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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa à promoção da electricidade produzida a partir de
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C 367/1

II
(Actos preparatórios)

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera pela sétima vez a Directiva 76/768/CEE do Conselho, relativa à
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos produtos cosméticos»
(2000/C 367/01)
Em 26 de Maio de 2000, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 95.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção do Mercado Único, Produção e
Consumo, que emitiu parecer em 1 de Setembro de 2000, sendo relator P. Braghin.
Na 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000 (sessão de 20 de Setembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 87 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção o seguinte parecer.

Preâmbulo

1.

O objectivo principal da directiva de base (a Directiva
76/768/CEE) é a protecção da saúde dos consumidores, e,
fazendo um balanço da situação actual do mercado, pode
concluir-se com segurança que ela permitiu obter produtos
cosméticos de melhor qualidade. A Directiva 93/35/CE do
Conselho de 14 de Junho de 1993 (conhecida como «sexta
alteração» da Directiva 76/768/CEE) colocou-se, depois, como
finalidade adicional, e não menos prioritária, a redução do
sofrimento dos animais na experimentação cientı́fica — todavia necessária para segurança dos consumidores — através de
investigação de métodos alternativos validados. Porém, desde
que aquela directiva foi aprovada, apenas foram validados três
métodos alternativos, apesar do esforço investido.

1.1.
A VII proposta de alteração da Directiva 76/768/CEE
do Conselho coloca-se quatro objectivos:

Convirá realçar que a percentagem de animais utilizados é
muito reduzida em comparação com o total de experiências
feitas com animais para efeitos de segurança dos produtos (de
estimativas independentes e idóneas baseadas no número de
experiências feitas na União Europeia, depreende-se que só
0,3 % têm que ver com fins cosméticos), sendo ainda de
considerar que elas não prevêem o sacrifı́cio do animal nem a
sua sujeição a especial sofrimento. As espécies mais visadas
são as cobaias, ratos, porquinhos da ı́ndia, coelhos, peixes,
sempre excluindo os primatas.

Introdução

—

Introduzir de forma permanente e definitiva uma proibição de efectuar experiências de produtos cosméticos
acabados em animais no território da União Europeia.

—

Alterar a proibição de colocação no mercado de produtos
cosméticos que contenham ingredientes ou combinações
de ingredientes experimentados em animais, assim que
estejam disponı́veis métodos alternativos validados
(modificação da data actualmente em vigor para três anos
após transposição da directiva pelos Estados-Membros).

—

Tornar as actuais disposições legislativas compatı́veis
com a Organização Mundial do Comércio e aplicáveis
tanto do ponto de vista legal como prático.

—

Com o objectivo de melhorar a informação do consumidor e evitar que ele seja induzido em erro, regular a
reivindicação de que determinado produto cosmético e
respectivos ingredientes não tenham sido ensaiados em
animais.
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1.2.
A definição de produtos cosméticos da Directiva
93/35/CEE cobre uma gama de produtos não limitada aos
comummente designados como produtos de beleza. O
artigo 1.o reza exactamente assim: «Entende-se por produto
cosmético qualquer substância ou preparação destinada a ser
posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo
humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e
órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas
bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-las,
perfumá-las, modificar-lhes o aspecto e/ou corrigir os odores
corporais e/ou protegê-las ou mantê-las em bom estado.»

1.2.1. O anexo I à Directiva 76/768/CEE especifica as
tipologias de produtos a que se faz referência, que vão dos
sabonetes às preparações para banho, dos champôs aos
produtos para a barba, dos dentı́fricos aos desodorizantes, dos
bronzeadores aos cremes hidratantes e aos cremes nutritivos,
dos perfumes aos produtos de maquilhagem.

1.2.2. Sendo frequentemente utilizados todos os dias, ao
longo de toda a vida de um indivı́duo, tais produtos cosméticos
não devem ter efeitos nocivos, nem imediatos (por exemplo,
alérgicos) nem a longo prazo (por exemplo, cancerı́genos ou
teratogénicos). Para proteger a saúde humana, ao avaliar a
segurança de um produto cosmético, há-de avaliar-se a segurança do produto acabado e dos ingredientes utilizados na sua
composição, tendo em conta o perfil toxicológico geral do
ingrediente, a sua estrutura quı́mica e o nı́vel de exposição.

1.3.
A protecção dos consumidores não permite suprimir
os ensaios de segurança dos produtos; assim, constam da
directiva algumas listagens, em que figuram as substâncias
proibidas, as sujeitas a determinadas restrições e as admitidas.
As listagens são periodicamente adaptadas ao progresso
técnico, na sequência de parecer emitido pelo Comité Cientı́fico
dos Produtos Cosméticos Produtos Não Alimentares Destinados aos Consumidores (SCCNFP).

1.4.
Considerações de natureza ética inerentes ao respeito
pela vida, presentes na opinião pública e partilhadas pela
comunidade cientı́fica e por muitas instituições e autoridades
públicas, além de pelas próprias partes envolvidas, ditam a
redução do número de ensaios e animais tratados, assim como
da duração das experiências e da dor infligida aos animais e,
sempre e assim que possı́vel, a sua eliminação integral, desde
que fique, todavia, garantida a segurança dos consumidores.

1.5.
Para que as medidas possam ser efectivas e aplicáveis,
é necessário ter em conta as limitações resultantes do cumprimento das regras aplicáveis ao comércio internacional, nomeadamente as da Organização Mundial do Comércio (OMC),
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evitando que a proibição da colocação no mercado de produtos
cosméticos que contenham ingredientes experimentados em
animais a partir de 30 de Junho de 2000 configure uma forma
de discriminação considerada contrária às regras da OMC,
nomeadamente ao artigo III. 4 do GATT.

1.6.
A proposta de directiva propõe, portanto, proibir a
experimentação em animais no território dos Estados-Membros a partir da data em que estes transponham a directiva, no
caso dos produtos cosméticos acabados, e num prazo de três
anos a contar da data da transposição no caso dos ingredientes,
após publicação no JOCE de um método alternativo, validado
e acreditado pelo Centro Europeu de Validação de Métodos
alternativos (ECVAM) e aprovado como aplicável aos produtos
cosméticos pelo SCCNFP, e contanto que os métodos alternativos ofereçam «nı́vel equivalente de protecção do consumidor»
(n.o 1 alı́nea b) do artigo 4.o). Tal proibição de experimentação
não subentende a proibição de comercialização de produtos
cosméticos ensaiados em animais, a fim de evitar formas de
discriminação entre produtos de origem geográfica diferente,
que violem normas comerciais em vigor e o direito internacional.

1.7.
Para melhorar a informação do consumidor, a presente
proposta prevê igualmente a possibilidade de o fabricante ou
pessoa responsável pela colocação do produto no mercado
reivindicar o facto de não terem sido realizados (directa ou
indirectamente) ensaios do produto, do seu protótipo e dos
seus ingredientes em animais, seguindo orientações de que
constam indicações especı́ficas para garantir a aplicação de
critérios comuns para tal reivindicação, sua interpretação
unı́voca e, em especial, para evitar induzir o consumidor em
erro.

1.8.
Da proposta de directiva constam, por fim, intervenções de carácter formal para adaptar o nome do Comité
Cientı́fico dos Produtos Cosméticos Produtos Não Alimentares
Destinados aos Consumidores (SCCNFP) e do Comité Permanente dos Produtos Cosméticos, assim como procedimentos
deliberativos decorrentes da Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercı́cio
das competências de execução atribuı́das à Comissão.

2.

Observações na generalidade

2.1.
O Comité perfilha os objectivos e finalidades da
proposta de directiva, a qual, no âmbito do objectivo principal
de protecção da saúde pública, de que decorre a execução de
ensaios toxicológicos para avaliar a segurança dos produtos
cosméticos para a saúde humana, visa, paralelamente, suprimir
as experiências com animais, progressivamente e nos limites
do possı́vel, e esclarece as modalidades operacionais e os
prazos para dar execução à proibição de realizar tais experiências no território dos Estados-Membros.
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2.2.
A proposta de directiva esclarece adequadamente o
âmbito de aplicação da proibição no que diz respeito aos
ingredientes e combinações de ingredientes, ponto que dera
origem a interpretações e aplicações nem sempre homogéneas.
A proposta de directiva determina, ainda, os prazos para
aplicação da proibição, que fixa em 3 anos a contar da
transposição da directiva pelos Estados-Membros, eventualmente prorrogáveis por mais dois, caso ainda não se tenham
desenvolvido métodos alternativos com garantia cientı́fica de
nı́vel de protecção do consumidor equivalente.

2.2.1. O Comité está ciente da complexidade e dificuldade
de desenvolver, validar, normalizar e legislar em matéria
de métodos alternativos, conforme a própria proposta da
Comissão reconhece, ao relevar que, mau grado o esforço
investido desde a aprovação da Directiva 93/35/CEE (conhecida como «sexta alteração» da Directiva76/768/CEE), ainda só
foram validados três métodos alternativos e ao declarar menos
promissoras as perspectivas de investigação em matéria de
efeitos a longo prazo e de alguns efeitos agudos na pele e nos
olhos (dificuldade de normalização de algumas tipologias de
ensaios in vitro, como, por exemplo, os de sensibilidade cutânea
e de irritação ocular).

2.2.2. O Comité subscreve a oportunidade de colocar
objectivos certos para a redução progressiva e proibição final
de ensaios em animais, fazendo votos por que se envidem
todos os esforços para que as datas indicadas sejam respeitadas,
sem prejuı́zo da segurança do consumidor. O Comité propõe,
no entanto, que o prazo fixado seja prorrogado se não for
possı́vel obter os resultados esperados.
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2.5.
O Comité partilha a óptica inovadora que a legalização
ao nı́vel europeu configura enquanto instrumento suficiente
para dar andamento aos trâmites legislativos em matéria de
experimentação com métodos alternativos, colocando-se na
vanguarda da legalização de métodos alternativos consolidados, sem ter de passar pelo processo plurianual de aceitação
por todos os membros da OCDE.

2.6.
Bem assim subscreve e apoia o compromisso da
Comissão em intensificar as negociações na OCDE para
garantir na prática a aceitação ao nı́vel mundial de métodos
alternativos à experimentação animal e para obter o reconhecimento recı́proco de dados que demonstrem a segurança
dos produtos e ingredientes através de métodos alternativos
validados e normalizados (evitando, assim, a repetição de
estudos sobre modelos animais).

2.7.
Preocupam o Comité os custos supervenientes para a
indústria, mormente para as PME, por força da proibição das
experiências com animais, nomeadamente no ponto de vista
da competitividade global, caso os paı́ses terceiros não passem
a aplicar prontamente os mesmos métodos validados e aprovados na UE.
2.7.1. O Comité convida a Comissão a velar por que a nova
legislação europeia não crie distorções no mercado interno e
nos fluxos comerciais com outras regiões, que prejudiquem os
produtos europeus.

2.3.
O objectivo ético de executar o «princı́pio dos 3 Rs»
(substituir a utilização de animais — replacement — , reduzir o
número de animais — reduction — e aperfeiçoar as técnicas
— refinement) subentende, porém, um esforço acrescido de
investigação por parte do Centro Comum de Investigação, da
investigação privada e académica e, ainda, dos organismos
nacionais de investigação. O Comité convida a Comissão a
envidar todos os esforços possı́veis para reservar recursos
adequados, nomeadamente ao abrigo do V Programa-Quadro
de Investigação e para o ECVAM.

2.8.
A intervenção da Comissão, elaborando, de concerto
com os Estados-Membros, orientações para melhor e mais
completa informação do consumidor, é necessária para evitar
confusões, abusos e o risco de induzir o consumidor em erro.
A experiência indica que é comum o recurso a fórmulas de
reivindicação de «não ensaio» do produto cosmético acabado
em animais que nada especificam quanto aos respectivos
ingredientes, assim como a tendência para apresentar ingredientes como «naturais», como se dispensassem, per se, a
experimentação. O Comité reconhece a validade do trabalho
que a Comissão vem realizando nesta matéria e sugere que,
logo que disponı́veis, se apliquem normas e directrizes de
rotulagem para estes aspectos, independentemente, até, dos
trâmites legislativos da presente proposta de directiva, que
poderão prolongar-se excessivamente.

2.4.
O compromisso da Comissão em publicar de imediato
os métodos alternativos validados ao nı́vel comunitário (aprovados que sejam pelo ECVAM e obtido parecer favorável do
SCCNFP quanto à respectiva aplicabilidade ao sector dos
produtos cosméticos) para garantir a segurança dos ingredientes e combinações de ingredientes utilizados merece inteiro
apoio, desde que os referidos métodos sejam, no plano da
protecção do consumidor, susceptı́veis de resultados equivalentes aos da experimentação animal. Tais métodos seriam de
divulgar por todos os meios disponı́veis, devendo a indústria
aplicá-los tão prontamente quanto possı́vel.

2.9.
Conviria que do relatório anual sobre os progressos
realizados em matéria de desenvolvimento, validação e legitimação de métodos alternativos à experimentação animal (que
a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao
Conselho, por força do n.o 3 do artigo 4.o-A, até à entrada
em vigor da proibição constante da alı́nea b) do n.o 1 do artigo 4.o-A) constassem não apenas dados exactos sobre o
número e tipo de experiências com animais relacionadas
com produtos cosméticos, mas também uma informação em
matéria de reacções adversas encontradas (prevista, aliás, pela
Directiva 93/35/CEE, incompletamente aplicada pelos Estados-Membros) e de riscos para a saúde humana assinalados.
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2.10. Nem sempre a informação que os Estados-Membros
devem transmitir à Comissão no sector disciplinado pela
Directiva 76/768/CEE e suas sucessivas alterações, nomeadamente a sexta alteração, transformada em Directiva 93/35/CEE,
vem a ser tempestiva e exacta. O Comité convida a Comissão
a exercer maior vigilância nesta matéria e a elaborar um
quadro geral das disposições de direito interno entretanto
adoptadas pelos Estados-Membros e respectiva aplicação.
3.

Observações na especialidade

3.1.
A segurança dos consumidores devia ocupar o centro
das atenções, nomeadamente para certas faixas da população,
como, por exemplo, as crianças de menos de 3 anos de
idade, em relação às quais se recomenda avaliar a eventual
oportunidade de restrições mais amplas, por exemplo no que
diz respeito às fragrâncias, nas listas de ingredientes admitidos
para produtos destinados à primeira infância.
3.2.
A contı́nua progressão das doenças alérgicas e a
proliferação das alergias ligadas à poluição atmosférica e aos
alimentos sugerem que se amplie a gama de métodos a
utilizar além dos ensaios estritamente toxicológicos, estudando
eventuais efeitos cumulativos e indicando nos rótulos a
respectiva presença.
3.3.
O uso de substâncias aromáticas e perfumadas de
natureza muito complexa, não raro desconhecida ou coberta
pelo segredo industrial, é muito comum em toda a gama de
produtos cosméticos, tornando essa mesma complexidade
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estrutural impossı́vel especificar individualmente no rótulo os
ingredientes. Ora, seria oportuno que tais substâncias fossem
indicadas no rótulo, mediante denominação apropriada, pelo
menos sempre que estivesse provado o seu potencial alérgeno.
3.4.
Deveria ser proibido o uso de substâncias cancerı́genas,
mutagénicas ou tóxicas para o aparelho reprodutivo inscritas
na lista de substâncias perigosas constante da Directiva
67/548/CEE e mais geralmente, devia ser proibido o uso de
substâncias de comprovado e significativo efeito alérgeno,
dado o uso prolongado dado pelo consumidor aos produtos
cosméticos.
3.5.
Os produtores e fornecedores de ingredientes e produtos intermédios dos produtos cosméticos deviam fornecer aos
Estados-Membros e à Comissão informação sobre os estudos
de toxicidade já inscritos no dossier de segurança (Safety
Dossier) e na ficha de segurança de materiais (Material Safety
Data Sheet), para permitir, sendo o caso, intervir mais rápida e
eficazmente em protecção da saúde dos cidadãos.
3.6.
Para a rotulagem ser clara e, ao mesmo tempo,
completa, convém que dela conste também a data de expiração,
verificados os dados relativos à estabilidade do produto
acabado, a referir pelo produtor no dossier.
3.7.
Entre os métodos alternativos, não se mencionam
expressamente, no ponto o relatório, os baseados em culturas
celulares de origem animal ou humana, que deveriam ser
estudados para eventual utilização seja em estudos toxicológicos de curto prazo seja no estudo dos efeitos de longo prazo.

Bruxelas, 20 de Setembro 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 relativa à promoção da electricidade produzida a partir de fontes renováveis de
energia no mercado interno da electricidade»
(2000/C 367/02)
Em 26 de Junho 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.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Transportes, Energia, Infra-estruturas e Sociedade da Informação, que adoptou parecer em 8 de Setembro de 2000. Foi relatora
U. Sirkeinen.
Na 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000 (sessão de 20 de Setembro), 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 Económico e Social acompanha com grande
preocupação os progressos da UE e dos Estados-Membros no
cumprimento das obrigações decorrentes do Protocolo de
Quioto para combater as alterações climáticas globais. Tendo
em conta que a produção e a utilização de energia é uma das
maiores fontes de emissões de dióxido de carbono na UE e que
um maior uso de fontes de energia renováveis é uma forma de
limitar essas emissões, o Comité preza que a Comissão tenha
finalmente decidido apresentar, enquanto acção-chave nesta
matéria, um projecto de directiva sobre as fontes de energia
renováveis no mercado interno da electricidade.

1.2.
O Livro Branco «Energia para o futuro: fontes de
energia renováveis» (1) fixa um objectivo indicador de duplicar
a quota das energias renováveis de 6 % para 12 % do consumo
interno bruto de energia até 2010. Esta percentagem foi ainda
traduzida numa quota especı́fica do consumo de electricidade
produzida a partir de fontes de energia renováveis (electricidade-FER), agora actualizada em 22,1 %. O Livro Branco
apresentava também um Plano de Acção abrangente que
incluı́a entre as várias medidas a empreender a directiva sobre
electricidade-FER no mercado interno da electricidade. No seu
parecer o Comité apoiava na generalidade o âmbito e os
objectivos do Livro Branco, embora considerasse o objectivo
de 12 % muito ambicioso, tendo sublinhado a necessidade de
medidas de vulto para se atingir essa meta.

tivo de aumentar a electricidade-FER, ao mesmo tempo que
amplia a utilização eficiente dos recursos (2), as economias de
escala e cria uma base melhor para a I&D e a inovação. O
mercado interno da electricidade só terá um bom funcionamento se todos os intervenientes estiverem em igualdade
de condições nos diferentes Estados-Membros, ou seja, a
concorrência e o comércio intracomunitário não podem
sofrer distorções com medidas nacionais, como por exemplo
restrições, regimes de apoio, etc.
1.4.
Diversos Estados-Membros instauraram regimes para
aumentar a quota da electricidade-FER no seu consumo
nacional de electricidade. O apoio financeiro público sob
diversas formas é frequentemente considerável. Isto é justificado pela necessidade de compensar o apoio público concedido às fontes de energia tradicionais, em alguns casos
directamente sob a forma de subsı́dios, mas sempre sem
internalizar a totalidade dos custos externos nos preços.
1.5.
O problema a resolver de forma equilibrada é, em
sı́ntese, o seguinte: Como se pode acelerar a produção da
electricidade-FER e aumentar a sua quota no mercado e, ao
mesmo tempo, assegurar um funcionamento adequado do
mercado interno da electricidade, sem aumentar indevidamente os custos para o Estado e para os consumidores.

2.

A proposta da Comissão

1.3.
O Conselho Europeu de Lisboa, em Março de 2000,
decidiu acelerar o desenvolvimento do mercado interno da
electricidade, estabelecido pela directiva de 1996. O bom
funcionamento do mercado interno apoia, em parte, o objec-

2.1.
O objectivo principal da proposta de directiva é criar
um quadro que permita o aumento significativo, a médio
prazo, da electricidade produzida a partir de fontes de energia
renováveis (electricidade-FER) na UE. A promoção das fontes
de energia renováveis é uma alta prioridade comunitária por
razões de segurança e diversificação do abastecimento de
energia, por razões de protecção ambiental e ainda por razões
de coesão económica e social.

(1) Comunicação da Comissão sobre «Energia para o futuro: fontes
de energia renováveis — Livro Branco para uma Estratégia e um
Plano de Acção comunitários», COM(97) 599 final, 26.11.1997;
Parecer do CES: JO C 214 de 10.7.1998, p. 56.

(2) COM(1998) 246 final; Parecer do Comité Económico e Social
sobre a «Comunicação da Comissão sobre a eficiência energética
na Comunidade Europeia — Para uma estratégia de utilização
racional da energia», JO C 407 de 28.12.1998.

C 367/6

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

2.2.
Por forma a atingir os objectivos da directiva, exigir-se-á, portanto, aos Estados-Membros que fixem e alcancem
metas nacionais para o consumo interno futuro da electricidade-FER, metas essas que devem ser coerentes com o
Livro Branco sobre fontes de energia renováveis e com os
compromissos nacionais para reduzir as emissões de gases
com efeito de estufa, à luz das obrigações assumidas em
Quioto. A Comissão apresenta valores indicativos para as
metas nacionais no anexo I da proposta de directiva.
2.3.
A directiva obriga a Comissão a controlar a aplicação
dos regimes de apoio aos produtores de electricidade produzida
a partir tanto de fontes de energia renováveis como de fontes
convencionais nos Estados-Membros, num prazo de cinco
anos após a entrada em vigor da presente directiva, e a
apresentar um relatório sobre a experiência adquirida com a
aplicação e a coexistência de diferentes regimes de apoio nos
Estados-Membros.
2.4.
A proposta de directiva prevê ainda um número
de medidas de acompanhamento destinadas a criar bases
equitativas e a facilitar a penetração da electricidade-FER no
mercado interno da electricidade, nomeadamente em relação a
procedimentos administrativos e a aspectos do sistema de
rede.
2.5.
A directiva propõe que todos os Estados-Membros
tomem as medidas necessárias para assegurar a evolução dos
nı́veis de consumo da electricidade-FER em consonância com
os objectivos ambientais e energéticos acima mencionados. Os
Estados-Membros serão, assim, obrigados a:
—

—

estabelecer e atingir todos os anos metas nacionais para
o consumo interno futuro de electricidade-FER, em
termos de kWh consumido ou de percentagem de
consumo de electricidade, para os próximos 10 anos.
Estas metas devem ser compatı́veis com os objectivos
definidos no Livro Branco sobre fontes de energia renováveis;
publicar, anualmente, os seus objectivos internos e as
medidas tomadas e a tomar, a nı́vel nacional, para
alcançar estes objectivos.

2.6.
Em consequência, a directiva contém uma disposição
nos termos da qual os Estados-Membros tomarão as medidas
necessárias para assegurar que os operadores de redes de
transporte e os operadores de redes de distribuição nos seus
territórios concedem acesso prioritário ao transporte e à
distribuição de electricidade produzida a partir de fontes de
energia renováveis.
3.

Observações na generalidade

3.1.
A base jurı́dica da proposta de directiva é o artigo 95.o
do Tratado CE, que se refere ao mercado interno. O Comité
concorda com esta base já que o objectivo da directiva em
apreço é assegurar possibilidades de aumentar a quota de
electricidade-FER num mercado interno da electricidade em
bom funcionamento. Contudo, o Comité entende que o
artigo 95.o não chega para impor metas obrigatórias aos
Estados-Membros.
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3.2.
As fontes de energia renováveis têm um papel importante a desempenhar na luta contra as alterações climáticas.
Este papel é, contudo, apenas parcial e relativamente pequeno
quando comparado com o desafio global de atingir os
objectivos estipulados em Quioto. As fontes de energia
renováveis são uma alta prioridade comunitária tanto por
razões de segurança e diversidade do abastecimento de energia
como por razões de coesão económica e social. Além disso, as
FER podem ser aplicadas na produção de calor e na produção
combinada de calor e electricidade, o que em determinadas
circunstâncias pode ser mais eficiente e viável, no plano
económico, do que a produção de electricidade. Para enquadrar
de forma realista estas propostas de acção, a Comissão deveria
desenvolver uma visão global e a longo prazo da energia.

3.3.
Conviria ter em mente que a proposta de directiva em
apreço constitui apenas uma das várias iniciativas da UE para
reforçar as FER, sendo a que se refere à relação entre a
electricidade-FER e o mercado interno da electricidade. Há
inúmeras acções diferentes em fase de aplicação ou de
preparação, como as mencionadas no Livro Branco.

3.4.
A Comissão deveria considerar que o facto de sensibilizar os consumidores (indústria, empresas e cidadãos) para a
utilização de fontes de energia alternativas é também um meio
de promover a electricidade renovável. Conviria mesmo que a
procura natural da electricidade-FER fosse um objectivo primário, o que revelaria uma situação de mercado salutar.

4.

Objectivos do consumo de electricidade produzida a
partir de fontes de energia renováveis

4.1.
O Comité reitera a necessidade de uma acção empenhada para utilização plena do potencial da electricidade-FER.
As quotas das fontes de energia renováveis no conjunto da
energia dos Estados-Membros são, no entanto, de momento,
diferentes e a utilização de cada tipo de energia varia consideravelmente devido a diferenças na geografia, no clima e na
economia. O mesmo se aplica no atinente ao potencial de
desenvolvimento do uso das FER.

4.2.
Cada Estado-Membro comprometeu-se a atingir metas
nacionais no âmbito da divisão do ónus da UE referente ao
Protocolo de Quioto. Cabe aos governos planear e aplicar os
seus programas individuais por forma a cumprir as metas de
Quioto. O papel dos diferentes sectores da economia, das
diferentes medidas no âmbito de cada sector e dos instrumentos utilizados irá variar de Estado para Estado. Neste tipo de
abordagem, é difı́cil incorporar metas sectoriais obrigatórias a
nı́vel comunitário, bem como a sua transposição para metas
nacionais. Poder-se-ia mesmo argumentar que aquelas estão
em claro conflito com a subsidiariedade, no que respeita
ao cumprimento dos objectivos da partilha de encargos
decorrentes do Protocolo de Quioto, bem como ao direito de
decisão dos Estados-Membros sobre o próprio conjunto de
fontes de energia.
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4.3.
Podem surgir situações em que um Estado-Membro
alcança as metas de Quioto, mas não cumpre os nı́veis de
electricidade-FER impostos pela directiva. Nesta perspectiva, o
Comité considera que a Comissão deve especificar de forma
mais clara como é que as metas do Protocolo de Quioto, por
um lado, e os objectivos sectoriais da electricidade-FER, por
outro, interagem. A existência de dois conjuntos paralelos de
metas pode reduzir a clareza dos objectivos que os Estados-Membros têm de cumprir.

5.2.
Ao reforçar a utilização da electricidade-FER deve-se
também ter em atenção os limites do potencial uso de várias
formas desta electricidade. A biomassa tem limitações devido
à utilização dos solos e ao uso com fins alternativos. A energia
hı́drica depende das chuvas. A energia solar e eólica tem de ser
contrabalançada por outra produção, adequada para regulação.
No caso da biomassa, em particular, convém não perturbar
artificialmente importantes equilı́brios naturais e económicos.

4.4.
A Comissão refere-se à utilização de um processo de
modelação altamente sofisticado como base para estipular
as metas indicativas nacionais para cada Estado-Membro.
Contudo, após estudo mais aprofundado dos valores nacionais,
permanece pouco claro que critérios foram utilizados para
cada paı́s. Em consequência, é difı́cil debater a «equidade» desta
partilha de encargos, como tal.

5.3.
O argumento de que todos os custos externos devem
ser internalizados nos preços da energia, criando assim condições equitativas para as FER, é importante e pertinente. O
problema reside, porém, no facto de, até ao momento, não
existir qualquer método cientı́fico e globalmente aceite para o
fazer. Os esforços nesta área são vitais e devem ser prosseguidos. Entretanto, e provavelmente por um longo espaço de
tempo, é necessário apoiar as fontes de energia renováveis.
Isto seria aceitável, em geral, desde que o valor absoluto deste
tipo de apoio não fosse desproporcionado quando comparado
com o custo total da energia.

4.5.
A Comissão não propõe directamente metas nacionais
obrigatórias para a electricidade-FER, mas a abordagem proposta parece, na realidade, conduzir a isso. O Comité considera
que se deve reavaliar este ponto da proposta. Ademais, a figura
jurı́dica de uma «meta indicativa» é pouco clara, devendo ser
clarificada, incluindo a questão de possı́veis sanções em casos
de incumprimento.

4.6.
O Comité concorda com a proposta de obrigar, por
um lado, os Estados-Membros a publicar objectivos e medidas
e a informar sobre os progressos e, por outro lado, a Comissão
a apresentar um relatório de avaliação anual. Contudo, na
opinião do Comité, os relatórios nacionais deveriam basear-se
nas obrigações decorrentes de Quioto e nas medidas para
as cumprir na globalidade, não tratando separadamente a
electricidade-FER. A avaliação da Comissão deveria ter por
base a mesma abordagem — saber se o Estado-Membro está a
actuar no sentido de cumprir a sua obrigação global e se o
papel da electricidade-FER está a ser tratado de forma viável
nesse contexto.

5.

