
papel de intermediários responsáveis.
5.3.
Face ao exposto, o Comité só pode aplaudir a iniciativa
prevista pela Comissão: «Estı́mulo do gosto dos jovens pela
investigação e pelas carreiras cientı́ficas». Recomenda, todavia,
ao Conselho, ao Parlamento e à Comissão que tomem as
medidas necessárias para que os meios de comunicação
informem com mais abundância e objectividade sobre a
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ciência, a investigação e as tecnologias modernas e se esforcem
por familiarizar progressivamente os cidadãos com os nexos
de causalidade normalmente bastante impenetráveis (reproduzindo o espectro de opiniões objectivas e coibindo-se de
polarizações sensacionalistas).
5.4.
O conhecimento cientı́fico apresenta como caracterı́sticas intrı́nsecas de primeira ordem a reprodutibilidade dos
resultados obtidos e a sua validade universal, em que é
necessário explorar os limites e as leis comprovadas.
5.4.1. Como é preciso provar a reprodutibilidade, o paralelismo ou a repetição de experiências, quase sempre realizadas
com técnicas ou processos distintos por outros grupos de
investigação — a chamada «investigação em duplicado» —,
não representam qualquer esbanjamento de recursos humanos
e financeiros, são antes componentes essenciais da metodologia e do progresso cientı́ficos. Servem, efectivamente, de
garantia contra erros, lapsos e até mesmo falsificações. Possibilitam, além disso, a indispensável emulação entre grupos de
investigação (p. ex. em torno dos resultados mais recentes e
mais importantes) que estimula o desempenho e é um factor
do avanço qualitativo (vide ponto 9.3).
5.4.2. Cabe aduzir aqui outra caracterı́stica essencial da
investigação cientı́fica: a sua metodologia e os conceitos
cientı́ficos utilizados são idênticos em todos os paı́ses e para
todos os povos. Há, portanto, no âmbito das ciências (naturais)
uma única «cultura mundial» e uma única «linguagem conceptual» cientı́fica e, dentro do mesmo raciocı́nio, valores comuns.
(É claro que se pode formular conceitos cientı́ficos em
muitas lı́nguas, mas a lı́ngua inglesa tem-se vindo a impor
incontestavelmente como veı́culo de entendimento e de divulgação à escala internacional). Só deste modo são viáveis o
intercâmbio cientı́fico internacional e cooperação à escala
mundial. Esta é igualmente uma boa premissa para o empenho
da Comissão em defender um «Espaço de Valores Partilhados».
5.4.3. Daqui se infere que a ciência é um factor de coesão,
visto actuar, por vezes, como elemento aglutinador dos povos
e imprimir um cunho cultural à escala mundial, transpondo
até, por vezes, fronteiras ideológicas.

6. Capital humano
6.1.
O Comité dá o seu aval à iniciativa da Comissão
destinada a «estimular o gosto dos jovens pela investigação e
pelas carreiras cientı́ficas», mas também a despertar neles o
interesse profissional pela «investigação e o desenvolvimento».
É imperativo tornar atraente a imagem da profissão para cativar
os mais dotados, oferecer-lhes uma formação dispendiosa e
de qualidade (e decerto exigente para quem a recebe), bem
como a perspectiva de um emprego adequado. Tendo isso em
mente, a Comissão pretende com a sua iniciativa desenvolver
em toda a UE o ensino das ciências naturais em todos os nı́veis
da educação.

C 204/74

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

6.1.1. A Comissão apresentou estatı́sticas que indicam que
a União Europeia no seu todo está a ficar para trás em relação
aos Estados Unidos e ao Japão no que diz respeito ao número
de investigadores por cada 1 000 trabalhadores. São vários os
relatórios que, na própria União Europeia, pintam o mesmo
quadro, apontando para que haja uma escassez geral de pessoal
formado para a investigação nos sectores público e privado
das economias. O CES veria com agrado que a Comissão
nos seus passos futuros para criar um espaço europeu da
investigação desse muito alta prioridade a acções, em cooperação com os Estados-Membros, que visassem o aumento
substancial da formação de novos investigadores. Tais acções
são tanto mais urgentes quanto é demorada essa formação.
6.2.
A sociedade terá de administrar com prudência e
parcimónia os seus tão preciosos quão escassos recursos de
«capital humano», bem como o potencial de criatividade. Deve
concentrar especialmente os seus esforços no recrutamento de
professores reputados para formar a nova geração de cientistas.
Para tal, é preciso intensificar a integração no corpo docente
universitário de cientistas (jovens!) provenientes de institutos
de investigação não universitários e da indústria, desmantelar
as barreiras existentes e recompensar devidamente a sua
dedicação (vide ponto 6.3).
6.2.1. Neste contexto, o Comité aprova a iniciativa da
Comissão «Maior mobilidade dos investigadores na Europa»,
mas recomenda explicitamente que seja igualmente promovida
a mobilidade recı́proca entre as universidades, os centros de
investigação não universitários e, também e principalmente, a
indústria.
6.3.
Nesta mesma ordem de ideias, o Comité sugere que se
verifique se a criação de uma Universidade Europeia (e em
que forma: central, virtual, técnico-cientı́fica, só ao nı́vel de
mestrado), gerida e financiada pelos «centros de excelência»
europeus (vide ponto 9.8), será ou não uma boa medida para
completar e apoiar a consecução destes objectivos.
6.3.1. Seria possı́vel realizar o ideal da investigação e do
ensino ao nı́vel europeu se os melhores centros de investigação
da Europa colaborassem e competissem entre si. A participação
descentralizada dos numerosos centros de investigação, laboratórios industriais e das universidades desenvolveria, a par disso,
uma dinâmica pessoal estimulante, tanto ao nı́vel do corpo
docente como das possibilidades de investigação vinculadas à
formação.
6.3.2. Na opinião do Comité, uma Universidade Europeia
não deveria limitar-se a estabelecer novos critérios para a
integração cultural europeia, mas dar também o seu contributo
para alcançar os objectivos definidos pela Comissão: «Introdução de uma dimensão europeia nas carreiras cientı́ficas» e
«Tornar o território europeu atraente para os investigadores
do resto do mundo». Um aspecto fundamental a focar aqui é a
preferência generalizada do uso da lı́ngua inglesa. Também
poderia ser útil a experiência adquirida em instituições de
renome (Instituto Universitário Europeu de Florença, Universidade Europeia Viadrina), mas também em novos projectos-piloto (por exemplo, cooperação transnacional no âmbito da
biotecnologia). O mesmo se aplica a diversos «cursos de Verão»
ou «universidades de Verão» internacionais.
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6.3.3. De conformidade com o objectivo «Integração das
comunidades cientı́ficas da Europa Ocidental e Oriental», uma
Universidade Europeia poderia contribuir para ministrar aos
estudantes mais dotados dos futuros Estados-Membros uma
formação de excelência que os tornasse aptos a participar no
desenvolvimento de institutos de investigação nos seus paı́ses
de origem subvencionados, por exemplo, pelo programa Phare
ou pelos Fundos Estruturais.
6.4.
As pessoas e os grupos profissionais que desejam
adquirir uma determinada qualificação, um grau de competitividade em certa especialidade ou até mesmo uma posição de
privilégio terão, antes de mais, de passar por um processo de
integração muito exigente. Além disso, em geral, é preciso
logo à partida dispor de equipamento técnico de qualidade e
criar um substrato estimulante em forma de estruturas de
investigação.
6.4.1. Ainda que seja essencial levar a cabo os programas
de investigação com certa flexibilidade e persistir na via de
investigação escolhida inicialmente e esta atitude possa ser
interpretada como sinal de rigidez, as mudanças de direcção
demasiado bruscas e frequentes podem ter por consequência o
desperdı́cio de capital humano. Os resultados da investigação,
muitas vezes inesperados, incitam a explorar novas pistas mais
frutuosas, partindo esta iniciativa, geralmente, dos próprios
investigadores.
6.5.
Nas interacções entre a comunidade cientı́fica e a
sociedade — geralmente representada por polı́ticos, funcionários ou mandatários de patrocinadores — são fulcrais elementos tais como o tipo e o volume de investigação subvencionado,
os acordos quanto aos objectivos e aos temas da investigação,
a avaliação dos resultados e as personalidades envolvidas.
6.5.1. Para o êxito dessas interacções, há que saber aproveitar a experiência e os conhecimentos especializados dos
melhores e mais reputados cientistas. Mas, ao mesmo tempo,
estes são desviados da investigação activa pelos procedimentos
que essas interacções implicam (pareceres especializados, preparação de dossiers, reuniões, consultas, etc.). O Comité
recomenda, por isso, a organização de regimes de ajudas e a
optimização dos procedimentos de interacção, de molde a
tornar sustentável e economicamente aceitável a carga de
trabalho que os mesmos acarretam (vide ponto 9.8. e seguintes).
6.6.
Sendo o capital humano o recurso mais sensı́vel e mais
valioso da investigação e do desenvolvimento, o Comité apoia
os esforços da Comissão no sentido de tornar os «recursos
humanos mais abundantes».
7. Investigação e inovação técnica
7.1.
Em princı́pio, a investigação e o desenvolvimento
formam uma unidade que compreende várias categorias
de investigação (e, consequentemente, diversos estádios de
maturação do conhecimento no atinente a eventuais novas
tecnologias), tais como a investigação fundamental, a investigação aplicada, a investigação «enciclopédica» (p. ex., para
completar o nosso conhecimento sobre as propriedades de
certas substâncias, os novos materiais, as substâncias activas,
etc.), o desenvolvimento tecnológico e ainda o desenvolvimento de produtos e processos.
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7.1.1. A inovação surge da colaboração e da fecundação
recı́proca destas categorias de investigação, cuja separação é,
em parte, artificial. Por conseguinte, é possı́vel que o Espaço
Europeu de Investigação se transforme em Espaço Europeu de
Inovação.
7.1.2. Com efeito, apenas poderá introduzir-se um método
eficiente e bem elaborado quando estiver definido o fim em
vista e inteiramente clara a via a seguir. Basta uma ideia nova
para desencadear uma avalanche de inovações nos inúmeros
domı́nios da técnica. Os exemplos mais recentes dizem respeito
às tecnologias da informação e da comunicação e à engenharia
genética. Os seus efeitos extraordinariamente positivos sobre a
economia e o mercado de trabalho são bem patentes na
Europa, nos exemplos de vários paı́ses.
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veitar-se, além disso, as sinergias resultantes da comunicação recı́proca imediata na acepção de comunidade
cientı́fica, sobretudo nos casos em que há muitos laboratórios envolvidos num programa comum de investigação e
de desenvolvimento.
— Também as autoridades públicas devem exigir, por norma,
a publicação dos resultados da investigação que subvencionam, com vista a garantir a equidade do regime de ajudas
e da concorrência.
— Pelo contrário, as empresas devem, regra geral e de acordo
com a sua situação concorrencial, velar pelo sigilo dos
resultados do desenvolvimento dos seus produtos, até
poder oferecer um novo produto em condições de ser
comercializado.

7.1.3. A interacção entre as várias categorias de investigação
transparece, por exemplo, no facto de a própria investigação
fundamental precisar constantemente de novos instrumentos
e de aparelhos especiais cujo desenvolvimento ultrapassa
frequentemente as fronteiras dos conhecimentos técnicos e
conduz, amiúde, a produtos revolucionários que se afastam
das suas aplicações originais (vide ponto 9.6.2).

7.3.
Estas diferenças na forma de organização e nos objectivos, e muitas outras, impedem o reforço necessário da
interligação entre as várias manifestações da investigação e do
desenvolvimento e o pleno desenvolvimento do potencial
económico que encerra. É bastante problemática a colaboração
entre as universidades e os institutos de investigação subvencionados com fundos públicos e as unidades de desenvolvimento da indústria.

7.1.4. Também se pode reconhecer esta interacção no facto
de muitas empresas, por exemplo, quı́micas, farmacêuticas,
electrotécnicas ou de tecnologia da informação, se dedicarem
também, a par da investigação e do desenvolvimento aplicados,
à investigação fundamental de ponta, financiando-a muitas
vezes pelos seus próprios meios.

7.3.1. Os problemas detectados dizem respeito, designadamente, à propriedade intelectual e a aspectos gerais do direito
de patentes. O Comité apoia os esforços da Comissão no
sentido do «Desenvolvimento de instrumentos eficazes para
protecção da propriedade intelectual».

7.2.
Não obstante os pontos concomitantes entre as categorias de investigação supracitadas, a investigação fundamental,
em que é preciso, obviamente, considerar sempre as possı́veis
aplicações, é feita por norma nas universidades e nos institutos
de investigação subvencionados com fundos públicos. Em
contrapartida, a maioria das empresas industriais privilegia,
entretanto, cada vez mais o desenvolvimento de produtos e
de processos, dada a pressão exercida pelos custos e pela
concorrência mundial.
7.2.1. Por vários motivos, esta divisão corresponde também
à habitual repartição de tarefas entre o Estado e a economia
privada, ao nı́vel do financiamento da investigação:
— Não é possı́vel prever para que sectores ou segmentos
económicos serão relevantes os resultados da investigação
fundamental. A rentabilidade económica deste tipo de
investigação apenas se manifesta, portanto, num contexto
social global.
— Os horizontes temporais dentro dos quais se espera ou se
precisa de resultados economicamente rentáveis diferem
consoante se trate de investigação fundamental ou de
investigação aplicada.
— Como toda a investigação e todo o desenvolvimento a
longo prazo, a investigação fundamental prospera graças à
publicação rápida dos seus resultados, para dar a outros
investigadores a oportunidade de verificá-los. Deve apro-

7.3.1.1 Por exemplo, a colaboração poderá ser contraproducente se os direitos sobre os resultados da investigação forem
inteiramente transferidos para as empresas adjudicatárias.
7.3.2. A isto acresce o facto de, regra geral, as estruturas
organizativas (condições sociais tais como salários, pensões de
reforma, etc.) dos institutos de investigação e das universidades
financiadas pelo Estado, por um lado, e as dos laboratórios de
desenvolvimento do sector privado, por outro, não seguirem
o mesmo critério, nem sequer dentro de um mesmo Estado-Membro.
7.4.
As sociedades de gestão colectiva dos direitos ou os
serviços de transferência de tecnologia podem, todavia, fazer
com que o know-how adquirido nos institutos de investigação
subvencionados com fundos públicos, susceptı́vel de aplicação
prática, reverta a favor do desenvolvimento industrial dos
produtos. Esta tarefa pode ser, por exemplo, facilitada por
conferências, feiras de tecnologia e de bases de dados conjuntas.
Não obstante os problemas referidos, têm-se mostrado muito
úteis, em casos avulsos, formas de cooperação institucional
assentes na divisão do trabalho (p. ex. em forma de contratos
ou de subcontratos).
7.4.1. Outro contributo na mesma linha é a iniciativa
proposta pela Comissão nos seguintes termos: «Seria necessário
promover também iniciativas de estabelecimento de contacto
entre os cientistas, industriais e financeiros a todos os nı́veis.
Tal poderia fazer-se em ligação com os programas nacionais e
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europeus de investigação, de preferência de forma combinada.
Foram realizadas com sucesso experiências prometedoras a
este nı́vel, como o “Fórum Investimento” no domı́nio das
tecnologias da informação e da comunicação, ou a criação do
“Fórum Biotecnologia e Finanças”.»