Mecanismos de apoio

5.1.
As fontes de energia renováveis podem e devem
contribuir para o desenvolvimento sustentável. Porém, toda a
produção e utilização de energia tem um impacto sobre o
ambiente. Os diferentes tipos de FER repercutem-se de forma
e nı́veis consideravelmente diferentes no ambiente. Por forma
a alcançar os melhores efeitos para a sustentabilidade é,
portanto, necessário definir um equilı́brio ambiental ou ecológico especı́fico para cada tecnologia FER. Esta avaliação
ambiental deveria também ter especialmente em conta os
efeitos indirectos sobre as alterações climáticas. Com base
nestes balanços, pode-se então dar apoio prioritário às tecnologias FER que tenham um equilı́brio ecológico particularmente
positivo e um potencial correspondente para substituir a
energia fóssil.

5.4.
O CES considerou no seu parecer sobre o documento
de trabalho da Comissão que seria necessária uma criação
proactiva de um mercado único através da acção da Comissão.
Para tal, os regimes de apoio directo devem respeitar um
número de requisitos básicos, de modo a garantir que os
diferentes regimes são suficientemente compatı́veis, permitindo um comércio eficiente e, logo, a concorrência. Adiar até
2005 a definição de um quadro harmonizado para o apoio à
electricidade-FER, tal como preconizado pela Comissão, é
assim motivo de alguma preocupação para o Comité.

5.5.
Sem incentivos, a quota das FER pode permanecer
estável ou até mesmo declinar. Os Estados-Membros já têm
vários regimes para aumentar a electricidade-FER, mas para
actuar em consonância com os objectivos do Livro Branco e
da proposta de directiva têm de reforçar grandemente a sua
actuação. Quando, em 2005, a quota de electricidade-FER
aumentar consideravelmente, tal como previsto, existirá um
claro risco de um efeito de distorção sobre o mercado.

5.5.1. Já desde há décadas que se fazem investimentos no
sector da energia. É, portanto, essencial dar aos intervenientes
do mercado da electricidade segurança quanto às condições de
funcionamento, pelo menos a médio prazo.

5.5.2. Do mesmo modo, após definirem e operarem os
seus regimes por largos anos, os Estados-Membros estarão
certamente relutantes em mudar, especialmente, porque
quando se altera um apoio e, portanto, um quadro de
funcionamento, surge normalmente o problema de investimentos irrecuperáveis.
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5.5.3. O CES apoia naturalmente a Comissão quando esta
faz notar que as regras sobre os auxı́lios estatais também se
aplicam a esta área. No entanto, tal como a própria Comissão
refere, mesmo sujeitos a estas regras os sistemas nacionais
podem oferecer condições diferentes. Isto poderá levar a
distorções no mercado quando os produtores de fontes de
energia renováveis tentarem beneficiar dos sistemas nacionais
que oferecem as melhores condições e, deste modo, promover
possivelmente a concorrência.

5.9.
O Comité tem conhecimento de que estão, presentemente, em fase de preparação na Comissão novas orientações
comunitárias sobre os auxı́lios concedidos pelos Estados, mas
não tem havido qualquer transparência sobre o seu processo
de elaboração ou conteúdo. É de importância crucial que estas
orientações sejam redigidas em consonância com a proposta
de directiva.

6.
5.6.
A Comissão refere correctamente que ainda não há
suficiente experiência para decidir sobre um regime de apoio
comum, a nı́vel comunitário. Na ausência de uma abordagem
e de um regime comuns, o Comité considera, porém, que
haveria que definir o mais brevemente possı́vel alguns princı́pios. Na opinião do Comité, uma possibilidade seria estipular
um tecto para o apoio nacional. Poder-se-ia fixar a nı́vel
comunitário um valor máximo de apoio para cada tecnologia,
por exemplo como um valor relativo relacionado com os
preços no mercado ou como euros por kWh, tendo em
conta a verdadeira qualidade ambiental, a eficiência e a
disponibilidade da energia produzida por cada tecnologia.
Afinal de contas, é o apoio absoluto dado ou a assistência
equivalente dada através de outras formas que influenciam a
concorrência.

5.7.
O Comité concorda com os princı́pios fixados no
artigo 4.o da proposta de directiva que deveriam, em todo o
caso, ser aplicados aos regimes de apoio. Está particularmente
satisfeito por constatar que a Comissão adoptou a sua proposta, apresentada no parecer sobre o documento de trabalho,
no sentido de se ter em conta as caracterı́sticas das diferentes
tecnologias FER.

5.8.
O Comité propõe ainda que se tenham em conta os
seguintes princı́pios:
—

o encargo financeiro dos fundos públicos e, em especial,
o encargo dos custos do utilizador de energia deve ser
suportável, proporcional e distribuı́do de forma justa;
as compensações deveriam diminuir ao longo do tempo
para ter em conta as evoluções técnicas e económicas;
nenhuma tecnologia deve ser apoiada de forma contı́nua,
a longo prazo;

—

os regimes devem ser concebidos, sempre que possı́vel,
de forma a deixar a decisão final ao mercado;

—

todos os regimes de apoio devem ser totalmente transparentes;

—

nenhum regime de apoio deve oferecer um rendimento a
um produtor sem o risco de mercado normal em que
todos os produtores têm de incorrer.

Garantia de origem

6.1.
O Comité concorda, em geral, com a proposta da
Comissão para que os Estados-Membros instituam sistemas de
certificação de origem da electricidade-FER. As medidas para
garantir a precisão e a segurança desses sistemas são de
importância vital. O Comité gostaria ainda de realçar dois
pontos.
6.1.1. No funcionamento de um mercado interno da electricidade existirão limitações sobre até que ponto se pode seguir
a pista de uma determinada unidade de electricidade vendida
de um produtor a um utilizador final. Provavelmente, algumas
classificações, isto é diferentes marcas de electricidade, serão
comercializadas por troca, mas, por razões práticas, tem de
existir um número limitado de marcas. Isto significa que a
certificação de todas as fontes ou formas de produção não terá
qualquer significado prático no mercado e, em consequência,
não deveria ser exigida.
6.1.2. Para facilitar o reconhecimento mútuo dos certificados, bem como um eventual comércio futuro no mercado
interno, afigura-se essencial que os sistemas de certificação nos
Estados-Membros sejam, desde o inı́cio, compatı́veis. Cabe
à Comissão assegurar a compatibilidade dos sistemas de
certificação nacionais.

7.
7.1.

8.
—
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Procedimentos administrativos e de planeamento
O Comité concorda com a proposta sobre este ponto.

Ligação à rede

8.1.
Dadas as caracterı́sticas particulares da electricidade-FER e dos seus produtores habituais, esta parte da proposta é
de importância primordial. Acresce que os papéis dos operadores dos sistemas e das redes nos vários Estados-Membros são
diferentes em termos legais e operacionais. Afigura-se ao
Comité que esta parte da proposta de directiva necessita de
maior clarificação, dando particular atenção ao papel dos
operadores. O Comité vê a necessidade de se clarificarem, pelo
menos, três pontos.
8.1.1. A proposta deveria ter em conta a existência de
diferentes sistemas de distribuição (distribuição centralizada
versus distribuição baseada no mercado). Alguns destes sistemas
podem, na prática, tornar o acesso prioritário impossı́vel ou
desnecessário.
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8.1.2. Um acesso prioritário sem restrições pode causar
problemas graves, em particular nos sistemas isolados, caso a
percentagem de electricidade-FER na produção total de energia
seja elevada e a capacidade de produção de energia de
segurança não seja suficiente.
8.1.3. O n.o 2 do artigo 7.o não dá indicações precisas
quanto ao modo como se devem dividir e suportar os custos e
benefı́cios gerados por instalações de energia renovável. É
importante que os custos da ligação à rede sejam distribuı́dos
de forma equitativa pelas partes envolvidas.
8.1.4. O n.o 5 do artigo 7.o refere-se a «medição bidireccional». Este conceito não é claro e deveria ter sido explicitado
pela Comissão.

9.

Definições

9.1.
O Comité considera correcto, tal como declarado no
seu parecer sobre o documento de trabalho, que a directiva
não dê uma definição de fontes de energia renováveis como
tais, mas que as definições do artigo 2.o sejam apenas para
efeitos da directiva em apreço.

9.2.
O Comité questiona-se, porém, sobre as razões que
levaram a uma definição da biomassa, em particular, diferente
da existente no Livro Branco, sem que haja qualquer explicação
para tal. Isto tem de ser clarificado. Convém incluir, em
particular, na definição os resı́duos orgânicos provenientes do
sector da madeira e os combustı́veis reciclados separadamente.
É óbvio que os objectivos principais são evitar e reduzir os
resı́duos, bem como reciclá-los, mas quando isto não é possı́vel
dever-se-ia permitir a produção de energia em vez da deposição
em aterros ou uso equivalente. O potencial carácter prejudicial
da incineração de determinados tipos de resı́duos foi reduzido
com a recente directiva sobre a incineração de resı́duos,
não havendo, portanto, quaisquer argumentos ambientais ou
sanitários contra o alargamento da definição da proposta de
directiva tal como aqui proposto.

9.3.
No n.o 2 do artigo 2.o a abordagem para as centrais
hı́bridas é ambı́gua. A expressão «em especial para fins de
segurança» não deve acarretar qualquer tipo de restrição.

9.4.
O Comité concorda, em geral, com a abordagem para
as grandes centrais hidroeléctricas da proposta de directiva.
Uma vez que, em princı́pio, as grandes centrais hidroeléctricas
são competitivas, não há motivos para beneficiarem de
sistemas de apoio. Porém, a questão coloca-se de saber como
lidar com estas grandes centrais caso venham, excepcionalmente, a necessitar de medidas de apoio. Isto poderia vir a
acontecer, por exemplo, quando centrais já existentes são
renovadas e simultaneamente melhoradas.
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10. Disposições finais
10.1. Tendo em conta que a abordagem da proposta de
directiva identifica requisitos para acção comunitária, mas
deixa de fora assuntos fundamentais que serão decididos
apenas daqui a alguns anos, é necessário um amplo sistema de
informação, revisão e avaliação. Naturalmente, é fundamental,
não só neste como em todos os outros casos, que os Estados-Membros cumpram na integridade com a directiva. Uma vez
que os objectivos desta directiva são considerados como parte
de uma prioridade mais ampla da União, há também que
estabelecer um sistema de acompanhamento neste contexto.
O Comité remete nesta matéria para o ponto 4.6 supra.

11. Impacto económico e social
11.1. É inevitável que o aumento da utilização da electricidade-FER tenha um impacto positivo nas empresas do sector
em questão. É particularmente importante manter e reforçar a
posição de lı́deres neste sector que as empresas da UE detêm,
o que cria novos empregos. O impacto em zonas periféricas e,
em especial, em ilhas pode ser considerável.
11.2. A liberalização do sector da energia originou algumas
perdas de emprego. A criação e a durabilidade dos empregos
no sector das energias renováveis é, por razões naturais, difı́cil
de predizer. Dado que os novos empregos exigirão novos
conhecimentos especı́ficos, há que dar séria atenção à existência de suficiente formação e reconversão dos conhecimentos.
No tocante ao impacto global sobre o emprego, a Comissão
refere-se a um relatório que é muito positivo quanto a estas
consequências. Na opinião do Comité, esta importante questão
deveria, contudo, ter sido tratada de forma mais aprofundada
com base em dados confirmados e fiáveis.
11.3. A Comissão afirma que a sua proposta terá repercussões muito limitadas sobre os fundos da UE. É, contudo,
surpreendente que a Comissão não se refira de modo algum
aos custos para os Estados-Membros e/ou consumidores. É
óbvio que mesmo custos muito elevados podem ser compensados por benefı́cios a longo prazo. No entanto, uma vez que a
proposta de directiva, na sua forma actual, fixa objectivos
muito ambiciosos e deixa a liberdade de escolha aos Estados-Membros para apoiarem o desenvolvimento, os custos podem
vir a ser muito elevados e também distribuı́dos de maneira
desigual. A Comissão deveria ter tratado desta questão de
forma adequada.

12. Sı́ntese
O Comité
—

concorda com a base jurı́dica da proposta de directiva,
mas considera que o artigo 95.o do Tratado não serve de
base para a imposição de metas obrigatórias aos Estados-Membros;
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—

regista um papel significativo, mas ainda parcial, para
a electricidade-FER no desafio global de alcançar os
compromissos decorrentes de Quioto e insta com a
Comissão para que desenvolva uma visão a longo prazo
da energia;

—

realça a necessidade de uma acção empenhada para utilização plena do potencial da electricidade-FER e concorda
com a obrigação de os Estados-Membros publicarem
objectivos e medidas para este fim, mas considera que a
imposição de metas praticamente obrigatórias poderia
estar em conflito com a subsidiariedade aplicada às acções
para cumprimento dos objectivos de Quioto;

—

nota uma clara necessidade de incentivos para aumentar
a utilização da electricidade-FER, mas, por forma a
evitar distorções do mercado e custos inaceitavelmente
elevados, propõe a definição, com a maior brevidade
possı́vel, de alguns princı́pios para o apoio, por exemplo
sob a forma de tectos para o apoio nacional (efectivo),
tendo em conta a verdadeira qualidade ambiental, a
eficiência e a disponibilidade da energia produzida por
cada uma das tecnologias FER;
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—

concorda com a proposta sobre sistemas de certificação
da origem da electricidade-FER e faz notar que estes
deveriam ser concebidos de forma a adaptarem-se a um
mercado da electricidade aberto, devendo a Comissão
assegurar a compatibilidade dos sistemas nacionais;

—

observa que a parte da proposta de directiva sobre a
ligação à rede constitui o cerne da mesma e salienta que
há vários pontos que requerem clarificação;

—

concorda com a abordagem da proposta sobre a hidroelectricidade, mas não concorda com as alterações nas
definições da directiva em relação às do Livro Branco
anterior, em particular no que concerne aos resı́duos de
biomassa das indústrias do sector da madeira;

—

corrobora o impacto económico positivo da proposta
sobre o sector empresarial em questão, mas considera
muito insatisfatória a análise sobre os efeitos no emprego
e as repercussões económicas nos Estados e consumidores.

Bruxelas, 20 de Setembro 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 que altera a Directiva 95/53/CE do Conselho que fixa os princı́pios relativos à
organização dos controlos oficiais no domı́nio da alimentação animal e a Directiva 1999/29/CE
do Conselho relativa às substâncias e produtos indesejáveis nos alimentos para animais»
(2000/C 367/03)
Em 27 de Abril de 2000, o Conselho, nos termos do artigo 152.o do Tratado que institui a Comunidade
Europeia, decidiu consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
A secção de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente, incumbida de preparar os correspondentes
trabalhos, emitiu parecer em 26 de Julho de 2000 (relator: L. E. Nielsen).
Na 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000 (sessão de 20 de Setembro), o Comité
Económico e Social adoptou, por 101 votos e 3 abstenções, o parecer seguinte.
1.

Antecedentes

1.1.
A Directiva 95/53/CE, que fixa os princı́pios relativos à
organização dos controlos oficiais no domı́nio da alimentação
animal (1), tem por principal objectivo harmonizar os controlos
oficiais efectuados pelas autoridades competentes dos Estados-Membros. A directiva é aplicável desde 1 de Maio de 1998 e
contém disposições de base respeitantes à realização dos
controlos, à cooperação entre os Estados-Membros, à adopção
de medidas de salvaguarda quando forem detectadas infracções
e ao estabelecimento de programas anuais de controlo a nı́vel
nacional. Prevê igualmente o envio à Comissão (com inı́cio em
Abril de 2000) de relatórios relevantes e o requisito de que a
Comissão apresente anualmente (com inı́cio em Outubro de
2000) um relatório global e uma proposta de recomendação
relativa a um programa coordenado de controlos da Comunidade.

1.2.
Em 1998, na sequência da detecção de dioxina em
polpa de citrinos importada para a UE, a Comissão apresentou
uma proposta de alteração da Directiva (2), que permite a
realização pela Comissão de controlos no local, tanto nos
Estados-Membros como em paı́ses terceiros, e lhe dá a
possibilidade de, uma vez confrontada com um risco grave,
adoptar medidas de salvaguarda relativamente aos produtos
originários de paı́ses terceiros. A Comissão poderá igualmente
exigir dos Estados-Membros que conduzam programas especı́ficos de controlo como suporte do programa anual e geral de
controlo.

1.3.
A proposta em apreço, que faz parte do programa
delineado na sequência da crise da dioxina de Maio de 1999,
pretende dar à legislação um carácter mais severo, tornando
possı́vel a vigilância da contaminação e a adopção de programas especı́ficos de controlo. À luz da experiência adquirida,
foram estabelecidas condições especiais de aprovação ou
registo de estabelecimentos ou operadores que manuseiem
produtos relativamente aos quais sejam detectados riscos.

(1) JO L 265 de 8.11.1995, p.17.
(2) COM(1998) 602 final in JO C 346 de 14.11.1998.

1.4.
Mais concretamente, a proposta articula-se em torno
dos seguintes pontos:
—

Os Estados-Membros devem elaborar planos de emergência para fazer face a situações de emergência no sector da
alimentação animal, na eventualidade de detecção de
riscos sérios para a saúde pública, a sanidade animal ou o
ambiente de produtos destinados a serem utilizados na
alimentação animal. A Comissão aprova estes planos cuja
eficácia será verificada regularmente através de simulações
cegas.

—

Sempre que surja um problema susceptı́vel de constituir
um risco grave para a saúde pública, a sanidade animal
ou o ambiente, a Comissão suspenderá imediatamente
(ou estabelecerá condições especiais) a colocação em
circulação dos produtos em causa na Comunidade e as
exportações para paı́ses terceiros. Qualquer Estado-Membro pode, num prazo de trinta dias, submeter a
decisão da Comissão à apreciação do Conselho que,
deliberando por maioria qualificada, pode adoptar uma
decisão diferente no prazo de 30 dias. Um Estado-Membro pode adoptar medidas de protecção temporárias adequadas quando o seu apelo à Comissão para agir
em conformidade não tiver obtido qualquer resultado.
Neste caso, o assunto é submetido à apreciação do Comité
Permanente dos Alimentos para Animais, num prazo de
dez dias úteis, com vista à extensão, alteração ou revogação das medidas de protecção temporárias nacionais.

—

A descontaminação, a transformação subsequente ou a
destruição não deverão ter efeitos prejudiciais para a
saúde pública, a sanidade animal ou o ambiente. Quando
a contaminação se tenha propagado à cadeia alimentar, é
preciso localizar os lotes relevantes e tomar as medidas
necessárias para evitar quaisquer danos. Deve-se, além
disso, informar a Comissão do sucedido para que divulgue
esta informação aos outros Estados-Membros.

—

O intercâmbio de informações deve ser regido pelo
procedimento aplicável a riscos relacionados com os
alimentos para animais, inspirado na troca rápida de
informações pelo sistema estabelecido para a segurança
geral dos produtos (3). Na pendência da revisão da direc-

(3) Directiva 92/59/CEE relativa à segurança geral dos produtos in
JO L 228 de 11.8.1992.
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tiva e na adopção de medidas previstas no Livro Branco
da Comissão sobre a Segurança dos Alimentos, o sistema
de informação previsto na presente directiva para as
emergências relacionadas com os alimentos para animais
pode funcionar nos termos do actual sistema rápido de
alerta.
—

As acções empreendidas ficarão registadas no relatório
anual a apresentar à Comissão.

—

Quando a frequência de uma certa contaminação aumentar, o Estado-Membro deverá elaborar um relatório
intercalar, sendo o assunto discutido no Comité Permanente dos Alimentos para Animais para se tomar as
medidas adequadas.

2.

Observações na generalidade

2.1.
A proposta deve ser vista no contexto do Livro Branco
sobre Segurança Alimentar da Comissão (1). O Livro Branco
enuncia os princı́pios fundamentais da segurança dos alimentos e dá um panorama do conjunto das propostas a apresentar
no futuro próximo com vista a uma acção coordenada ao
longo de toda a cadeia alimentar, «da exploração agrı́cola até à
mesa». Abrange várias propostas sobre alimentos para animais,
uma das quais diz respeito ao assunto deste parecer.
2.2.
Conforme referiu em pareceres anteriores (2), o Comité
apoia a estratégia do Livro Branco para as futuras medidas de
controlo, incluindo a inter-relação entre as autoridades de
controlo da UE e as nacionais, agora tangı́vel nesta proposta.
2.3.
Como foi realçado pelo Comité, os futuros controlos
devem ter por principal objectivo impor a auto-regulação
obrigatória e reconhecida nos estabelecimentos capazes de
detectar as fontes de contaminação com maior rapidez e
eficiência que as autoridades nacionais. Há, portanto, que dar
ênfase especial ao princı́pio de HACCP(*), em conjugação
com a aprovação ou a certificação de auto-regulação pelos
respectivos estabelecimentos, bem como às garantias de qualidade e ao registo de dados relativos a lotes individuais, de
molde a ser possı́vel detectar as fontes de contaminação mais
atempada e eficazmente do que tem acontecido até aqui.
2.4.
Constata-se que a combinação da auto-regulação com
os controlos oficiais não tem funcionado bem no caso da
contaminação com dioxina e no problema surgido ulteriormente com a presença de lamas na alimentação dos animais.
São, por isso, necessárias medidas mais eficazes.
2.5.
Também é um facto que houve deficiências na gestão
da crise da dioxina e uma fraca coordenação entre as várias
autoridades. A Comissão apenas pôde adoptar medidas urgen(1) COM(1999) 719 de 12.1.2000.
(2) CES 361/2000 in JO C 140 de 18.5.2000, CES 362/2000 in JO
C 140 de 18.5.2000 e CES 585/2000 in JO C 204 de 18.7.2000.
(*) N.T.: HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points
(Análise de riscos e de pontos crı́ticos de controlo).
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tes de salvaguarda abrangendo os alimentos para animais por
a contaminação se dever a um produto presumivelmente de
origem animal. A informação sobre a contaminação com
dioxina foi fornecida tardiamente à Comissão e as medidas
tomadas a nı́vel nacional foram insuficientes. No âmbito da
utilização de lamas em alimentos para animais, não havia um
sistema que exigisse a transmissão oportuna das informações
pertinentes à Comissão com o objectivo de alertar os outros
Estados-Membros.
2.6.
A experiência comprovou a necessidade de melhorar
os procedimentos de adopção de medidas de salvaguarda e a
melhoria do intercâmbio de informação entre os Estados-Membros e a Comissão, quando os produtos não observarem
os requisitos estabelecidos ou quando houver riscos para a
saúde pública, a sanidade animal ou o ambiente. A Comissão
terá de ter a possibilidade de suspender o comércio e as
exportações de todo ou parte do Estado-Membro em questão
e/ou de estabelecer condições especiais para os produtos ou
substâncias relevantes. Nos casos acima referidos, os outros
Estados-Membros ficaram ao corrente da situação, normalmente, através dos meios de comunicação. É essencial que esta
informação seja divulgada pelo sistema comunitário de troca
rápida de informações (RAPEX) (3) ou por um sistema equivalente.
2.7.
A proposta é elucidativa em relação ao problema de
equilibrar os âmbitos de responsabilidade nacionais e europeus. Na opinião do Comité, é imperioso aumentar a autoridade da UE neste domı́nio, para o bom funcionamento do
mercado interno e para a protecção da saúde pública, da
sanidade animal e do ambiente. A proposta permite à Comissão
ou aos outros Estados-Membros actuarem liminarmente em
situações de emergência. A questão será posta, em seguida, à
apreciação do Comité Permanente dos Alimentos para Animais, cujas conclusões poderão levar à alteração da decisão.
2.8.
O modelo recomendado parece corresponder ao procedimento seguido nas acções relacionadas com o surto de
doenças endémicas contagiosas do gado. Convinha, por conseguinte, uniformizar os procedimentos que servem de base a
todas as formas de intervenção: alimentos para animais,
problemas fitossanitários, situações ambientais, incluindo a
comercialização de substâncias e materiais perigosos, etc. O
sistema também deveria circunscrever-se aos casos em que há
riscos sérios para a saúde pública, a sanidade animal ou o
ambiente e os procedimentos deveriam ser simplificados ao
máximo. Há, por outro lado, que assegurar a eficácia dos
controlos e harmonizar a sua organização nos Estados-Membros.
2.9.
Perante o exposto, o Comité partilha da ideia mestra
da proposta da Comissão, mas considera necessária a clarificação da situação legal. Existem actualmente sessenta e dois
textos legislativos relacionados com a alimentação dos animais
mais as alterações respectivas. Esta proliferação de leis deveria
ser, logo que possı́vel, codificada numa forma mais acessı́vel,

(3) Artigo 8.o da Directiva 92/59/CEE in JO L 228 de 11.8.1992.
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sobretudo na eventualidade de nova legislação. Face às constantes «derivações» e às numerosas disposições «implı́citas», é
difı́cil para as autoridades e estabelecimentos nacionais terem
uma visão global da situação legal.
2.10. No contexto da utilização de lamas na alimentação
dos animais e da proposta da Comissão relativa às substâncias
e produtos indesejáveis nos alimentos para animais (1), a
Comissão deveria precisar a definição dos vários tipos de lamas
para evitar dúvidas em relação ao termo.
2.11. A proposta determina que os Estados-Membros elaborem imediatamente um relatório intercalar, quando aumenta
a frequência de certa contaminação ou de certo risco associados
a um produto. As informações nele contidas serão discutidas
no Comité Permanente dos Alimentos para Animais que
adoptará as medidas adequadas. Conforme já apontámos, o
Comité está disposto a aprovar este «sistema de alerta» desde
que não ponha em causa os princı́pios cientı́ficos subjacentes
nem traga inconvenientes aos estabelecimentos envolvidos,
devido a má publicidade e a possı́veis equı́vocos.
(1) COM(1999) 654 final in JO C 89 de 28.3.1999, p.70.
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2.12. Por último, o Comité gostaria de reiterar que, no
interesse da transparência, os textos consolidados deveriam
ser, pelo menos, acessı́veis na base de dados CELEX.
3.

Conclusões

O Comité associa-se à proposta da Comissão, mas deseja tecer
as seguintes considerações:
—

deveria haver uma uniformização dos procedimentos de
intervenção da Comissão nos vários domı́nios;

—

é preciso consolidar numa forma mais transparente a
legislação que regula os alimentos para animais;

—

haverá que precisar a definição dos vários tipos de
«lamas»;

—

o intercâmbio da informação mais importante deveria
ocorrer por intermédio de um sistema equivalente ao
sistema «RAPEX»;

—

na notificação de contaminação ou de riscos, o «sistema
de alerta» não deverá suscitar dúvidas a respeito da base
cientı́fica ou legal.

Bruxelas, 20 de Setembro 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 do Banco Europeu de Investimento (BEI)
na polı́tica regional europeia»
(2000/C 367/04)
Em 2 de Março de 2000, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do n.o 3 do artigo 23.o do seu
Regimento, elaborar um parecer sobre «O papel do Banco Europeu de Investimento (BEI) na polı́tica
regional europeia» (1).
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos do Comité a Secção da União Económica e
Monetária e Coesão Económica e Social, que adoptou parecer em 5 de Setembro de 2000. Foi relator Roy
Donovan.
Na 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000 (sessão de 20 de Setembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 101 votos a favor, 2 votos contra e 2 abstenções o seguinte parecer.
1.

Introdução

1.1.
O presente parecer divide-se em três partes. A primeira
parte examina resumidamente a noção de polı́tica regional ou,
para usar a terminologia do Banco Europeu de Investimento,
«a convergência e o desenvolvimento regional». A segunda
parte analisa a polı́tica regional enquanto prioridade do BEI e
coloca algumas questões sobre a aplicação dessa polı́tica
através de variadas operações de financiamento. A secção final
apresenta algumas conclusões e recomendações.

2.

6.

Aproveitamento da vantagem comparativa de cada paı́s e
região;

7.

Numa união monetária é necessário evitar choques que
prejudiquem mais um paı́s do que os outros. Com efeito,
o paı́s afectado não pode usar o(s) instrumento(s) de taxa
de câmbio (ou taxa de juro) para solucionar os seus
problemas especı́ficos. Estes choques «assimétricos» são
menos susceptı́veis de ocorrer quando existe um grau
significativo de convergência económica. (Isto é parte do
raciocı́nio que está por trás da estratégia dos fundos
estruturais e de coesão e de outras iniciativas da UE, em
que o BEI desempenha um papel de relevo.)

Significado da polı́tica regional e porque é desejável?

2.1.
A redução das disparidades dos rendimentos entre
áreas geográficas, paı́ses ou regiões e também nas zonas rurais
dos paı́ses é, geralmente, considerada desejável. Os principais
argumentos avançados em defesa deste ponto de vista podem
ser agrupados como segue:
1.

Equidade na distribuição dos rendimentos, no nı́vel de
vida e nas escolhas de vida;

2.

Manutenção da diversidade cultural;

3.

Preservação da qualidade de vida;

4.

Protecção do ambiente através da prevenção de congestionamentos, poluição, etc. nos paı́ses ou regiões mais
avançados em termos económicos;

5.

Prevenção de efeitos prejudiciais, por exemplo a reivindicação de salários excessivos em regiões relativamente
pobres, desencadeada por nı́veis de vida mais elevados
numa região mais produtiva;

(1) Cf. parecer do CES 225/94 sobre «O papel do Banco Europeu de
Investimento no desenvolvimento regional» redigido por E. Müller
— JO C 133 de 16.5.1994.