7.5. O papel das pequenas e médias empresas (PME) na inovação
7.5.1. As pequenas e médias empresas (PME) desempenham
um papel importante ao proporem e ao desenvolverem ideias
para novos produtos. Muitas vezes, é até esse o objectivo da
constituição de (pequenas) empresas. As suas possibilidades de
mercado ou de sobrevivência já não dependem exclusivamente
da transferência de conhecimentos, mas muito mais do clima
económico geral, da auto-suficiência do equipamento de
base, das modalidades de financiamento e da experiência
empresarial.
7.5.2. Não se trata tanto de encorajar a investigação e o
desenvolvimento como tais mas sim de aumentar a competitividade das empresas recém-formadas.
7.5.3. Em vista do atraso da Europa em termos de investimentos privados na investigação e no desenvolvimento, as
condições para investimentos privados neste domı́nio terão de
ser melhoradas de maneira sustentável. Em princı́pio, a
introdução de instrumentos indirectos de apoio é o instrumento mais eficaz para estimular este tipo de investimentos,
especialmente em pequenas e médias empresas. Nos diversos
Estados-Membros há já vários (e por vezes distintos) instrumentos indirectos de apoio para a promoção da investigação.
Tal variedade é geradora não apenas de confusão, mas
igualmente de desigualdades no apoio à investigação na UE.
Muitas medidas indirectas de apoio, tanto a nı́vel comunitário
como a nı́vel nacional e regional, comprovaram a sua eficácia
no estı́mulo ao aumento das actividades de investigação. Por
este motivo, a Comissão tem razão quando afirma que «seria
conveniente desenvolver sistemas de informação de fácil
utilização relativos aos dispositivos existentes. Deveria assim
promover-se o intercâmbio e difusão das boas práticas, a fim
de incentivar os investimentos privados na investigação, muito
especialmente os das PME, bem como na inovação. (...) Nos
casos em que os dispositivos utilizados assumem a forma
de auxı́lios estatais, as regras comunitárias em matéria de
concorrência devem, de qualquer forma, ser respeitadas
(ponto 3.1).».
7.5.4. Condições-quadro adequadas (incluindo os programas de apoio económico) e uma polı́tica de concorrência
favorável (vide parecer do CES de Dezembro de 1999 (1)) às
pequenas e médias empresas, sobretudo às empresas mais
recentes, que se esforçam por desenvolver produtos inovadores, podem estimular também o lançamento de novos produtos

(1) «XXVIII Relatório sobre a Polı́tica de Concorrência — 1998» in
JO C 51 de 23.2.2000, p. 1.
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no mercado e a criação de emprego. O Comité entende que há
ainda muito por fazer neste campo e tenciona elaborar um
parecer sobre o tema (vide ponto 6.8).
7.5.5. A promoção da inovação deve passar a ser um dos
pontos fulcrais da polı́tica de investigação (2) não só para
incrementar o impacto da investigação europeia sobre a
indústria e, em particular, sobre as PME (que assegurarão a
maioria dos novos empregos nos próximos 20 anos), mas
também para explorar plenamente o potencial de inovação
destas. Para tal, há ainda que alargar ao espaço europeu de
investigação as redes nacionais ou regionais de transferência
dos resultados de investigação e das informações tecnológicas.
7.5.6. O Comité deseja frisar que as PME podem ser
prejudicadas em relação aos grandes grupos de empresas na
sua capacidade de participar em programas europeus de apoio.
Enquanto estes últimos têm condições para criar serviços de
contacto próprios que recolhem as informações necessárias e
adquirem uma certa rotina nos processos de requerimento (e
outros), as pequenas empresas — o mesmo sucede, aliás,
com os pequenos institutos de investigação! — sentem-se
desmotivadas a tomar iniciativas perante a complexidade das
formalidades de apresentação de candidaturas, a redacção do
contrato e a administração do projecto. Isto é tanto mais
verdade quanto se sabe que há casos em que os pedidos são
logo recusados à partida por motivos formais.

7.6.
A resignação que daı́ resulta acaba por provocar um
certo desapego face à polı́tica europeia de investigação e, por
vezes, em relação às instituições europeias em geral. Ainda que
reconheça plenamente os esforços envidados pela Comissão
no sentido de definir melhor os objectivos e fornecer informações mais claras, o Comité recomenda, dadas as elevadas
taxas de rejeição imanentes ao sistema, que se busque novas
possibilidades para solucionar o problema. A seu ver, a
abordagem — mais integral e menos fragmentada — enunciada na comunicação da Comissão «Espaço Europeu de
Investigação» também poderá dar pistas nesse sentido.

7.7.
Seja qual for o tipo de criação e de transferência de
conhecimentos, são requeridos dois pressupostos elementares.
Por um lado, é imperativo realizar investigação a longo prazo
com amplitude e profundidade suficientes. Só deste modo
poderão surgir novas ideias conceptuais em torno das quais se
articulará um plano de desenvolvimento dirigido para fins e
produtos determinados. Por outro lado, é preciso que as
empresas interessadas no desenvolvimento de novos produtos
possuam a competência técnica e cientı́fica que lhes permita
avaliar as situações e adaptar-se com facilidade. Só é possı́vel
transferir ou comprar conhecimentos especializados (know-how) se existirem, forem conhecidos e compreendidos.

(2) Parecer do CES: «Impacto nas PME da diminuição contı́nua e
generalizada dos fundos afectados a actividades de I&DT na UE
(tanto ao nı́vel comunitário como ao dos Estados-Membros)»
(JO C 355 de 21.11.1997, p. 31).
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7.8.
As acções destinadas, primeiro, a fomentar e estimular
o intercâmbio de pessoal entre empresas e centros de investigação subvencionados com fundos públicos e, segundo, a
aumentar as oportunidades de concorrência das empresas
jovens, favorecem a interligação entre a investigação fundamental e o desenvolvimento de produtos, tão importante por
ser o motor do progresso, da inovação técnica e do crescimento
económico. Neste contexto, é de realçar expressamente o
empenho da Comissão no «Incentivo à criação de empresas e
aos investimentos de capital de risco», assunto este já aflorado
em comunicação anterior [Capital de risco: a chave para a
criação de emprego na União Europeia — Abril de 1998 (1)].

substancialmente a mobilidade dos investigadores entre o
mundo académico e o das empresas, sob as diferentes formas
que esta pode assumir. Este constitui, com efeito, um dos
melhores meios para intensificar a cooperação entre as universidades (observação do CES: bem como as instituições de
investigação não universitárias!) e a indústria. Devem ser, por
outro lado, desenvolvidas acções de informação, formação e
familiarização dos investigadores e dos responsáveis administrativos das organizações de investigação, numa colaboração
entre os Estados-Membros e a Comissão. A mais longo prazo,
seria necessário analisar a possibilidade de os organismos em
causa melhorarem, de forma coordenada, certas disposições
regulamentares e administrativas internas.».

7.9.
O CES recomenda mais uma vez que os procedimentos
necessários à obtenção e manutenção de uma «patente europeia» sejam simplificados, abreviados e o seu custo reduzido.
Esta medida seria de extraordinária importância económica. A
utilização — já habitual nos meios cientı́ficos e tecnológicos
— da lı́ngua inglesa como «lı́ngua veicular» seria um contributo
muito importante para a concretização deste objectivo e
permitiria também facilitar consideravelmente a comunicação
com a cultura do registo de patentes dos EUA. Além disso, há
que retomar o debate sobre um prazo de pesquisa da
anterioridade que não prejudique a novidade.

8.2.2. Neste contexto, o CES recomenda, portanto, concretamente a modificação e o reforço do programa de incentivo à
mobilidade já existente (bolsas de acolhimento em empresas),
de modo a que os indivı́duos em questão possam superar os
obstáculos sociais e ser protegidos dos riscos a eles associados,
mas também por forma a que resultem incentivos claros à
necessária mobilidade que tornem atraentes perı́odos de
intercâmbio de duração adequada. As instituições de origem
deveriam igualmente ter a possibilidade de preencher (temporariamente) os lugares vagos e, eventualmente, reintegrar o
titular original no seu antigo posto findo o perı́odo de
intercâmbio. As mesmas reflexões são também válidas cum
grano salis para a criação de empresas por pessoas que
adquiriram o seu conhecimento em instituições de investigação
subvencionadas pelo Estado. Com possibilidades deste género,
conseguir-se-ia sobretudo ajudar as PME a desenvolver capacidades de investigação próprias.

8. Intercâmbio de pessoal entre as instituições de investigação e a indústria
8.1.
A transferência de conhecimentos de longe mais eficaz
ocorre, porém, através dos indivı́duos que estiveram na origem
do respectivo conhecimento e que o transportam depois para
o local de desenvolvimento dos produtos, ou que, vindo destes
locais, participam na pesquisa de fontes de novos processos e
de novas tecnologias em universidades (técnicas) e instituições
de investigação públicas. Estes indivı́duos são a massa de
coesão viva entre a Investigação Fundamental, a Investigação
Aplicada e o desenvolvimento dos produtos.
8.2.
No entanto, para isto seria necessário um intercâmbio
de pessoal intensivo entre a indústria e as instituições de
investigação públicas. Todavia, este tipo de intercâmbio realizase muito raramente, devido a condições sociais diferentes,
mesmo ao nı́vel nacional, a uma multiplicidade de custos
adicionais que colocam entraves à mobilidade, mas também a
diferentes percursos e critérios de carreira. No caso da mobilidade transfronteiriça, por exemplo, surgem obstáculos adicionais dada a insuficiente harmonização dos regimes sociais
nacionais, mas também devido ao frequente não reconhecimento mútuo de graus académicos, assim como de cursos ou
formações realizados no estrangeiro. Em vez de se incentivar a
mobilidade, chega-se mesmo frequentemente a penalizá-la.
8.2.1. Por esta razão, o CES saúda o facto de a Comissão
tecer na sua comunicação os seguintes comentários sobre
mobilidade: «Tratar-se-ia assim de encorajar e desenvolver

(1) SEC(1998) 552 final de 31.3.1998.

8.2.3. Além dos obstáculos administrativos, jurı́dicos e
culturais citados na comunicação da Comissão, existem ainda,
contudo, outros obstáculos à mobilidade que devem ser tidos
seriamente em conta. Um dos pontos essenciais em todas as
reflexões sobre a mobilidade dos cientistas e engenheiros é,
nomeadamente, o impacto de uma mudança de residência e
de paı́s sobre a sua famı́lia e respectiva coesão. Para além
da necessidade de disporem de escolas adequadas («escolas
europeias!»), isto refere-se, sobretudo, à questão de uma
ocupação profissional adequada para o companheiro ou
cônjuge. Por outras palavras, para se transferir ou atrair um
cientista ou engenheiro para outro local ou paı́s, há que
proporcionar simultaneamente uma oferta de emprego atraente para o cônjuge ou companheiro ou então deve-se
compensar- esta lacuna com outros incentivos e possibilidades
claramente mais interessantes (2).
8.3.
Neste contexto, ocorre ainda reflectir sobre como se
pode contrabalançar de forma satisfatória — nomeadamente
já na escolha da profissão! — ciclos desfavoráveis ao emprego,
que são próprios de uma economia livre, com programas
estatais anti-cı́clicos, por forma a preservar o «capital humano».
Uma das razões para a actual falta de uma nova geração de
cientistas e técnicos é o facto de há alguns anos atrás
muitos dos jovens cientistas, mesmo os mais qualificados, se
encontrarem desempregados. A falta de gente nova não
conduz apenas a uma escassez do «capital humano», mas
também a uma distorção da pirâmide de idades.
(2) Parecer do Comité Económico e Social sobre o «Livro Verde
sobre Educação — Formação — Investigação: os obstáculos à
mobilidade transnacional», JO C 133 de 28.4.1997, p. 42.
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9. A dimensão europeia: Subsidiariedade, concentração
e diversidade, concorrência e organização
9.1.
É reconhecidamente muito difı́cil saber e planear de
antemão por que pessoas ou grupos, em que lugar, segundo
que método e em que área de investigação, o verdadeiramente
novo e especialmente importante vai ser inventado. Esta
dificuldade e esta problemática prendem-se com dois aspectos:
por um lado os processos de exame pericial a priori e a posteriori
(ver ponto 10), por outro lado o grau necessário e conveniente
de pluralismo e diversidade dos temas e das estruturas.
9.2.
Por esta razão, é necessário possibilitar e cultivar
abordagens e estruturas de investigação plurais, para, partindo
desta base, estimular uma crescente concorrência entre as
melhores ideias e os melhores resultados. O meio mais fecundo
para tal é um equilı́brio «ecológico» entre uma variedade
suficiente de ideias, de conceitos e de tipos de formação
estrutural concorrentes entre si.
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9.4.2. Os êxitos supracitados resultam, por um lado, do
facto de o estı́mulo para criar uma rede e agrupar os recursos
ter derivado de uma tarefa comum claramente definida que
não poderia deixar de ser desenvolvida de outra forma. Estes
êxitos são, por outro lado, resultado de uma gestão atenta e
sensı́vel dos programas de investigação e projectos em questão,
estando os cientistas participantes e as respectivas «instituições-mãe» plenamente integrados no processo global de organização, no âmbito da qual, em consequência de pormenorizados
procedimentos de análise, se seguiu um rumo moderado entre
a concentração nos conceitos de maior sucesso e a abertura a
novas ideias e abordagens.
9.5.
Esta forma de auto-organização é apoiada pelas associações profissionais cientı́ficas, como por exemplo, a European Physical Society (EPS), cujas conferências e publicações
constituem um fórum para o intercâmbio de resultados e
ideias, o diálogo crı́tico, a realização de cooperações (inclusive)
internacionais, a avaliação da qualidade e a formação de
opinião sobre acções futuras. As comunicações por convite
(«invited papers») para participar numa conferência especializada são um reconhecimento de qualidade e de novidade.

9.3.
Porém, esta concepção ideal vê-se confrontada não
apenas com a limitação dos recursos disponı́veis para a
investigação e o desenvolvimento, mas também com a «massa
crı́tica» necessária a muitos ramos de investigação e ainda com
infra-estruturas e instalações de grandes dimensões dispendiosas que requerem uma concentração de recursos consideráveis.
É aqui que reside um dos dilemas de base de todo o apoio à
investigação.

9.5.1. A Fundação Europeia da Ciência (FEC) constitui
uma forma adicional de auto-organização que ganha uma
importância cada vez maior. O CES recomenda explicitamente
o seu reforço e a sua crescente integração. Neste contexto, é
também de realçar a iniciativa COST.

9.3.1. A criação de uma «massa crı́tica», bem como a
construção e manutenção de infra-estruturas e de grandes
instalações, ultrapassa frequentemente a capacidade ou a
disponibilidade de um único Estado-Membro para as financiar
ou utilizar de modo regular.

9.5.2. Além destas organizações, existem ainda organizações internacionais, como por exemplo a Agência Internacional de Energia (AIE), que promove e coordena, no quadro
da OCDE, programas de investigação e desenvolvimento sobre
a investigação em matéria de energia.

9.4.
Por este motivo, e graças sobretudo à iniciativa individual dos meios cientı́ficos, fundaram-se centros transnacionais/europeus mundialmente famosos e extraordinariamente
bem-sucedidos como o CERN, ILL, ESRF, ESO, EMBO,
EMBL (1), etc., cujo funcionamento e exploração têm por
base um regime de autonomia administrativa cientı́fica. Um
exemplo adicional é a AEE (Agência Espacial Europeia), através
da qual os esforços europeus para realizar um programa
espacial de sucesso têm conseguido resultados impressionantes. Do mesmo modo, existem já nos diferentes EstadosMembros grandes centros de ensaio que serão utilizados de
forma bilateral ou multilateral.
9.4.1. No entanto, também a Comissão integrou e realizou
com óptimos resultados programas europeus comuns de
investigação e de desenvolvimento, que requerem grandes
instalações e infra-estruturas, como por exemplo o Programa
Europeu de Fusão, graças ao qual foi possı́vel elevar a
investigação europeia em matéria de fusão a uma posição de
destaque.
(1) CERN = Organização Europeia de Investigação Nuclear; ILL =
Instituto Laue-Langevin; ESFR = Instalação Europeia de Radiação
Sincrotrónica; ESO = Observatório Europeu do Hemisfério Sul;
EMBO = Organização Europeia de Biologia Molecular; EMBL =
Laboratório Europeu de Biologia Molecular.

9.6.
Perante este contexto, a Comissão propõe «um conjunto de recursos materiais e de infra-estruturas optimizado à
escala europeia».
9.6.1. A Comissão pretende alcançar estes objectivos
mediante medidas especı́ficas, em particular, a «ligação em
rede dos centros de excelência e criação de centros virtuais», a
«definição de uma abordagem europeia em matéria de infraestruturas de investigação», «maior coordenação na implementação dos programas de investigação nacionais e europeus» e a
«intensificação das relações entre as organizações europeias de
cooperação cientı́fica e tecnológica».
9.6.2. Como contributo especı́fico para a concretização
destes fins, a Comissão pretende ainda alargar e promover a
utilização das redes electrónicas nos diferentes domı́nios da
investigação. A importância destas para a economia em
geral resulta do facto, infelizmente pouco conhecido, de que
«desenvolvida por um investigador do CERN (Organização
Europeia de Investigação Nuclear) para satisfazer as necessidades da comunidade de fı́sicos, a World Wide Web (Teia
Mundial) é actualmente utilizada por várias dezenas de milhões
de utilizadores». O CES apoia expressamente os esforços da
Comissão neste sentido dada a sua relevância económica
imediata.
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9.7.
Em princı́pio, o CES saúda os propósitos da Comissão,
que considera como um meio adequado para fortalecer a
competitividade da Europa em matéria de investigação e
desenvolvimento, mas também para harmonizar os programas
de investigação nacionais e internacionais.
9.7.1. O CES considera que estes objectivos da Comissão
são o passo correcto para, no âmbito da dicotomia entre
diversificação e concentração, se atribuir à Comissão a coordenação dos programas e projectos que requerem uma focalização de recursos consideráveis e carecem, portanto, em
primeiro lugar, do conjunto de recursos europeus, enquanto
que a promoção mais vasta continuará maioritariamente a
pertencer à esfera de competências dos Estados-Membros.
9.7.2. Neste contexto, a Comissão deverá também, portanto, participar nos esforços relativos a projectos de cooperação intercontinental e no seu acompanhamento. Este tipo de
cooperação é particularmente importante nos locais da Europa
onde, devido à natureza única de determinados centros
de ensaio, a concorrência interna (e as possibilidades de
reprodutibilidade independentes) estão forçosamente reduzidas: assim a situação global de concorrência adquire importância adicional.
9.7.3. Neste sentido, o CES espera que a Comissão veja
coroados de sucesso os seus esforços para a «criação de
condições para uma concertação polı́tica entre essas organizações. Esta poderia ser assegurada por intermédio de um
conselho dos seus responsáveis ao mais alto nı́vel reunindo-se
a intervalos regulares. A sua existência contribuiria, além disso,
para oferecer aos Europeus e aos observadores exteriores uma
imagem mais coerente da Europa da ciência e da tecnologia.».
9.8.
Isto seria apenas de aplicação se o aumento da
qualidade e da eficácia fosse realmente, e continuasse a ser, o
objectivo primário e se os encargos globais que os investigadores e as instituições de investigação devem suportar para os
processos «burocráticos» inevitavelmente ligados, entre outros,
à coordenação fossem reduzidos e harmonizados, mas nunca
aumentados.
9.8.1. A queixa dos cientistas relativa a um excesso de
encargos burocráticos e a demasiados procedimentos de
apresentação de candidaturas e de harmonização já se tornou
lugar comum, sendo, portanto, lamentavelmente, cada vez
menos levada a sério. Precisamente por esta razão, há que
chamar a atenção para o seguinte: Enquanto que pelos mais
variados motivos a necessidade de cooperação, concertação,
coordenação, comunicação, etc. está longe de ser posta em
causa, a ciência e a investigação requerem também dos
indivı́duos — e dos grupos — fases de reclusão e de introversão
para reflexão, concentração no trabalho e redacção.
9.8.2. Neste sentido, cada cientista bem sucedido dispõe
apenas de um número limitado de possibilidades de interacção
— e de uma fracção limitada do seu tempo — para iniciar
contactos com conteúdos significativos com outras pessoas,
grupos, fóruns, comissões, etc., sem prejuı́zo das suas prestações cientı́ficas. A existência de processos de apresentação
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de candidaturas e de exame pericial demasiado numerosos e
muito onerosos — sobretudo quando depois são rejeitados —
priva a investigação do trabalho de indivı́duos que lhe são
indispensáveis. Isto é válido sobretudo quando se observa que
para um único projecto existem muitos instrumentos de apoio
e muitos procedimentos de avaliação que, frequentemente,
chegam mesmo a sobrepor-se.
9.8.3. Se o equilı́brio correcto entre um estilo de trabalho
de «introversão» e de «extroversão» for perturbado, corre-se o
risco de uma actividade improdutiva, criando sempre os
mesmos «documentos». Para se tomar consciência da existência
deste risco é necessário, nomeadamente, um exame da essência
da investigação e do desenvolvimento.
9.8.4. Por esta e muitas outras razões, é importante que os
funcionários da Comissão que se ocupam destas tarefas sejam
cientistas reputados e experientes em matéria de investigação,
dotados de qualidades de liderança e de poder de decisão e
aceites pela «comunidade cientı́fica» como parte desta. Para se
conseguir preservar isto no futuro, as organizações cientı́ficas
conceituadas na Europa devem contribuir com a sua experiência para o provimento destes lugares. No entanto, estas
organizações deverão também estar dispostas a ceder candidatos de grande relevo.
9.8.5. O CES recomenda ainda que se harmonize e consolide ao nı́vel institucional, nacional e comunitário a multiplicidade de procedimentos de apresentação de candidaturas, de
acompanhamento e de avaliação, que, frequentemente, se
sobrepõem.
9.9.
A Comissão propõe um novo instrumento de apoio:
«Ligação em rede dos centros de excelência e criação de centros
virtuais». Este novo instrumento, que se pode denominar
simplesmente «centros de excelência», deverá agrupar ao
mais alto nı́vel europeu, dentro de um prazo adequado, a
competência da investigação em determinados domı́nios,
mediante a utilização das instituições já existentes. Este
conceito pode ser concebido de acordo com diferentes tipos
de estruturas.
9.9.1. O CES saúda fundamentalmente esta nova abordagem. Na opinião do CES, a caracterı́stica essencial desta forma
de apoio deveria ser a delegação de responsabilidades neste
tipo de centros de excelência, organizados de forma autónoma
e para um campo de trabalho especı́fico.
9.9.2. Por forma a conservar a eficácia da natureza associativa destes centros de excelência, dever-se-á definir responsabilidades claras tanto para a coordenação técnica do complexo
de investigação como para a responsabilidade orçamental.
Neste contexto, há que considerar em que medida o orçamento
deverá abranger ajudas estruturais institucionais, para além das
despesas intrı́nsecas da investigação, com o fim de se apoiar
adequadamente através deste instrumento o objectivo de
reforçar o espaço europeu da investigação.
9.9.3. Antes da criação de um centro de excelência deste
tipo há, porém, que examinar cuidadosamente se o tema da
investigação justifica as despesas suplementares que a instalação do centro de excelência acarreta e se, em consequência,
se pode realmente esperar uma mais-valia.
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9.9.4. Com a construção e a utilização conjunta de grandes
centros de ensaio, tal deverá ser normalmente o caso e haverá,
portanto, que considerar em primeiro lugar essas tarefas.
9.9.5. A decisão será mais difı́cil no que se refere à escolha
dos temas, não estando em primeiro plano uma instalação
central, mas sim um método de trabalho baseado na divisão.
Neste caso, o essencial é criar uma massa crı́tica de capacidade
de investigação para tratar eficazmente uma questão central.
Visto deste prisma, a criação e o funcionamento de bases de
dados e de instituições de serviços de que a Europa tanto
necessita, como por exemplo os arquivos genéticos, as bases
de dados biomédicos ou a investigação sobre o genoma,
deveriam também ser um aspecto importante.
9.9.6. A selecção e o estabelecimento destes centros de
excelência deve resultar, portanto, de um princı́pio de concorrência baseado na qualidade. Pelo menos numa primeira
fase experimental, estes centros deverão ser limitados a um
pequeno número e subvencionados apenas durante um perı́odo de tempo bem definido, para que não se convertam
automaticamente em instituições permanentes.
9.9.7. Em conformidade com a proposta da Comissão que
visa «incentivar o regresso aos laboratórios da União de
investigadores que partiram para completar a sua formação ou
para prosseguir a sua carreira nos Estados Unidos.», seria de
ponderar, à luz de uma iniciativa para «ganhar cérebros», a
criação nestes centros de um sistema de bolsas de regresso
para jovens cientistas que, após uma estada num paı́s terceiro,
como por exemplo os EUA, tencionem trabalhar novamente
na Europa.
9.9.8. A experiência arrecadada com este tipo de centros de
excelência abre-nos o caminho para considerar novos aspectos
respeitantes a evoluções futuras do apoio à investigação
institucional da UE. Neste sentido, há também que ter em
conta a experiência adquirida em termos processuais e institucionais com o programa de fusão europeu. Por exemplo, foi
com este programa que os resultados do procedimento de
exame pericial europeu se tornaram um selo de qualidade, que
todos os Estados-Membros tomam como referência para
concederem os seus subsı́dios de apoio.
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sistema comum de referência à escala da União.». O CES
considera que esta temática é uma importante missão europeia,
digna de apoio. Todavia, observa que na passagem para a
prática deste objectivo deve-se, em primeiro lugar, examinar
cuidadosamente se já existem centros nacionais de referência
— eventualmente ligados em rede segundo o princı́pio da
divisão de trabalho — que possam, a pedido comunitário,
aceitar esta tarefa, eventualmente com a colaboração do CCI.

10. Procedimentos e exame pericial
10.1. Por forma a proporcionar aos investigadores e aos
engenheiros os recursos que estes desejam ou necessitam,
impõe-se também uma avaliação da pertinência do programa
de investigação proposto, das suas possibilidades de êxito, da
justificação dos custos, bem como das capacidades pessoais e
institucionais do requerente em questão.
10.2. Apenas colegas altamente qualificados nesta especialidade têm capacidade suficiente para responder à maioria destas
questões, devendo portanto ser associados na qualidade de
peritos («peer review»). Tal como o demonstra a história da
ciência, mesmo quando se faz apelo a estes peritos, é difı́cil
chegar sempre a uma avaliação a priori correcta, sobretudo
quando se trata de propostas particularmente novas e inevitavelmente marcadas por um pensamento especulativo.
10.2.1. Não obstante, não existe um método melhor do
que a «avaliação pelos pares» («peer review»). Por esta razão, a
selecção de peritos dotados de capacidade de julgamento
adequada e equilibrada é uma tarefa importante e difı́cil que
deveria ser realizada, em regra, por organizações cientı́ficas,
empresas e sociedades cientı́ficas experientes. Todavia, muitos
crı́ticos argumentam que este processo poderia conduzir
justamente ao favorecimento destas organizações.

9.9.9. Um aspecto adicional interessante ligado à criação
destes centros de excelência poderia ser a difusão e o efeito
catalı́tico que exerceriam sobre as actividades e os programas
de investigação dos Estados que se tornarão membros da
UE após o alargamento. Pode-se contar com uma difusão
semelhante e uma possı́vel ajuda se se seguir a proposta da
Comissão e se reforçar o «papel das regiões no esforço de
investigação europeu [através da] combinação da utilização
dos Fundos Estruturais e dos programas europeus de investigação».

10.2.2. Para dar uma resposta a esta e outras observações,
a Comissão decidiu, no âmbito de diversos programas, ser ela
própria a seleccionar os peritos necessários, de acordo com
um processo de candidatura pelos mesmos. Uma vez que este
processo também apresenta desvantagens (por exemplo, o
facto de peritos iminentes não se candidatarem), poder-se-ia
seleccionar uma parte dos peritos segundo o processo aplicado
até à data pela Comissão, enquanto que as outras partes seriam
recomendadas pelas instituições de investigação e empresas
particularmente competentes no tema em questão, bem como
por sociedades técnico-cientı́ficas dessa especialidade. Juntamente com o objectivo da Comissão de obter procedimentos
simplificados e o das organizações em questão de alcançar
uma maior integração, um processo misto deste género seria
o melhor para evitar qualquer tipo de parcialidade.