2.2.
Estes argumentos são convincentes, mas há que notar
que a polı́tica regional pode acarretar custos. Por exemplo, se
por razões de ordem cultural ou ambiental, um governo
oferece incentivos às pessoas para permanecerem em regiões
relativamente subdesenvolvidas, em vez de migrarem para
aglomerações urbanas, esta polı́tica é forçosamente financiada
pelo erário público. Mesmo que um governo ou uma agência
estabeleça indústrias transformadoras ou outras empresas em
regiões menos desenvolvidas, continua talvez a ter de existir
um elemento de subsı́dio envolvido. No entanto, muitos
governos e agências pensam que vale a pena incorrer nestes
custos. É possı́vel que a revolução informática, ao diminuir a
dependência das cidades e a necessidade de «agrupamento», dê
um impulso considerável à polı́tica regional, acarretando
poucos, ou mesmo nenhuns, custos para as finanças públicas
centrais.

2.3.
Argumenta-se com frequência que para uma união
económica funcionar (e especialmente uma união monetária)
são necessárias transferências fiscais automáticas. Este modelo
de «federalismo fiscal» é aplicado nos EUA e em alguns paı́ses
europeus. Se um determinado Estado sofre uma perda de
rendimentos num dado ano, receberá transferências do orçamento federal sob a forma de subsı́dios de desemprego,
subvenções, etc. Contudo, apesar da existência deste mecanismo, a experiência revela-nos que alguns Estados permaneceram em condições de «relativa pobreza» durante muitos anos.
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2.4.
A União Económica e Monetária (UEM) não segue este
modelo. Na verdade, os fundos estruturais e de coesão são
vistos como um substituto do federalismo fiscal. No entanto,
pode-se argumentar que eles são um substituto muito pobre e
não são, evidentemente, automáticos. Daqui resulta que poderá
ser difı́cil para alguns Estados-Membros da UEM atingir o nı́vel
médio de rendimento per capita da União.

2.5.
A literatura especializada veicula, porém, uma opinião
contrária que sugere a possibilidade de uma tendência automática dos paı́ses com um nı́vel razoável de infra-estruturas,
quadros jurı́dicos e culturas empresariais para convergirem
para os seus parceiros mais avançados.

2.6.
Embora historicamente tenha havido algumas excepções a este processo de convergência, resta ainda uma importante questão a ser colocada: Na medida em que a convergência
pode ser automática, são necessárias medidas especiais e
instituições para a provocarem ou acelerarem o processo? A
resposta é provavelmente que «sim», em particular, numa
união monetária que não dispõe de federalismo fiscal.

3.

Modo como o BEI executa a polı́tica regional

3.1.
O Banco Europeu de Investimento, fundado em 1958,
é acima de tudo um banco. Os seus objectivos são definidos
no Relatório Anual de 1998, página 11, como segue (1):
«Como instituição financeira da União Europeia, o BEI tem
por missão contribuir, concedendo empréstimos a longo
prazo, para a integração, o desenvolvimento harmonioso
e a coesão económica e social dos Estados-Membros
da União. No cumprimento dessa missão, privilegia a
promoção da convergência e do desenvolvimento
regional, sem prejuı́zo das restantes prioridades económicas definidas pelo seu Conselho de Governadores, sobretudo no que se refere às RTE, à energia, às PME e à
promoção do crescimento e do emprego, através do
financiamento de projectos nos domı́nios da educação e
da saúde.
O BEI concede empréstimos para projectos economicamente viáveis nos sectores das redes de comunicação, da
energia, da protecção do ambiente e da renovação urbana,
da indústria e dos serviços, da educação e da saúde.» (negro
aditado pelo relator).
3.1.1. O Banco mantém, assim, uma ligação muito estreita
com a polı́tica regional comunitária. Em consonância, em
Janeiro de 1999, o seu Conselho de Administração adoptou o

( 1)

Relatório Anual de 1998, p. 11.
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primeiro plano de actividades baseado no enquadramento
estratégico aprovado pelo Conselho de Governadores em
Junho de 1998.
3.1.2. O plano de actividades estipula que, dentro da União,
será dada prioridade absoluta aos objectivos que incluam «a
promoção do desenvolvimento regional e da coesão da União,
nomeadamente, através de uma cooperação estreita com a
Comissão, no quadro da execução da Agenda 2000».
3.1.3. Contudo, o BEI tem de conciliar a sua natureza
institucional com os princı́pios de eficácia que se exigem de
um banco que opera em mercados de capitais.

3.2.
Embora o objectivo principal do BEI seja promover a
convergência e o desenvolvimento regional, é evidente que
existem também muitos outros objectivos. Alguns deles são
mencionados na passagem supra, mas há outras metas e
objectivos citados noutras passagens do Relatório Anual,
nomeadamente:
—

apoiar o lançamento bem sucedido e a consolidação da
União Monetária e da moeda única;

—

desenvolver os mercados de capitais expressos em euros;

—

executar o programa em prol do crescimento e do
emprego na Europa (2);

—

financiar investimentos em projectos trabalho-intensivos;

—

promover a renovação urbana;

—

preservar o ambiente;

—

manter a competitividade da indústria europeia;

—

apoiar os paı́ses candidatos à adesão à União (3);

—

reforçar o tecido económico e social da União;

—

apoiar as polı́ticas de ajuda externa e de cooperação da
União em mais de 120 paı́ses em todo o mundo.

3.3.
Esta lista de objectivos pode parecer, à primeira vista,
de difı́cil aplicação e desprovida de uma orientação precisa. Na
prática, porém, não é bem assim, pois uma fatia razoavelmente
elevada do total dos financiamentos é afectada às regiões
menos favorecidas.

(2) Em resposta ao Programa de Acção Especial de Amesterdão.
(3) Através da Linha de Crédito de Pré-adesão.
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3.4.
O perfil do volume total dos empréstimos concedidos
pelo BEI, em 1999, foi o seguinte:
Total dos financiamentos em 1999 em milhares de milhões de euros (1)
31,8
dos quais
⇓
27,8
aos 15 EstadosMembros da UE

4,0
a países terceiros

+

2,4
aos 10 países
candidatos e
Chipre

+

1,6
a outros
países (2)

(1) Definidos como «Contratos de Financiamento Assinados». Os valores dos desembolsos reais são ligeiramente mais baixos.
(2) Parceria Euromediterrânica, África, Caraíbas, Pacífico, África do Sul, América Latina, PECO.

3.5.
Os 1 600 milhões de euros afectados à categoria de
«outros paı́ses» são distribuı́dos de forma exı́gua por quase
100 paı́ses e terão pouco, ou mesmo nenhum, impacto nas
taxas de crescimento ou de convergência dos mesmos. Os
encargos administrativos que esta área do programa de
financiamento do BEI acarreta são muito elevados quando
comparados com os benefı́cios decorrentes para os paı́ses em
questão.

3.6.
Os 2 400 milhões de euros afectados aos 10 paı́ses
candidatos e Chipre podem ser considerados insuficientes, já
que estes paı́ses, quase por definição, têm de convergir muito
rapidamente para estarem preparados para a adesão à UE.

3.7.
O reverso da medalha é que os 27 800 milhões de
euros que vão para os actuais 15 Estados-Membros da UE são
talvez em demasia. A maior parte destes paı́ses já tem um bom
nı́vel de desenvolvimento e as suas empresas públicas e
paraestatais teriam acesso relativamente fácil ao financiamento
de desenvolvimento. Embora seja difı́cil obter dados fiáveis, há
alguns indı́cios de que estes paı́ses já estão a convergir. O
contributo do BEI para este processo será abordado mais tarde.

3.8.
Os 15 Estados-Membros da UE estão divididos em
cerca de 150 sub-regiões (por exemplo, 23 em França, 21 em
Itália, 4 na Bélgica, etc.), ao passo que a Irlanda e o Luxemburgo
são definidos cada um como uma região. Os dados sobre o
PIB per capita utilizados para determinar que sub-regiões se
encontram acima ou abaixo da média comunitária reportam-se a 1995, estando assim desactualizados, mas indiciando
disparidades muito grandes. Por exemplo, a região de Hamburgo tem um PIB per capita de quase o dobro da média
comunitária, enquanto que o valor para a Andaluzia é de cerca
de metade. Assim, a região mais rica da Europa tem um nı́vel

de vida cerca de quatro vezes superior ao da mais pobre.
Acresce que devido à escassez de dados, não se sabe ao certo
se estas disparidades estão a diminuir com o tempo ou se o
facto de o BEI privilegiar as sub-regiões está efectivamente a
contribuir para a convergência.
3.9.
Um facto extremamente surpreendente é que o BEI
faculta crédito em larga escala aos paı́ses comunitários mais
avançados. Os quadros que constam do anexo apresentam os
pagamentos por paı́ses e regiões. É também digno de registo
que muitas das sub-regiões cujo PIB per capita ultrapassa a
média comunitária receberam financiamentos consideráveis.
Isto deve-se ao facto de, no âmbito de competências do Banco,
constar o apoio às RTE e à energia, tal como o confirmam os
seguintes projectos:
—

construção de um lanço de auto-estrada na Alta Baviera
(Alemanha);

—

construção de uma linha de carros-eléctricos de Orléans
(França);

—

construção de uma central hidroeléctrica próximo de
Turim (Itália);

—

valorização dos jazigos de gás no Mar do Norte (Reino
Unido);

—

ampliação da rede de telefones móveis (Reino Unido).

3.10. É improvável que estes projectos (e outros semelhantes) não tivessem sido prosseguidos sem o apoio do BEI.
Convém também ter em mente que quando projectos rentáveis
se situam em regiões já desenvolvidas, haverá com toda a
probabilidade efeitos de sinergia, economias de escala, etc.,
que contribuirão, como é evidente, para o crescimento e o
emprego no paı́s em questão, mas tenderão a ampliar, em vez
de reduzir, as disparidades regionais.
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3.10.1. A questão que se coloca é saber se as regiões
mais pobres são capazes de apresentar sozinhas projectos
negociáveis em banco. Em muitas destas zonas o financiamento sem o apoio de todas as outras iniciativas comunitárias
afigura-se insuficiente, sendo, portanto, essencial o maior grau
possı́vel de cooperação e coordenação entre as actividades do
BEI, da UE e dos parceiros sociais.

3.11. O Programa de Acção Especial de Amesterdão, elaborado na sequência da Resolução relativa ao Crescimento e ao
Emprego do Conselho Europeu de Amesterdão (Junho de
1997), conferiu ao Banco novas tarefas no que toca à
mobilização de recursos adicionais para promover o crescimento económico e favorecer o emprego.
3.11.1. O programa, de uma duração inicial de três anos
(Setembro de 1997 a 2000), compunha-se de três vertentes (1):
—

uma «Linha de Crédito PME» destinada a desenvolver
novos instrumentos de capitais de risco para financiar os
capitais próprios de PME de alta tecnologia e com grande
potencial de crescimento. Os riscos inerentes a estas
operações são cobertos por uma provisão de 1 000 milhões proveniente dos excedentes anuais do Banco (2);

—

reforço dos financiamentos nos domı́nios da educação e
da saúde, dado que estes se tornaram objectivos usuais
do Banco a partir de Julho de 1999 (3);

—

reforço do apoio, que já era substancial, aos investimentos
em favor de RTE e de outras grandes redes de infra-estruturas, assim como a investimentos nos domı́nios da
renovação urbana e rural e da protecção do ambiente (4).
Este apoio também pode concretizar-se através do financiamento de estudos preliminares ou de viabilidade de
projectos RTE nos sectores dos transportes e do ambiente.

4.

Conclusões e recomendações

4.1.
A polı́tica regional (que leva à convergência) surge
como um objectivo desejável, especialmente numa UEM onde
não existe federalismo fiscal e onde há que minimizar os
choques assimétricos. Não obstante a tendência automática de
alguns paı́ses para convergirem e apesar de a revolução
informática e o paradigma da Nova Economia poderem
reforçar este processo, continua a caber um papel fundamental
a uma agência como o BEI.

(1) Para uma descrição mais pormenorizada ver páginas 16 e 17 do
Relatório Anual de 1998.
(2) Os resultados são analisados na secção «Financiamento de PME»
nas páginas 28 e 29 do Relatório Anual de 1999.
(3) Estes objectivos são objecto de um subcapı́tulo separado na
página 16 do Relatório Anual de 1999.
(4) A actividade no âmbito destes objectivos é descrita nas páginas 19
a 24 do Relatório Anual de 1999.
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4.2.
No entanto, ao longo dos anos, foram sendo adicionadas muitas tarefas suplementares (não principais) ao mandato
do BEI, fazendo com que a sua definição de missão apareça
agora demasiado difusa e os seus financiamentos repartidos de
forma exı́gua, especialmente por paı́ses terceiros.
4.3.
Conviria pensar em reequilibrar a definição de missão,
de modo a centrá-la mais na polı́tica regional e na convergência. Em termos práticos, isto implicaria um menor financiamento dos paı́ses desenvolvidos da UE (e de algumas das suas
subregiões) e um aumento para os paı́ses candidatos. O BEI
poderia mesmo desempenhar um papel na elaboração de
critérios de adesão à UE para os paı́ses candidatos. Isto poderia
ser considerado como uma contrapartida para o aumento do
financiamento.
4.4.
É duvidoso que o acesso ao financiamento de desenvolvimento a longo prazo seja problemático nos paı́ses desenvolvidos da UE — em todo o caso, não é, decerto, tão problemático como acontecia em 1958, quando o BEI foi fundado. Os
governos de vários Estados-Membros da UE têm os seus
próprios regimes de financiamento (e, na verdade, de subvenções) para pequenas e médias empresas (PME).
4.5.
Existem igualmente alternativas ao financiamento bancário, como por exemplo acções, obrigações, lucros acumulados, etc. Na maior parte dos paı́ses desenvolvidos, o impedimento não é tanto a falta de financiamento como a de
projectos bem concebidos. Poderá o BEI actuar mais em
termos de consultoria de projectos, especialmente no sector
das novas tecnologias, onde a Europa no seu todo está
significativamente atrasada em relação aos EUA? Os consultores do BEI deveriam estar presentes em permanência nas sub-regiões mais pobres, por forma a assegurar o desenvolvimento
máximo de projectos e a convergência?
4.6.
Convém também dar atenção à sobreposição e à
duplicação das várias agências de financiamento (BEI, BERD,
bancos nacionais de desenvolvimento, etc.), por forma a que
cada instituição possa dar o seu melhor.
4.7.
Um dos maiores problemas económicos na UE é a falta
de reformas estruturais. Há algo que o BEI possa fazer para
acelerar este processo? É provável que muitos empréstimos
para projectos bem concebidos e empréstimos globais não
rendam tanto como deviam devido a inflexibilidades no
mercado que causam distorções. É evidente que o BEI não
pode impor condicionalismos aos governos nacionais, mas há
algo que possa fazer para flexibilizar os mercados ao nı́vel sub-regional? O processo da convergência económica implica
uma «destruição criativa» que pode ser dolorosa a curto prazo
e se confronta frequentemente com a relutância dos governos,
a menos que estes estejam empenhados em efectuar reformas
estruturais. Em muitos casos, este último aspecto é mais
importante para o processo de convergência do que o próprio
financiamento de desenvolvimento.
4.8.
Existe o risco de que as actividades do BEI relativas ao
ambiente sejam contraproducentes? Alguns sectores defendem
que a tributação da poluição e outras sanções são de longe
mais eficazes do que o financiamento dos próprios projectos
ambientais. Presume-se que ambas as abordagens possam ser
aplicadas em conjunto, mas podem existir situações em que a
prevenção (mediante sanções) é melhor do que a cura (através
do financiamento de projectos).
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4.9.
Os métodos exactos de avaliação dos projectos não
são evidentes, embora se presuma que sejam analisados os
perı́odos de pagamento e a relação custo/benefı́cio. Pode,
porém, existir a necessidade de criar um sistema para avaliar
se, e em que medida, o financiamento concedido leva realmente
a uma maior convergência? Os estudos de seguimento deste
tipo são importantes para determinar se a missão central de
uma instituição está na realidade a ser concretizada.
4.10. A «Iniciativa Inovação 2000», lançada recentemente
pelo Banco, é uma resposta rápida, que convém saudar, às
orientações do Conselho Europeu de Lisboa, de Março de
2000, sobre o desenvolvimento da «sociedade do conhecimento e da inovação». Esta iniciativa foi projectada de forma a
canalizar o financiamento do BEI para cinco domı́nios:
1.

Formação do capital humano;

20.12.2000

2.

Investigação e desenvolvimento;

3.

Informação e comunicações;

4.

Difusão das redes tecnológicas de inovação;

5.

Desenvolvimento das PME e do espı́rito empresarial.

Esta iniciativa tem à sua disposição uma provisão de 12 000 a
15 000 milhões de euros para os próximos três anos, mas o
Comité considera que a dotação devia ser aumentada e a sua
aplicação acelerada.
4.11. Por fim, ao avaliar a convergência, o BEI não se devia
limitar exclusivamente aos indicadores económicos, mas devia
alargar os parâmetros, de forma a incluir os indicadores sociais,
tal como já acontece nas Nações Unidas.

Bruxelas, 20 de Setembro de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu
e do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n.o 1408/71 do Conselho relativo à aplicação dos
regimes de segurança social aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e
aos membros da sua famı́lia que se deslocam no interior da Comunidade e o Regulamento (CEE)
n.o 574/72 do Conselho, que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CEE)
n.o 1408/71»
(2000/C 367/05)
Em 5 de Julho de 2000, o Conselho decidiu consultar o Comité Económico e Social, nos termos do
artigo 262.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia sobre a proposta supramencionada.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Emprego, Assuntos Sociais e
Cidadania, que emitiu parecer em 12 de Setembro de 2000, sendo relator: J. Rodrı́guez Garcı́a Caro.
Na 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000 (sessão de 20 de Setembro), o Comité
Económico e Social adoptou, por unanimidade, o presente parecer.
1.

Introdução

1.1.
O Regulamento (CEE) n.o 1408/71 é periodicamente
alterado a fim de adequar o seu conteúdo à evolução que, em
matéria de segurança social, ocorre nos diferentes Estados-Membros, motivada pelas modificações introduzidas nas
legislações nacionais, pelos acordos bilaterais e, ao nı́vel da
União Europeia, pela jurisprudência do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias. O que implica que, com uma certa

periodicidade, surjam propostas de alteração do dito regulamento, como a que se submete à apreciação do Comité.

1.2.
O Regulamento (CEE) n.o 574/72, que estabelece
as modalidades de aplicação do regulamento precedente, é
modificado em consonância, na sequência das alterações
introduzidas no Regulamento (CEE) n.o 1408/71 e nas legislações nacionais e comunitária.
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1.3.
Todas estas modificações tornam cada vez mais complexo o diploma que regula a aplicação dos regimes de
segurança social aos trabalhadores e membros da sua famı́lia
que se deslocam no interior da União Europeia. Assim, um
regulamento cujo objectivo seria facilitar a mobilidade dos
trabalhadores sem afectar os seus direitos em matéria de
segurança social torna-se cada vez mais complexo, somando-se-lhe continuamente disposições sem que o seu articulado
seja simplificado nem reduzido.
1.4.
Impõe-se, pois, adequar o texto do Regulamento (CEE)
n.o 1408/71 às novas circunstâncias, trabalhar activamente na
reforma e simplificação do mesmo e adoptar sem tardar a
proposta de regulamento do Conselho relativo à coordenação
dos sistemas de segurança social, que, na reunião plenária de
Janeiro do ano em curso (1), foi objecto de parecer favorável
por parte do Comité.

2.

Observações na generalidade

2.1.
A proposta de alteração em apreço abrange, como se
disse, o Regulamento (CEE) n.o 1408/71 e o Regulamento
(CEE) n.o 574/72, que estabelece as modalidades de aplicação
do precedente. Em termos globais, o Comité subscreve a
proposta em causa, porquanto as alterações previstas emanam
da vontade expressa dos Estados-Membros, visam incluir a
jurisprudência comunitária e adequar o texto às evoluções
ocorridas na União.
2.2.
Não obstante, o Comité considera que há que instar
com o Conselho e o Parlamento para que procedam com a
maior rapidez e eficácia à simplificação e melhoria do texto
actual. A proposta de regulamento relativa à coordenação dos
sistemas de segurança social (2) deve seguir os seus trâmites
nas duas instituições, de modo que, num prazo razoável, o
texto alterado seja não só mais simples no seu conteúdo, mas
também mais adequado às circunstâncias actuais.
2.3.
Os regulamentos citados serão pela primeira vez
alterados em conformidade com o processo de co-decisão.
Este processo pode comportar alterações às propostas apresentadas, de tal modo que o Comité Económico e Social corre o
risco de emitir parecer sobre um texto que, posteriormente,
venha a sofrer modificações substanciais no âmbito do processo de co-decisão. O Comité deve participar e emitir parecer
em tempo real, motivo por que se impõe esclarecer o seu papel
consultivo no âmbito deste processo.

3.

Observações na especialidade

3.1.
Regulamento (CEE) n.o 1408/71 relativo à aplicação
dos regimes de segurança social aos trabalhadores assalariados,
aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua
famı́lia que se deslocam no interior da Comunidade
(1) JO C 75 de 15.3.2000, p. 29.
(2) JO C 38 de 12.2.1999, p. 10.
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3.1.1. O artigo 1.o da proposta refere que os anexos IV e VI
são alterados em conformidade com o anexo do regulamento.
3.1.2. É alterado o anexo IV, parte C (renúncia ao cálculo
de prestações segundo o n.o 2 do artigo 46.o), rubrica «E.
França», incluindo um texto que permite evitar às instituições
gestoras o cálculo da pensão de reforma ou de sobrevivência
pelo sistema duplo previsto no n.o 2 do artigo 46.o
O Comité considera que a alteração reduz a burocracia,
eliminando procedimentos desnecessários.
3.1.3. É alterado o anexo VI (modalidades especiais de
aplicação das legislações de determinados Estados-Membros),
na rubrica «E. França». São alterados os pontos 3 e 5 e é
aditado um ponto 9 à referida rubrica tendo em vista
permitir que os cidadãos franceses e comunitários se inscrevam
voluntariamente num regime francês de pensão complementar
(ponto 3), somar aos regimes de base do seguro de velhice
dos trabalhadores não assalariados os complementares dos
trabalhadores assalariados (ponto 5) e aplicar a legislação
francesa aos trabalhadores assalariados conjuntamente aos
regimes de base do seguro de velhice e aos regimes de pensão
complementar aos quais o interessado esteve sujeito (ponto 9).
O Comité considera que as alterações propostas contribuem
para eliminar os obstáculos à mobilidade dos trabalhadores e
actualizam o texto, aproximando-o da realidade do sistema de
segurança social francês.
O Comité assinala um erro na versão espanhola. No ponto 9,
onde reza «A los efectos del Titulo III del capı́tulo 3» devia ler-se «A los efectos del capı́tulo 3 del Titulo III».
3.1.4. É alterada, no anexo VI, a rubrica «K. Áustria»,
aditando-se o ponto 7 a fim de precisar que a ajuda especial
concedida em conformidade com a lei relativa às ajudas
especiais (SUG, Sonderunterstützungsgesetz) de 30 de Novembro
de 1973 é considerada como uma pensão de reforma conforme
com os princı́pios do capı́tulo 3 do tı́tulo III do Regulamento
(CEE) n.o 1408/71.
Cabe assinalar que, na versão espanhola, a enumeração no
segundo parágrafo do ponto III.2 da exposição de motivos («d»
e «e») não corresponde à que figura no anexo da proposta («b»
e «c») referente à Áustria e Suécia. Solicita-se à Comissão que
corrija o texto.
3.1.5. É alterado, no anexo VI, na rubrica «N. Suécia», o
ponto I fazendo passar a prestação parental sueca do âmbito
de aplicação das prestações de maternidade (n.o 1 do artigo 18.o) para o âmbito de aplicação das prestações familiares
(artigo 72.o).
A alteração tem em conta o acórdão do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias de Junho de 1998, no processo
Kuusijärvi, nos termos do qual a prestação parental sueca deve
ser considerada como uma prestação familiar.
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3.2.
Regulamento (CEE) n.o 574/72 do Conselho que
estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CEE)
n.o 1408/71

novos artigos, o 34.o-A, com o subtı́tulo «Disposições especiais
para estudantes e membros da sua famı́lia», e o 34.o-B, com o
subtı́tulo «Disposições comuns», e suprimia o 22.o-C.

3.2.1. O artigo 2.o da proposta de regulamento altera três
artigos do citado texto.

O texto proposto corrige no Regulamento (CEE) n.o 574/72 as
referências aos ditos artigos no que respeita ao reembolso das
prestações em matéria de doença e maternidade.

3.2.2. Altera o n.o 5 do artigo 34.o no que respeita ao
reembolso pela instituição competente de um Estado-Membro
das despesas efectuadas por ocasião de uma estada noutro
Estado-Membro. O novo texto pretende isolar a questão do
reembolso em dois números diferentes consoante sejam
previstas taxas para o cálculo das despesas (n.o 4) ou não
existam tais taxas (n.o 5).
Para além deste pormenor de ordem técnica, a alteração corrige
erros linguı́sticos nas versões inglesa e sueca.
3.2.3. É alterado o n.o 1 do artigo 93.o na sequência da
inclusão dos estudantes no Regulamento (CEE) n.o 1408/71
(Regulamento (CE) n.o 307/99, de 8 de Fevereiro, que alarga
os âmbitos pessoal e material dos Regulamentos (CEE)
n.o 1408/71 e n.o 574/72). Este regulamento introduzia dois

3.2.4. É alterado o n.o 1 do artigo 107.o no que respeita à
conversão das moedas. Quando o Sistema Monetário Europeu
deixou de existir, a responsabilidade pela cotação das taxas de
referência do euro foi assumida pelo Banco Central Europeu.
4.

Conclusões

4.1.
O Comité subscreve a proposta de alteração dos dois
regulamentos.
4.2.
No âmbito do processo de co-decisão, é necessário
definir o papel consultivo do Comité em relação a este tipo de
propostas de tal forma que possa emitir parecer sobre as
alterações introduzidas nos textos ao longo do processo.

Bruxelas, 20 de Setembro 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 à
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à manutenção dos direitos dos
trabalhadores em caso de transferência de empresas, de estabelecimentos ou de partes de
empresas ou de estabelecimentos (versão codificada)»
(2000/C 367/06)
Em 23 de Junho de 2000, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 94.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, incumbida da preparação dos correspondentes
trabalhos, emitiu parecer em 12 de Setembro de 2000. Foi relator G. Liverani.
Na sua 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000 (sessão de 20 de Setembro), o Comité
adoptou por 104 votos a favor, 0 contra e 6 abstenções o seguinte parecer.
1.

Introdução

1.1.
A codificação constitutiva ou oficial dos actos jurı́dicos
é um dos objectivos da Comissão no contexto da Europa dos
Cidadãos, no sentido de que a simplificação e a clareza tornem
o direito comunitário acessı́vel e compreensı́vel para o cidadão.
1.2.
Esse objectivo foi confirmado pelo Conselho Europeu
de Edimburgo que, nas conclusões da Presidência, sublinhou a
importância da codificação constitutiva ou oficial porque
proporciona segurança jurı́dica à legislação aplicável num
determinado momento relativamente a uma questão especı́fica.
1.3.
A proposta de codificação da Directiva 77/187/CEE do
Conselho, de 14 de Fevereiro de 1977, relativa à aproximação
das legislações dos Estados-Membros respeitantes à manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de transferência
de empresas, de estabelecimentos ou de partes de empresas ou
de estabelecimentos visa realizar este tipo de codificação.
1.4.
A nova directiva substituirá as directivas objecto da
codificação sobre as quais o Comité oportunamente emitira
parecer (1), respeitará totalmente a substância dos textos codificados limitando-se a agrupá-los sem quaisquer modificações
(1) Directiva 77/187/CEE do Conselho (JO L 61 de 5.3.1977, p. 26);
parecer do Comité de 23.4.1975 (JO C 255 de 7.11.1975, p. 25)
alterada pela Directiva 98/50/CE do Conselho (JO Edição especial
portuguesa: Capı́tulo 5, fascı́culo 22, p. 122 ); parecer do Comité
de 29.3.1995 (JO C 133, de 31.5.1995, p. 13).

que não sejam de ordem formal exigidas pela própria operação
de codificação.
2.

Observações na generalidade

2.1.
O Comité Económico e Social acolhe favoravelmente
a proposta apresentada pela Comissão.
2.2.
Concorda com a necessidade de tornar o direito
comunitário mais acessı́vel e compreensı́vel para o cidadão.
2.3.
Maior clareza e transparência da legislação comunitária
contribuem para uma mais correcta interpretação e para
garantir a indispensável segurança jurı́dica.
2.4.
Por isso, o Comité Económico e Social exprime-se favoravelmente à proposta de codificação da Directiva
77/187/CEE do Conselho, 14 de Fevereiro de 1977, relativa à
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes
à manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de
transferência de empresas, de estabelecimentos ou de partes de
empresas ou de estabelecimentos.
2.5.
Esta codificação reporta-se apenas a alguns aspectos
formais dos textos e respeita plenamente o seu conteúdo que
permanece inalterado.
O Comité espera que, em caso de ulteriores e reiterados
recursos para o Tribunal de Justiça da CE, a Comissão proceda
a alterações da directiva.