9.10. A Comissão aborda ainda na sua comunicação um
outro aspecto relativo à integração europeia. Trata-se da
seguinte afirmação: «Com base, nomeadamente, na aproximação dos métodos, na harmonização dos procedimentos e
na comparação dos resultados, é necessário estabelecer um

10.2.3. Porém, para assegurar a necessária transparência é
ainda importante que os potenciais requerentes conheçam os
peritos — e os seus domı́nios de especialidade — sem saberem,
porém, se os mesmos se pronunciaram a favor ou contra as
candidaturas para determinados projectos.
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10.3. Do mesmo modo, recomenda-se que alguns dos
critérios (como por exemplo, os aspectos socioeconómicos:
prazo até à introdução no mercado, impacto no mercado de
trabalho) para avaliação do projecto requerido sejam aplicados
de forma flexı́vel, para deste modo se evitar a impressão,
que se teve em muitos casos, de requisitos irrealistas e
desconcertantes.
10.4. Tal como já se explicou em capı́tulos anteriores, é
ainda importante não exigir mais dos peritos — e dos
requerentes! — além do estritamente necessário. Uma medida
importante neste sentido seria harmonizar, tal como recomendado, os procedimentos de exame pericial aos nı́veis local,
nacional, europeu e outros.
10.5. Uma outra medida que iria no mesmo sentido seria
estruturar distintamente e segmentar em unidades não muito
pequenas cada um dos programas objecto de exame pericial.
O CES recomenda, além disso, que se delegue, a tı́tulo
experimental, em agentes nacionais ou europeus o processo
de exame pericial de partes de programas bem definidas, à luz
de uma descentralização e no âmbito de experiências-piloto
concretas.
10.5.1. Esta última proposta é conforme à recomendação
do CES para concentrar, à luz do princı́pio da subsidiariedade,
o financiamento da UE em projectos ou missões de grande
envergadura que não se podem realizar de modo adequado ao
nı́vel nacional.
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não poderão ser executados com o investimento de um único
Estado-Membro, de modo a que surja, através da união de
esforços, uma massa crı́tica e uma mais-valia essencial para a
Europa.
11.5. Neste contexto, é essencial velar por que isto não
conduza a uma limitação, ou até redução, da investigação
fundamental na Europa, a qual é fonte de novos conhecimentos
e de novas capacidades. A inovação resulta da concorrência,
mas também da combinação de ideias, conceitos e métodos
concorrentes entre si.
11.6. A Comissão propõe ainda um sistema comum de
referência à escala europeia. Há que apoiar esta ideia, que é de
grande significado, nomeadamente, para atingir o importante
objectivo de uma certificação válida para toda a UE. Para a sua
concretização, dever-se-ia porém recorrer de preferência às
instituições nacionais já existentes e ao CCI, que, ligados em
rede com base na divisão do trabalho, podem criar um sistema
comum de referência da UE, a pedido comunitário.
11.7. O CES faz as seguintes recomendações no que se
refere a outros elementos e particularidades do programa de
investigação e da sua organização:
11.7.1. Convinha utilizar e associar as organizações e
sociedades técnicas já existentes, sobretudo as conceituadas e
experientes ao nı́vel da cooperação internacional.

11. Conclusões e recomendações
11.1. O CES vê na comunicação da Comissão reflexões e
medidas estratégicas importantes que são de saudar, as quais
contêm já pistas para a integração dos novos Estados-Membros
da UE, após o alargamento da União.
11.2. O CES saúda e apoia o empenho da Comissão em
reforçar de forma determinada a investigação e o desenvolvimento na Europa. Apela aos governos e aos parlamentos dos
Estados-Membros, bem como à indústria, para que, ao nı́vel
nacional, apoiem e completem de forma eficaz estes esforços.
11.3. O agrupamento dos recursos é uma ideia fundamental, que se deve saudar, para reforçar a competitividade
europeia em matéria de investigação e desenvolvimento.
11.4. A instituição de centros de excelência constitui um
novo conceito prometedor para atingir esse objectivo.
11.4.1. Neste processo, há que garantir que as necessárias
medidas de harmonização e de ligação em rede — incluindo a
utilização de investigadores — conduzirão realmente a uma
verdadeira mais-valia eficaz em todos os casos.
11.4.2. Por esta razão, dever-se-ia começar por instituir, a
tı́tulo de experiência e por um perı́odo limitado, poucos
centros de excelência. Há que limitar a escolha dos temas e das
actividades aos projectos e objectivos que, dado os seus custos,

11.7.2. Nos processos de exame pericial convinha utilizar
mais amplamente o princı́pio do «peer review», isto é, uma
maior integração de peritos recomendados pelas instituições
de investigação e pelos laboratórios industriais conceituados.
Além disso, estes processos deverão ser simplificados e mais
transparentes e, para determinados domı́nios (p. ex. aqueles
com muitos pequenos «projectos»), deverão ser delegados, em
regime experimental, em instituições nacionais com experiência na matéria.
11.7.3. Para promover a inovação e o emprego há que
reforçar e melhorar as condições económicas e a competitividade das empresas, sobretudo das pequenas e médias empresas
(PME).
11.7.4. O processo para concessão de uma patente europeia
deve ser simplificado, abreviado e o seu custo reduzido. O
inglês deveria ser a lı́ngua (veicular) comum utilizada. O prazo
para investigação da anterioridade não deve prejudicar a
novidade.
11.7.5. Para aumentar a mobilidade entre as instituições de
investigação, a universidade e a indústria — sobretudo as PME
— há que criar incentivos suficientes e condições-quadro
adequadas, tanto para os cientistas e engenheiros em questão,
como para as instituições de origem e de acolhimento.
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11.7.6. A existência de sistemas de ensino escolar e universitário mais facilmente comparáveis e próximos entre si é
condição prévia de uma Europa cientı́fica integrada e de uma
melhor mobilidade das pessoas que aı́ exercem a sua actividade.
11.7.7. Há que analisar quais os aspectos a favor (ou contra)
a criação de uma Universidade Europeia virtual — como
instrumento adicional e sı́mbolo de uma integração cientı́fica
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europeia — que poderia contar, sobretudo, com a participação
dos centros de excelência.
11.7.8. No futuro, os funcionários da Comissão com
responsabilidades a nı́vel da administração em matéria de
investigação e desenvolvimento devem ser cada vez mais
cientistas conceituados e altamente qualificados. As organizações de investigação europeias devem contribuir com a sua
experiência para a sua selecção.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Parecer do Comité Económico e Social sobre:
— a «Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e
Social e ao Comité das Regiões sobre medidas comunitárias para combater a discriminação»,
— a «Proposta de Directiva do Conselho que estabelece um quadro geral de igualdade de
tratamento no emprego e na actividade profissional»,
— a «Proposta de Directiva do Conselho que aplica o princı́pio da igualdade de tratamento entre
as pessoas sem distinção de raça ou origem étnica», e
— a «Proposta de Decisão do Conselho que estabelece um programa de acção comunitário de
combate à discriminação (2001-2006)»
(2000/C 204/17)
Em 19 de Janeiro e 4 de Fevereiro de 2000, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 262.o do Tratado
CE, consultar o Comité Económico e Social sobre as propostas supramencionadas.
A Secção de Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania, incumbida da preparação dos correspondentes
trabalhos do Comité, emitiu parecer em 5 de Maio de 2000 (Relator: S. Sharma).
Na 373a reunião plenária de 24 e 25 de Maio de 2000 (sessão de 25 de Maio), o Comité Económico e
Social adoptou, por 108 votos a favor, 6 contra e 6 abstenções, o presente parecer.
1. Base jurı́dica, conteúdo e alcance da proposta

necessárias para combater a discriminação em razão do sexo,
raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou
orientação sexual.

1.1.
Na comunicação sobre determinadas medidas comunitárias para combater a discriminação, a Comissão propõe duas
novas directivas sobre igualdade de tratamento e um programa
comunitário de acção para combater a discriminação.

1.2.
A base jurı́dica desta iniciativa é o artigo 13.o do
Tratado de Amesterdão que, pela primeira vez, confere à
Comunidade competências explı́citas para tomar as medidas

1.3.
O Protocolo relativo à aplicação dos princı́pios da
subsidiariedade e da proporcionalidade, anexo ao Tratado,
requer que uma acção empreendida ao nı́vel comunitário
apresente «vantagens evidentes, devido à sua dimensão ou aos
seus efeitos, relativamente a uma acção a nı́vel dos Estados-Membros».
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1.4.
A Comissão analisou a situação no respeitante às
medidas anti-discriminação em vigor nos diferentes Estados-Membros. Conclui que o âmbito, o conteúdo e a aplicação
destas medidas variam de modo considerável, o que justifica
uma acção comunitária com o objectivo de reforçar os valores
fundamentais em que a União Europeia se baseia: liberdade,
democracia, respeito pelos direitos humanos e liberdades
fundamentais, e o império da lei. Esta acção contribuirá
igualmente para reforçar a coesão económica e social, garantindo que as pessoas em todos os Estados-Membros gozem de
um nı́vel mı́nimo de protecção contra a discriminação, com
direitos adequados de recurso.

1.5.

A Comissão propõe duas directivas distintas:

— Uma directiva que tem por objectivo a aplicação do
princı́pio de igualdade de tratamento das pessoas independentemente da origem racial ou étnica em todas as áreas
da vida diária, por exemplo, emprego, educação e acesso
aos bens e serviços (Directiva contra a discriminação
baseada na origem racial ou étnica);
— Uma directiva-quadro que tem por meta a aplicação
do princı́pio da igualdade de tratamento das pessoas
independentemente da origem racial ou étnica, religião
ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual. Esta
directiva confina-se à área do emprego e actividade profissional (Directiva do Emprego). Está excluı́da a discriminação baseada no sexo, uma vez que as Directivas
76/207/CEE e 86/613/CEE relativas ao emprego e actividade profissional já abrangem este aspecto.

1.6.
O programa de acção comunitário propõe três tipos
de acção para apoiar a iniciativa, com recursos limitados:
— análise dos factores relacionados com a discriminação e
avaliação da legislação e da prática no domı́nio da luta
contra a discriminação, com vista a avaliar a respectiva
eficácia e impacto;
— promoção da cooperação transnacional e da ligação em
rede de organizações que trabalham no domı́nio da luta
contra a discriminação, parceiros sociais incluı́dos;
— sensibilização para a dimensão europeia da luta contra o
racismo, através de comunicações, publicações, campanhas
e outras manifestações.

1.7.
Este pacote de propostas quer, principalmente, garantir
um conjunto comum de normas mı́nimas na União e constitui
uma declaração inequı́voca de polı́tica pública que não deixa
qualquer dúvida sobre a posição da sociedade europeia relativamente às práticas discriminatórias.
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2. Observações na generalidade
2.1.
O Comité acolhe com agrado a proposta de duas novas
directivas relativas à igualdade de tratamento que constituem
importantes medidas jurı́dicas de luta contra as várias formas
de discriminação na União Europeia. O Comité constata com
satisfação a redacção «igualdade de tratamento» em vez
de medidas anti-discriminação, uma vez que veicula uma
mensagem positiva, em vez de defensiva, e que está em linha
com a Directiva de 1976 relativa à igualdade de tratamento e
com a Directiva de 1977 relativa ao ónus da prova (1).
2.2.
O Comité desempenhou um papel importante no
desenvolvimento deste pacote de propostas da Comissão sobre
a discriminação em razão do sexo, origem racial ou étnica,
religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual.
Alguns exemplos de anteriores pareceres do CES sobre racismo
e xenofobia, deficiência, exclusão social e idade são referidos
na nota de pé da página (2).
2.3.
O Comité aprova e apoia a abordagem pragmática da
Comissão ao decidir propor uma directiva global proibindo a
discriminação em razão da raça em muitas áreas da vida diária
e uma outra directiva proibindo a discriminação em razão da
religião, deficiência, idade ou orientação sexual no emprego e
na actividade profissional. O Comité reconhece a existência de
uma dinâmica polı́tica, pelo que apoia legislação especı́ficamente para proteger as minorias raciais e étnicas na União.
Todavia, o Comité desejaria que a Comissão considerasse
futuras medidas legislativas para a protecção de todos os
grupos vulneráveis contra a discriminação razão da religião ou
crença, deficiência, orientação sexual ou idade, tendo por

(1) Directiva 76/207/CEE de 9 de Fevereiro de 1976 igualdade de
tratamento. Directiva 97/80/CE de 15 de Dezembro de 1997
ónus da prova.
(2) Parecer de 1992 sobre a «Europa dos cidadãos», que preconizava
disposições no Tratado proibindo discriminação em razão do
sexo, origem étnica, raça, opinião e crença; JO C 313 de
30.11.1992. Parecer sobre a Comunicação «Um plano de acção
contra o racismo»; JO C 407 de 28.12.1998. Parecer sobre a
Proposta de regulamento (CE) do Conselho que cria um Observatório Europeu do Racismo e de Xenofobia; JO C 158 de 26.5.1997.
Parecer sobre a Comunicação sobre Racismo, xenofobia e antisemitismo e a proposta de decisão do Conselho que designa 1997
o ano europeu contra o racismo; JO C 204 de 15.7.1996. Parecer
sobre a Comunicação e Projecto de Resolução sobre Igualdade de
oportunidades para pessoas com deficiência; JO C 66 de 3.3.1997.
Parecer sobre o Projecto de Recomendação do Conselho relativa
a um Cartão de estacionamento para pessoas com deficiência; JO
C 174 de 17.6.1996. Parecer sobre a Comunicação: Uma estratégia
concertada de modernização da protecção social; JO C 117 de
26.4.2000, p. 33. Parecer sobre a Comunicação Programa de
acção social 1998-2000; JO C 407 de 28.12.1998. Parecer sobre
a Comunicação Modernização e melhoria da protecção social na
União Europeia; JO C 73 de 9.3.1998. Parecer sobre a proposta
de Decisão do Conselho Apoio comunitário a acções em favor
dos idosos; JO C 236 de 11.9.1995. Desemprego dos jovens; JO
C 18 de 22.1.1996. Implementação das orientações para o
emprego 1999; JO C 209 de 22.7.1999. Propostas de orientações
para as polı́ticas de emprego 2000 dos Estados-Membros; JO
C 368 de 20.12.99.
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modelo a Directiva contra a discriminação em razão da origem
racial ou étnica. O Comité solicita ainda que a Directiva
comunitária seja revista à luz destas directivas.

2.4.
As directivas foram redigidas de modo a serem aplicadas isoladamente. Se uma for adoptada antes da outra, esta
poderá ser alterada correspondentemente. No caso de adopção
simultânea de ambas as directivas, verificar-se-iam sérios
problemas de sobreposição que conduziriam à necessidade de
alterar os textos.