Bruxelas, 20 de Setembro 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 Verde sobre a transacção de direitos de
gases com efeito de estufa na União Europeia»
(2000/C 367/07)
Em 13 de Março de 2000, a Comissão decidiu, nos termos do artigo 262.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre o «Livro Verde sobre a transacção
de direitos de emissão de gases com efeito de estufa na União Europeia ».
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Ambiente, que emitiu parecer em 26 de Julho de 2000, sendo relator J. Gafo Fernández.
Na 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000 (sessão de 20 de Setembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 90 votos a favor e 3 abstenções o seguinte parecer.
1.

Introdução

1.1.
Nos termos do Protocolo de Quioto, adoptado em
Dezembro de 1998, a União Europeia comprometeu-se a
reduzir globalmente em 8 % as emissões de gases com efeito
de estufa no perı́odo de 2008 a 2012, relativamente aos nı́veis
registados em 1990.
1.2.
Em Junho de 1998, o Conselho procedeu a uma
repartição assimétrica do esforço de redução das emissões
pelos diferentes Estados-Membros, designada «acordo de partilha de encargos», para o que atendeu a critérios como as taxas
de emissão por habitante ou o nı́vel de rendimentos per capita
de cada paı́s.
1.3.
As primeiras estimativas, baseadas nas taxas reais de
emissão de gases com efeito de estufa em 1998, apontam já
para a dificuldade que a União Europeia terá em cumprir o
compromisso assumido em Quioto, caso se mantenham as
tendências actuais.
1.4.
O Protocolo de Quioto estabelece uma distinção clara
entre os paı́ses que figuram no chamado «Anexo 1» do
Protocolo (paı́ses desenvolvidos que, individual ou colectivamente, devem ser capazes de reduzir, no quadro de um acordo
de integração regional, as emissões de gases com efeito de
estufa) e os paı́ses não desenvolvidos que, em função do seu
nı́vel de emissões per capita historicamente baixo, estão isentos
dessa obrigação de forma a não se comprometer o seu
potencial de desenvolvimento.
1.5.
O próprio Protocolo de Quito introduziu três mecanismos, designados «mecanismos flexı́veis»: a aplicação conjunta,
o desenvolvimento limpo e — objecto do presente documento
— a transacção de direitos de emissão.
1.6.
Enquanto os dois primeiros mecanismos — aplicação
conjunta e desenvolvimento limpo — visam favorecer a acção
de um paı́s desenvolvido ou de uma empresa nele sediada
levada a cabo noutro paı́s desenvolvido constante do Anexo 1
(aplicação conjunta) ou num paı́s em desenvolvimento (desenvolvimento limpo), com o objectivo de atingir a referida
redução das emissões de gases com efeito de estufa, a
transacção de direitos de emissão regulamenta a cedência, a
tı́tulo oneroso, dos direitos de emissão excedentários por

determinada empresa ou entidade mediante redução da actividade, maior eficiência energética ou optimização dos processos
produtivos a outra empresa, pertencente ao mesmo Estado ou
a outro paı́s desenvolvido, de modo a permitir a esta última
cumprir os seus compromissos na matéria.
1.7.
Como é facilmente imaginável, estes «mecanismos
flexı́veis» têm por última meta facilitar a consecução global
dos objectivos de redução das emissões, permitindo concentrar
os esforços nos sectores em que a relação custo/eficácia seja a
melhor possı́vel a curto trecho. Trata-se, por conseguinte, de
aplicar uma orientação económica segundo a qual a atribuição
dos recursos se rege pelas leis do mercado livre. Não obstante,
convém não ignorar que esta optimização apenas fará aumentar, a médio prazo, o custo marginal das medidas a adoptar, a
não ser que progressos tecnológicos significativos permitam
reduzir esse acréscimo de custos.
1.8.
O Protocolo de Quito prevê a possibilidade de aplicar
estes mecanismos flexı́veis entre as «Partes» (os Estados-Membros signatários do Acordo) a partir de 2008, i.é, a partir
do momento em que os compromissos de redução das
emissões de gases com efeito de estufa se tornem vinculativos.
No entanto, nada impede — como é o caso da proposta em
exame — que uma parte signatária do Protocolo ponha
previamente em marcha algum destes mecanismos flexı́veis a
nı́vel interno.
1.9.
Como é natural, o estabelecimento de direitos individuais de emissão implica a necessidade de fixar licenças
individuais de emissão a empresas de uma série de sectores
especı́ficos. No contexto da União Europeia, parece lógico que
essas quotas individuais de emissão estejam ligadas aos critérios
de «melhores técnicas disponı́veis» (doravante designados
«critérios MTD»), estabelecidos pela Directiva 96/61/CE relativa
à prevenção e controlo integrado da poluição (directiva «IPPC»).
Tal coloca, porém, dois problemas: em primeiro lugar, o
facto de esta directiva não cobrir a totalidade dos sectores
responsáveis pela emissão de gases com efeito de estufa, nem
tão-pouco a totalidade dos sectores produtivos. Em segundo
lugar, o facto de os referidos critérios MTD não estarem
disponı́veis para vários sectores antes de 2003-2004.
1.10. Outra implicação da introdução, na União Europeia,
desse sistema de direitos de emissão é o efeito de distorção da
concorrência que poderá advir da sua aplicação desigual em
sectores e empresas de um mesmo paı́s ou em diferentes
paı́ses.
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1.11. Tal obriga a considerar duas alternativas. A primeira
consiste em criar um quadro comunitário harmonizado que
defina sectores e modalidades de aplicação, a qual contém,
porém, risco de distorção, dado o volume desigual das
emissões cobertas nos vários Estados-Membros. A segunda
consiste em efectuar uma análise individual de cada sistema
nacional (nos paı́ses que decidam pô-lo em prática), a fim
de verificar a sua compatibilidade quer com o regime de
concorrência (auxı́lios estatais indirectos) quer com o mercado
interno. De notar que os direitos de emissão são considerados
bens abrangidos pela livre circulação (pelo menos entre os
paı́ses em que esse sistema nacional esteja em vigor).

Como filosofia de base, apta a responder globalmente a estas
questões em aberto, o Comité preconiza que o sistema se reja
pelos seguintes pressupostos:
—

A atribuição de nı́veis de emissão individuais às empresas
só é exequı́vel numa perspectiva cientı́fica, solidamente
justificada e segundo critérios definidos no âmbito comunitário. Daı́ o Comité aplaudir a utilização dos critérios
MTD nos sectores em que a sua aplicação se inscreve no
quadro legislativo comunitário ou, em alternativa, é
estabelecida nomeadamente, por um sistema de «benchmarking» comparativo a nı́vel mundial.

1.12. Como é natural, a aplicação de um sistema deste tipo
responde a uma filosofia de atribuição que assenta no respeito
dos direitos históricos de emissão (conceito de «grandfathering»),
se bem que matizados pela obrigatoriedade de aplicação dos
critérios MTD em matéria de eficiência energética. Tal suscita
uma questão associada a este critério, a da atribuição de
direitos de emissão a novas actividades e sua conciliação com
os limites máximos de emissão a nı́vel nacional.

—

A emissão de gases com efeito de estufa de um EstadoMembro equivale à soma das emissões dos seis gases e de
todas as fontes de emissões, entre as quais cumpre
destacar as pontuais (como algumas das acima referidas)
e as chamadas difusas (como as provenientes do tráfego
rodoviário). Assim, embora a aplicação dos critérios MTD
já pressuponha, em si, uma redução das emissões de CO2,
os compromissos nacionais de redução não podem ser
associados de forma biunı́voca e exclusiva à redução de
emissões pontuais de determinado número de sectores
industriais.

—

A atribuição de direitos de emissão a novas actividades
(cobertas pelos critérios MTD) poderá, por conseguinte,
processar-se de modo automático, proporcional e não
discriminatório em relação a actividades equiparáveis já
existentes. Como é óbvio, esse maior volume de emissões
de gases com efeito de estufa deverá ser compensado, em
cada Estado-Membro, por reduções simultâneas, pelo
menos equivalentes, das emissões noutros sectores ou
actividades, para que os Estados respeitem os respectivos
compromissos nacionais nesta matéria.

1.13. No caso de novas empresas com actividades equiparáveis às de empresas já abrangidas pela directiva «IPPC», o
sistema pressupõe a aplicação dos critérios MTD em matéria
de eficiência energética válidos para outras empresas em
situação idêntica. O problema coloca-se, porém, caso surjam
novas actividades de elevado consumo energético (embora esta
hipótese seja bastante remota) que não existam em nenhum
Estado-Membro e careçam, portanto, da definição de novos
critérios MTD. Outro problema pode consistir nas diferentes
sensibilidades nacionais quanto a licenciar novas actividades
de elevado consumo energético ou de considerável grau de
emissão de gases com efeito de estufa, confrontadas com a
necessidade de respeitarem os compromissos nacionais em
matéria de emissões.

2.3.
Por conseguinte, no entender do Comité, o comércio
de direitos de emissão deve guiar-se pelos seguintes princı́pios
básicos:
2.

Observações na generalidade

2.1.
O Comité apoia plenamente a iniciativa da Comissão
Europeia de favorecer a redução das emissões de gases com
efeito de estufa, e, nesse âmbito, a criação de um sistema
comunitário de direitos de emissão plenamente compatı́vel
com a filosofia do sistema previsto no Protocolo de Quioto.
Faz, todavia, notar que o comércio desses direitos não constitui
em si um instrumento de redução das emissões. O Comité
solicita à Comissão que, em detalhe, indique os mecanismos
com que se poderá lograr tais reduções.

2.2.
Concretamente, o documento da Comissão não comporta orientações precisas sobre três elementos cruciais para a
concepção de tal sistema, a saber: a atribuição de nı́veis de
emissão a empresas individuais (e, consequentemente, dos
possı́veis direitos de emissão), a relação entre esses limites
máximos impostos individualmente às empresas e o esforço
nacional de redução das emissões e, por último, os nı́veis
atribuı́dos a novas empresas que iniciem a sua actividade.

—

o sistema deve adoptar o princı́pio do «poluidor-pagador»
como quadro permanente de referência;

—

o sistema comunitário deve ser absolutamente compatı́vel
com o mecanismo previsto no artigo 17.o do Protocolo
de Quioto, de modo a permitir, uma vez em funcionamento, a sua posterior integração;

—

o sistema deve ser de dimensão comunitária e intersectorial;

—

o sistema deve ser progressivo, sendo inicialmente aplicado a um número reduzido de sectores, embora muito
importantes do ponto de vista do volume das suas
emissões de CO2;

—

o sistema deve basear-se num regulamento comunitário,
isto é, num acto legislativo plenamente vinculativo,
aprovado pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu
mediante proposta da Comissão;
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o referido regulamento deverá criar um quadro regulamentar comum e harmonizado, que defina sectores
abrangidos e modalidades concretas, baseando-se, para o
efeito, na Decisão 1999/296/CE sobre o mecanismo de
vigilância das emissões comunitárias de CO2 e de outros
gases responsáveis pelo efeito de estufa, bem como na
directiva relativa às grandes instalações de combustão
(directiva «LCP»);

—

o sistema deve minimizar os efeitos negativos da distorção
da concorrência e ser suficientemente flexı́vel para impedir uma «apropriação permanente» dos benefı́cios que
inicialmente trará;

—

o sistema deve ser voluntário, de modo a permitir às
empresas dos sectores definidos no âmbito comunitário
integrá-lo e dele beneficiar;

—

a este respeito, deve ser fixada uma data provisória, mas
realista, para a sua entrada em vigor, que poderia ser 1 de
Janeiro de 2005;

—

haveria igualmente que estabelecer uma segunda condição para a entrada em vigor do sistema, a de que pelo
menos uma percentagem mı́nima, a determinar, do total
de emissões de um Estado-Membro fosse teoricamente
coberta pelo sistema;

—

o sistema a instituir deverá permitir a aplicação voluntária
nos paı́ses candidatos à adesão incluı́dos no Anexo 1 do
Protocolo de Quioto, e nos paı́ses do Espaço Económico
Europeu.

2.4.
Por último, o sistema deverá complementar as medidas
previstas em cada Estado-Membro para cumprirem as quotas
nacionais de emissões segundo o chamado «acordo de partilha
de encargos».
3.

Observações na especialidade

Neste capı́tulo, o Comité pretende cingir-se à lista de perguntas
formuladas pela Comissão no seu Livro Verde, respeitando,
para o efeito, a ordem em que aparecem formuladas:
3.1. Pergunta 1
3.1.1. A necessidade de criar uma base harmonizada para
determinar as quotas de emissões de cada empresa abrangida
pelo sistema faz com que essas quotas só possam ser determinadas de acordo com os valores de eficiência energética
definidos nos critérios MTD e aplicar-se, pelo menos numa
primeira fase, às instalações cobertas pela Directiva relativa às
grandes instalações de combustão (directiva «LCP»).
3.1.2. Assim, os sectores abrangidos por este sistema serão
os previstos na directiva «IPPC», desde que até 2005 sejam
definidas para esses sectores normas de eficiência energética
conformes com os critérios MTD e que, para além disso, as
instalações em causa se encontrem cobertas pela directiva
relativa às grandes instalações de combustão (directiva «LCP»),
ou, não se dispondo ainda de tais normas de eficiência, a
indústria tenha definido provisoriamente normas que regulem
as emissões com base em acordos voluntários a nı́vel europeu,
aprovados pela Comissão Europeia e baseados, nomeadamente, num sistema de «benchmarking» comparativo a nı́vel
mundial.
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3.2. Pergunta 2
3.2.1. Os sectores abrangidos pelo sistema por força de
decisão tomada a nı́vel comunitário deverão reger-se por um
quadro comum harmonizado, o que implica que todas as
empresas que operem nesses sectores estarão sujeitas a esse
sistema. No entanto, o carácter obrigatório do sistema nunca
deverá ser interpretado como obrigação de cedência, a tı́tulo
oneroso, de eventuais direitos de emissão, especialmente se o
seu valor de mercado for considerado insuficiente, embora,
evidentemente, as empresas sejam obrigadas, em todo o caso,
a reduzir as suas emissões para os nı́veis estabelecidos.
3.2.2. As garantias de segurança jurı́dica deverão ser obtidas
mediante a imposição de certas condições mı́nimas para
regulamentação do referido comércio, que, numa primeira
fase, poderiam passar pela fixação de um prazo inicial, não
demasiado dilatado, para a celebração dos referidos acordos
de transacção de direitos de emissão entre empresas, com vista
à consolidação progressiva do mercado e ao funcionamento
satisfatório das leis da oferta e da procura, isto é, sem que estas
sejam afectadas por um volume de transacções particularmente
reduzido.
3.3. Pergunta 3
3.3.1. Embora teoricamente compatı́vel com o mercado
interno (discriminação nacional inversa), o sistema de adesão
ou de dissociação («opting-in»/«opting-out») teria duas desvantagens. Em primeiro lugar, colocaria em desvantagem concorrencial as empresas do Estado-Membro que tivesse decidido não
se associar ao sistema (o que implicaria, mais cedo ou mais
tarde, a necessidade de fórmulas de compensação) e, em
segundo lugar, privaria esse Estado-Membro e as suas empresas
da possibilidade de experimentarem o sistema antes da sua
entrada em vigor obrigatória, conforme previsto no Protocolo
de Quioto.
3.4. Pergunta 4
3.4.1. Um Estado-Membro poderá incluir outros sectores
para além dos estabelecidos como obrigatórios no âmbito
comunitário, desde que satisfeitas duas condições:
—

observância das modalidades de aplicação (métodos de
cálculo e de verificação) dos direitos de emissão, estabelecidas para os sectores abrangidos pelo regime comunitário;

—

o comércio dos direitos de emissão dos sectores incluı́dos
no âmbito nacional, mas não harmonizados à escala
comunitária, não pode estar sujeitos a qualquer condição
restritiva no que se refere à possibilidade de serem
adquiridos por empresas de outros Estados-Membros.

3.5. Pergunta 5
3.5.1. A própria natureza dos critérios MTD, que devem
servir para fixar as quotas das emissões para cada sector/empresa, torna desnecessário fixar quotas globais por sectores,
que trariam problemas insolúveis quer no âmbito comunitário
quer no nacional.
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3.6. Pergunta 6

3.9. Pergunta 9

3.6.1. A mesma reflexão cumpriria fazer a respeito da
atribuição individual de direitos de emissão às empresas. Com
efeito, a aplicação dos critérios MTD permite atribuir um
valor histórico de emissão (baseado nos nı́veis históricos de
produção e multiplicado pela eficiência energética dos gases
com efeito de estufa). Para os anos seguintes, este valor
histórico será fixado em função dos nı́veis das MTD medidos
pelo valor real da produção.

3.9.1. Tanto os mecanismos de vigilância como os dos
processos por infracção são teoricamente suficientes. Não
obstante, afigura-se necessário proceder a um ajustamento
destes instrumentos, em especial, a uma melhoria dos sistemas
de vigilância na fase de controlo e sobretudo na fase de
verificação no âmbito comunitário. Haverá também que
verificar a absoluta compatibilidade de tais mecanismos com
os que serão posteriormente desenvolvidos em aplicação do
Protocolo de Quioto.

3.7. Pergunta 7

3.9.2. A mesma reflexão cumpriria fazer em relação aos
processos por infracção, embora, de um modo geral, o sistema
de denúncia perante o Tribunal de Justiça do Luxemburgo
tenha um impacto suficientemente importante na opinião
pública do Estado-Membro em causa, ao passo que os
mecanismos de sanções pecuniárias suportadas por um Estado-Membro e não por determinada empresa não têm o efeito
pretendido no Livro Verde, salvo se o valor dessas sanções for
desmesuradamente elevado.

3.7.1. Tal como até agora definido, o sistema comunitário
baseia-se no sistema «a jusante» ou de fontes pontuais de
emissão. Ora, afigura-se necessário e conveniente que, no
âmbito dos programas nacionais destinados a cumprir o
«acordo de partilha de encargos» nos termos do Protocolo de
Quioto, cada Estado-Membro faça simultaneamente um
esforço de redução das emissões nestes sectores, mas também
nos denominados «sectores difusos» de emissão de gases com
efeito de estufa.
3.7.2. Contudo, não é possı́vel fixar nı́veis idênticos para
cada Estado-Membro, já que tal seria irrealista à luz das
diferenças nas estruturas económicas dos diversos Estados.
3.8. Pergunta 8
3.8.1. Os três mecanismos mencionados (impostos sobre a
energia, acordos voluntários em matéria de ambiente e comércio de direitos de emissão) constituem, por esta ordem,
medidas complementares. Os acordos voluntários, enquanto
actos com maior alcance do que as normas, servem para
realizar progressos no âmbito sectorial. A tributação dos
produtos energéticos, muito particularmente o imposto sobre
as emissões de CO2 (proposta de imposto sobre a energia/CO2)
destina-se a penalizar os responsáveis pelas emissões difusas e,
por outro lado, através do sistema de reembolsos previsto, as
empresas que excedam os valores de emissões estabelecidos
pelos critérios MTD. Por último, o comércio de direitos de
emissão contribui para favorecer a rentabilização dos esforços
de redução de emissões superiores às definidas pelos critérios
MTD. No entanto, importa precisar que a intensificação desse
esforço de redução não deverá em todo o caso, dar lugar à
redução do reembolso da taxa ecológica sobre a energia/CO2,
tal como prevê a actual proposta de directiva em discussão no
Conselho.

3.10. Pergunta 10
3.10.1. Se bem que no capı́tulo 2 do presente parecer
nos tenhamos pronunciado a favor de um regulamento
comunitário, isto é, de um instrumento juridicamente vinculativo sem necessidade de transposição para o direito nacional,
é evidente que numerosos aspectos deste sistema devem ser
concebidos no âmbito do trabalho das autoridades nacionais e
locais. Assim, as tarefas poderiam ser repartidas do seguinte
modo:
3.10.2. N o â m b i t o c o m u n i t á r i o
Definição das modalidades gerais de aplicação do sistema:
sectores abrangidos, sistema de verificação, modalidades de
funcionamento harmonizado do conjunto das licenças de
emissão, critérios de atribuição de quotas individuais baseados
nos critérios MTD, verificação da exactidão dos dados fornecidos pelos Estados-Membros.
3.10.3. N o â m b i t o n a c i o n a l e l o c a l
Atribuição de quotas de emissão a empresas individuais,
controlo das emissões, definição de sectores sujeitos a licenças
de emissão, para além dos fixados de modo harmonizado a
nı́vel comunitário.

Bruxelas, 20 de Setembro de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «Para uma Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia»
(2000/C 367/08)
Em 25 de Fevereiro de 1999, o Comité Económico e Social decidiu, em conformidade com o disposto no
n.o 3 do artigo 23.o do Regimento, elaborar um parecer sobre «Para uma Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia».
A Secção do Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania, incumbida da preparação dos correspondentes
trabalhos, emitiu parecer em 25 de Julho de 2000 (relatora: A.-M. Sigmund; co-relator: R. Briesch).
Na 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000 (sessão de 20 de Setembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 122 votos a favor, 19 contra e 9 abstenções o seguinte parecer.
1.

Introdução

1.1.
O Conselho Europeu de Colónia de 3 e 4 de Junho de
1999 aprovou a decisão de elaborar uma Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia. Nas conclusões da Presidência, esta decisão era justificada pela necessidade de consignar,
«com toda a evidência, a importância primordial de tais direitos
e o seu alcance para os cidadãos da União».
No entender do Conselho Europeu de Colónia, a Carta

1.3.
Tanto a presidência alemã como a finlandesa sublinharam repetidamente que a Carta dos Direitos Fundamentais
deveria constituir também um instrumento que permitisse aos
cidadãos europeus «participar na Europa» de modo mais
directo e que os elucidasse melhor sobre os direitos de que são
titulares. O Comité aplaude, como é óbvio, a intenção de
consulta das organizações da sociedade civil pela instância
que entretanto passou a chamar-se «Convenção». O Comité,
enquanto instituição europeia cujos membros são chamados,
de acordo com o Tratado, a representar os interesses funcionais
dos cidadãos europeus, considera que deveria ter-lhe sido
assegurada uma maior intervenção (1).

«deverá
1. abranger os direitos em matéria de liberdade e igualdade e os direitos processuais fundamentais, tal como
garantidos na Convenção Europeia para a Protecção
dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais e como resultam das tradições constitucionais
comuns dos Estados-Membros enquanto princı́pios
gerais do direito comunitário;

1.4.
A missão da Convenção foi definida pelos mandatos
de Colónia e de Tampere, cabendo destacar quatro aspectos:

—

a Convenção não é uma conferência intergovernamental
na acepção do TUE;

2. consagrar os direitos que apenas são outorgados aos
cidadãos da União e

—

a Convenção não é por isso competente para alterar as
competências da UE;

—

O Conselho Europeu considerou ainda que a elaboração da
Carta deveria «ser confiada a uma instância constituı́da por
representantes dos Chefes de Estado e de Governo e do
Presidente da Comissão Europeia, bem como por deputados
do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais».

a Convenção tem por missão elaborar o projecto de uma
Carta dos Direitos Fundamentais no quadro da actividade
da União. Deve, por isso, velar igualmente por que a
Carta seja aplicável tanto no quadro do Tratado sobre a
União Europeia como no dos tratados comunitários. Isto
é: a Carta deve ser válida também para os tı́tulos V (PESC)
e VI (JAI) do Tratado sobre a União Europeia. O Comité
considera fundamental que a Carta seja globalmente
válida, dado que o interesse dos cidadãos na liberdade e
na igualdade não consta apenas do Tratado CE;

1.2.
O Conselho Europeu de Tampere de 15 e 16 de
Outubro de 1999 determinou, finalmente, a composição
definitiva da instância para a elaboração do projecto da Carta
e o respectivo método de trabalho. Quanto a este último, o
Conselho impôs o princı́pio do consenso, só podendo o
presidente transmitir ao Conselho Europeu um projecto de
Carta «susceptı́vel de ser subscrito por todas as partes».

(1) Cf. artigo 257.o do Tratado CE: «O Comité é composto por
representantes dos diferentes sectores de vida económica e social,
designadamente dos produtores, agricultores, transportadores,
trabalhadores, comerciantes e artı́fices, das profissões liberais e do
interesse geral».

3. ter em conta os direitos económicos e sociais que se
encontram consignados na Carta Social Europeia e na
Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais
dos Trabalhadores, na medida em que não constituam
apenas uma base para objectivos de acção da União.»
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por esse motivo, a Carta dos Direitos Fundamentais
dirige-se aos órgãos da União Europeia e não aos Estados-Membros no quadro das suas competências próprias. Os
Estados-Membros estarão, todavia, vinculados à Carta
sempre que apliquem, executem ou transponham o
direito comunitário.

1.5.
A questão do carácter juridicamente vinculativo da
Carta dos Direitos Fundamentais (CDF) não foi definida
claramente pelo Conselho Europeu de Colónia. Nas suas
conclusões, o Conselho anuncia apenas que «proporá ao
Parlamento Europeu e à Comissão que, juntamente com o
Conselho, façam a proclamação solene da Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia, com base no projecto.
Posteriormente, estudar-se-á a oportunidade e, eventualmente,
o modo como a Carta deverá ser integrada nos Tratados».
1.5.1. Roman Herzog, presidente da Convenção, afirmou
que esta elaboraria a Carta partindo da hipótese de que a
mesma seria juridicamente vinculativa. Após a apresentação
do projecto Spinelli, o Parlamento Europeu manifestou-se a
favor do carácter juridicamente vinculativo da Carta e reforçou
ainda mais essa posição na sua resolução de 16 de Março
anunciando, nomeadamente, que a sua aprovação da Carta dos
Direitos Fundamentais dependeria dessa natureza juridicamente vinculativa.
1.6.
Quanto ao conteúdo da Carta dos Direitos Fundamentais, o Conselho Europeu de Colónia determinou apenas
padrões mı́nimos, embora tenha manifestamente ido mais
longe do que a CEDH (Convenção Europeia dos Direitos do
Homem). No discurso introdutório proferido na Convenção,
Roman Herzog precisou que era altura de tornar claro à
opinião pública que a União Europeia deve ter com os
cidadãos uma relação tão estreita como o previsto pelo Direito
Constitucional dos Estados-Membros.
1.6.1. A organização da lista dos direitos fundamentais a
elaborar pela Convenção assenta, por um lado, no consenso
sobre a trindade europeia dos direitos básicos do indivı́duo
(dignidade humana, autodeterminação e igualdade) e, por
outro lado, no princı́pio da indivisibilidade dos direitos
fundamentais. A lista está organizada em
—

Dignidade da pessoa humana,

—

Liberdades,

—

Igualdade,

—

Solidariedade,

—

Cidadania,

—

Justiça,

—

Disposições gerais (1).

(1) Convent 47, Charte 4470/00, de 14.9.2000.

2.
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Observações na generalidade

2.1.
O processo de integração europeia foi iniciado há
50 anos por Robert Schuman como iniciativa para a paz,
envolvendo em primeiro lugar medidas prioritariamente económicas, mais tarde alargadas ao aspecto social. A União
Europeia é hoje descrita também como «um espaço de
liberdade, de segurança e de justiça», no qual o Homem, o
cidadão, deve constituir o elemento mais importante. Nesse
contexto, a elaboração de uma Carta dos Direitos Fundamentais da UE representa um marco no processo de integração
europeia. Elaborar uma carta significa formalizar o pacto
fundador de uma entidade polı́tica original e nova. Significa
também exprimir uma identidade constituı́da numa base
voluntária, cooperativa, democrática e não violenta. Pessoas
com os mesmos direitos e obrigações criam sentimentos de
pertença e de uma identidade comum. Se for elaborada uma
lista de direitos fundamentais com a participação tão ampla
quanto possı́vel da sociedade civil organizada, essa proximidade dos cidadãos contribuirá também para que cada indivı́duo
encare tais normas jurı́dicas não como uma imposição cujo
incumprimento é punı́vel, mas sim como uma necessidade
cuja observância é aceite como uma obrigação pessoal.
2.2.
Uma Carta dos Direitos Fundamentais que se baseie
nos conceitos de ética, moral e solidariedade não formulará
apenas direitos e obrigações mas constituirá igualmente um
sistema comum de valores, fomentando desse modo a evolução
da UE de uma comunidade de direito para uma comunidade de
valores em cujo âmbito poderá desenvolver-se uma identidade
europeia. Desse modo, a Carta pode contribuir para que a
cidadania europeia deixe de ser encarada como a mera adição
de todas as cidadanias nacionais para ser percebida como um
valor acrescentado concreto. Pressupõe também que cada
cidadão exerce os seus direitos de forma responsável no âmbito
de uma sociedade civil organizada, assente no diálogo e no
respeito mútuo dos direitos e liberdades.

3.

Observações na especialidade

3.1. Conteúdo da CDF
3.1.1. Em princı́pio, o Comité defende que os direitos civis
e polı́ticos, por um lado, e os direitos fundamentais de ordem
social, económica e cultural, por outro, não podem ser tratados
separadamente. O entendimento geral na Europa é que os
direitos fundamentais são indivisı́veis, relacionados e interdependentes, quer se trate do direito à protecção, do direito à
propriedade ou do direito às prestações. O Comité entende,
entretanto, que é impossı́vel fazer uma lista moderna de
direitos fundamentais sem incluir direitos sociais, económicos
e culturais e que tal contradiria o mandato de Colónia.
3.1.2. Decorre do mandato conferido à Convenção para a
elaboração da Carta dos Direitos Fundamentais que a mesma
não pode modificar a repartição actual das competências entre
as Comunidades ou a UE e os Estados-Membros. A inserção de
direitos sociais fundamentais e de princı́pios sociais na Carta
não implica necessariamente revolucionar a repartição actual
das competências entre esses nı́veis.

C 367/28

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

3.1.3. Por outro lado, a afirmação de direitos sociais
fundamentais na Carta dos Direitos Fundamentais da UE não
significa identificar o autor do acto — instituição da UE ou
órgão estatal — contra o qual pode ser invocado um direito,
ou do qual é legı́timo reclamar o respeito do princı́pio. A
inscrição de direitos e princı́pios sociais na Carta dos Direitos
Fundamentais da UE não equivale — em consonância com o
mandato de Colónia — a conferir à Comunidade ou à União
Europeia competências que as mesmas não possuam já.
Significa simplesmente que os actos das instituições da União
ou os actos estatais adoptados no domı́nio de aplicação do
direito comunitário devem:
—

acatar os direitos sociais garantidos pela Carta;

—

não constituir medidas que conduzam à diminuição do
grau de realização já atingido desses princı́pios;

—

respeitar a exigência de não discriminação, especialmente
na aplicação dos direitos sociais.

3.1.4. O Comité previne que as expectativas dos cidadãos
serão frustradas caso lhes seja apresentada uma CDF cujos
direitos não possam ser aplicados e cujo texto não passe de
pura retórica. Porém, a afirmação do carácter justiciável de um
direito, ou seja, a sua tutela jurı́dica através dos tribunais,
segundo as formas atrás descritas, não pressupõe de maneira
alguma o nı́vel, comunitário ou nacional, ante o qual esse
direito é invocado. Em particular, quando a Comunidade e
os Estados-Membros têm competências concorrentes, essas
competências devem ser exercidas dentro dos limites previstos
pelo princı́pio da subsidiariedade (artigo 5.o TCE), sem que a
adopção da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia derrogue desse princı́pio.

3.2.
Natureza jurı́dica da Carta dos Direitos Fundamentais
(CDF): Uma Carta dos Direitos Fundamentais só pode concretizar-se na prática se for claramente formulada e se existirem
mecanismos que permitam a sua imposição. No entender do
Comité, a Carta dos Direitos Fundamentais deveria, por
motivos jurı́dicos e polı́ticos, ser integrada no Tratado com as
seguintes condições:
—

em conformidade com o mandato de Colónia, as competências comunitárias não poderão ser alteradas com
base na Carta;

—

a distinção entre direitos individuais justiciáveis e directamente aplicáveis, por um lado, e direitos programáticos,
por outro, deve ser mantida, e assim também a natureza
jurı́dica das actuais competências (1);

(1) Neste contexto, o Comité remete para o seu parecer de 22.2.1989,
no qual defende que «os instrumentos e os procedimentos
previstos no Tratado devem ser utilizados para garantir, no quadro
das ordens jurı́dicas dos Estados-Membros, o respeito dos direitos
sociais fundamentais».

—

20.12.2000

deve em seguida tornar-se claro que para certos princı́pios
cumprirá adoptar medidas de execução.

Dependerá essencialmente do conteúdo da Carta, que deverá
de resto orientar-se pelo mandato de Colónia, se a mesma será,
no todo ou em parte, integrada no Tratado. A CDF não deve
ser uma mera proclamação formal, constituindo um verdadeiro
compromisso polı́tico, social e cı́vico.
3.2.1. O anúncio de uma Carta Europeia dos Direitos
Fundamentais gerou expectativas e esperanças que não podem
ser agora frustradas. Os europeus compreenderão e aceitarão
melhor uma «Europa dos Cidadãos» se souberem que nessa
Europa gozam de direitos que podem fazer valer efectivamente
e que, por outro lado, há obrigações que têm de ser respeitadas.
Dessa forma, a Carta dos Direitos Fundamentais adquirirá, ao
lado da sua importância jurı́dica, uma grande relevância
polı́tica.
3.2.2. A União Europeia, enquanto «espaço de liberdade, de
segurança e de direito», adquire com uma Carta dos Direitos
Fundamentais vinculativa uma dimensão adicional no sentido
de uma comunidade clara de valores, que a União Europeia
apoia formalmente. Um tal apoio formal reveste uma importância particular tanto em vista do alargamento futuro como
no quadro da globalização.

3.3. Transposição da CDF
3.3.1. Quanto à transposição da CDF, o Comité considera
haver também a possibilidade de integrar no TUE (vd. artigo 6.o) com carácter vinculativo a parte dos direitos fundamentais sobre cuja adopção e integrabilidade tenha havido consenso na Convenção. Como consequência, poderia o Conselho,
nos termos do artigo 7.o, tomar medidas contra EstadosMembros que violem repetidamente os princı́pios enumerados
no n.o 1 do artigo 6.o; para estes casos não seria necessária
intervenção do Tribunal de Justiça. Para a integração dos
restantes direitos fundamentais poderia criar-se uma norma
processual vinculativa sob a forma de «acompanhamento».
Este procedimento não está em contradição com o princı́pio
da indivisibilidade dos direitos fundamentais, dado que o
processo de definição e revisão dos direitos fundamentais a
nı́vel europeu deve em qualquer caso permanecer um processo
aberto que tenha em consideração a correspondente evolução.
Neste contexto, refira-se por exemplo os chamados «novos»
direitos fundamentais (engenharia genética, bio-ética, protecção de dados, etc.), muitos dos quais são já parte integrante
dos Tratados da UE (direito à protecção dos dados pessoais).
3.3.2. No entender do Comité, seria por isso absolutamente
necessário prever, juntamente com o processo de integração
sugerido no ponto 3.3.1 («acompanhamento»), um processo
de revisão aberto para a futura revisão da lista dos direitos
fundamentais. Conviria que a Convenção fosse mandatada
para conceber um tal processo de integração e revisão e
apresentá-lo ao Conselho. O processo de revisão poderia
prever também programas de avaliação a realizar a intervalos
regulares.
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3.3.3. Dado que a forma de aplicação da CDF não está
ainda definitivamente esclarecida, o Comité não pode ainda
pronunciar-se sobre a questão da protecção efectiva dos
direitos. Neste contexto cabe ainda discutir possibilidades
adicionais e eventualmente necessárias de procedimento judicial (como por exemplo, procedimento judicial em caso de
violação dos direitos fundamentais, acção no interesse geral,
acção intentada colectivamente, direito de intervenção) para
além das formas já existentes. O Comité reserva-se o direito de
emitir, no momento adequado, um parecer adicional sobre
este tema.
3.4. A CDF e a sociedade civil organizada
3.4.1. A evolução dos direitos fundamentais processa-se de
maneira análoga à evolução socioeconómica mas também
cientı́fica. Por isso, o Comité acolhe com especial agrado o
facto de a Convenção ter incluı́do nas suas propostas os
chamados direitos fundamentais «novos» e de ter ido mais
longe do que a CEDH na sua formulação, o que não teria sido
o caso se a União tivesse aderido à CEDH, como foi várias
vezes proposto. De resto, o Tribunal de Justiça havia já
observado que tal ratificação implicaria a alteração do Tratado
da União.
3.4.2. Na mesma ordem de ideias, e tendo em conta o
mandato de Colónia, o Comité acolhe com especial agrado o
facto de a Convenção ter incluı́do na CDF o conceito de
dignidade humana, ainda não adoptado pela CEDH. Desse
modo, a Convenção não segue apenas a complexa abordagem
da Declaração dos Direitos do Homem das Nações Unidas mas
dá igualmente um sinal claro, e no entender do Comité
urgentemente necessário, de que a CDF deverá ter, para lá da
sua relevância jurı́dica, também grande importância enquanto
sistema comum de valores da UE.
3.4.3. Justamente para a criação de estruturas da sociedade
civil é fundamental que para além dos objectivos a perseguir
em comum se reconheça igualmente a necessidade de proteger
os valores fundamentais existentes e assumidos num espı́rito
de diálogo e de responsabilidade pelos agentes da sociedade
civil.
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3.4.4. Assim, o Comité entende que é bastante adequado o
conceito proposto de uma CDF enquanto quadro normativo
sistematizador e inspirador do direito para a sociedade civil
organizada.
3.4.5. Já em 1996 o relatório do «Comité de Sábios» para
uma «Europa dos direitos cı́vicos e sociais» (1) vincava que uma
Europa «mais próxima dos cidadãos» requeria a inclusão de
um «amplo espectro de competências nos domı́nios da vida
polı́tica, económica e social» no projecto de União Europeia.
Neste contexto é positivo que, no terceiro parágrafo do
projecto (Convent 47), conste, além do mais, ao lado da CEDH,
a referência às Cartas Sociais aprovadas pela Comunidade.
3.4.6. Os representantes da sociedade civil organizada
foram associados de uma maneira por demais informal ao
processo de elaboração da Carta dos Direitos Fundamentais.
Os seus pareceres, dos quais alguns bastante construtivos,
surgiram de forma descoordenada, o que afectou a visão de
conjunto e obstruiu a criação de eventuais sinergias. No
interesse do desenvolvimento de um «modelo europeu de
democracia», a sociedade civil organizada deve ser formal e
institucionalmente associada a este processo. Importa afirmar
que o desafio democrático fundamental é a conciliação da
unidade e da diversidade. O Comité representa, no quadro
institucional, a sociedade civil organizada a nı́vel comunitário;
os seus membros estão em contacto permanente e directo com
as organizações da sociedade civil (2) e encontram-se por isso,
com os seus conhecimentos especı́ficos, em posição de dar um
valor acrescentado a este projecto no sentido da democracia
participativa. O Comité compõe-se de representantes dos
diferentes grupos de orientação económica e social da sociedade civil organizada e deveria, pois, em qualquer caso receber
um estatuto consultivo formal correspondente à sua missão
nesse processo de integração e revisão.
(1) Comissão Europeia, D.-G. V, ISBN 92-827-7697-2.
(2) Cf. parecer do CES de 22.9.1999, CES 851/99, in JO C 329 de
17.11.1999, p. 30.

Bruxelas, 20 de Setembro de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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ANEXO

ao parecer do Comité Económico e Social
O actual documento de trabalho da Convenção contém os seguintes artigos (1):

Artigo 1.o:

Dignidade do ser humano

Artigo 2.o:

Direito à vida

Artigo 3.o:

Direito à integridade do ser humano

Artigo 4.o:

Proibição da tortura e das penas e tratamentos desumanos ou infamantes

Artigo 5.o:

Proibição da escravidão e do trabalho forçado

Artigo 6.o:

Direito à liberdade e à segurança

Artigo 7.o:

Respeito pela vida privada e familiar

Artigo 8.o:

Protecção de dados pessoais

Artigo 9.o:

Direito de contrair casamento e de constituir famı́lia

Artigo 10.o: Liberdade de pensamento, de consciência e de religião
Artigo 11.o: Liberdade de expressão e de informação
Artigo 12.o: Liberdade de reunião e de associação
Artigo 13.o: Liberdade das artes e das ciências
Artigo 14.o: Direito à educação
Artigo 15.o: Liberdade de exercı́cio de uma profissão
Artigo 16.o: Liberdade de criar e gerir empresas
Artigo 17.o: Direito de propriedade
Artigo 18.o: Direito de asilo
Artigo 19.o: Protecção em caso de afastamento, expulsão ou extradição
Artigo 20.o: Igualdade perante a lei
Artigo 21.o: Não discriminação
Artigo 22.o: Diversidade cultural, religiosa e linguı́stica
Artigo 23.o: Igualdade entre homens e mulheres
Artigo 24.o: Direito da criança
Artigo 25.o: Integração das pessoas com deficiência
Artigo 26.o: Direito à informação e à consulta dos trabalhadores na empresa
Artigo 27.o: Direito de negociação e de acção colectiva
Artigo 28.o: Direito de acesso aos serviços de emprego
Artigo 29.o: Protecção em caso de despedimento sem justa causa
Artigo 30.o: Condições de trabalho justas e equitativas
(1) Convent 47 op. cit.
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Artigo 31.o: Proibição do trabalho infantil e Protecção dos jovens no trabalho
Artigo 32.o: Conciliação da vida familiar e da vida profissional
Artigo 33.o: Segurança social e assistência social
Artigo 34.o: Protecção da saúde
Artigo 35.o: Acesso a serviços de interesse económico geral
Artigo 36.o: Protecção do ambiente
Artigo 37.o: Protecção dos consumidores
Artigo 38.o: Direito de eleger e de ser eleito nas eleições para o Parlamento Europeu
Artigo 39.o: Direito de eleger e de ser eleito nas eleições municipais
Artigo 40.o: Direito a uma boa administração
Artigo 41.o: Direito de acesso aos documentos
Artigo 42.o: Provedor de Justiça
Artigo 43.o: Direito de petição
Artigo 44.o: Liberdade de circulação e de permanência
Artigo 45.o: Protecção diplomática e consular
Artigo 46.o: Direito a acção judicial e a um tribunal imparcial
Artigo 47.o: Presunção de inocência e direito à defesa
Artigo 48.o: Princı́pio da legalidade e da proporcionalidade dos delitos e das penas
Artigo 49.o: Direito a não ser julgado ou punido penalmente mais que uma vez pelo mesmo delito
Artigo 50.o: Âmbito de aplicação
Artigo 51.o: Alcance dos direitos garantidos
Artigo 52.o: Nı́vel de protecção
Artigo 53.o: Proibição do abuso do direito
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento (CE) do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) (relativo às substâncias que empobrecem
a camada de ozono) no que respeita ao ano de referência para a atribuição de quotas de
hidroclorofluorocarbonos»
(2000/C 367/09)
Em 28 de Julho de 2000 o Conselho decidiu, nos termos do artigo 175.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
O Comité Económico e Social decidiu incumbir Sergio Colombo, relator-geral, da preparação do
respectivo parecer.
O Comité Económico e Social adoptou, na 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000
(sessão de 20 de Setembro), por 64 votos a favor e 3 abstenções o presente parecer.
1.

Proposta da Comissão

1.1.
Esta proposta destina-se a alterar o Regulamento (CE)
n.o…/2000 relativo às substâncias que empobrecem a camada
de ozono (1) no tocante a um ponto especı́fico: a modificação
do ano de referência previsto para as atribuições de quotas de
hidroclorofluorocarbonos (HCFC). Propõe-se tomar como base
os valores mais recentes e representativos disponı́veis (de

1999) em vez dos que se reportam a 1996. Esta alteração não
conduzirá a um aumento das quantidades totais de HCFC que
podem ser importados e não terá, portanto, efeitos negativos
sobre o ambiente. Na opinião da Comissão, a manutenção de
1996 como ano de referência pode ser considerada como
arbitrária e constituir mesmo uma infracção ao princı́pio da
não discriminação.
2.

( 1)

Este Regulamento, cuja publicação no JO se aguarda, substituirá
o Regulamento (CE) n.o 3093/94.

2.1.

Observações na generalidade
O Comité aprova a proposta da Comissão.

Bruxelas, 20 de Setembro 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 (CE) do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera o regulamento (CE) [relativo às substâncias que empobrecem a
camada de ozono] no que respeita aos inaladores de dose calibrada e bombas para a administração
de medicamentos»
(2000/C 367/10)
Em 28 de Julho de 2000, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 175.o do Tratado CE, consultar o
Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
O Comité Económico e Social decidiu incumbir da preparação dos correspondentes trabalhos, como
relator-geral, S. Colombo.
Na 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000 (sessão de 20 de Setembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 63 votos a favor e 2 abstenções o seguinte parecer.
1.

A proposta da Comissão

1.1.
A presente proposta destina-se a alterar o recentemente
adoptado Regulamento (CE) n.o .../2000 relativo às substâncias
que empobrecem a camada de ozono (1) em dois pontos
especı́ficos. Justifica-se pelo facto de terem surgido nas fases
finais da adopção do referido regulamento duas questões
suscitadas pela falta de coerência do texto. A primeira diz
respeito à exportação de inaladores de dose calibrada, que
( 1)

Este regulamento, cuja publicação no Jornal Oficial se aguarda,
substituirá o Regulamento (CE) n.o 3093/94.

contenham clorofluorocarbonos (CFC), para paı́ses em desenvolvimento e a segunda à exportação de bombas para a
administração de medicamentos, que contenham CFC. Na
opinião da Comissão, a intenção do regulamento não era
proibir a exportação desses produtos, ainda necessários por
razões de saúde nesses paı́ses. O regulamento deverá, portanto,
ser alterado de conformidade.
2.
2.1.

Observações na generalidade
O Comité aprova a proposta da Comissão.

Bruxelas, 20 de Setembro 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 relativa à segurança geral dos produtos»
(2000/C 367/11)
Em 24 de Julho de 2000, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 95.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção do Mercado Único, Produção e
Consumo, que emitiu parecer em 19 de Julho de 2000. Foi relatora A. Williams.
Na 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000 (sessão de 20 de Setembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 78 votos a favor e 4 abstenções o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
A primeira Directiva relativa à Segurança Geral dos
Produtos (DSGP) entrou em vigor em Junho de 1994. Veio no
seguimento de uma série de directivas especı́ficas (ou sectoriais), como a relativa à segurança dos brinquedos, e teve por
base a necessidade de se atingir «um nı́vel de protecção
elevado». A saúde e a segurança dos consumidores tornou-se,
desde então, uma das novas prioridades polı́ticas da União
Europeia.
1.2.
O artigo 16.o da «Directiva Segurança Geral dos
Produtos» de 1994 dispõe que «o Conselho (…) pronunciar-se-á sobre a eventual adaptação da presente directiva, nomeadamente com o intuito de alargar o respectivo âmbito de
aplicação», bem como sobre disposições de emergência. Esta
decisão do Conselho deveria reger-se pelo relatório da Comissão, previsto para 1998, sobre a experiência adquirida, acompanhado de propostas adequadas para melhoramento.
1.3.
Infelizmente, o relatório não foi publicado na data
prevista, tendo o Comité reagido energicamente: em Dezembro
de 1999, emitiu, num espı́rito de crı́tica construtiva, um
parecer de iniciativa (1), salientando que, desde que a directiva
entrara em vigor, tinham-se registado, para além do estabelecimento do mercado interno, alterações substanciais, bem como
evoluções e crises significativas. Estes acontecimentos têm de
ser tidos em conta com urgência. O Comité admite, porém,
que os atrasos verificados tenham tido por base o número
excepcional de amplas consultas, estudos e avaliações efectuados pela Comissão, em particular o relatório elaborado pelo
«Centre du Droit de la Consommation» (Centro do Direito do
Consumo) da Universidade Católica de Lovaina.
1.4.
No geral, o Comité acolhe favoravelmente os esforços
da Comissão para prevenir a chegada ao mercado de produtos
que não sejam seguros, mas, quanto à sua nova proposta, tem
algumas reservas. Nota que o método de abordagem não
consiste em elaborar um texto totalmente novo, mas sim em
reformular a DSGP inicial, usando a estrutura anterior e
(1) JO C 51 de 23.2.2000, p. 67.

introduzindo alterações claramente indicadas em sublinhado
no documento da Comissão. Este formato prático é susceptı́vel
de ser mais familiar a todos os agentes envolvidos na aplicação
ou execução da legislação sobre a segurança dos produtos,
incluindo os paı́ses «candidatos».

1.5.
Embora a primeira abordagem global da Comissão
seja fundamentalmente correcta, algumas das propostas de
alteração são de grande alcance, devendo ser clarificadas uma
vez que são transformadas em propostas de trabalho.

2.

Observações na generalidade

2.1. Objectivos da nova Directiva sobre Segurança Geral dos
Produtos
2.1.1. A DSGP abrange os produtos que se destinam a
utilização pelos consumidores ou que possam vir a ser
usados por estes. Inclui serviços apenas quando directamente
associados ao fornecimento do próprio produto. É o produto
que permanece dominante (como por exemplo, no caso de
mercadorias alugadas).
Estes serviços são entendidos, em particular, como os prestados
para montagem, instalação e manutenção de um produto. No
atinente aos serviços em geral, a Comissão pretende tratar a
segurança neste variado sector separadamente, quer mediante
um quadro regulamentar geral ou mediante legislação em
sectores especı́ficos, e não através da DSGP.

2.1.2. Não há qualquer alteração ao objectivo primário da
DSGP, que continua claramente a ser «garantir que os produtos
colocados no mercado são seguros.» A obrigação de produtores
e distribuidores consiste em fornecer produtos que, em
condições de uso normais ou razoavelmente previsı́veis, não
apresentem quaisquer riscos ou apresentem apenas riscos
mı́nimos compatı́veis com o tipo de produto em questão.
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2.1.3. A directiva continua a aplicar-se a todos os produtos
de consumo, com excepção dos produtos em segunda mão
vendidos como antiguidades ou que devam ser recuperados
antes da sua utilização. São incluı́dos todos os outros produtos
em segunda mão, assim como os produtos alimentares, salvo
nos casos em que estes tenham sido objecto de disposições
mais especı́ficas.

2.1.4. As alterações mais importantes à directiva original
concernem os seguintes temas: definições; âmbito; papel
acrescido das normas e dos organismos de normalização;
retirada, recolha e proibição de exportação de produtos
perigosos; troca rápida de informação em situações de
emergência; coordenação e colaboração entre as autoridades
responsáveis pela fiscalização e criação de um comité de
regulamentação adequado e de uma rede de segurança dos
produtos.

2.1.5. A Comissão tenta consolidar o actual regime. Por
outras palavras, tenta trazer maior certeza jurı́dica, clarificando
e simplificando o texto e eliminando contradições e ambiguidades. O Comité concorda que tal clarificação é fundamental: o
relatório da Universidade Católica de Lovaina, cuja análise das
aplicações práticas revela variadas insuficiências na transposição da directiva vigente, indicou que era necessária uma
formação em Direito Comunitário para compreender grande
parte da directiva original.

2.1.5.1. O Comité pergunta se a nova proposta da Comissão sobre o princı́pio de precaução (que não é mencionado no
novo texto da DSGP) é incompatı́vel com o conceito de certeza
jurı́dica. O princı́pio de precaução pode ser invocado quando
não existem provas cientı́ficas ou estas são inconcludentes. Em
conformidade, podem-se introduzir proibições quando exista
um risco potencial de dano grave para os seres humanos. A
intenção é assegurar que, em caso de suspeita de riscos, estes
são controlados de forma satisfatória, independentemente da
incerteza jurı́dica. A presunção deve ser a de que há sempre
um elemento de risco presente.

2.1.6. O Comité perfilha a ênfase da Comissão sobre a
necessidade de transparência e justiça, sendo que aqueles que
tentam produzir e vender produtos perigosos já não terão uma
vantagem injusta sobre os concorrentes, que assumem os
custos inerentes à integração da segurança nos seus produtos.

3.

Observações na especialidade

3.1.
Proficuamente, a Comissão agrupa os seus 22 artigos,
seguidos por diversos anexos explicativos, nos seguintes sete
capı́tulos, ligeiramente modificados:
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—

Fins, âmbito e definições;

—

Obrigação geral de segurança, critérios de avaliação de
conformidade e normas europeias;

—

Outras obrigações de produtores e distribuidores;

—

Poderes e deveres especı́ficos dos Estados-Membros;

—

Trocas de informação e situações de intervenção rápida;

—

Procedimentos de Comité;

—

Disposições diversas e finais.

3.1.1. O Comité regista a extensão invulgar (vinte páginas)
da exposição de motivos e observa também o significado
especial do preâmbulo (com 39 «considerandos»). Estes considerandos são, regra geral, substantivos, mas têm um carácter
menos jurı́dico do que os artigos que os seguem. Alguns
incluem pontos que não são mencionados em nenhum dos
capı́tulos: por exemplo a nova proposta aplica-se aos produtos
independentemente das técnicas de venda, incluindo as vendas
à distância ou por meios electrónicos (considerando n.o 7).
3.1.1.1. A introdução é um documento de referência
essencial, mas não é fácil de consultar: é difı́cil seguir o
texto da proposta efectiva e, ao mesmo tempo, consultar a
introdução. Na verdade, esta poderia ter utilizado os capı́tulos
como tı́tulos principais, o que certamente tornaria de imediato
perceptı́vel se a referência é à DSGP original ou à nova versão.

3.2. Capı́tulo I — Fins, âmbito e definições (artigos 1.o e 2.o)

3.2.1. O artigo 16.o da DSGP original abria a possibilidade
de alargar o âmbito de aplicação do artigo 1.o. O Comité saúda
o progresso efectuado no sentido de clarificar um texto que
anteriormente provocava incerteza, desacordo e uma falta de
conhecimento das suas aplicações práticas. A relação entre as
directivas sectoriais e a DSGP, que oferece aos consumidores
uma rede de segurança, é agora consideravelmente mais clara.
O Comité considera, todavia, que a formulação relativa à
inclusão dos serviços («na medida em que estiverem implicados
aspectos de segurança dos produtos de consumo em circunstâncias razoavelmente previsı́veis de utilização dos produtos considerados» — artigo 2.o, alı́nea a) deve ser clarificada
para poder ter alguma utilidade para os fabricantes. A proposta
revista tem por objectivo proteger as pessoas apesar de
algumas lacunas em regras especı́ficas de segurança dos
produtos elaboradas para eliminar obstáculos técnicos ao
comércio. Em resumo, é essencial que todos os produtos que
possam vir a ser usados pelos consumidores sejam abrangidos,
com a DSGP a fornecer a ampla cobertura necessária, colmatando quaisquer lacunas que haja a resolver no âmbito dessas
directivas sectoriais.
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3.2.1.1. O Comité é de parecer que carece igualmente de
clarificação a inclusão, como produtos, de serviços públicos
essenciais, tais como o fornecimento de electricidade. Sugere a
inclusão de uma referência à Directiva sobre garantias dos
Consumidores e à Directiva sobre responsabilidade civil pelos
produtos defeituosos.

3.2.2. O Comité faz notar que produtos originalmente
destinados em exclusivo para uso profissional podem, em
alguns casos, migrar para o mercado doméstico, o que pode
ter a sua origem nos consumidores ou resultar de incentivo
directo dos fornecedores. Em qualquer dos casos, é previsı́vel
que o produto seja eventualmente utilizado por um indivı́duo
sem conhecimentos e experiência profissional. Contam-se
actualmente entre esses produtos, as canetas laser, as motosserras e outros equipamentos especializados de bricolagem,
bem como tintas e pesticidas. O Comité chama, portanto, a
atenção para a necessidade de produtores e fornecedores
tomarem todas as medidas necessárias e razoáveis na embalagem e rotulagem dos seus produtos, por forma a providenciar
instruções claras e advertências de segurança, em caso de
utilização por não-profissionais.

3.2.3. O Comité apoia a inclusão dos idosos na categoria
dos consumidores em condições de maior risco, mas lamenta
a omissão de outra sugestão sua no sentido de as necessidades
dos deficientes serem tidas em conta sempre que razoavelmente possı́vel.

3.2.4. A Comissão inclui uma nova definição referente às
autoridades competentes, designadas pelos Estados-Membros,
que desempenharão as tarefas expostas na proposta. A obrigação de produtores e distribuidores informarem estas autoridades sobre a recolha de produtos não constava de nenhuma
legislação comunitária ou nacional precedente.

3.2.5. A Comissão define agora «recolha», mas não define
igualmente «retirada», presumivelmente devido a problemas
linguı́sticos em diferentes lı́nguas. Há que fazer uma clara
distinção entre as duas fases possı́veis de tratar os produtos
perigosos: a primeira fase («retirada») é a remoção regulada de
mercadorias estragadas de lojas, armazéns e fábricas, enquanto
que a segunda fase («recolha») é a recuperação, como último
recurso, pelos fornecedores e produtores de mercadorias já
compradas e utilizadas pelos consumidores. Em caso de
riscos para a segurança inaceitavelmente elevados, é também
importante advertir de forma adequada os consumidores, para
que também eles possam tomar as medidas que se imponham.

3.2.6. O Comité salienta o novo significado agora conferido
à palavra «risco», cada vez mais utilizada no contexto de
avaliação e gestão dos riscos. Embora se aceite que não existe
zero por cento de risco, os consumidores aceitam, porém,
correr riscos, dado os benefı́cios potenciais que os produtos
oferecem. Deve ser claro que tal depende das atitudes da
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sociedade em constante mudança, isto é, do nı́vel de risco que
as pessoas estão dispostas a tolerar. As expectativas em relação
à segurança aumentam continuamente.

3.2.7. O Comité propõe que o artigo 2.o estipule também
uma eliminação segura e satisfatória do ponto de vista
ambiental dos produtos (por exemplo, lâmpadas fluorescentes,
aerossóis, materiais isolantes e resı́duos electrónicos). O Comité
está, porém, ciente de que a directiva geral da segurança dos
produtos não abrange aspectos ambientais, porque estes já são
tratados por legislação nacional e da UE.