2.5.
À luz das resoluções do Conselho de 20 de Dezembro
de 1996 e 17 de Junho de 1999 (1), o Comité crê que será
urgente ponderar a extensão da legislação no sentido de
proteger pessoas deficientes em domı́nios para além do
emprego e, em particular, nas áreas do acesso aos serviços,
educação e transportes. Assinale-se que se calcula em
36 milhões o número de pessoas deficientes na União Europeia
(10 % da população).

2.6.
Na opinião do Comité, torna-se crucial que todos os
residentes dos Estados-Membros possam usufruir de um
mı́nimo de protecção e de direitos de recurso jurı́dico contra a
discriminação e que estas iniciativas contribuam de facto para
reforçar a coesão económica e social na União. Deveria ficar
claro que a Directiva relativa ao emprego é aplicável a cidadãos
de paı́ses terceiros que residem no território da União Europeia.
O Comité constata que as directivas não proı́bem diferenças
de tratamento em razão da nacionalidade, que são objecto de
artigos do Tratado (artigos 12.o e 39.o) e de legislação derivada
em vigor.

2.7.
O Comité acolhe com satisfação a ênfase dada nas
propostas ao estabelecimento de normas mı́nimas por toda a
União e à proibição de qualquer redução na protecção já
existente nos Estados-Membros motivada pela aplicação destas
directivas.

2.8.
O Comité saúda a referência ao artigo 137.o, que trata
da exclusão social em geral. As directivas relativas à igualdade
de tratamento promoverão, na opinião do Comité, a inclusão
social bem como a coesão social e contribuirão, em última
análise, para reduzir os elevados custos sociais da exclusão.

(1) Resolução do Conselho e dos representantes dos governos dos
Estados-Membros, reunidos no âmbito do Conselho de 20 de
Dezembro de 1996, sobre a igualdade de oportunidades para
pessoas deficientes, JO C 12 de 13.1.1997, e Resolução do
Conselho de 17 de Junho de 1999 sobre igualdade de oportunidades de emprego para pessoas deficientes, JO C 186 de 2.7.1999.
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2.9.
O Comité teria preferido que a Directiva relativa à
origem racial e étnica incluı́sse disposições sobre a violência
racial e a incitação ao ódio racial. Na opinião do Comité, a
exclusão destes dois aspectos muito importantes constitui uma
oportunidade perdida, uma vez que se trata de um domı́nio
que afecta de modo crucial os direitos humanos de pessoas de
minorias étnicas. O Comité tem consciência de que o empenho
polı́tico e as medidas práticas para lidar com este crescente
fenómeno variam grandemente de Estado-Membro para
Estado-Membro. O Comité é de opinião que a acção conjunta
de 1996 sobre o racismo não é suficiente para tratar o
problema e que a Comissão deveria encontrar os meios
jurı́dicos adequados para abranger este importante domı́nio.

2.10. Apenas se faz uma breve referência aos benefı́cios
para as empresas da igualdade de oportunidades, no sentido
de que poderão utilizar do melhor modo os recursos humanos
disponı́veis (o caso das empresas). O Comité gostaria que se
fizesse um esforço maior no sentido de examinar e desenvolver
este argumento com base nos inúmeros exemplos de boas
práticas empresariais em empresas que operam no interior e
no exterior da União Europeia. Não obstante a avaliação dos
custos para as PME da aplicação da proposta, efectuada pela
Comissão, reconhece-se que as PME poderão incorrer em
despesas suplementares derivadas da sua adaptação às novas
directivas.

2.11. As implicações de uma declaração comunitária inequı́voca de polı́tica pública referente à discriminação racial
continuam a ter oportunidade e a ser fulcrais.

2.12. No mesmo espı́rito, e fora do contexto destas directivas especı́ficas, o CES reitera a sua anterior proposta a favor de
medidas comunitárias integradas destinadas a prevenir a
discriminação, o racismo e a xenofobia. Assim, o Comité insta
com a Comissão para considerar e desenvolver tais medidas,
particularmente no domı́nio da educação, através da utilização
dos modernos instrumentos da sociedade da informação.

2.13. O Comité crê que o aumento do diálogo entre
empresas, sindicatos e outros actores sociais e económicos,
com base nas melhores práticas, poderia demonstrar que a
igualdade de tratamento no emprego e actividades profissionais
pode contribuir para melhorar o desempenho económico e a
inclusão social. O Comité está bem colocado para promover
esse diálogo e pretende organizar uma audição sobre a matéria.
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Observações na especialidade sobre as directivas
3. Directiva que aplica o princı́pio da igualdade de
tratamento entre as pessoas sem distinção de raça ou
origem étnica
3.1.
O Comité congratula-se com o passo dado pela
Comissão ao proibir a discriminação em razão da raça ou da
origem étnica em todas as esferas sociais. A Comissão deveria,
à luz da experiência adquirida com esta directiva, examinar,
sem demora, se deveriam ser propostas medidas semelhantes
também em relação aos outros tipos de discriminação contemplados no artigo 13.o do Tratado que institui a Comunidade
Europeia.
3.2.
O Comité acolhe com satisfação o facto de que a
directiva é aplicável a nacionais de paı́ses terceiros presentes
no território da União Europeia.
Observações na especialidade
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O Comité aprova a introdução da definição de perseguição no
texto da directiva. Todavia, o Comité está preocupado com
garantir que a responsabilidade do empregador pela perseguição se limite a situações claramente sob o seu controlo e a
situações em que o mesmo empregador tenha conhecimento
da perseguição e tenha tolerado a continuidade daquela.
O Comité lamenta que a directiva não faça referência a
instruções discriminatórias ou pressões para discriminar em
razão da raça ou origem étnica.

4.3. Artigo 3.o — Âmbito de aplicação
O Comité constata que não se faz uma referência especı́fica ao
caso de fornecimento de serviços por organismos públicos, o
que se deveria fazer a fim de garantir que esta área seja
abrangida.

4. Directiva que aplica o princı́pio da igualdade de
tratamento sem distinção de raça ou origem étnica

4.4. Artigo 4.o — Qualificações profissionais genuı́nas

4.1. Artigo 1.o — Objecto

O Comité apoia a natureza limitada da derrogação às disposições relativas à discriminação no respeitante às qualificações
profissionais genuı́nas. Esta derrogação deverá ser objecto de
uma avaliação periódica por parte dos Estados-Membros e
organismos independentes (como está disposto no artigo 12.o
da directiva), que justifique a sua manutenção ou cessação.

O objecto da directiva é referido como a realização do princı́pio
da igualdade de tratamento entre «individuals» indivı́duos sem
distinção de raça ou origem étnica. Isto deverá ser alterado
para «all persons», todas as pessoas. Esta redacção encontra-se
na Directiva relativa à igualdade de tratamento no emprego e
deveria ser igualmente utilizada na Directiva que aplica o
princı́pio da igualdade de tratamento entre as pessoas sem
distinção de raça ou origem étnica (1).
4.2. Artigo 2.o — Conceito de discriminação
O Comité acolhe com satisfação a introdução de definições de
discriminação directa e indirecta no texto da directiva. No
atinente à definição de discriminação directa, dever-se-ia
especificar, por razões de clareza, que uma pessoa que se
considera ser vı́tima de discriminação deveria ser comparada a
uma pessoa numa situação comparável. Assim, o Comité
propõe a seguinte alteração ao artigo 2.o (2a): «considera-se
que se verifica uma situação de discriminação directa sempre
que, em razão da raça ou origem étnica, uma pessoa é objecto
de um tratamento menos favorável do que aquele de que é, foi
ou será objecto outra pessoa numa situação comparável».

4.5. Artigo 5.o — Acção positiva
O Comité aprova esta formulação.

4.6. Artigo 6.o — Requisitos mı́nimos
O Comité aprova o disposto.

4.7. Artigo 7.o — Defesa dos direitos

É particularmente útil que a definição de discriminação
indirecta não tenha necessariamente de se basear em prova
estatı́stica, mas permita outras formas de prova da discriminação na linha da jurisprudência do Tribunal de Justiça da
União Europeia em processos que têm que ver com a livre
circulação de trabalhadores(2). Todavia, a interpretação da
discriminação indirecta por autoridades administrativas poderia criar problemas em alguns paı́ses.

Os números 1 e 2 do artigo 7.o merecem acordo. O Comité
entende que o n.o 2 do artigo 7.o quer dizer que uma
organização pertinente de defesa dos direitos humanos ou de
combate ao racismo e xenofobia e promoção da igualdade
poderá recorrer a procedimento judicial em nome de um
queixoso só com a aprovação deste. Todavia, uma organização
pertinente deveria poder recorrer a juı́zo, com mandato, em
nome de um grupo de pessoas se tal estiver previsto nas
legislações dos Estados-Membros.

(1) Nota da tradução: A observação refere-se às versões em lı́ngua
inglesa das propostas de directiva. A redacção das versões em
lı́ngua portuguesa já rezam «todas as pessoas».
(2) O’Flynn versus Adjudication Officer, acórdão C-237/94 de 23 de
Maio de 1996.

Dever-se-iam prever procedimentos adequados de conciliação
capazes de resolver situações de dificuldade entre indivı́duos.
Estes procedimentos de conciliação não deveriam ser obrigatórios nem prejudicar o direito do queixoso a recorrer a juı́zo.
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4.8. Artigo 8.o — Ónus da prova

4.12. Artigo 12.o — Órgãos independentes

O Comité apoia sem reservas a formulação do ónus da prova
a aplicar na área de discriminação racial. Deve-se tornar claro
que a proposta advoga uma transferência do ónus da prova e
não uma inversão, o que é conforme com a Directiva 97/80/CE
relativa ao ónus da prova nos casos de discriminação em razão
do sexo. O parecer do Comité sobre o ónus da prova (1) apoiou
esta abordagem na generalidade (poderá ter custos adicionais
para as PME, ver ponto 2.10).

O Comité aprova a criação de órgãos independentes em todos
os Estados-Membros. Além da competência para receber e dar
seguimento a queixas de discriminação em nome de indivı́duos,
estes órgãos deveriam igualmente ter o direito de dar seguimento a queixas em nome de organizações.

4.9. Artigo 9.o — Vitimização
O Comité apoia a inclusão da protecção contra a vitimização.
Deve-se tornar bem claro que esta protecção será igualmente
aplicável a toda e qualquer pessoa que sofra um prejuı́zo em
razão do seu envolvimento, ou presunção do seu envolvimento, numa queixa ou na prestação de auxı́lio a uma queixa
que alegue discriminação em razão da raça, se a alegação não
for falsa e for feita de boa fé.

4.13. Artigo 13.o — Cumprimento da directiva
O Comité apoia sem reservas as disposições respeitantes ao
cumprimento constantes da directiva.

4.14. Artigo 14.o — Sanções
O Comité aprova a proposta de que sanções sejam efectivas,
proporcionadas e dissuasivas.

4.15. Artigo 15.o — Execução
4.10. Artigo 10.o — Divulgação da informação
Além da exigência de divulgação da informação sobre as
disposições da directiva, deverá prever-se formação, em particular das autoridades públicas e de todas as instituições e
organizações envolvidas. A formação é importante para a
divulgação da informação, em particular nos paı́ses não
familiarizados com o combate à discriminação racial. Dever-se-á impor uma exigência semelhante aos Estados-Membros
no sentido de publicarem informação sobre a prevenção da
discriminação e de identificarem e divulgarem as melhores
práticas neste domı́nio.

Deve-se ponderar se será pertinente conferir poderes de
monitorização do impacto da legislação nacional no combate
à discriminação ao Observatório Europeu do Racismo, Xenofobia e Anti-semitismo, sediado em Viena, ou se esses poderes
poderão igualmente ser conferidos a «organismos independentes» dos Estados-Membros, os quais, por sua vez, transmitiriam
relatórios àquele Observatório.

5. Directiva que estabelece um quadro geral de igualdade
de tratamento no emprego

4.11. Artigo 11.o — Diálogo social

5.1. Artigo 1.o — Objecto

4.11.1. O Comité saúda o facto de os parceiros sociais, cuja
independência e autonomia é respeitada, serem envolvidos na
promoção do princı́pio da igualdade de tratamento através do
acompanhamento das práticas no local de trabalho, das
convenções colectivas, dos códigos de conduta, da investigação
e intercâmbio de experiências e boas práticas. Dever-se-á exigir
aos parceiros sociais que formem os seus representantes sobre
as disposições da directiva.

O objecto da Directiva relativa ao emprego consiste na
realização, nos Estados-Membros, do princı́pio de igualdade
de tratamento entre todas as pessoas, independentemente da
raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou
orientação sexual, no que se refere ao acesso ao emprego e à
actividade profissional.

4.11.2. O p a p e l d a s O N G
O Comité recomenda vigorosamente a inserção de um novo
artigo na directiva que saliente o papel-chave que as organizações não governamentais envolvidas na defesa dos direitos
humanos, combate à discriminação e promoção da igualdade
de tratamento desempenham na execução e monitorização da
directiva, sem prejuı́zo das prerrogativas dos parceiros sociais.
(1) Parecer do CES sobre a Directiva relativa ao ónus da prova, JO
C 133 de 28.4.1997 — op. cit.

5.2. Artigo 2.o — Conceito de discriminação
O Comité acolhe com satisfação a introdução de definições de
discriminação directa ou indirecta no texto da directiva. No
atinente à definição de discriminação directa, dever-se-ia
especificar, por razões de clareza, que uma pessoa que se
considera ser vı́tima de discriminação deveria ser comparada a
uma pessoa numa situação comparável. Assim, o Comité
propõe a seguinte alteração ao artigo 2.o (2a): considera-se que
se verifica uma situação de discriminação directa sempre que
uma pessoa é objecto de um tratamento menos favorável do
que aquele de que é ou seria objecto outra pessoa numa
situação comparável.
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É particularmente útil que a definição de discriminação
indirecta não tenha necessariamente de se basear em prova
estatı́stica, mas permita outras formas de prova da discriminação na linha da jurisprudência do Tribunal de Justiça da
União Europeia em processos que têm que ver com a livre
circulação de trabalhadores(1). Todavia, a interpretação da
discriminação indirecta por autoridades administrativas poderia criar problemas em alguns paı́ses.
O Comité aprova a introdução da definição de perseguição no
texto da directiva. Todavia, o Comité esta preocupado com
garantir que a responsabilidade do empregador pela perseguição se limite a situações claramente sob o seu controlo e a
situações em que o mesmo empregador tenha conhecimento
da perseguição e tenha tolerado a continuidade daquela.
O Comité lamenta que a directiva não faça referência a
instruções discriminatórias ou pressões para discriminar em
razão da raça ou origem étnica.
2.o

versa mais especificamente o
O número 4 do artigo
tratamento das pessoas com deficiência. O Comité aprova a
redacção do artigo, que limita o encargo das PME ao prever
apenas uma «adaptação razoável» para pessoas com deficiência,
a menos que este requisito crie dificuldades excepcionalmente
gravosas. O CES aprova o recurso aos conceitos de «razoável»
e «dificuldades excepcionalmente gravosas», que limitam o
impacto nas pequenas empresas.
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alı́nea f) do artigo 5.o poder ser interpretada como legitimando
uma discriminação em larga escala em razão da idade que
invoque o mercado de trabalho. Por outro lado, a mensagem
comum das alı́neas a) a f) é que se podem justificar objectiva e
razoavelmente diferenças de tratamento determinadas por um
objectivo legı́timo e se forem apropriadas e necessárias para
atingi-lo. Na legislação nacional dos Estados-Membros há
também muitos exemplos de legislação e de convenções
colectivas de protecção que tomam a idade como base. Com
estas premissas, o Comité pode aceitar o teor da alı́nea f) do
artigo 5.o. Em última instância, caberá aos tribunais a avaliação
das considerações gerais respeitantes à justificação razoável.

5.6. Acção positiva

O Comité aprova esta formulação. Todavia, gostaria de
assinalar que, à luz da jurisprudência actual sobre discriminação em razão do sexo, uma interpretação das medidas de
acção positiva poderia conduzir a incertezas jurı́dicas no
atinente a algumas razões de não discriminação (religião e
orientação sexual) abrangidas pela directiva.

5.7. Artigo 7.o — Requisitos mı́nimos
5.3. Artigo 3.o — Âmbito de aplicação
O Comité apoia as disposições do artigo 3.o da directiva.

5.4. Artigo 4.o — Qualificações profissionais genuı́nas
O Comité apoia a natureza limitada da derrogação às disposições relativas à discriminação no respeitante às qualificações
profissionais genuı́nas. Esta derrogação deverá ser objecto de
uma avaliação periódica por parte dos Estados-Membros e
organismos independentes que justifique a sua manutenção ou
cessação.

5.5. Artigo 5.o — Justificação das diferenças de tratamento em
razão da idade
O Comité constata o carácter não exaustivo da lista das
diferenças de tratamento não consideradas discriminação
directa desde que sejam objectiva e razoavelmente justificadas
por um objectivo legı́timo bem como apropriadas e necessárias
para atingir esse objectivo. Preocupa o Comité o facto de a

(1) O’Flynn versus Adjudication Officer, acórdão C-237/94 de 23 de
Maio de 1996.

O Comité aprova a introdução desta cláusula de não retrocesso
por ser esta provisão necessária para garantir normas comuns
no domı́nio do emprego nos 15 Estados-Membros, em consequência da aplicação da directiva.

5.8. Artigo 8.o — Defesa dos direitos

O Comité entende que o n.o 2 do artigo 8.o quer dizer que
uma organização pertinente da defesa dos direitos humanos e
de promoção da igualdade poderá recorrer a procedimento
judicial em nome de um queixoso só com a aprovação deste.
Todavia, uma organização pertinente deveria poder recorrer a
juı́zo, com mandato, em nome de um grupo de pessoas se tal
estiver previsto nas legislações dos Estados-Membros.

Dever-se-iam prever procedimentos adequados de conciliação
capazes de resolver situações de dificuldade entre indivı́duos/parceiros sociais. Estes procedimentos de conciliação não
deveriam ser obrigatórios nem prejudicar o direito de um
queixoso a recorrer a juı́zo.
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5.9. Artigo 9.o — Ónus da prova

5.14. Artigo 14.o — Sanções

O Comité apoia sem reservas a formulação do ónus da prova
a aplicar na área de discriminação racial. O parecer do
CES sobre o ónus da prova (1) apoiou esta abordagem na
generalidade. Deve-se tornar claro que a proposta advoga uma
transferência do ónus da prova e não uma inversão, o que é
conforme com a Directiva 97/80/CE relativa ao ónus da prova
nos casos de discriminação em razão do sexo (poderá ter
efeitos económicos, em particular, para as PME, ver ponto
2.10).

O Comité aprova a proposta de que as sanções sejam efectivas,
proporcionadas e dissuasivas.

5.10. Artigo 10.o — Vitimização

6. Programa de acção comunitário de combate à discriminação 2001-2006

O Comité apoia a inclusão da protecção contra a vitimização.
Deve-se tornar bem claro que esta protecção será igualmente
aplicável a toda e qualquer pessoa que sofra um prejuı́zo em
razão do seu envolvimento, ou presunção do seu envolvimento, numa queixa ou na prestação de auxı́lio a uma queixa
que alegue discriminação em razão da raça, se a alegação não
for falsa e for feita de boa fé.

5.11. Artigo 11.o — Divulgação da informação
Além da exigência de divulgação da informação sobre as
disposições da directiva, deverá prever-se formação, em particular das autoridades públicas e de todas as instituições e
organizações envolvidas. A formação é importante para a
divulgação da informação, em particular nos paı́ses não
familiarizados com o combate à discriminação racial. Dever-se-á impor uma exigência semelhante aos Estados-Membros
no sentido de publicarem informação sobre a prevenção da
discriminação e de identificarem e divulgarem as melhores
práticas neste domı́nio.

5.12. Artigo 12.o — Diálogo social
O Comité acolhe com agrado o reforço futuro do diálogo
social. Os parceiros sociais têm de desempenhar um papel
fundamental e podem dar um valioso contributo através do
acompanhamento dos procedimentos e das práticas. Esta
competência não significa «controlo» mas sim acompanhamento, devendo-se frisar a diferença entre estes conceitos. (Em
algumas versões linguı́sticas foi utilizada a palavra «controlo»
na respectiva lı́ngua.) O Comité acolhe com igual satisfação a
recomendação de que os parceiros sociais dêem execução à
directiva nas Convenções colectivas demonstrando desse modo
a compatibilidade entre direitos colectivos e individuais.

5.15. Artigo 15.o — Execução e relatório
O Comité aprova o disposto.

6.1.
O objectivo do programa de acção consiste em promover medidas de combate à discriminação através do apoio à
cooperação transnacional entre um certo número de actores
sobre uma série de temas-chave.
6.2.
O Comité apoia inteiramente a proposta de um
programa de acção. Os três principais objectivos e as acções
inerentes, designadamente, análise da extensão e natureza da
discriminação, reforço da capacidade dos intervenientes na
luta contra a discriminação e a divulgação de valores e práticas
subjacentes àquela luta, proporcionam um programa bem
equilibrado com o máximo de possibilidades de intercâmbio e
cooperação.
6.3.
O programa de acção pressupõe que serão tidas em
conta as experiências de pessoas sujeitas à discriminação
nos processos de planificação, execução e seguimento das
actividades do programa de acção. O Comité, todavia, manifesta a sua preocupação pela ausência de referência ao modo
de ter em conta as experiências das vı́timas. O Comité entende,
que estas experiências devem servir de ponto de partida.
6.4.
O programa pretende apoiar projectos transnacionais.
Em termos práticos, isso implica a exclusão de uma série de
organizações por não disporem de recursos humanos ou
financeiros, nem da necessária infra-estrutura para participar
em tais projectos. Uma vez que estas organizações oferecem a
vantagem de possuı́rem um profundo conhecimento prático
das questões e que estão bem colocadas para veicular os
pontos de vista das vı́timas de discriminação, o programa de
acção deveria prever os meios adequados para a sua inclusão.
6.5.
O Comité aprova o largo campo de aplicação do
programa de acção e o facto de que abrangerá não só o
emprego e o mercado de trabalho, mas igualmente os domı́nios
de acesso aos bens e serviços.

5.13. Artigo 13.o — Cumprimento
O Comité aprova este artigo.
(1) Parecer do CES sobre a Directiva relativa ao ónus da prova, JO
C 133 de 28.4.1997 op. cit.

6.6.
O Comité considera que o programa de acção deve dar
maior ênfase à discriminação em razão da idade, uma vez que
a directiva relativa ao emprego identifica aquela forma de
discriminação e especifica circunstâncias em que poderá ser
justificada e, deste modo, legalmente permissı́vel. Assim, o
programa de acção deveria dar ênfase particular à investigação
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da viabilidade de medidas e iniciativas no domı́nio da discriminação em razão da idade. O programa de acção poderia prever
meios de testar a vontade polı́tica dos Estados-Membros
relativamente a esta matéria e de explorar o potencial para
uma legislação eficaz e possı́vel de cumprir respeitante à
discriminação em razão da idade.
6.7.
A Comissão propõe-se apresentar um relatório final de
avaliação da execução do programa até 31 de Dezembro de
2005. O Comité sugere que seria igualmente apropriado
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apresentar um relatório intercalar, uma vez que se trata de
uma nova área de acção e que os objectivos e campos de acção
poderão necessitar de um ajustamento durante o perı́odo de
vigência do programa.
6.8.
O Comité considera que a prevenção da discriminação
e a promoção da igualdade de oportunidades constituem
importantes elementos da estratégia global para escorar as
directivas anti-discriminação. Para isso, a Comissão deveria
ponderar a possibilidade de uma grande campanha mediática
e publicitária como parte do programa de acção.

Bruxelas, 25 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social
As seguintes propostas de alteração, que obtiveram mais de um quarto dos votos expressos, foram rejeitadas durante
o debate.

Ponto 4.2
Alterar como segue o último perı́odo do 1.o parágrafo:
«…um tratamento menos favorável do que aquele de que é ou seria objecto outra pessoa numa situação comparável.»
Justificação
A discriminação directa ocorre quando duas ou mais pessoas não são objecto de igual tratamento em situações
comparáveis. A diferença de tratamento pode exprimir-se de dois modos: ou por uma comparação directa com o
tratamento dispensado a outra pessoa ou quando uma pessoa é tratada de forma menos favorável do que outra seria.
A proposta da Comissão permite a comparação nas duas situações e não apenas em uma. A alteração visa uma
formulação mais completa.
Resultado da votação
Votos a favor: 41, votos contra: 47, abstenções: 8.

Ponto 4.8
Aditar ao último perı́odo como segue:
«... (poderá ter efeitos económicos para as empresas e, em particular, para as PME, ver ponto 2.10).»
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Justificação
Torna-se evidente que uma mudança do ónus da prova conduzirá a um pesado encargo e a custos adicionais para as
empresas, em particular para as PME, uma vez que os empregadores terão de arquivar documentos relativos a cada
decisão sobre gestão de recursos humanos a fim de poderem ter elementos de prova em caso de recurso a
procedimentos judiciais.
Resultado da votação
Votos a favor: 54, votos contra: 63, abstenções: 3.

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera pela décima nona vez a Directiva 76/769/CEE do Conselho respeitante à
limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas
(corantes azóicos)»
(2000/C 204/18)
Em 10 de Abril de 2000, a Comissão decidiu, nos termos do artigo 95.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
A Secção do Mercado Interno, Produção e Consumo, incumbida da preparação dos correspondentes
trabalhos, emitiu parecer em 5 de Abril de 2000. Foi relatora A. Williams.
Na 373.a reunião plenária (sessão de 25 de Maio de 2000), o Comité Económico e Social adoptou o
seguinte parecer por 73 votos a favor e 1 abstenção.
1. Introdução

1.1.
Esta proposta da Comissão respeitante à colocação no
mercado e à utilização de alguns produtos perigosos diz
respeito à saúde e segurança dos consumidores e dos trabalhadores. Visa essencialmente proteger a saúde humana através
da proibição da utilização de corantes azóicos perigosos, de
forma que os artigos têxteis e de couro tingidos com tais
substâncias deixem de ser colocados no mercado. Alguns
destes produtos, como os brinquedos, o vestuário e o calçado,
podem afectar os consumidores mais vulneráveis, particularmente as mulheres grávidas e as crianças pequenas.

premente de uma acção comum coordenada com vista à
elaboração de legislação da UE que assegure a harmonização e
seja aplicável também aos paı́ses candidatos.
1.4.
A proposta deve igualmente ser encarada no contexto
das exigências da Organização Mundial do Comércio, pelo que
toda e qualquer limitação à utilização de corantes azóicos deve
fundamentar-se em riscos para os consumidores perfeitamente
identificados.

2. Historial

1.3.
A proposta salienta ainda a importância da harmonização no Mercado Interno. Dado que alguns Estados-Membros
já impuseram restrições à comercialização e à utilização de
determinados corantes azóicos cancerı́genos, há necessidade

2.1.
Os corantes azóicos (tinturas (2) e pigmentos) são as
matérias corantes orgânicas mais comummente utilizadas.
Todos contêm, pelo menos, um grupo azóico. Este grupo
azóico pode libertar no organismo, por clivagem redutora, a
correspondente amina aromática. Assim, a proposta não visa
restringir a utilização de todos os corantes azóicos, mas tão-só
dos corantes azóicos solúveis que, por decomposição ou
clivagem redutora, podem libertar uma das 21 aminas enunciadas, que são cancerı́genas. A directiva não diz respeito à
maioria dos pigmentos azóicos, dado serem praticamente
insolúveis e, portanto, não susceptı́veis de clivagem em
condições normais.

(1) 76/769/CEE — JO L 262 de 27.9.1976, p. 201.

(2) Nota da tradução: No documento da Comissão em lı́ngua
portuguesa não é feita a distinção entre o que, em lı́ngua inglesa,
se designa por «azodyes» e «azocolourants».

1.2.
A proposta altera também a actual directiva relativa
às substâncias perigosas (1) no que concerne à segurança,
completando o respectivo texto com anexos técnicos.
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2.2.
Os corantes azóicos dão uma coloração excelente a
todos os tipos de artigos, incluindo algumas luvas, sacos,
pastas, estofos para cadeiras, calçado e pulseiras de relógio
feitas de couro, vestuário, roupa de cama, chapéus, brinquedos
e até mesmo elementos postiços para o cabelo fabricados com
têxteis.

2.3.
A partir do momento em que se tornaram evidentes
os perigos de certos corantes azóicos, estes foram sendo
substituı́dos, em larga medida, por outros corantes (inclusivamente por outros corantes azóicos), se bem que tais alternativas
sejam amiúde mais dispendiosas. Esta substituição, largamente
praticada na UE, é-o muito menos nalguns outros paı́ses.