3.3. Capı́tulo II — Obrigação geral de segurança, avaliação de
conformidade e normas

3.3.1. As normas são uma parte essencial da protecção do
consumidor, desde que existam cláusulas de salvaguarda caso
uma norma não ofereça um nı́vel adequado de protecção. O
Comité apoia, portanto, a proposta de reforçar o papel das
normas europeias — e dos organismos de normalização —
submetendo a conformidade dos produtos à obrigação geral
de segurança da DSGP. Há que dar prioridade aos produtos
que são mais importantes para a segurança do consumidor.

3.3.2. O Comité sublinha a necessidade de clarificar o
estatuto das normas europeias. Tem de haver uma integração
coerente das regulamentações nacionais e um entendimento
claro quanto ao papel das normas não formais, tais como as
especificações técnicas. O Comité observa que o ónus da prova
recai sobre os fornecedores para justificarem a afirmação de
que determinado produto é seguro, mesmo quando não
cumpre todas as normas pertinentes. Os fornecedores podem
também usar formas alternativas para cumprirem as normas,
desde que tal lhes permita alcançar nı́veis de segurança mais
elevados do que os oferecidos pelas normas. Os fornecedores
serão, porém, responsabilizados caso não possam comprovar
aquela circunstância, conforme já previsto em legislação
comunitária em matéria de responsabilidade pelos produtos e
publicidade enganosa. O Comité salienta que a actual falta de
estatuto das normas europeias afecta a capacidade destas para
promover a harmonização no mercado interno.

3.3.3. O Comité sugere que num mercado global existe
uma necessidade crescente de colaboração com a Organização
Internacional de Normalização.

3.3.4. Os organismos de normalização europeus devem ter
ao seu dispor os recursos necessários para aumentar a sua taxa
de produção e assegurar qualidade elevada. Acresce ainda uma
necessidade de representação efectiva dos consumidores. É,
igualmente, importante ter em conta que, no âmbito do
enquadramento genérico em vigor, está já previsto que todos
os interesses — incluindo os dos consumidores — podem
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participar na normalização. Caso seja realmente possı́vel, os
custos de participação para as organizações economicamente
débeis devem ser abolidos, a fim de que todos os actores
possam participar.

artigo 7.o O êxito depende da cooperação e da coordenação.
Nas perspectivas do mercado interno e do consumidor, haverá
que chegar o mais depressa possı́vel a uma igual aplicação da
lei nos Estados-Membros.

3.3.5. A linguagem em que as normas são redigidas é
inevitavelmente de carácter técnico, devendo-se, assim, prestar
particular atenção à redacção de documentos simples e
compreensı́veis.

3.5.1.1. O Comité questiona a lógica de se definir a função
das autoridades competentes no artigo 6.o quando a sua
importância particular já foi mencionada no artigo 5.o do
Capı́tulo III. São necessários mais pormenores quanto às suas
competências e ao modo como estas se relacionam entre si.

3.4. Capı́tulo III — Outras obrigações de produtores e distribuidores

3.5.1.2. O Comité propõe que os Estados-Membros aumentem adequadamente os recursos das autoridades competentes,
por forma a permitir o cumprimento das crescentes obrigações
destas.

3.4.1. O artigo 5.o obriga produtores e distribuidores a
fornecerem aos consumidores informações e advertências que
lhes permitam avaliar os factores de risco de um produto
em utilização normal. O Comité permanece, no entanto,
preocupado com o facto de tal informação, quer na forma de
texto, quer de diagramas ou pictogramas, continuar a ser por
vezes difı́cil de entender e de aplicar.
3.4.1.1. O Comité chama a atenção para a necessidade de
se incluir informação pertinente sobre a segurança em todas
as formas de comércio electrónico ou vendas à distância.
3.4.1.2. O Comité acolhe favoravelmente a nova exigência,
mais clara e coerente, de retirar os produtos perigosos do
mercado e, em último recurso, recolher os já fornecidos aos
consumidores. O sucesso das operações depende, em ambos
os casos, da capacidade para se localizar a origem dos
produtos. Os fornecedores basear-se-ão em sistemas de gestão
eficazes, apoiados por registos e informação adequados, por
forma a atingir tal rastreabilidade.
3.4.1.3. Tendo em conta as disparidades existentes entre os
Estados-Membros no que respeita ao controlo e aplicação
eficazes, o Comité aprova a nova obrigação de colaboração
entre as autoridades competentes e os produtores e fornecedores. Estes últimos devem informar as autoridades das medidas
que tomaram para prevenir riscos inaceitáveis para os consumidores. O Comité reconhece que isto já é hoje feito voluntariamente e salienta que é essencial ter o mı́nimo possı́vel de
novas exigências burocráticas, no interesse quer dos produtores
quer das autoridades competentes.

3.5. Capı́tulo IV — Poderes e deveres especı́ficos dos Estados-Membros

3.5.1. O Comité apoia a necessidade de ampla vigilância do
mercado e de fiscalização da aplicação da regulamentação. Este
trabalho é efectuado pelas autoridades competentes, nomeadas
por cada Estado-Membro, cujo papel alargado é explicitado no

3.5.1.3. O Comité regista que é intenção da Comissão criar
uma rede europeia de segurança dos produtos. Assim sendo,
questiona se esta rede tomará o lugar do Fórum Europeu de
Controlo da Segurança dos Produtos de Consumo (PROSAFE),
que elabora uma base de dados de agências responsáveis pela
segurança dos produtos. O Comité considera que é essencial
não desperdiçar a experiência do PROSAFE, defendendo, pelo
contrário, que este poderia ser a base da nova rede, caso tivesse
financiamento adequado para permitir actividades alargadas e
maior número de membros.

3.5.2. Tendo em conta que regras sem penalizações têm
pouco impacto, o Comité acolhe favoravelmente a necessidade
de sanções eficazes, proporcionadas e dissuasivas, a impor
pelos Estados-Membros, que informarão a Comissão sobre as
suas acções.

3.6. Capı́tulo V — Trocas de informação e o RAPEX (Os
procedimentos para a aplicação do RAPEX constam do
anexo II)
3.6.1. O Comité observa que as notificações respeitantes a
produtos alimentares são actualmente efectuadas através do
Sistema de Troca Rápida de Informação (RAPEX). No futuro,
estas ficarão a cargo da Autoridade Alimentar Europeia. Até
que esta autoridade seja formalmente criada, as notificações
continuarão a ser efectuadas de acordo com o procedimento
da DSGP.

3.6.2. O Comité reconhece que riscos sérios e imediatos
requerem intervenção rápida e que os procedimentos não
foram sempre aplicados de forma adequada, porque, na maior
parte das vezes, impuseram condições restritivas. Um acesso
rápido a informação precisa é essencial numa situação de
emergência. O Comité acolhe, por conseguinte, favoravelmente os melhoramentos ao RAPEX propostos pela Comissão,
em particular a disposição sobre dados claros e pormenorizados sobre um produto notificado, e os mecanismos de
seguimento das notificações efectuadas pelos Estados-Membros.
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3.6.2.1. O Comité gostaria que o RAPEX tomasse em
consideração informação estatı́stica adicional do Sistema Europeu de Vigilância sobre Acidentes Domésticos e de Lazer
(EHLASS), que fornece dados sobre os acidentes que envolvem
produtos.
3.6.2.2. O Comité recomenda igualmente o alargamento
do RAPEX (e também do EHLASS), por forma a estabelecer
um intercâmbio de informação à escala mundial, garantindo
assim uma maior protecção do consumidor.
3.6.3. O Comité acolhe favoravelmente a proposta da
Comissão de proibir a exportação para paı́ses não comunitários
de produtos, cuja retirada e recolha são obrigatórias, salvo
derrogações justificadas e aceites pela Comissão.
3.7. Capı́tulo VI — Procedimentos de Comité
3.7.1. O Comité regista a transformação do anterior comité
de emergência no novo Comité de Regulamentação da Segurança dos Produtos de Consumo. Contudo, a Comissão propõe
também um Comité Consultivo para a Segurança dos Produtos
de Consumo, para além da rede europeia de segurança dos
produtos prevista no artigo 9.o. O Comité está confuso quanto
ao papel e função destes três órgãos e interroga-se se uma
única Comissão para a Segurança dos Produtos não seria mais
eficaz, tendo em conta a necessidade de uma acção concertada.
3.8. Capı́tulo VII — Disposições diversas e finais
3.8.1. O Comité acolhe favoravelmente o facto de a informação relativa aos riscos para a saúde humana e à segurança
passar a estar acessı́vel ao público, sob a forma de informação
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sobre a identificação dos produtos, a natureza do risco e as
medidas tomadas para enfrentar a situação de emergência.
Esta medida contribuirá para aumentar a confiança dos
consumidores, da qual depende o êxito do mercado interno.
3.8.1.1. Esta acessibilidade da informação ao público deve,
contudo, ter em conta a necessidade de respeitar o segredo
profissional, quando justificável.
3.8.2. O Comité aprova a intenção da Comissão de apresentar um relatório sobre a aplicação da nova DSGP, de três em
três anos, num processo de acompanhamento contı́nuo, numa
era de rápida mudança.
3.8.3. Na perspectiva do seu trabalho contı́nuo sobre a
segurança do consumidor, o Comité considera que deve
receber uma cópia desse relatório, bem como o Conselho e o
Parlamento.
4.

Conclusão

4.1.
É essencial uma Directiva sobre a Segurança Geral dos
Produtos eficaz e revista, mas esta deve ser cuidadosamente
clarificada e simplificada, por forma a fornecer maior certeza
a todos os que são responsáveis pela sua aplicação, bem como
a todos os que beneficiam da segurança que oferece. É uma
medida de protecção fundamental para os consumidores,
reduzindo a sua exposição aos acidentes e à morte e restabelecendo uma confiança que se encontra diminuı́da devido à série
de crises recentes. É igualmente vital para produtores e
fornecedores, aos quais oferece um quadro jurı́dico claro para
todas as actividades de comercialização, relacionado com os
princı́pios de comércio justo e de concorrência leal num
mercado interno.

Bruxelas, 20 de Setembro de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social
As seguintes partes do parecer da secção foram rejeitadas a favor de alterações adoptadas pela plenária, mas
obtiveram pelo menos um quarto dos votos expressos:
Ponto 3.2.1,
5.o perı́odo
«A directiva relativa à segurança dos brinquedos, por exemplo, não abrange todos os aspectos da segurança: os
perigos acústicos e quı́micos foram omitidos porque estão incluı́dos na DSGP existente».
Resultado da votação
Votos a favor: 29, votos contra: 20, abstenções: 16.
Ponto 3.6.2,
2.o perı́odo
«Tais proibições devem ser apenas impostas quando se agiu de acordo com os procedimentos indicados pela
Comissão».
Resultado da votação
Votos a favor: 35, votos contra: 26 , abstenções: 16.
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento do Conselho que altera
o Regulamento (CEE) n.o 2759/75 que estabelece a organização comum de mercado no sector da
carne de suı́no»
(2000/C 367/12)
Em 27 de Abril de 2000, o Conselho decidiu, nos termos dos artigos 43.o e 198.o do Tratado CE,
consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Ambiente, que emitiu parecer em 6 de Setembro de 2000 (relator: J.-P. Bastian).
Na 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000 (sessão de 20 de Setembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 64 votos a favor, 7 votos contra e 4 abstenções o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
O mercado da carne de suı́no na União Europeia está
sujeito a movimentos cı́clicos, caracterizados por perı́odos
com um mercado da carne de suı́no bem equilibrado e preços
satisfatórios, a que se seguem perı́odos com uma oferta
excedentária e preços muito baixos. Todavia, o Comité reconhece que este ciclo se altera com o aparecimento de perı́odos
de crise intensificados e muito longos. Este fenómeno tem
explicação na crescente especialização dos suinicultores para
melhorarem o desempenho e a competitividade. Esta especialização constitui um obstáculo à adaptação dos produtores ao
mercado em perı́odo de crise, como se verificou no passado,
uma vez que a produção de suı́nos constitui a sua única fonte
de rendimentos. Deste modo, a produção de carne de suı́no
na União Europeia tem mais dificuldades em ajustar-se às
necessidades do mercado, mesmo em perı́odo de preços muito
baixos. Por outro lado, acontecimentos não previsı́veis, tais
como os acidentes sanitários ou o abrupto encerramento dos
mercados à exportação, podem acentuar a amplitude da crise.

—

a crise russa de Agosto de 1998, tendo a não convertibilidade momentânea do rublo provocado a suspensão
temporária das exportações europeias de carne de suı́no
e de produtos transformados para aquele paı́s.

1.3.
Tal crise põe em perigo as tesourarias de numerosos
produtores, sobretudo dos mais vulneráveis, como sejam os
investidores recentes ou os jovens que se lançaram na sua
actividade. Verificam-se, assim, evoluções estruturais muito
nı́tidas no sector suı́no, tendo a crise imprimido um movimento de aceleração. Trata-se da concentração da produção,
sempre acompanhada de uma redução cada vez mais forte do
número de criadores e do desaparecimento das explorações
mais pequenas. Verifica-se igualmente a integração das explorações mais fragilizadas por grandes grupos «industriais»,
perdendo o produtor, transformado em «assalariado» da indústria agro-alimentar, a sua identidade de criador e a sua
autonomia.

2.

A proposta da Comissão Europeia

1.2.
A crise sem precedentes que os suinicultores da União
Europeia acabam de atravessar ilustra bem esta intensificação
do ciclo. Com efeito, os preços à produção baixaram 27 % em
1998 e 6 % em 1999, em média ao nı́vel comunitário,
atingindo deste modo nı́veis nunca atingidos e nitidamente
inferiores aos custos de produção. A duração e a amplitude
excepcionais desta crise encontram explicação em factores que
realçaram os efeitos conhecidos do ciclo «natural» do porco, a
saber:

2.1.
Com a presente proposta de Regulamento do Conselho
que altera o Regulamento (CEE) n.o 2759/75 que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de suı́no,
a Comissão prevê a criação de um fundo de regulação que
permita estabilizar os rendimentos dos produtores de porcos.
Esta proposta constitui um seguimento à crise que afectou
severamente o sector em 1998/1999, reconhecendo a Comissão que, desde há alguns anos, os perı́odos de crise se
intensificaram, ameaçando a tesouraria dos criadores de suı́nos.

—

2.2.

as consequências das epidemias de peste suı́na de 1997,
passadas mas sempre latentes;

—
—

a sobreprodução europeia e mundial, consequência do
crescimento da especialização e das capacidades de
produção na União Europeia e nos Estados Unidos;

Os principais elementos da proposta são os seguintes:
os Estados-Membros são autorizados a criar fundos de
regulação no seu território; a participação dos produtores,
agrupamentos de produtores ou outros organismos colectivos nesses fundos é voluntária e terá uma duração
mı́nima de cinco anos;

20.12.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 367/41

—

os fundos de regulação são financiados pelos próprios
produtores, mediante a cobrança de uma cotização por
suı́no de engorda; o Estado-Membro poderá conceder
ajudas degressivas para o arranque; para obterem os
meios necessários para o funcionamento da sua caixa de
regulação, os fundos podem recorrer a empréstimos
bancários ou de outras instituições públicas ou privadas
nas condições do mercado;

carne de suı́no. Todavia. O Comité entende que a proposta de
regulamento não é suficiente para dar resposta ao objectivo e
que seria desejável alargar a proposta a outras medidas de
gestão de crises e seguir o exemplo das práticas em certos
paı́ses terceiros (EUA, Canadá), tais como os sistemas de
seguro-rendimento actualmente em debate no âmbito das
negociações da Organização Mundial do Comércio.

—

o mecanismo de regulação incluirá dois elementos: o
limiar de cotização, que desencadeia a cobrança de um
montante por suı́no de engorda a favor dos fundos, e o
limiar de pagamento, que desencadeia a concessão de um
montante por suı́no a favor do produtor; estes dois
limiares serão fixados em função do preço de mercado
para o suı́no abatido da qualidade-tipo no Estado-Membro em causa, dos custos de produção nesse paı́s,
da situação financeira da caixa do fundo e da situação do
mercado comunitário da carne de suı́no;

3.3.
Os criadores não poderão suportar sozinhos os esforços. Será necessário um esforço da União Europeia para uma
maior eficácia do projecto de regulamento. O mecanismo de
criação dos fundos de regulação deverá evitar qualquer risco
de renacionalização da PAC e as distorções da concorrência
entre os Estados-Membros (consoante um Estado-Membro
participe ou não no fundo de regulação). Assim, o Comité
propõe um empenho mais importante da União Europeia
através de um co-financiamento dos fundos de regulação com
os produtores.

—

os fundos de regulação podem modular os montantes
concedidos por suı́no de engorda e o número de suı́nos
elegı́veis por produtor atendendo, nomeadamente, à
dimensão e à estrutura das explorações de cada Estado-Membro; a cotização pode, igualmente, ser modulada;

—

caso um fundo deva abrir o perı́odo de pagamento sem
dispor dos meios financeiros necessários, o Estado-Membro em causa poderá conceder-lhe um empréstimo
sem juros; esse empréstimo deverá ser completamente
reembolsado pelo fundo; caso um fundo de regulação
disponha dos meios financeiros suficientes, poderá suspender temporariamente a cobrança da cotização;

—

aquando da sua adesão ao fundo, o produtor deve assumir
o compromisso de não aumentar o número de lugares de
engorda durante o perı́odo de adesão; no entanto, o
Estado-Membro pode ser autorizado pela Comissão a
derrogar desta obrigação quando as perspectivas do
mercado o permitirem.

3.

Observações na generalidade

3.1.
O Comité toma nota da proposta de regulamento da
Comissão, que visa autorizar os Estados-Membros a criar
fundos de regulação no sector da carne de suı́no. O Comité
considera, com efeito, que esta proposta constitui um primeiro
passo para a introdução de instrumentos complementares de
gestão do mercado e de apoio aos rendimentos dos produtores
em perı́odos de crise, e que tem o mérito de lançar o debate
num sector em que não se verificou uma verdadeira evolução
da organização comum de mercado desde a sua criação.

3.2.
O Comité compreende que o objectivo da Comissão
consiste em ajudar os produtores a enfrentar as crises cada vez
mais graves do sector da carne de suı́no, estabilizando os seus
rendimentos através da introdução de um complemento ao
actual sistema de gestão do mercado, no âmbito da OCM da

4.

Observações na especialidade

4.1.
O Comité deseja salientar que a proposta de regulamento tem o mérito de encorajar a solidariedade entre os
suinicultores, proporcionando uma ajuda aos mais vulneráveis
e autorizando uma modulação dos montantes atribuı́dos
em função da dimensão e da estrutura das explorações,
favorecendo, por exemplo, os jovens iniciados. Todavia, o
Comité questiona o interesse efectivo que terá um produtor
em assumir a participação neste fundo em relação aos sistemas
de que já dispõe, a saber: poupança individual, caixas de
compensação introduzidas por certos agrupamentos de produtores, empréstimos bancários para fundos de tesouraria, etc.
No estado actual das propostas, o interesse dos criadores de
suı́nos é tanto menos evidente quanto são os únicos a financiar
estes fundos de regulação e, ainda por cima, terão de renunciar
ao desenvolvimento da respectiva produção durante um prazo
de cinco anos.

4.2.
À luz da proposta, o Comité compreende que a gestão
da suinicultura comunitária é um dos objectivos da Comissão,
a fim de atenuar a amplitude das crises do sector. Todavia, o
Comité deseja salientar os riscos de distorções da concorrência
entre os produtores que poderão surgir com a obrigação de
os criadores que optam por um fundo de regulação não
desenvolverem as respectivas explorações durante cinco anos.
Com efeito, é de prever que as explorações mais fracas sejam
as primeiras interessadas numa participação num fundo de
regulação. As explorações mais importantes e mais competitivas seriam, deste modo, as únicas a poderem desenvolver as
suas capacidades de produção. Na opinião do Comité, não
será possı́vel gerir a oferta de modo eficaz sem uma larga
participação dos produtores (se não mesmo de todos os
produtores) num fundo de regulação nas principais regiões de
produção europeias. Assim, devem-se prever medidas de
incentivo, tais como uma participação comunitária, no âmbito
da criação dos fundos de regulação, encorajando a participação
dos produtores.
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4.3.
Mesmo melhorada, a proposta da Comissão permitiria
estabilizar o rendimento dos produtores, mas não permitiria
sair mais rapidamente de um contexto de crise. Assim, O
Comité convida a Comissão a apresentar uma proposta para
completar o dispositivo através de um certo número de
instrumentos de redução da produção em caso de grave crise
conjuntural do sector da carne de suı́no, definida no âmbito
do comité de gestão «Carne de suı́no». Estes instrumentos,
submetidos à apreciação de cada Estado-Membro, seriam
aplicados num quadro comunitário com obrigação de resultados para cada paı́s, e com a possibilidade de solicitar um
esforço mais importante a certos criadores e, designadamente,
àqueles que mais desenvolveram as suas produções em relação
a uma data de referência e cujas explorações ultrapassam uma
determinada dimensão.
4.4.
As explorações de reprodução são, geralmente, as
primeiras afectadas pelas crises e, assim, convirá não as excluir
dos fundos de regulação. Os limiares de cotização e de
pagamento poderão igualmente ser fixados em função do
preço do leitão.

5.

Por uma polı́tica comunitária mais coerente no sector
da carne de suı́no

5.1.
A polı́tica comunitária no sector da carne de suı́no
deveria evoluir de modo a poder dar resposta mais cabal aos
desafios do sector. O Comité desejaria fazer algumas precisões
sobre os seguintes três desafios:
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Emprego e ordenamento do território
5.1.5. O Comité recorda que a suinicultura representa uma
fonte de emprego muito importante ao longo de toda a fileira,
nos seguintes domı́nios: alimentação dos animais, produção,
serviços, abate-corte, charcutaria-salga. Assim, um estudo
efectuado em França revelou que um emprego na produção se
traduz em 2,5 empregos na fileira (2).
5.1.6. Tal como todas as produções agrı́colas, as criações
de suı́nos desempenham um papel importante no ordenamento do território e do espaço rural. O Comité reclama que
se reconheça e incentive a diversidade dos modos de criação,
no respeito das especificidades locais.
5.1.7. Assim, o Comité entende que a polı́tica suı́na comunitária deverá favorecer não só a manutenção de uma produção
importante, mas também a manutenção de um importante
número de produtores, bem como deverá contribuir para a
renovação das gerações.
As expectativas do cidadão e do consumidor
5.1.8. A suinicultura comunitária deverá dar resposta às
expectativas dos cidadãos e dos consumidores europeus. Estas
expectativas são diversas em matéria de ambiente (gestão dos
efluentes das criações), bem-estar dos animais, alimentação
dos animais, segurança alimentar, segurança sanitária e qualidade dos produtos.

Um importante sector económico
5.1.1. O sector da carne de suı́no da União Europeia é uma
fileira dinâmica e competitiva. A União Europeia é o primeiro
exportador mundial de carne de suı́no, com perto de 1,5 milhões de toneladas exportadas para paı́ses terceiros em 1999.
Simultaneamente, as importações continuam a representar
valores muito modestos, com menos de 65 000 toneladas
importadas em 1999.
5.1.2. O sector da carne de suı́no comunitário é um sector
económico considerável, uma vez que representa, em valor,
11 % da produção agrı́cola final da União Europeia.
5.1.3. Um dos principais desafios da polı́tica comunitária
para o sector da carne de suı́no prende-se, deste modo, com a
manutenção deste importante sector económico num contexto
internacional de grande concorrência.
5.1.4. O Comité salienta que a suinicultura constitui igualmente um sector económico muito importante nos PECO
candidatos à adesão à União Europeia, muito especialmente na
Polónia, Hungria e República Checa (1).
(1) A produção global de suı́nos nestes três paı́ses elevava-se a
3,3 milhões de toneladas em 1999, ou seja, 18 % da produção de
suı́nos da União Europeia dos Quinze.

5.1.9. A polı́tica comunitária no sector da suinicultura
deverá permitir aos produtores darem resposta a estas expectativas através de um justo equilı́brio com os interesses económicos. Com efeito, reveste-se de importância ter em conta as
condicionantes relacionadas com a concorrência internacional,
a fim de não enfraquecer a fileira suı́na da União Europeia.
5.2.
Os instrumentos de gestão previstos no quadro da
OCM da carne de suı́no (restituições, armazenamento privado)
contribuem para a preservação de uma fileira da carne de
suı́no comunitária competitiva e exportadora. Convirá, pois,
preservá-los e defendê-los no âmbito das negociações da
Organização Mundial do Comércio. Todavia, forçoso é constatar que a aplicação plena destes instrumentos durante a última
crise de 1998/1999 não impediu a drástica baixa dos preços
do suı́no na globalidade das zonas produtoras da União
Europeia para nı́veis jamais atingidos em crises anteriores, o
que vem demonstrar a dificuldade de manter um preço
remunerador apenas através dos instrumentos clássicos de
gestão do mercado.
(2) Trata-se de uma estimativa dos empregos na fileira da carne de
suı́no francesa (estimativa de 1997) efectuada pelo Instituto
Técnico do Suı́no em Setembro de 1999, tendo em conta os
empregos nos seguintes domı́nios: alimentação dos animais,
produção, agrupamentos de produtores, outros serviços, abate-corte, charcutaria-salga. Não foram tidos em conta os outros
fornecedores da criação nem a distribuição.
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5.3.
Assim, a actual polı́tica comunitária não parece coerente com os reptos do sector suı́no comunitário acima
referidos. Para melhor responder a estes reptos, o Comité
convida as instituições europeias a prosseguir as suas reflexões
sobre os ajustamentos a acrescentar à polı́tica comunitária
para a suinicultura e sobre a necessidade de dispor de meios
orçamentais adequados, bem como de favorecer e estimular o
debate com as classes profissionais envolvidas. O Comité
recomenda, ainda, que a participação em qualquer sistema
comunitário esteja ligada ao melhor respeito do bem-estar
animal, evitando distorção de concorrência.
5.4.
O Comité convida igualmente a Comissão a estudar
a possibilidade de recorrer, no sector suı́no, às estruturas
profissionais, tais como os agrupamentos de produtores, a fim
de introduzir programas operacionais já existentes em outros
sectores. Estes programas operacionais co-financiados pela UE
incluiriam novos instrumentos de gestão do mercado dos
suı́nos e de apoio aos produtores (promoção dos produtos do
sector da carne de suı́no, sistemas de seguro-rendimento, etc.),
bem como programas de desenvolvimento da qualidade e do
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rastreio, a fim de dar resposta às expectativas do consumidor
europeu.
5.5.
O Comité entende que a polı́tica comunitária para o
sector da carne de suı́no não pode assentar unicamente na
competitividade, a qual conduz, de modo inevitável, a uma
espiral à baixa dos custos de produção e dos preços. Tal
polı́tica seria contrária a um modelo europeu de agricultura
multifuncional que satisfizesse as exigências do consumidor
europeu. Nesse sentido, o Comité recorda o seu parecer de
1999 sobre «Uma polı́tica para consolidar o modelo agrı́cola
europeu» (1).
5.6
O Comité gostaria que a Comissão prosseguisse os seus
trabalhos relativos ao sector da carne de suı́no, ampliando o
debate sobre determinados pontos focados neste parecer,
nomeadamente o seguro-rendimento, o ambiente, o papel dos
agrupamentos de produtores e a criação de um Observatório
do Mercado da Carne de Suı́no.
(1) JO C de 20.12.1999.

Bruxelas, 20 de Setembro de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «Os recursos renováveis — Uma contribuição das
zonas rurais para uma protecção activa do clima e para um desenvolvimento sustentável»
(2000/C 367/13)
Em 20 e 21 de Outubro de 1999, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do n.o 3 do
artigo 23.o do Regimento, elaborar um parecer sobre «Os recursos renováveis — Uma contribuição das
zonas rurais para uma protecção activa do clima e para um desenvolvimento sustentável».
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Ambiente, que emitiu parecer em 26 de Julho de 2000. Foi relator H.-J. Wilms.
Na 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000 (sessão de 20 de Setembro), o Comité
Económico e Social adoptou por unanimidade o seguinte parecer.
1.

Introdução

1.1. Ponto da situação
Com o Tratado de Amesterdão, a inclusão de exigências
ambientais e de critérios de sustentabilidade em todas as
polı́ticas e acções comunitárias assumiu uma posição de
especial relevo (vide artigo 6.o do Tratado). No centro dos
esforços ambientais passou a estar a protecção activa do clima.
A causa principal das alterações climáticas é o aumento das
emissões de CO2. Esta evolução depende, por seu turno,
essencialmente do tipo, modo e âmbito de utilização da
energia. Os princı́pios do desenvolvimento sustentável devem
estar na base da produção de energia, mas também e sobretudo
do seu consumo.
O Livro Branco para uma Estratégia e um Plano de Acção
comunitários «Energia para o futuro: fontes de energia renováveis» consagra o objectivo seguinte: em 2010, 12 % do
consumo interno bruto de energia na União Europeia deve
provir de fontes de energia renováveis. Nele são também
indicados os meios para alcançar este objectivo: normas para a
criação de condições-quadro mais favoráveis às fontes de
energia renováveis; mais recursos financeiros para programas
destinados a este sector, quer a nı́vel nacional, quer também a
nı́vel comunitário.
No entanto, a utilização de fontes de energia renováveis não é
o único meio que pode contribuir para a protecção do clima.
Há vários tipos de abordagem possı́veis, nomeadamente, no
que respeita à utilização racional da energia, a uma gestão
agrı́cola comedida e à utilização de matérias-primas renováveis.

1.2. Objectivos polı́ticos globais
A polı́tica tem por missão conciliar na prática objectivos
económicos (manutenção de matérias-primas a baixo custo
para o consumidor privado e público, disponibilidade de
recursos a longo prazo, garantia de abastecimento energético
duradoura, participação de todos na evolução geral dos
rendimentos e da prosperidade), ecológicos (preservação dos
recursos naturais e protecção do clima, manutenção e desenvolvimento do equilı́brio natural, garantia a longo prazo dos

recursos naturais através da utilização de recursos renováveis,
preservação da biodiversidade) e sociais (manutenção e criação
de espaços de lazer, criação de postos de trabalho, garantia de
ofertas sociais e culturais, equidade (distribuição «justa» dos
rendimentos)).
2.

Urgência do parecer

O Comité Económico e Social é de opinião de que nas
zonas rurais, frequentemente classificadas como espaço de
compensação ecológica, existe um grande potencial para o
desenvolvimento dos recursos renováveis e considera que
ainda não se esgotaram todas as possibilidades de regeneração
do equilı́brio natural. Entende que os programas de apoio da
Comissão não têm dado atenção suficiente ao desenvolvimento
sustentável. Os projectos e publicações relativos ao novo
perı́odo de apoio de 2000 a 2006 confirmam esta avaliação.
O CES teme que a sustentabilidade seja utilizada apenas como
simples acessório ou mero atributo para satisfazer exigências
de postulados polı́ticos, sem que se definam critérios e
parâmetros claros. Assim, o diálogo social, por exemplo,
deveria efectuar-se largamente a todos os nı́veis dos programas
ou para a concessão de financiamento justificado pelo seu
impacto a longo prazo. Com o presente parecer pretende o
CES influir na elaboração dos futuros programas da Comissão
e dos Estados-Membros, bem como na gestão dos recursos
financeiros. É oportuno examinar e expor os possı́veis contributos que as zonas rurais podem prestar neste contexto.
O CES preconiza uma melhor articulação dos diversos domı́nios de polı́ticas, como sejam a agricultura e a silvicultura, a
energia, a polı́tica estrutural, a formação e a educação. O
objectivo do parecer é desencadear uma iniciativa polı́tica, e
não desenvolver uma estratégia pormenorizada. O parecer
especificará quais os recursos susceptı́veis de serem aproveitados como fontes de energia renovável. Como é evidente, as
diferentes fontes de energia renováveis deverão de futuro ser
sujeitas a uma análise dos seus custos e benefı́cios em termos
económicos e ecológicos.
3.

Observações na generalidade

O debate sobre a contribuição das zonas rurais para os recursos
renováveis e o desenvolvimento sustentável deve estudar, em
particular, quatro opções (da 3.1 à 3.4).
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3.1. Utilização de energias renováveis
A energia hı́drica é a fonte de energia que gera maior
percentagem de energia renovável, sendo a maior parte
produzida em centrais de grandes dimensões. A taxa de
crescimento neste tipo de centrais deverá ser relativamente
pequena quando comparada com a de outras fontes de
energia renováveis. Mais interessante é, em contrapartida, a
possibilidade de produção de energia renovável em pequenas
estações hidroeléctricas (p. ex., em regiões montanhosas).
Um enorme potencial reside ainda no reforço do aproveitamento da energia solar sem necessidade de se ocupar outras
áreas, bastando por isso instalar painéis fotovoltaicos em
superfı́cies já existentes (por exemplo, telhados, fachadas,
barreiras acústicas). É possı́vel também construir em regiões
adequadas e em áreas prioritárias a definir, como por exemplo
as zonas costeiras, centrais de produção de energia eólica.
Existem variações regionais consideráveis no aproveitamento
da energia produzida a partir da biomassa, mas é precisamente
nas regiões rurais que as explorações agrı́colas e florestais
podem contribuir mais para a produção de energia a partir da
biomassa. A madeira é actualmente a fonte de energia mais
importante gerada a partir de matérias-primas renováveis.
Uma utilização mais intensiva da energia obtida a partir da
madeira permite não só aumentar a percentagem de energias
renováveis utilizadas, mas também abrir novas oportunidades
de mercado para a silvicultura e assegurar postos de trabalho.
A silvicultura tem de ser mais associada a sistemas integrados
de desenvolvimento de energias renováveis.
Para tal, o sector silvı́cola dependente do Estado deverá
antecipar-se com exemplos adequados para utilizar, em conjunto com a silvicultura privada, os recursos florestais de
forma mais eficaz. Um maior aproveitamento dos óleos
vegetais oferecerá também novas oportunidades de escoamento para os produtos agrı́colas no sector das oleaginosas. A
produção de matérias primas renováveis deve respeitar os
princı́pios de uma economia sustentável, em particular, no que
concerne à fertilização e à irrigação.
3.2. Utilização de matérias-primas renováveis
Deveria ser possı́vel utilizar as superfı́cies agrı́colas retiradas
para produzir culturas não alimentares, sem prejuı́zo dos
respectivos prémios e sem restrição a um número limitado de
culturas. Nesse contexto, importa sobretudo controlar se há
vantagens efectivas para o ambiente. Actualmente, o cultivo
de matérias-primas renováveis já oferece aos agricultores
europeus fontes de rendimento complementares e, de futuro,
será ainda mais atraente do ponto de vista económico. No que
respeita aos combustı́veis e lubrificantes, o potencial de
desenvolvimento não está ainda totalmente esgotado (óleos),
pelo que virá prosseguir os esforços de investigação nesta área.
Também ao nı́vel das plantas oleaginosas, há oportunidades
de mercado disponı́veis, pois aqui as importações europeias
(por exemplo, de óleo de linhaça) excedem as exportações. A
utilização de materiais de construção naturais ganha importância crescente na construção e na habitação, existindo já desde
há muito alternativas aos produtos quı́micos, nomeadamente
para as tintas e os materiais isolantes. Refiram-se como
exemplos adicionais de inovação na utilização de matérias-primas renováveis a indústria automóvel, em que o emprego
de fibras naturais no equipamento interior dos veı́culos é cada
vez maior, e a indústria de fabrico e transformação têxtil, que
recorre também cada vez mais a matérias-primas naturais, tais
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como o linho e o cânhamo. A madeira e a cortiça, produzidas
segundo critérios económicos de sustentabilidade, oferecem
amplas possibilidades de aplicação, por exemplo na construção
e nos interiores das casas. A exploração sustentável do
ecossistema florestal garante também, simultaneamente, a sua
preservação. Assim, a exploração de sobreiros nas zonas
mediterrânicas cria emprego e evita que estas árvores de
importância ecológica significativa sejam derrubadas. Também
ao nı́vel dos cosméticos, da higiene corporal, bem como de
cuidados de saúde e dos medicamentos, tem vindo a aumentar
a procura de produtos fabricados biologicamente. O seu
interesse comercial vai seguramente continuar a aumentar.
3.3. Utilização racional da energia
As possibilidades de utilização racional da energia e sua
poupança ainda não estão de todo esgotadas. O potencial de
poupança existe não apenas nos lares domésticos rurais, mas
também nas explorações, incluindo empresas agrı́colas e
florestais. Do ponto de vista das polı́ticas ambiental e energética seria desejável a utilização, por exemplo, de instalações de
produção combinada de calor e electricidade (PCCE). No
entanto, é precisamente nas zonas rurais que essas instalações
não estão ainda largamente difundidas ou não são ainda
economicamente viáveis. Esta área requer, portanto, mais
investigação sobre as possibilidades de utilização de tais
instalações e o desenvolvimento de tecnologias. Quanto à
concessão de apoios dos fundos estruturais no âmbito da
Polı́tica Agrı́cola Comum há que, mais do que nunca, ter em
conta os seus efeitos a longo prazo. Os recursos atribuı́dos a
acções de renovação de pequenos aglomerados populacionais
oferecem excelentes possibilidades neste sentido (1). O apoio
deve ser concedido prioritariamente ao isolamento térmico e à
utilização de matérias-primas renováveis como material de
construção, em função das possibilidades de cada região. Para
um pleno aproveitamento dos fundos de apoio à utilização
racional da energia, é necessário melhorar os serviços de
aconselhamento (ambiental), servindo-se das novas possibilidades de transferência de tecnologia nas zonas rurais, graças
às mais recentes evoluções da técnica.
3.4. Maior aproveitamento dos ciclos das substâncias ao nı́vel
municipal e regional
O aumento da eficácia dos ciclos das substâncias ao nı́vel
regional e municipal pode contribuir consideravelmente para
a poupança de matérias-primas e de energia, mas também para
o desenvolvimento sustentável (reorganização e criação de
estruturas descentralizadas em função das necessidades —
instrumento: programas de desenvolvimento rural). São várias
as possibilidades que apontam nesse sentido: 1) triagem e
reciclagem, bem como produção de energia a partir de
resı́duos industriais e domésticos, desde que isso não comporte
problemas ambientais; 2) instalação de estações compactas em
aglomerados populacionais rurais remotos; 3) comercialização
directa de produtos agrı́colas nos locais onde tal seja economicamente viável, assegurando, desse modo, um rendimento
adicional às explorações agrı́colas e contribuindo também para
evitar longos trajectos de transporte.
(1) Por exemplo, as medidas previstas ao abrigo do artigo 33.o
do Regulamento (CE) n.o 1257/1999. Sobre esta questão ver
igualmente o parecer do CES de 29 de Abril de 1998 (JO C 214
de 10.7.1998, p. 56) sobre a comunicação da Comissão «Energia
para o futuro: fontes de energia renováveis» (Livro Branco).
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Com o apoio a iniciativas ao nı́vel municipal e regional,
nomeadamente nos domı́nios do abastecimento e da eliminação dos resı́duos, da comercialização directa e da transformação de matérias-primas renováveis, aumenta o potencial de
emprego, cujo desenvolvimento especı́fico levará à criação de
novos postos de trabalho. Deste modo, aumentará também o
valor acrescentado das zonas rurais. Para além do apoio à
produção agrı́cola e florestal primária, há também que reforçar
o apoio aos sectores da transformação e dos serviços.

4.
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difusão de modelos que conduziriam nas regiões rurais a ciclos
de substâncias eficientes e a uma utilização plena das energias
renováveis. A iniciativa assentaria em importantes princı́pios
da gestão sustentável, como por exemplo, a participação do
maior número possı́vel de habitantes da região no processo
de desenvolvimento e a inclusão em pé de igualdade de
considerações ecológicas, sociais e económicas. Em seguida,
descrevem-se alguns dos elementos mais importantes do
desenvolvimento sustentável.

5.

Elementos do desenvolvimento sustentável

Objectivos gerais
5.1. Definição de modelos

4.1. Estratégias comuns para a utilização de energia proveniente de
fontes renováveis
O alargamento da utilização de energias renováveis encontra
amplo consenso ao nı́vel da quase totalidade das forças
polı́ticas relevantes. Em primeiro plano, encontra-se a preocupação com as gerações futuras, para que também estas tenham
à sua disposição uma base de prosperidade adequada. Sem
apoio financeiro, a ambiciosa meta para o ano 2010 não
poderá ser alcançada. Para além da importante área da
investigação e do desenvolvimento, há também que apoiar
possı́veis aplicações alargadas. Neste contexto, o importante,
em primeiro lugar, é promover o acesso ao mercado das
energias renováveis. Os mecanismos de incentivo devem
procurar assegurar aos operadores, após a fase inicial de
apoio, possibilidades de lucro adequadas, o que significa,
nomeadamente, garantir-lhes segurança a nı́vel da planificação
e a comercialização e o escoamento da energia por eles
produzida. Concluindo, há que recompensar economicamente
as vantagens ecológicas decorrentes das energias renováveis.
Uma maior utilização destas energias requer uma harmonização da fiscalidade sobre a energia ao nı́vel europeu. Isto
implica, igualmente, que os Estados-Membros possam isentar
as energias renováveis do imposto sobre a energia. Deverá
igualmente garantir-se que a liberalização dos mercados energéticos não provocará a redução da utilização das energias
renováveis.
Ao nı́vel nacional, os Estados devem estabelecer as suas
próprias metas para alcançar o objectivo global até 2010 e
indicar os instrumentos para o efeito. Os programas nacionais
devem realçar de forma particular a especial importância das
zonas rurais.

4.2. Iniciativas polı́ticas para o desenvolvimento rural
O desenvolvimento sustentado deve tornar-se o indicador
principal nas zonas rurais. O CES insta com as autoridades
competentes para que lancem uma iniciativa polı́tica comum
de desenvolvimento sustentado das zonas rurais. Dela deveria
resultar, nomeadamente, a criação, aplicação, avaliação e

No debate sobre sustentabilidade é geralmente aceite a necessidade de, para além do modelo geral de «desenvolvimento
sustentável», se ter também de encontrar outros modelos, por
exemplo ao nı́vel regional. Os modelos têm por função definir
o enquadramento segundo o qual se deverão orientar os
diferentes objectivos, estratégias e acções. São, por conseguinte,
pontos de referência de ideais colectivos e vinculativos, virados
para a prática e para o futuro. Todos os actores de uma região
devem ter a oportunidade de participar nos debates sobre os
modelos. Além disso, convirá chegar a acordo sobre modos
vinculativos de passar à prática os resultados desses modelos.

5.2. Agricultura multifuncional
Com a crescente multifuncionalidade da agricultura, há que
concretizar e traduzir na prática as suas funções e os seus
objectivos na perspectiva da utilização dos recursos renováveis
como contributo para a protecção do clima e para o desenvolvimento sustentável. As possibilidades existentes estão longe
de ser esgotadas. Porém, o potencial de apoio da PAC oferece
diversos tipos de abordagem, que devem ser experimentados e
aplicados. Assim, as explorações agrı́colas podem, por exemplo, recorrer à ajuda dos fundos estruturais para adaptar a sua
base energética à sustentabilidade. Os fundos compensatórios
oferecem, por exemplo, possibilidades de apoio a investimentos para o cultivo, a transformação e a comercialização de
plantas utilizadas como matérias-primas renováveis, incluindo
polı́ticas de florestação.

5.3. Desenvolvimento de ciclos fechados de substâncias ao nı́vel
local e regional e elaboração de balanços energéticos
No passado, pouca atenção foi dada à realização de balanços
locais e regionais sobre as substâncias e a energia que, são, no
entanto, o único meio de reconhecer e explorar novos
potenciais de energias renováveis. A exploração optimizada
dos recursos renováveis deve ter neste contexto prioridade
absoluta. O desenvolvimento de um ciclo de substâncias
deverá conferir mais tarefas. As pequenas e médias empresas
locais, bem como as explorações agrı́colas, atendendo às suas
capacidades em termos da superfı́cie ocupada e do seu
equipamento técnico e pessoal altamente qualificado, devem,
cada vez mais, assumir tarefas associadas ao desenvolvimento
dos ciclos de substâncias.
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5.4. Polı́tica fiscal e de apoio (1)
A utilização de recursos renováveis não é ainda em muitos
casos economicamente vantajosa. Com o desenvolvimento de
técnicas de produção mais eficazes para os recursos renováveis
e com o previsı́vel aumento dos preços dos combustı́veis
fósseis, a sua aplicação tornar-se-á mais rentável. Paralelamente, a produção e transformação de matérias-primas renováveis e a utilização de energias renováveis empregam muita
mão-de-obra, podendo levar à criação de novos postos de
trabalho. Assim, incentivar os recursos renováveis é investir
no futuro.
Há que estudar e testar modos de apoiar financeiramente as
empresas e os consumidores domésticos que usam energias
renováveis. A avaliação dos modelos deve considerar também
os efeitos externos, por exemplo, os benefı́cios para o ambiente
ou os efeitos negativos que podem ser evitados através da
utilização de energias renováveis. Os programas e as directivas
de apoio existentes devem ser sujeitos a uma análise de
sustentabilidade com o objectivo de reforçar o apoio à
aplicação e utilização de energias e de matérias-primas renováveis e de o assegurar a longo prazo. Os subsı́dios em si devem
ser objecto de debate. Os apoios aos investimentos têm
também de ser subordinados a critérios de sustentabilidade (2).
Após financiamentos para arranque e para um perı́odo de
transição, cada uma das instalações tem de ser capaz de
suportar os seus próprios custos. Há que desenvolver critérios
adequados no âmbito da definição dos modelos.

5.5. Construção de estruturas cooperativas
Dadas as condições naturais e o actual estado da técnica, a
produção de energias renováveis dificilmente é passı́vel de ser
efectuada em grandes unidades e está sujeita a frequentes
oscilações sazonais. Estas oscilações de produção no domı́nio
das energias das matérias-primas renováveis — bem como um
desejo de repartição do risco — obrigam os produtores a
procurar novas formas de cooperação. É justamente nas zonas
rurais que se devem encontrar novas formas de cooperação
entre empresas, consumidores domésticos e administrações
públicas, pois só com uma produção e estruturas de escoamento comuns se pode assegurar o abastecimento contı́nuo
dos consumidores.
(1) Sobre esta matéria ver também o parecer do CES sobre a «Proposta
de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à
promoção da electricidade produzida a partir de fontes renováveis
de energia no mercado interno da electricidade» (CES 999/2000),
em especial os pontos 5 e 11.
(2) No seu parecer sobre a avaliação global do quinto programa de
acção relacionado com o ambiente, de 24 de Maio de 2000 (JO L
204 de 18.7.2000, p. 14), o Comité sublinha «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».

C 367/47

5.6. Formas de trabalho viáveis
As explorações sediadas nas zonas rurais têm, regra geral, um
número restrito de empregados. Ao mesmo tempo, porém,
aumentam as exigências em termos de comunicação e cooperação. A pressão para uma maior cooperação cresce devido a
processos produtivos e interdependências sociais cada vez
mais complexos. Também as pequenas explorações se têm de
adaptar a estas condições. A produção, a comercialização e a
venda implicarão, no futuro, formas cooperativas de trabalho,
as quais terão de ser aprendidas, inclusivamente no que respeita
a colaboração estreita com outras explorações a fim de
encontrar soluções inovadoras para problemas operacionais e
regionais. A cooperação não se deve limitar ao trabalho a
nı́vel da empresa mas, antes, alargar-se a novas formas de
comunicação com os consumidores e os compradores de
produtos e serviços.
5.7. Formas modernas de formação e de aperfeiçoamento profissional nas zonas rurais
O conceito de uma gestão sustentável tem de ser aprendido.
Todas as tentativas para impor esta ideia aos indivı́duos através
de regulamentos e directivas estão condenadas a fracassar. Por
outro lado, uma larga faixa da população deve aceitar o
desenvolvimento sustentável e pô-lo em prática. São objectivos
importantes das acções de formação a motivação para actuar
de forma autónoma, a capacidade para desenvolver iniciativas
individuais e o estı́mulo para criar uma colaboração activa.
Todos devem ter a possibilidade de aceder à formação o que é,
porém, frequentemente difı́cil de realizar nas zonas rurais, pois
os centros de formação situam-se muitas vezes a distâncias
consideráveis e a oferta é reduzida. Estes são apenas dois
exemplos de desvantagens inerentes à situação geográfica. Por
esta razão, os diversos esforços empenhados para encontrar
novos caminhos para as acções de formação devem ser
louvados e apoiados. A formação é, portanto, o instrumento
mais importante para promover uma «mentalidade sustentável». Um novo esquema de pensamento só pode ser conseguido
através de um trabalho de formação caracterizado por conteúdos, métodos e instrumentos inovadores. Tal requer um
empenho especial de todos os participantes.
5.8. Desenvolvimento de infra-estruturas
As zonas rurais não se devem transformar em museus, isto é,
em regiões que só são preservadas por motivos nostálgicos. É
necessário desenvolvê-las, incluindo dotá-las de infra-estruturas tanto quanto possı́vel eficientes, como por exemplo,
correios, acessos rodoviários e viários. Há que ter estas questões
em conta, pois o não desenvolvimento também tem um preço
a longo prazo.
6.

Sı́ntese das recomendações

6.1. Iniciativas para as zonas rurais
O CES convida a Comissão a lançar uma iniciativa polı́tica
comum em prol do desenvolvimento sustentável das zonas
rurais (cf. ponto 4.2 do presente parecer). Elemento fundamental desta iniciativa seria um concurso em que pudessem
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participar municı́pios, individualmente ou associados entre si.
Um dos objectivos consistiria em identificar as regiões que
atingiram um elevado grau de cobertura no que respeita aos
ciclos das substâncias a nı́vel regional e em termos da utilização
de energias renováveis, ou que desenvolveram estratégias
eficazes para alcançar esta meta.

6.2. Observatório dos territórios rurais
O CES saúda o apoio dado à criação de um Observatório dos
territórios rurais previsto nas orientações relativas à iniciativa
comunitária de desenvolvimento rural (Leader+) (COM(1999)
475 final). Este Observatório não deverá restringir a sua
actuação apenas a actividades do Leader+, mas deverá abranger
a divulgação de informações sobre as acções comunitárias em
matéria de desenvolvimento rural. São variadas as actividades
que pode desenvolver a fim de satisfazer as exigências de um
desenvolvimento sustentável, tais como a promoção e a ligação
em rede de projectos sustentáveis, ou ainda a indicação de
exemplos de boas práticas de gestão sustentável. Deve também
desenvolver sistemas para a coordenação dos diferentes ministérios e autoridades (1). O CES insta ainda com a Comissão
para que esta vele por uma ampla participação dos parceiros
sociais nos trabalhos do observatório.

6.3. Revisão dos objectivos e das possibilidades de acção dos
programas existentes
O CES exorta a Comissão a rever os seus programas tendo em
vista incorporar totalmente o desenvolvimento sustentável e a
protecção do clima, enquanto princı́pios, nos objectivos e
acções das polı́ticas e acções comunitárias. Há que dar especial
atenção às acções que visam a melhoria do capital humano.
No que se refere às acções de formação, convirá promover em
especial os conteúdos e as competências necessárias a um
pensamento e a um comportamento sustentáveis.
No atinente aos planos regionais, como por exemplo os que
são promovidos ao abrigo do regulamento da UE sobre o
apoio ao desenvolvimento rural, há que ter especialmente em
conta a utilização de energias e de matérias-primas renováveis.
O CES insta a Comissão a actuar junto dos responsáveis nas
regiões rurais para que incluam nos planos análises sobre os
balanços sobre material energético ao nı́vel municipal e
regional. A concessão de recursos financeiros europeus deverá
estar vinculada aos resultados destes balanços e às respectivas
consequências ao nı́vel da planificação.
Ao regulamentar as ajudas estatais com finalidade ambiental
de fomento das energias renováveis e das matérias-primas
regeneráveis, a Comissão deveria permitir perı́odos de apoio
com a duração mı́nima indispensável neste domı́nio.

(1) Ver também o ponto 2.6.3 do parecer citado na nota-de-rodapé
n.o 1, p. 47.
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6.4. Elaboração de novos programas e regulamentos
Para além da revisão dos programas já existentes, a Comissão
deverá também conceber novas iniciativas de desenvolvimento
sustentado e protecção do clima. O CES encara, neste contexto,
a possibilidade de duas estratégias fundamentais: 1) melhoria
da investigação e do desenvolvimento e 2) promoção da
utilização de técnicas e processos inovadores.
6.4.1. M e l h o r i a d a i n v e s t i g a ç ã o e d o d e s e n volvimento
Os programas e projectos de investigação da Comissão devem
ter por base um apoio pragmático à investigação no domı́nio
das matérias-primas e das energias renováveis. A utilização
efectiva destas e o seu armazenamento devem também ser
investigados, por exemplo em pequenas e médias explorações.
A este propósito, há que dar especial atenção à sua capacidade
de transferência para as zonas rurais. Considera-se que, em
particular no domı́nio da transformação de matérias-primas
renováveis, há uma necessidade de se melhorar o apoio à
investigação.
6.4.2. P r o m o ç ã o d a i n o v a ç ã o
Com o alargamento da produção de matérias-primas renováveis e a aplicação de energias renováveis surge também uma
maior necessidade em matéria de inovação de produtos, daı́
resultando novos postos de trabalho. A Comissão deve apoiar
este processo através de programas de apoio especı́ficos (para
produção de electricidade e calor). Há que dar especial atenção
ao valor acrescentado regional, o que significa que se devem
incentivar também as indústrias transformadoras, sobretudo
nas zonas rurais. O CES exorta a Comissão a apoiar programas
especiais de financiamento de utilização racional da energia e
aplicação de energias renováveis sobretudo no âmbito da
agricultura e da silvicultura. Neste contexto, há que valorizar
uma estreita interligação entre medidas de investimento e
medidas ecológicas elegı́veis no âmbito dos fundos estruturais.
Por último, os produtos e as tecnologias inovadores reforçam
também as oportunidades de exportação da economia europeia
e, em especial, das PME.
6.5. Melhoria das normas jurı́dicas
O CES solicita à Comissão que averigue junte dos Estados-Membros quais as normas jurı́dicas que dificultam a introdução de energias e de matérias-primas renováveis. No âmbito
de um relatório de sı́ntese, a Comissão deverá apresentar
propostas para um quadro jurı́dico único. Acresce ainda a
necessidade de se elaborarem estratégias e sistemas sobre a
possibilidade de introduzir, à escala europeia, uma taxa sobre
as emissões de CO2, bem como de uma isenção (redução) fiscal
dos biocarburantes.
6.6. Paı́ses candidatos
Há que associar os paı́ses
utilização de recursos e de
melhoria do aproveitamento
nı́vel municipal e regional.

candidatos aos esforços para
matérias-primas renováveis e
dos ciclos das substâncias ao
No atinente à cooperação, é
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necessário organizar um intercâmbio de experiências que
permita aprender com a experiência dos outros. O Comité
exorta a Comissão a efectuar uma sı́ntese para determinar até
que ponto os paı́ses candidatos dispõem e/ou utilizam as
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energias renováveis. Com base nesse estudo, dever-se-ia avaliar
as oportunidades de desenvolvimento para as regiões rurais
destes paı́ses, se aplicarem os princı́pios do desenvolvimento
sustentado.

Bruxelas, 20 de Setembro de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Parecer do Comité Económico e Social sobre «Desafios lançados pela UEM aos mercados
financeiros»
(2000/C 367/14)
Em 2 de Março de 2000, em conformidade com o n.o 3 do artigo 23.o do Regimento, o Comité
Económico e Social decidiu elaborar um parecer sobre «Desafios lançados pela UEM aos mercados
financeiros».
A Secção da União Económica e Monetária e Coesão Económica e Social, incumbida da preparação dos
correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 5 de Setembro de 2000 (relator: R. Pelletier).
Na 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000 (sessão de 21 de Setembro), o Comité
Económico e Social aprovou por 73 votos a favor, 13 votos contra e 10 abstenções o seguinte parecer.
1.

Introdução

das convenções dos mercados durante a terceira fase da
UEM (1).

1.1.
A realização da União Monetária lançou dois reptos aos
operadores dos mercados financeiros. O primeiro, incidente
no plano técnico, impunha a concertação de modalidades
operacionais comuns para os mercados nacionais que até
então haviam funcionado segundo métodos e princı́pios fruto
de uma longa adaptação aos usos nacionais.

1.4.
Os relatórios destes grupos de estudo revelaram-se
muito valiosos para a elaboração do presente projecto de
parecer.

1.2.
O segundo consistia na brevidade dos prazos para
tomar as principais medidas necessárias, nomeadamente a
redenominação dos tı́tulos negociados nos diferentes mercados
(acções, obrigações, dı́vidas públicas) numa única e mesma
moeda — o euro — e a rápida aprovação de modalidades
operacionais comuns para os mercados, que, entre outras
dificuldades, depara com a existência de dias feriados diferentes
nos paı́ses da zona do euro.

1.6.
Não teria utilidade prática para o CES, cuja missão é
conferir aos pareceres uma mais-valia que seja proveitosa aos
destinatários, efectuar uma análise dos problemas, acompanhada de recomendações — que, ademais, não se afastariam
muito daqueles relatórios.

1.3.
A Comissão Europeia confiou a grupos de peritos
presididos por A. Giovannini e G. Brouhns o estudo do
impacto da introdução do euro nos mercados financeiros e

1.5.
Cedo ficou patente que o Comité não podia dispor-se
de maneira idêntica aos eminentes peritos mobilizados pela
Comissão.

(1) O impacto da introdução do euro sobre os mercados de capitais
foi o tema de uma comunicação da Comissão de 2 de Julho
de 1997 (COM(97) 337 final), onde constam as principais
recomendações do relatório Giovannini sobre as tarefas a cumprir
em matéria de mercados de obrigações, acções e instrumentos
derivados. Esta comunicação foi objecto de parecer do Comité,
sendo relator R. Pelletier — JO C 73 de 9.3.1998, p. 141.
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1.6.1. O CES emitiu nada menos de dez pareceres (1) sobre
a UEM e o euro, abrangendo os diversos aspectos de uma
evolução decisiva para uma maior integração da UE. Nesses
pareceres, manifestou claramente o seu apoio à introdução do
euro e à União Monetária. O objecto do presente parecer não
é pôr em causa as posições adoptadas pelo CES, nem tãopouco relançar o debate sobre as vantagens e os inconvenientes
do euro, visto que este está encerrado. O objecto do presente
parecer, como, aliás, o próprio tı́tulo o revela, é procurar
passar em revista os desafios, nomeadamente os problemas
que a UEM suscita nos mercados financeiros.