2.4.
Dada a existência de legislação nacional que proı́be
determinados corantes azóicos em alguns Estados-Membros, a
Comissão já empreendeu uma acção positiva. Com efeito,
iniciou estudos sobre avaliação de riscos, análise de custosbenefı́cios e efeitos que a proibição exerceria nos paı́ses
fornecedores. Além disso, o Comité Cientı́fico da Toxicidade,
da Ecotoxicidade e do Ambiente (CCTEA) emitiu parecer em
Janeiro de 1999, concluindo que a utilização de determinados
corantes azóicos constitui motivo de preocupação. Em Março
de 1999, o Grupo de Trabalho relativo às Limitações à
Comercialização e à Utilização de Substâncias e Preparações
Perigosas deu parecer favorável à proposta da Comissão no
sentido de se proibirem os corantes azóicos perigosos. O
Grupo propôs ainda métodos de ensaio para demonstração da
observância dos requisitos legais.

3.4.
Para o Comité, é também motivo de preocupação a
utilização e produção destes corantes azóicos potencialmente
perigosos em paı́ses nos quais as normas de segurança não são
necessariamente tão elevadas como na UE. No primeiro caso,
a preocupação diz respeito à protecção, formação e educação
dos trabalhadores e, no segundo caso, à importação para a UE
de produtos de consumo ainda fabricados com utilização de
corantes perigosos. No Extremo Oriente e em África, por
exemplo, os corantes azóicos podem ser utilizados e produzidos a nı́vel local, sem controlos, sem estatı́sticas de produção
e sem comunicação oficial dos tipos de corantes utilizados.
3.5.
O Comité reclama, pois, o controlo rigoroso, o acompanhamento eficaz e a recolha aleatória de amostras no
primeiro ponto de entrada tanto dos produtos em questão
como dos próprios corantes importados de todo e qualquer
paı́s terceiro.
3.5.1. O Comité insta também com a Comissão para pedir
aos Estados-Membros que proponham à OMC e à OIT a
proibição da produção futura de corantes azóicos perigosos.

4. Observações na especialidade

4.1. Âmbito da proposta
4.1.1.

3. Observações na generalidade: ponto de vista do
Comité

3.1.
A Directiva 76/769/CEE relativa a algumas substâncias
perigosas já foi alterada inúmeras vezes, o que a torna de difı́cil
utilização. A Comissão deveria, pois, reformular e actualizar
urgentemente toda a directiva de base.

3.2.
O Comité apoia a proposta da Comissão. Reconhece
que a mesma coloca a ênfase na protecção da saúde humana,
o que diz respeito tanto aos consumidores como aos trabalhadores. É muito possı́vel, porém, que sejam os trabalhadores
que mais riscos correm no processo de transformação de
produtos que contêm os corantes azóicos potencialmente
perigosos, já que a eles estão expostos durante mais tempo,
com mais frequência e, possivelmente, em concentrações mais
elevadas. O Comité recomenda, por conseguinte, a adopção de
medidas especı́ficas ao nı́vel da empresa.

3.3.
O Comité chama a atenção para a necessidade de os
órgãos de gestão manterem registos dos trabalhadores que
possam ter sido já afectados por corantes azóicos perigosos ou
que possam vir a sê-lo, tendo presente o nexo causal directo.
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Importa defini-lo mais claramente.

4.1.2. No segundo parágrafo do n.o 2 da exposição de
motivos, afirma-se claramente que «apenas os corantes azóicos
solúveis ... representam um risco para a saúde humana ... os
corantes azóicos englobam os que são solúveis, mais uma
pequena fracção de pigmentos azóicos igualmente solúveis.
Dado que não foram ainda objecto de avaliações de riscos,
estes pigmentos tampouco são contemplados por disposições
especı́ficas na presente directiva ...».
4.1.3. Na presente proposta não ressalta claramente a
distinção entre tinturas (1) azóicas («azodyes») solúveis e pigmentos azóicos não solúveis. Por consequência, importa alterar
o texto para clarificar este ponto.

4.2. Artigo 2.o
4.2.1. Este artigo fixa duas datas alternativas para adopção
pelos Estados-Membros. Ambas são irrealistas porque excessivamente próximas, tendo em conta os processos legislativos
nacionais e da UE. A aplicação deveria ter lugar dois anos a
contar da data de entrada em vigor da directiva.

(1) Nota da tradução: No documento da Comissão em lı́ngua
portuguesa não é feita a distinção entre o que, em lı́ngua inglesa,
se designa por «azodyes» e «azocolourants».

C 204/92

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

4.3. Anexo
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4.4. Apêndice B: Métodos de análise

4.3.1. Na versão em lı́ngua inglesa, a segunda coluna do
primeiro quadro começa correctamente por «Azodyes». Em
muitas outras versões linguı́sticas, perdeu-se a distinção entre
tinturas (1) azóicas («azodyes») e corantes azóicos («azocolourants»). A Comissão deverá, portanto, assegurar que todas as
versões linguı́sticas reflictam a intenção da directiva.
(1) Nota da tradução: No documento da Comissão em lı́ngua
portuguesa não é feita a distinção entre o que, em lı́ngua inglesa,
se designa por «azodyes» e «azocolourants».

4.4.1. Os métodos de análise constantes do Anexo são
copiados de um só Estado-Membro. Surgiram alguns problemas com a reprodutibilidade destes métodos. Foram, pois,
avaliados no âmbito do programa MTI (Medições, Ensaios
e Infra-estruturas) do 4.o programa-quadro de investigação,
estando a ser acordados métodos aperfeiçoados. Os métodos
referidos na proposta deveriam, portanto, ser substituı́dos por
métodos da UE logo que estes se encontrem disponı́veis.

Bruxelas, 25 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Iniciativa para definir condições-quadro
reguladoras do emprego de trabalhadoras e trabalhadores agrı́colas migrantes originários de
paı́ses terceiros» (Parecer de iniciativa)
(2000/C 204/19)
Em 21 de Outubro de 1999, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do n.o 3 do artigo 23.o do
seu Regimento, elaborar parecer sobre o tema: «Iniciativa para definir condições-quadro reguladoras do
emprego de trabalhadoras e trabalhadores agrı́colas migrantes originários de paı́ses terceiros».
A secção de Agricultura, Desenvolvimento Rural, de Ambiente, encarregada de preparar os correspondentes trabalhos, adoptou o parecer em 10 de Maio de 2000, sendo relator H.-J. Wilms.
Na 373.a reunião plenária de 24 e 25 de Maio de 2000 (sessão de 24 de Maio) o Comité Económico e
Social adoptou por 65 votos a favor e 1 abstenção o parecer seguinte.
1. Introdução — Razões do parecer
1.1.
Há em vários sectores económicos da União Europeia
trabalhadores que pertencem ao grupo das trabalhadoras e
dos trabalhadores migrantes (2). Esta situação diz, sobretudo,
respeito à agricultura, uma vez que neste sector, mais que em
qualquer outro, os trabalhadores migrantes constituem um
grupo laboral com grande influência na sua estrutura.
1.2.
O Comité Económico e Social dirige-se com este
parecer de iniciativa ao Conselho, ao Parlamento, à Comissão
e aos parceiros sociais para chamar a atenção para este
importante grupo de trabalhadores agrı́colas migrantes que
(2) Sempre que se fala no texto de trabalhadores, também se quer
dizer obviamente as trabalhadoras. Por conseguinte, indicaremos
daqui em diante, por uma questão de concisão, apenas trabalhadores.

beneficiam apenas de uma protecção social muito restrita. De
facto, o Comité constata que, ao contrário do que acontece
com a migração de artesãos cuja tradição vem já de tempos
ancestrais e é aceite como algo natural, a sociedade criou em
relação aos trabalhadores agrı́colas migrantes um tabu que só
poderá ser desfeito por medidas que já deviam ter sido
adoptadas há muito. No entanto, mesmo depois da emissão
pelo Comité, em Abril de 1991, de um parecer de iniciativa
sobre o assunto, fazendo propostas detalhadas para melhorar
a situação, o estatuto dos trabalhadores agrı́colas migrantes
não melhorou.
1.3.
Os trabalhadores agrı́colas migrantes prestam grandes
e indispensáveis serviços à agricultura da União Europeia.
Justamente neste momento em que diversos Estados-Membros
se debatem com o problema de falta de mão-de-obra especializada, é praticamente impossı́vel passar sem esses trabalhadores. O passado recente, sobretudo a consolidação do mercado
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interno, o alargamento da União, o desaparecimento das
fronteiras ideológicas na Europa Central e Oriental e os fluxos
migratórios desencadeados por guerras civis e a pobreza na
região do Mediterrâneo, contribuiu, todavia, para alterar
consideravelmente a posição dos trabalhadores agrı́colas
migrantes. Esta mudança reflecte-se na organização do trabalho das explorações agrı́colas e teve enormes repercussões
nos mercados de trabalho locais e nacionais.

1.4.
A elevada taxa de desemprego nos vários Estados-Membros deu à polı́tica do emprego um lugar especial na
União Europeia. A polı́tica comunitária é orientada para a
redução do desemprego. Ora, a agricultura, tanto como sector
autónomo como pela sua posição entre os diversos domı́nios
situados a montante e a jusante e o seu papel no ordenamento
do território, reveste grande importância para o mercado de
trabalho visto que poderia ajudar a combater eficazmente o
desemprego.

1.5.
Nos próximos tempos, a agricultura da União Europeia
irá passar por grandes e novas transformações. O previsto
alargamento aos paı́ses da Europa Central e Oriental — ao
contrário dos alargamentos anteriores — terá por consequência o aumento considerável do número de trabalhadores
agrı́colas migrantes, sobretudo, nos Estados-Membros do Norte
e do Centro da Europa. Nos Estados-Membros do Sul da
Europa também se farão sentir grandes mudanças. Mas
há outros factores com influência nesta situação, como os
movimentos de refugiados dos conflitos do Sudoeste da
Europa e os fluxos migratórios provenientes sobretudo do
Norte de África. Por este motivo, deveria ser mais clara a
diferença jurı́dica entre os trabalhadores de paı́ses terceiros e
os oriundos dos futuros novos Estados-Membros.

1.6.
Para a preservação da paz social, a promoção do
crescimento económico e a diminuição da taxa de desemprego,
o Conselho, o Parlamento e a Comissão, bem como os
parceiros sociais, terão de concentrar-se nos problemas focados
neste parecer de iniciativa e procurar encontrar soluções
adequadas. Este parecer dará pistas suficientes para o efeito. O
objectivo de todas as soluções deveria ser romper com o tabu
social e polı́tico instalado e garantir às pessoas que trabalham
na agricultura a protecção a que têm direito.
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2.2.
Nos paı́ses candidatos à adesão, é muito elevada a
percentagem da população activa a trabalhar na agricultura
(p.ex. cerca de 25 % na Polónia e de 10 % na Hungria). Com a
adaptação do sector agrı́cola, haverá provavelmente um
número reduzido de novos empregos gerados pelas restruturações, mas a maioria dos empregos existentes desaparecerá
dentro de curto espaço de tempo. Constata-se, porém, actualmente um fenómeno oposto a esta tendência, por exemplo, na
Polónia e na Bulgária onde aumenta a mão-de-obra empregue
na agricultura, o qual se deve, em parte, às restruturações das
actividades industriais e comerciais anteriores, mas é sobretudo
expressão de extrema pobreza.
2.3.
É justamente para escapar à difı́cil situação económica
dos seus paı́ses de origem, que homens e mulheres vindos de
diversos paı́ses do Norte de África emigram para os Estados-Membros do Sul da Europa. Como apenas foi estabelecida
com os paı́ses de origem regulamentação jurı́dica em matéria
de livre circulação, não é nem será aplicável a este grupo — ao
contrário do que sucede com os cidadãos dos paı́ses candidatos
à adesão — o direito comunitário de livre circulação.
2.4.
Os serviços da Comissão não dispõem de recursos
suficientes para fazer face a este problema pan-europeu. Assim,
apesar dos pedidos do Comité, a Direcção-Geral de Agricultura
não se considera com competência para tratar deste problema
do sector agrı́cola. Também na Direcção-Geral de Assuntos
Sociais não existem meios financeiros suficientes para o efeito.

3. O emprego de trabalhadores migrantes na agricultura
da União Europeia
3.1.
Com a especialização crescente, as explorações agrı́colas precisam de mão-de-obra adicional, precisamente nos
perı́odos de maior actividade, por exemplo, na época das
colheitas, e contratam tradicionalmente trabalhadores sazonais. Enquanto que, antigamente, recorriam essencialmente à
mão-de-obra local, empregam hoje em dia cada vez mais mão-de-obra vinda de fora.
3.2.
Os motivos que levam as empresas a contratar trabalhadores migrantes — geralmente sazonais — são múltiplos:
— Em virtude da evolução demográfica ocasionada pela
transformação das estruturas agrárias, é insuficiente o
número de trabalhadores locais ou nacionais,

2. Urgência do parecer

2.1.
Nos Estados-Membros, o número de trabalhadores
migrantes cresce visivelmente e já ultrapassou, em certos casos,
o número de trabalhadores agrı́colas autóctones. Há mesmo
sı́tios onde estes são relegados em favor dos trabalhadores
migrantes. Enquanto os trabalhadores migrantes dos Estados
da Europa Central provêm quase exclusivamente dos futuros
novos Estados-Membros, os trabalhadores migrantes dos Estados do Sul da Europa são oriundos, sobretudo, do Norte de
África e cada vez mais também do Sudoeste da Europa e da
Ásia.

— Os desempregados locais disponı́veis não correspondem
às exigências das empresas, por falta de motivação, qualificação e mobilidade.
— Em consequência do desnı́vel monetário e das vantagens
que daı́ resultam para o seu poder de compra, os trabalhadores de paı́ses terceiros oferecem os seus serviços a um
preço muito mais vantajoso.
— Parte destes trabalhadores tem emprego no seu paı́s de
origem, mas considera o trabalho migrante como uma
fonte de receitas complementar e aceitam trabalhar por
salários baixos ou inferiores aos convencionados.
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— É muito mais fácil para as empresas lidar com trabalhadores
migrantes devido ao carácter temporário das suas actividades.
— A mão-de-obra migrante permite poupar uma parte das
contribuições sociais suplementares (por exemplo, regalias
estabelecidas por acordos colectivos de trabalho).
3.3.
Por outro lado, os desempregados mostram pouco
interesse pelo trabalho sazonal porque
— se vêem confrontados com exigências de horário de
trabalho, condições climatéricas e, em parte, com esforço
fı́sico a que não estão habituados;
— a remuneração é, normalmente, muito baixa e dificilmente
conseguem uma inserção duradoura no mercado de trabalho;
— correm o risco de, por uma remuneração mais baixa,
verem os seus subsı́dios de desemprego reduzidos proporcionalmente.
3.4.
As situações problemáticas surgem, em primeira linha,
com a imigração proveniente de paı́ses terceiros. Como têm
necessidade de recrutar mão-de-obra adicional, as empresas
vão buscar trabalhadores sobretudo à Europa Central e Oriental, enquanto no Sul da Europa se recorre a mão-de-obra
proveniente da Europa Central, mas sobretudo do Norte de
África, do Magrebe e cada vez mais da Ásia.
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Ucrânia e Roménia, representa uma percentagem superior à
que imigrou pelas vias legais. Esta ocupa, em parte, postos de
trabalho que pertenciam aos trabalhadores nacionais que, por
sua vez, são forçados a deslocar-se para a União Europeia como
trabalhadores migrantes (o chamado corredor migratório).
4.5.
Na elaboração deste parecer, ficou claro que, não
obstante trabalhos anteriores, também do Comité (1), continuam a ser insuficientes os dados disponı́veis sobre o trabalhado migrante agrı́cola, tanto do ponto de vista quantitativo
como qualitativo. Com efeito, os vários Estados-Membros
limitam-se a fazer estimativas. Não existem praticamente
avaliações diferenciadas e não se efectua uma compilação à
escala comunitária.
4.6.
Já existem numerosos acordos ao nı́vel bilateral e interestatal sobre o intercâmbio de trabalhadores migrantes. Só na
Polónia, há cerca de trinta acordos, declarações governamentais e protocolos com dez Estados (membros e não membros
da UE), que regulam a contratação recı́proca de mão-de-obra,
inclusive de estagiárias e estagiários.
4.7.
Nas explorações agrı́colas da UE, os trabalhadores
migrantes são contratados, geralmente, para actividades auxiliares ou de fácil aprendizagem, cujo nı́vel é, frequentemente,
inferior às suas qualificações. Os seus paı́ses ficam, assim,
privados de mão-de-obra qualificada.

3.5.
Observa-se, por um lado, que as mudanças verificadas
na organização do trabalho das empresas, por exemplo,
em virtude da sucessão de contratos de trabalho migrante
(contratos em cadeia), podem causar situações que levam à
destruição de postos de trabalho existentes, destinados em
princı́pio a trabalhadores autóctones, e ao seu preenchimento
por trabalhadores migrantes. Conclui-se, por outro lado, que
o emprego de trabalhadores migrantes pode fazer prevalecer
postos de trabalho condenados a desaparecer.

4.8.
O trabalho migrante tem, contudo, igualmente vantagens para os paı́ses de origem, uma vez que contribui para
o desanuviamento temporário do mercado laboral e os
trabalhadores voltam para casa com divisas, aumentando,
desse modo, os seus rendimentos e o seu poder de compra. A
experiência profissional acumulada pode ser, em certos casos,
aproveitada como uma espécie de transferência de know-how.

4. Trabalho migrante na Europa

4.9.
A duração da estada legal na UE como trabalhador
migrante varia de paı́s para paı́s e pode ir de três meses até um
ano.

4.1.
O trabalho migrante na Europa é encarado de cada vez
mais ângulos. É mediante a concessão de licenças de trabalho,
cujo número varia consoante o paı́s de acolhimento, que os
vários Estados-Membros regulam a entrada dos trabalhadores
migrantes. Os parceiros sociais são associados de diversas
maneiras ao processo de contingentação em função do paı́s.
4.2.
Mas os contingentes atribuı́dos não satisfazem a procura de mão-de-obra, pelo que, a par dos trabalhadores
migrantes legais, a agricultura recorre também aos serviços
dos trabalhadores não registados (ilegais).
4.3.
Os trabalhadores migrantes legais ficam juridicamente
ao abrigo das normas salariais, laborais e sociais em vigor no
paı́s de acolhimento.
4.4.
Os paı́ses candidatos à adesão, dada a situação do seu
mercado de trabalho, admitem menos trabalhadores migrantes.
Segundo informações dos parceiros sociais dos PECO, a mão-de-obra ilegal vinda dos seus vizinhos do Leste, sobretudo

4.10. Com a integração na UE dos paı́ses candidatos, o
emprego no sector agrı́cola sofrerá uma transformação radical.
É de esperar que os empregos não agrı́colas não cheguem para
absorver a mão-de-obra agrı́cola «libertada» nos diversos paı́ses
candidatos em consequência da adesão. Receia-se que uma
mudança radical na estrutura agrı́cola — semelhante à ocorrida
nos novos estados federados da República Federal da Alemanha, de 1990 até à data — provoque o desemprego em
massa nas zonas rurais desses paı́ses. Neste contexto, o
trabalho migrante poderá desanuviar o mercado laboral do
paı́s de origem. Este efeito é consideravelmente reforçado
quando inserido em estratégias de polı́tica laboral globais.
Além disso, os mercados laborais transfronteiriços existentes
ao nı́vel regional serão ampliados e aprofundados.

(1) JO C 355 de 21.11.1997, p. 51.
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4.11. Uma faceta extremamente desumana, socialmente
perigosa e economicamente desestabilizadora do trabalho
migrante é a mão-de-obra ilegal. O Comité está ciente do
alcance e da importância deste facto. Embora não existam,
naturalmente, dados exactos, o Comité assinala que a ilegalidade é um problema candente do trabalho migrante agrı́cola.

5. Conclusões — Necessidade de regulamentação

5.1. As condições-quadro
5.1.1. As negociações com os paı́ses candidatos à adesão
da Europa Central e Oriental deverão ter em conta a evolução
individual de cada um deles. A situação concreta do desenvolvimento económico e social é crucial para fazer avançar e
influenciar as negociações de adesão entre cada um desses
paı́ses e a União Europeia, tanto na sua vertente temporal
como jurı́dica. São aqui essenciais acções de apoio estrutural
para melhorar as infra-estruturas e promover a criação de
postos de trabalho. O desenvolvimento do espaço rural
necessita de um apoio mais consistente.
Em princı́pio, o Comité é favorável a regimes transitórios
adequados — e mesmo regimes de excepção temporários
— que permitam articular as implicações inerentes à livre
circulação de trabalhadores. Os regimes transitórios ou de
excepção devem ter em linha de conta a evolução concreta de
cada um dos paı́ses candidatos. Estes regimes ficarão sem
efeito a partir do momento em que se tenha conseguido
alcançar aquilo que se pretendia.
5.1.2. Os múltiplos acordos bilaterais existentes sobre a
imigração, os contingentes, etc. evidenciam claramente a
necessidade de definir uma polı́tica europeia de migração
regulando devidamente a conduta a adoptar futuramente
em relação aos trabalhadores agrı́colas migrantes, sobretudo
quando se trata de verificar as ofertas de colocação prioritárias,
e de encetar negociações no Conselho com vista a agrupar
finalmente as várias regulamentações nacionais numa directiva
da UE.

5.2. A iniciativa
5.2.1. O Comité propõe a seguinte iniciativa destinada a
regulamentar futuramente o trabalho agrı́cola migrante.
5.2.2. Há anos que os parceiros sociais da agricultura
europeia se ocupam dos problemas do trabalho migrante.
Está-se a envidar, em vários nı́veis, esforços no sentido de
melhorar a situação económica e social dos trabalhadores
migrantes. O Comité seguirá com atenção e apoiará estes
esforços.
5.2.3. O Comité toma conhecimento da alusão dos parceiros sociais ao prosseguimento das suas diligências, no âmbito
do diálogo social sectorial, e à adopção de medidas baseadas
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nos artigos 138.o e 139.o do Tratado de Amesterdão. Aproveita
para solicitar à Comissão que lhes preste a assistência necessária e apoie a sua iniciativa.

5.3. O observatório
5.3.1. Para um debate com conhecimento de causa de
que sairão as conclusões e as iniciativas necessárias, os
intervenientes no processo necessitam de um sistema de
informação e de consulta exaustivo, tanto do ponto de
vista quantitativo como qualitativo. O seu fulcro seria um
observatório do trabalho agrı́cola migrante, criado pela Comissão com o apoio dos parceiros sociais.
5.3.2. Este observatório terá por missão inventariar e
avaliar, em cooperação com as instâncias competentes, os
fluxos migratórios e apresentar às instituições europeias e aos
demais participantes propostas para melhorar a situação dos
trabalhadores migrantes. Poderia desempenhar o papel de
centro de informação e de consulta para organizações patronais, sindicais, grupos de auto-ajuda, para a administração e os
representantes polı́ticos. Terá por base as iniciativas comunitárias existentes e contribuirá para a sua ligação em rede.
5.3.3. O Comité exorta a Comissão a apoiar a iniciativa dos
parceiros sociais e a disponibilizar meios financeiros para a
criação de um observatório de trabalho agrı́cola migrante na
Europa. Seria também oportuno que a Comissão persuadisse
os Estados-Membros a constituı́rem, ao nı́vel nacional ou
regional, com a participação dos parceiros sociais, redes que
funcionem como elementos operacionais para informação e
consulta.
5.3.4. Mediante tratamento electrónico dos dados, estas
informações ficariam ao alcance dos parceiros sociais, dos
administradores competentes, da Comissão, dos polı́ticos e de
todas os interessados. Aqui deveria haver uma ligação estreita
com os projectos da Comissão na matéria, por exemplo, ao
nı́vel das bases de dados.

5.4. A documentação
5.4.1. Os parceiros sociais do sector agrı́cola dos Estados-Membros e dos paı́ses candidatos à adesão começaram a
celebrar, ao nı́vel bilateral, acordos de cooperação mais estreita.
Deles faz parte integrante a melhoria da protecção dos
trabalhadores migrantes.
5.4.2. Para proteger os trabalhadores migrantes, é preciso
introduzir uma autorização de trabalho por escrito que o
trabalhador migrante deve trazer sempre consigo durante o
tempo em que presta serviço e tem a obrigação de apresentar
às instâncias competentes sempre que estas o solicitem. Dele
deverão constar, para além dos dados pessoais, dados sobre o
regime de segurança social e as suas qualificações. Esta
autorização de trabalho serve para identificar o estatuto
jurı́dico do trabalhador migrante. Deste modo, será possı́vel
detectar a não notificação de uma relação laboral e proteger
efectivamente cada trabalhador migrante dos efeitos de
situações ilegais. Essa autorização dá-lhe igualmente acesso à
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protecção sindical no paı́s de acolhimento e ao apoio de
instâncias tais como o serviço de emprego, as organizações
profissionais e os centros de formação. O Comité exorta a
Comissão a testar a introdução de um documento de autorização de trabalho mediante a realização experiências-piloto.
5.5. A regulação
5.5.1. A agricultura continuará, futuramente, a precisar de
mão-de-obra sazonal para poder funcionar. Faz-se, aliás,
sentir a necessidade de regular doravante as condições de
recrutamento de trabalhadores empregados no sector vindos
de fora da UE.
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5.7. A formação contı́nua
5.7.1. As acções de qualificação são de enorme importância
não só por possibilitarem a futura participação dos trabalhadores migrantes no mercado laboral da agricultura, mas também
por poderem ser uma boa base para a integração na actividade
agrı́cola dos trabalhadores com reduzido nı́vel de qualificações,
desempregados e outras pessoas em situação de desvantagem.
Urge, portanto, colocar à disposição dos serviços de emprego
dos Estados-Membros instrumentos que permitam às pessoas
interessadas tomar conhecimento destas experiências e aceder
às acções de qualificação.
5.8. O controlo

5.5.2. A livre circulação na União Europeia significa igualmente para os trabalhadores a liberdade de mudarem de local
de trabalho. Os trabalhadores oriundos de paı́ses terceiros,
uma vez portadores de uma autorização de trabalho recebida
num Estado-Membro da União Europeia, têm a possibilidade
de voltar a emigrar dentro das fronteiras da UE. Por conseguinte, a questão da autorização desta mão-de-obra interessa a
todos os Estados-Membros. O Comité convida a Comissão a
esclarecer as questões jurı́dicas relacionadas com o assunto e a
procurar encontrar com os Estados-Membros e os parceiros
sociais uma solução global europeia para a mão-de-obra
originária dos paı́ses terceiros.

5.8.1. Não basta um controlo mais severo para garantir o
respeito das normas jurı́dicas e dos acordos colectivos e
o combate à ilegalidade para protecção dos trabalhadores
migrantes. É preciso haver também instrumentos adequados
para a informação e a sensibilização dos trabalhadores, das
empresas e da opinião pública.

5.5.3. O Comité exorta também a Comissão a persuadir
os Estados-Membros a implicarem os parceiros sociais no
estabelecimento dos contingentes nacionais.

5.8.2. Em complemento deste trabalho de sensibilização,
deveria haver uma estreita cooperação entre os organismos de
investigação à escala europeia, face ao carácter transfronteiriço
das organizações ilegais de engajamento de mão-de-obra.
Solicita-se, por conseguinte, à Comissão que intervenha no
sentido da maior coordenação da investigação e da perseguição
do trabalho ilegal à escala europeia e da afectação dos meios
financeiros e humanos que isso exige.

5.6. A administração

5.9. A segurança social

5.6.1. Os serviços estatais, os empresários/as empresárias e
os trabalhadores migrantes encontram-se sujeitos a um
número incalculável de regras, leis e regulamentos. No processo de harmonização em curso dentro da UE, convém que
as diversas disposições sejam mais acessı́veis. O Comité
considera que é urgente simplificar e aumentar a transparência
das normas administrativas, sobretudo para os empresários/as
empresárias e os trabalhadores.

5.9.1. Os trabalhadores migrantes são imprescindı́veis para
a agricultura europeia e deveriam usufruir dos mesmos direitos
sociais e económicos de todos os outros trabalhadores. Sendo
essencial o seu contributo para o desenvolvimento do sector
primário, deveriam beneficiar igualmente das conquistas da
sociedade, das quais as mais importantes são o regime de
segurança social e os regimes complementares de reforma
praticados em alguns Estados-Membros. Há que pôr fim a toda
e qualquer discriminação dos trabalhadores migrantes.

5.6.2. Seria oportuno que a Comissão elaborasse um inventário dos acordos bilaterais existentes que dizem respeito a
questões dos trabalhadores migrantes celebrados entre os
Estados-Membros da União Europeia e os paı́ses candidatos. O
Comité espera que esse inventário permita tirar ilações para
desenvolver propostas e iniciativas tendentes a simplificar as
normas vigentes. Tanto os paı́ses de origem como os paı́ses de
acolhimento necessitam de normas europeias uniformes para
regular a situação dos trabalhadores migrantes.

5.9.2. O Comité insta a Comissão a analisar os regimes de
segurança social vigentes na agricultura e a estudar com os
parceiros sociais as possibilidades de cobertura da mão-de-obra migrante. É necessário garantir a incorporação na
segurança social dos direitos adquiridos pelos trabalhadores
migrantes no exercı́cio da sua actividade, assim como a
transferência dos direitos de pensão adquiridos nos respectivos
paı́ses de origem.

Bruxelas, 24 de Maio de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