1.7.
Assim, foi considerado útil fazer apenas uma breve
referência aos vários reptos de natureza técnica, acentuando
os esforços meritórios das diferentes praças financeiras para a
adopção de soluções comuns e o papel espontâneo e decisivo
dos mercados para consumar tais adaptações.

1.8.
Em contrapartida, afigurou-se oportuno frisar os problemas por resolver, ou mal resolvidos, nomeadamente em
referência a Janeiro de 2002, data em que desaparecerão as
moedas nacionais.

1.9.
Ademais, é manifesto que, embora os problemas
técnicos relacionados com o funcionamento dos mercados
financeiros tenham sido correctamente analisados, o mesmo

(1) Parecer de 26 de Outubro de 1995 sobre o «Livro Verde sobre as
modalidades de passagem à moeda única» — JO C 18 de
22.1.1996, p. 112; parecer de 26 de Setembro de 1996 sobre
«As incidências da União Económica e Monetária — Aspectos
económicos e sociais da convergência e sensibilização à moeda
única» — JO C 30 de 30.1.1997, p. 73; parecer de 31 de Outubro
de 1996 sobre «A legislação e as regulamentações necessárias para
a passagem à moeda única e suas implicações para o mercado»,
JO C 56 de 24.2.1997, p. 65; parecer de 29 de Maio de 1997
sobre «As disposições previstas para a terceira fase da União
Económica e Monetária: pacto de estabilidade e de crescimento
destinado a assegurar a disciplina orçamental, medidas de reforço
da convergência e novo mecanismo de taxas de câmbio» — JO
C 287 de 22.9.1997, p. 74; parecer de 11 de Dezembro de 1997
sobre «A comunicação da Comissão — Aspectos práticos da
introdução do euro» — JO C 73 de 9.3.1998, p. 130; parecer de
26 de Março de 1998 sobre o «Documento de trabalho da
Comissão: Os aspectos externos da União Económica e Monetária»
— JO C 157 de 25.5.1998, p. 65; parecer de 9 de Setembro de
1998 sobre «O emprego e o euro» — JO C 407 de 28.12.1998,
p. 282; parecer de 2 de Dezembro de 1998 sobre «A polı́tica de
emprego e o papel das organizações socioprofissionais na terceira
fase da União Económica e Monetária» — JO C 40 de 15.2.1999,
p. 37; parecer de 21 de Outubro de 1999 sobre «As repercussões
do estabelecimento da UEM na coesão económica e social» — JO
C 368 de 20.12.1999, p. 87; parecer de 2 de Março de 2000
sobre o «Balanço dos primeiros meses de aplicação da moeda
única» — JO C 117 de 26.4.2000, p. 23.
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não ocorreu com os efeitos económicos da criação de um
vasto mercado único do euro.
1.10. Importa situar a presente análise no contexto mais
vasto da globalização, da liberalização quase completa dos
movimentos de capitais e do advento de novas técnicas.
1.11. Tanto ao nı́vel dos operadores como dos meios
utilizados, nomeadamente à luz do desusado movimento de
concentração dos bancos, instituições financeiras e bolsas de
valores, e da emergência dos meios electrónicos de transacção
(Internet), etc., importa constatar que a zona do euro, pese
embora a sua importância para os paı́ses membros, não é mais
do que um segmento de um mercado mundial dominado pelos
Estados Unidos, que fazem sentir toda a sua influência na
determinação dos métodos e práticas operacionais do mercado
financeiro universal.
1.12. Apesar de Londres, a praça financeira mais importante da Europa, permanecer formalmente fora da zona do
euro, desempenha na prática um papel capital nos diferentes
segmentos dos mercados financeiros.
1.13.
Será de aceitar, sem mais reflexão, um dos argumentos avançados pelos peritos, ou seja, que a consolidação do
mercado, a sua crescente liquidez, o reforço da concorrência
transnacional virão, sem sombra de dúvida, beneficiar o
financiamento das empresas em geral, sem distinção de
dimensão ou de esfera de actividade?
1.14. Por último, cabe assinalar que o mercado financeiro
só funcionará correctamente quando todos os operadores
tiverem percebido a revolução que a introdução do euro
representa. Ainda que não dispondo de elementos estatı́sticos
fiáveis para o conjunto da zona do euro, afigura-se que, afora
os grandes grupos, as poderosas empresas já fortemente
internacionalizadas e, como é evidente, o sector bancário e
financeiro, o resto das empresas — pequenas e médias —
precisam ainda de empenhar grandes esforços, até 2002, para
se prepararem para as novas modalidades de funcionamento
dos mercados (2).
1.15. No que se refere aos particulares — cujo envolvimento no funcionamento dos mercados é indispensável —
tudo leva a crer que, não obstante as campanhas de informação
e as acções de formação promovidas pela Comissão Europeia
e pelos diferentes organismos públicos e organizações profissionais, muito falta fazer na zona do euro até à data final para
uma perfeita adaptação dos métodos e das mentalidades, ainda
que existam diferenças notáveis de um Estado-Membro para
outro (3).
(2) De acordo com o estudo da Comissão Europeia publicado em
Dezembro de 1999, o euro representa em média 1,9 % dos
pagamentos das empresas e 0,8 % dos pagamentos dos particulares
a nı́vel nacional.
(3) Comunicação da Comissão ao Conselho, Parlamento Europeu,
Comité Económico e Social e Comité das Regiões — Comunicação
em matéria de estratégia de comunicação a prosseguir nas últimas
fases da realização da UEM (COM(2000) 0057 final).
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1.16. A Comissão Europeia recordou aos Estados-Membros
as suas obrigações em matéria de informação sobre o euro,
afirmando que a sua primeira preocupação residia no facto de
a transição para o euro poder dar às PME a impressão de
não existirem problemas, quando muitas delas ainda não
integraram a dimensão estratégica, importando evitar que elas
se encontrassem numa situação de «big bang». A segunda
preocupação prendia-se com a sensibilização das pessoas ditas
«vulneráveis» (1).

2.

Reptos a vencer pelo sector bancário

2.1.
Contra o pano de fundo da intensa internacionalização
dos mercados, os bancos europeus continentais parecem
relativamente mal colocados no contexto de uma concorrência
vigorosa com os bancos britânicos e americanos, já que, nos
últimos anos, se têm confrontado com uma conjuntura menos
propı́cia. Esta inferioridade é mensurável na rendibilidade dos
activos (2), com a valoração em bolsa consequente. Mas estas
fraquezas perdem importância se se considerar todo o sistema
bancário da UE, incluindo, nomeadamente, os bancos dos
paı́ses terceiros instalados em Londres.
2.2.
Apesar de uma franca recuperação, as margens de
transacções continuam a diminuir e as provisões para riscos
aumentaram significativamente durante as recentes crises,
mormente no sector imobiliário e no financiamento da Rússia
e da Ásia. Acresce que um ciclo económico muito favorável
nos Estados Unidos se traduziu em que as necessidades de
provisões a constituir sobre créditos às PME e aos particulares
são nos bancos americanos menores do que nos da zona do
euro.
2.3.
A recuperação da actividade económica na Europa em
curso desde 1999 tem permitido amortecer pouco a pouco os
sinais deixados por esta crise nos balanços. As últimas
informações da central de análise e classificação das instituições
financeiras (Fitch IBCA) dão conta de uma firme recuperação
dos resultados no quarto trimestre de 1999 e no primeiro
trimestre de 2000.
2.4.
Os activos geridos, os fundos próprios e os lucros
depois de impostos de todo o sector bancário da UE ultrapassavam em 1999 os dados correspondentes aos Estados Unidos.
2.5.
Outro motivo para o desinteresse dos investidores
reside na sensação de que, apesar dos avanços tecnológicos
(1) Em 13 de Julho de 2000, Pedro Solbes Mira, comissário europeu,
condenou mais uma vez os atrasos na adaptação ao euro das
empresas e dos particulares. O Conselho «Assuntos Económicos e
Financeiros» de 17 de Julho de 2000 chamou a atenção para a
insuficiente sensibilização dos paı́ses da zona do euro para a
iminência da passagem ao euro.
(2) Os lucros antes de impostos dos bancos europeus entre 1995 e
1998 foram de 0,68 % em relação aos activos, contra 1,58 % nos
Estados Unidos. O produto lı́quido das operações de crédito foi,
respectivamente, de 1,83 na UE e 2,96 nos Estados Unidos — ver
documento de trabalho da Comissão SEC(2000)190. (N.T.: O
documento citado não está disponı́vel em português.)
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ocorridos nos últimos anos, os bancos europeus continuam
muito apegados à «velha economia» em detrimento dos
sectores da alta tecnologia e das novas formas de acesso aos
mercados por via electrónica por parte das instituições não
bancárias.
2.6.
As start-ups (empresas inovadoras em fase de arranque)
e as empresas não bancárias tornam obsoletos os métodos
pesados e antiquados de angariação de clientes. Esta concorrência agressiva contribui para que a totalidade do sector financeiro reconheça a necessidade de introduzir alterações radicais,
tanto na gestão interna como nas estruturas do sector (3).
2.7.
As aproximações entre bancos, as fusões, e, mais ainda,
os acordos de especialização representam as formas mais
visı́veis do reconhecimento dos novos reptos.
2.8.
Cabe assinalar, entre as alterações de estratégia —
sobretudo na Alemanha — a tendência para a reafectação dos
activos financeiros, com o abandono das formas tradicionais
de apoio capitalista do sector bancário à indústria e, de um
modo geral, às empresas. Este fenómeno foi consideravelmente
favorecido pela recente reforma fiscal alemã sobre a tributação
das mais-valias financeiras.

3.

Que responsabilidade atribuir, neste vasto movimento de reestruturação, à criação da União Monetária e do euro?

3.1.
A maioria dos observadores concorda em considerar
que as verdadeiras alavancas do processo foram:
—

a generalização da liberdade de circulação dos capitais,
cujas fases principais foram o Acto Único (Fevereiro de
1988) e o Tratado de Maastricht, na medida em que
fixaram 1 de Julho de 1990 como data limite para o
espaço sem fronteiras da União Europeia, incluindo os
capitais;

—

a liberalização quase completa do direito de estabelecimento a partir de 1 de Janeiro de 1993, com o
reconhecimento mútuo das autorizações concedidas
pelos Estados-Membros da União Europeia (passaporte
europeu); a abertura do mercado da União alargada de
direito e de facto às filiais das instituições de crédito dos
Estados Unidos, do Japão, etc.

3.2.
Estas premissas deram rédea livre ao jogo da concorrência e aos mecanismos do mercado de capitais a uma escala que
supera a da zona do euro.
(3) Segundo um estudo do DG Bank, entre 1985 e Novembro de
1999, o número de bancos da zona do euro teria passado de
18 851 a 8 312 unidades. O sector bancário alemão considera
que até ao fim de 2000 o número total de estabelecimentos nos
onze paı́ses participantes baixará para 7 700 unidades.
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3.3.
A criação da zona do euro — que parece vir a incluir
12 dos 15 paı́ses — contribuiu para sensibilizar a opinião
pública para o facto de que nada voltaria a ser como antes.
3.4.
Não obstante, é provável que, com ou sem a União
Monetária dos onze, as correntes que induzem a globalização
dos movimentos de capitais e da actividade bancária tivessem
surtido os mesmos efeitos.

4.

Repto da harmonização dos procedimentos de supervisão do sector bancário

4.1.
O controlo e a supervisão do acatamento das regras
prudenciais constituem uma das missões mais importantes dos
Estados, responsabilidade essa que, por regra, delegam nos
bancos centrais ou em organismos afins e, mais raramente
(por exemplo, na Alemanha), numa entidade dotada de alto
grau de autonomia.
4.2.
Em qualquer caso, trata-se de organismos de supervisão
poderosos, dotados de numerosos colaboradores, altamente
qualificados, perfeitamente conhecedores dos métodos de
gestão bancária, suas particularidades e pontos fortes e fracos,
nomeadamente no domı́nio do risco.
4.3.
Os grandes bancos exercem tal influência sobre os
mercados nacionais, em virtude do número de depositantes,
da importância dos activos geridos, da imbricação das relações
económicas e financeiras, etc., que eventuais dificuldades que
atravessem podem repercutir-se na economia nacional (e
mesmo internacional), para não falar no emprego.
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4.7.
Em França, as graves dificuldades do Crédit Lyonnais
foram detectadas a tempo pelos organismos competentes
(Comission de contrôle bancaire e Direction du Trésor). Era flagrante
o risco de colapso de toda a praça financeira.
4.8.
À luz da importância dos riscos sistémicos, não é
razoável nem tão-pouco pertinente censurar os organismos de
supervisão bancária — de resto, submetidos nestas circunstâncias ao poder polı́tico — por ocultarem a gravidade
das situações à opinião pública.
4.9.
É dever dos organismos de supervisão, em caso de
dificuldades graves de um banco importante, salvaguardar a
confiança do público na solidez das instituições financeiras.

5.

Rumo à criação de um organismo de supervisão
bancária europeu?

5.1.
A criação do euro, o espectacular aumento das fusões
e dos acordos de cooperação transfronteiriços e a intensificação
das relações entre os mercados financeiros fazem da supervisão
bancária um problema comunitário.
5.2.
O princı́pio de colaboração acrescida entre os organismos de supervisão figura no plano de acção para os serviços
financeiros adoptado pela Comissão Europeia em 11 de Maio
de 1999(*).
5.3.
O facto de as regras prudenciais fundamentais, nomeadamente as relativas ao rácio de solvabilidade, serem estabelecidas a nı́vel mundial pelo Comité de Basileia reforça consideravelmente a ideia de que as normas comuns devem estar sujeitas
a uma supervisão também ela comum.

4.4.
Em virtude do nı́vel de risco envolvido, os problemas
dos bancos mais importantes afectam directamente os governos e, neste contexto, a fórmula too big to fail (demasiado
grande para falir) aplica-se de modo exemplar.

5.4.
Por iniciativa do BCE, os representantes dos organismos de supervisão bancária dos Estados-Membros da UE
concordaram em criar um comité de supervisão bancária,
instância a que seria confiado o intercâmbio de informações
sobre métodos de supervisão e sua harmonização.

4.5.
Os organismos de supervisão bancária, apesar de
independentes, têm a obrigação, quando ocorrem problemas
graves, de informar os governos e prestar atenção às recomendações que estes façam.

5.5.
Dada a extrema complexidade da supervisão bancária,
a importância das particularidades nacionais e o apego das
autoridades nacionais à sua independência, não é oportuno
criar um organismo de supervisão bancária europeia, se bem
que um grande número de responsáveis bancários considere
que o caminho está traçado e não tenha dúvidas quanto ao
resultado, contanto que se evite a formação de uma pirâmide
de organismos de supervisão de nı́vel nacional, europeu e
internacional (BPI — Banco de Pagamentos Internacionais),
etc., cujos efeitos seriam paralisantes.

4.6.
A intervenção das autoridades polı́ticas no controlo
bancário não é exclusiva da Europa. Quando o sistema
bancário japonês entrou em colapso, o governo, com o apoio
do Banco do Japão, interveio maciçamente para salvar os
bancos japoneses, alguns deles à beira da falência.
4.6.1. O Governo dos Estados Unidos e o Federal Reserve
Bank também intervieram em larga escala no momento da
crise provocada por certos fundos especulativos, tais como o
LTCM (Long-Term Capital Management), receando um efeito de
contágio, dada a importância dos compromissos recı́procos
assumidos pelos bancos e pelas instituições financeiras não
reguladas.

5.6.
Um dos problemas não resolvidos é o da subordinção
das novas estruturas de negociação via Internet e das instituições financeiras, cuja presença é cada vez maior nos diversos
(*) N.T.: Comunicação da Comissão — Aplicação de um enquadramento para os mercados financeiros: plano de acção
(COM(1999)232 final de 11.5.1999).
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mercados, às mesmas regras prudenciais que os bancos. Esta
preocupação foi enfaticamente manifestada nos precedentes
pareceres do CES (1).

6.

Melhoria do enquadramento institucional da regulação bolsista europeia

6.1.
Os argumentos usados para a criação de um organismo
de supervisão bancária europeu podem ser invocados com a
mesma pertinência e, porventura, com mais acuidade na
regulação e supervisão dos mercados financeiros e das praças
bolsistas.
6.2.
As alianças entre bolsas e o desenvolvimento das
ECN (2) no mercado europeu suscitam o problema da regulação
bolsista europeia.
6.3.
As bases da regulação bolsista europeia enunciam-se nas directivas que, de acordo com requisitos mı́nimos,
proporcionam uma definição de mercado regulamentado,
funcionamento regular dos mercados e protecção dos investidores. As autoridades que supervisionam os mercados de
valores nacionais estabelecem as regras por que se regem e
podem cooperar entre si.
6.4.
Desde há dois anos e meio, com a criação do FESCO
(Forum of European Securities Commissions), os reguladores
europeus intensificaram a sua cooperação num quadro institucional comum, nomeadamente para elaborar o código de
conduta a que estão sujeitos os prestadores de serviços de
investimentos quando oferecem serviços transfronteiriços aos
investidores.
6.5.
Assim, o FESCO propôs uma definição harmonizada
dos investidores profissionais aos quais se aplicariam certas
normas de boa conduta. Esta iniciativa tem por objectivo
superar o debate sobre normas do Estado-Membro de origem
versus normas do Estado-Membro de acolhimento.
6.6.
Paralelamente, com vista a facilitar o reconhecimento
mútuo dos prospectos de emissão, foi estudado um documento
de referência harmonizado, que permitiria a um emitente, uma
(1) Parecer de 28 de Janeiro de 1998 sobre a «Comunicação da
Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Instituto
Monetário Europeu e ao Comité Económico e Social: Fomentar a
confiança dos utilizadores nos meios de pagamento electrónico
no mercado único» — JO C 95 de 30.3.1998, p. 15.
Parecer de 27 de Janeiro de 1999 sobre a «Proposta de directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao acesso e ao
exercı́cio da actividade das instituições de moeda electrónica, bem
como à sua supervisão prudencial» e a «Proposta de directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
77/780/CEE relativa à coordenação das disposições legislativas,
regulamentares e administrativas respeitantes ao acesso à actividade das instituições de crédito e ao seu exercı́cio» — JO C 101
de 12.4.1999, p. 64.
(2) ECN (Electronic communications network) (rede informática) (em
inglês no original).
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vez aprovado o dito documento no paı́s de cotação, alargar a
oferta com base numa simples ordem de transacção e num
resumo na lı́ngua nacional.
6.7.
Com base nesta iniciativa, seria desejável gizar uma
lógica de regulação supranacional que não viesse acrescentar
ao nı́vel nacional mais um degrau, mas, isso sim, exercer
progressivamente certas competências que os Estados-Membros decidissem transferir das autoridades nacionais.
6.8.
A rede de reguladores nacionais ocupar-se-ia rapidamente e com maior flexibilidade das divergências na aplicação
das directivas. Seria necessário dar força jurı́dica às normas
afinadas pelos reguladores e criar um mecanismo de registo
das divergências na aplicação das directivas apto a dar
resposta célere. O dispositivo proposto não visaria substituir
as directivas, mas, completá-las.

7.

A União Monetária modifica as modalidades de
financiamento das empresas

7.1.
Pese embora registar-se uma convergência para um
financiamento orientado pelos mercados, nomeadamente para
as grandes empresas europeias, o modelo de referência continua a diferir significativamente entre a Europa continental, por
um lado, e o Reino Unido e os Estados Unidos (modelo anglo-saxão), por outro.
7.2.
Na Europa continental, a modalidade mais corrente de
financiamento das empresas — afora as participações, em
geral minoritárias, dos bancos — continua a ser o crédito
concedido por intermediários financeiros.
7.3.
O recurso ao mercado financeiro ou a créditos sindicados para o financiamento directo das empresas está menos
desenvolvido do que nos Estados Unidos e no Reino Unido,
nomeadamente para as PME. O custo de emissão (regulamentação, adaptação contabilı́stica, polı́tica de comunicação) continua a funcionar como um dissuasor para as empresas mais
pequenas da velha economia.
7.4.
A internacionalização dos mercados e a criação da
zona do euro habilitam as bolsas de valores a assumir
um novo papel, anteriormente desempenhado pelo sistema
bancário. No Relatório Anual do BCE — 1999, assinala-se que
«Em termos gerais, o papel dos mercados financeiros na
afectação dos recursos financeiros cresce relativamente ao
papel dos intermediários financeiros (3)». Os bancos desempenham, não obstante, um papel decisivo no acesso das empresas
ao mercado.
7.5.
As admissões em bolsa, as emissões de acções por
aumento de capital e as emissões de obrigações estão a
modificar as modalidades de financiamento.
(3) Relatório Anual — 1999, Banco Central Europeu, Prefácio, p. 4.
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7.6.
Os investidores institucionais, as sociedades gestoras
de fundos de investimento abertos e de fundos de pensões —
não raro americanas — converteram-se em protagonistas
imprescindı́veis dos mercados financeiros, facto que justifica
as iniciativas da Comissão Europeia para promover os fundos
de pensões na União.
7.7.
Assiste-se ao espectacular desenvolvimento de investidores de risco — cujo escasso número era ainda recentemente
apontado como uma das debilidades notórias da Europa
relativamente aos Estados Unidos.
7.8.
A criação do NASDAQ nos Estados Unidos em 1971
fez escola, tendo surgido na Europa novas estruturas de
cotação (Novos Mercados) vocacionadas, sobretudo, para
financiar as start-ups e as empresas de alta tecnologia, particularmente apreciadas pelos especuladores que se servem da
Internet.
7.9.
A criação da zona do euro, ao suprimir a compartimentação provocada pelas moedas nacionais, oferece ao mercado
uma profundidade e uma liquidez sem equivalente num
passado recente.

8.

Convém, todavia, estar atento às condições de financiamento das pequenas e médias empresas

8.1.
O facto de as empresas dependerem cada vez mais
do mercado para o seu financiamento tem consequências
importantes para as relações entre mutuários e mutuantes.
8.2.
O Relatório Anual do Banco Central Europeu para
1999 (1) afirma que «No passado, os bancos da área do euro
foram os maiores prestadores de serviços financeiros em
mercados internos algo fragmentados e protegidos. No
entanto, com a redução das barreiras entre diversos mercados
internos ou locais, os bancos enfrentam uma concorrência
acrescida, tanto entre si como de outros prestadores de serviços
financeiros.»
8.3.
Os progressos registados nas tecnologias da informação estão a modificar os modelos tradicionais das relações
entre bancos e clientes. A obtenção das informações necessárias para as decisões de financiamento passou a ser mais célere
e mais acessı́vel.
8.4.
A prática bancária tradicional está a ser modificada
pelas técnicas informatizadas de gestão dos riscos de crédito,
aplicadas às empresas, mas inspiradas no credit scoring (técnicas
de avaliação da solvência) utilizado no crédito ao consumo e
no crédito à habitação. Esta modalidade de apreciação dos
riscos é menos vantajosa para as PME.
(1) Relatório do Banco Central Europeu — 1999, Caixa 1, p. 17.
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8.5.
No que se refere aos bancos, o reforço das regras
prudenciais associado aos trabalhos do Comité de Supervisão
Bancária de Basileia leva os bancos a uma prudência crescente
na gestão das dı́vidas pendentes e fá-los procurar as PME que
gozam de uma reputação sólida.
8.6.
Os incumprimentos por parte de um elevado número
de devedores durante a recente crise influı́ram no ânimo dos
gestores, que tendem cada vez mais a confiar nos modelos
informatizados de cálculo dos riscos.
8.7.
O desenvolvimento das relações financeiras transfronteiriças cinge-se ainda — salvo nas zonas raianas — às grandes
e médias empresas, que não esperaram a União Monetária para
estabelecer vı́nculos internacionais.
8.8.
Em contrapartida, constata-se uma multiplicação de
acordos de cooperação entre bancos e empresas de seguros,
baseados no intercâmbio de serviços transfronteiriços.
8.9.
Entre as razões para a desaceleração da concorrência
intracomunitária e transfronteiriça, associada à União Monetária, apontam-se geralmente a lentidão dos processos e o
elevado custo da penetração nos mercados da União Económica, relativamente saturados.
8.10. Cada vez se invocam menos os obstáculos institucionais, se bem que os peritos acentuem o peso do factor cultural
e a persistência das especificidades nacionais (2). As diferenças
linguı́sticas, fiscais e contabilı́sticas, bem como a falta de
harmonização dos diplomas que regem os processos de
falência, etc., contribuem para refrear as implantações e os
financiamentos transfronteiriços.

9.

A União Monetária modifica os canais de venda dos
serviços financeiros

9.1.
A utilização da Internet na venda de serviços financeiros suscita o problema da protecção dos investidores.
9.2.
É oportuno manter tal protecção ao máximo nı́vel
possı́vel. Na proposta de directiva relativa à comercialização à
distância dos serviços financeiros(*) ressalta esta preocupação,
ao incorporar o princı́pio de harmonização máxima.
9.3.
O princı́pio de harmonização máxima consiste em
criar uma base de normas jurı́dicas comuns a todos os Estados-Membros, não podendo estes últimos elidir nem aditar nada.
(2) Cf. White, W.R.: The euro and European financial markets, FMI,
1997.
(*) N.T.: Proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à comercialização à distância dos serviços
financeiros junto dos consumidores que altera as directivas
97/7/CE e 92/27/CE (COM(1999) 385 final — 99/0245 COD).
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9.4.
Esta iniciativa confere à União Europeia um nı́vel de
protecção dos investidores considerado essencial, permitindo
que os investidores profissionais estejam sujeitos a normas
diferentes consoante o seu nı́vel de competência e informação.

liquidez das obrigações transformou-se no factor decisivo da
avaliação do rendimento das obrigações públicas, ao mesmo
tempo que o risco de crédito perdeu parte da sua importância (1).

10. A influência da União Monetária sobre o mercado de
obrigações

11.3. As condições de financiamento público dependem
actualmente da liquidez, isto é, do volume das emissões desse
Estado no mercado do euro. A análise das finanças públicas do
Estado emitente passa para segundo plano, evolução que não
é favorável às emissões de obrigações pelos paı́ses pequenos.

10.1. Admitia-se, geralmente, que o euro iria criar um
mercado uniforme das taxas de juros em toda a zona,
acompanhado de uma acentuação da concorrência entre
emitentes, resultando na redução dos custos para os mutuários.
O aforrador beneficiaria de uma redução importante no custo
das transacções e os bancos tradicionais assistiriam a uma
contracção proporcional no montante das comissões.
10.2. Segundo a Comissão Europeia (1), o volume das novas
emissões de obrigações em euros excedeu todas as previsões.
Com efeito, durante o primeiro semestre de 1999, as obrigações internacionais em euros representavam aproximadamente 40 % do total das obrigações emitidas, em todas as
denominações, contra 30 % em 1998 e 20 % em 1997 para as
moedas participantes na UEM e no ecu. Somando-se-lhe as
emissões internas denominadas em euros, o valor das emissões
em euros é comparável ao montante das emissões em dólares
dos Estados Unidos, o que patenteia a consistência e a liquidez
crescente dos mercados europeus de obrigações, circunstância
que favorecerá as transacções transfronteiriças dos investidores
europeus. Em 1999, o valor das emissões em euros superou o
valor das emissões em dólares. Não obstante, cabe assinalar
que as emissões em euros são frequentemente objecto de
swaps em dólares, o que influi na cotação do dólar no mercado
de câmbios. Segundo as estatı́sticas da base de dados «Capital
Data Bondware», o dólar recuperou a sua posição dominante
no mercado obrigacionista (43,87 % da quota de mercado e
342,9 mil milhões de dólares, contra 40,68 % e 317,9 mil
milhões para as emissões em euros).
10.3. Cabe assinalar, comprovando a preferência do mercado por investimentos de baixo risco, a preponderância dos
tı́tulos assimiláveis às obrigações públicas, com 43 % de
emissões qualificadas de AAA e 44 % de AA no segundo
trimestre de 1999. A Comissão aponta, como elemento
representativo do alargamento do mercado, o facto de as
emissões qualificadas de A pelas agências internacionais terem
passado de menos de 2 % em Janeiro de 1999 a 10 % no
segundo trimestre de 1999.
11. A UEM modifica a configuração do mercado europeu
de obrigações públicas
11.1. O mercado pan-europeu de obrigações públicas
ocupa actualmente o primeiro lugar, à frente dos Estados
Unidos.
11.2. Com o desaparecimento dos riscos de câmbio e dos
diferenciais das taxas de juro após a introdução do euro, a
(1) «Reforma económica: Relatório sobre o funcionamento dos
mercados de produtos e de capitais na Comunidade» (documento
de trabalho dos serviços da Comissão SEC(2000) 190, de
8.2.2000). N.T.: Não existe tradução em português (só em alemão,
francês e inglês) do anexo do documento onde foi colhido o texto
em causa.

11.4. Verifica-se paralelamente um aumento das emissões
privadas e uma discrepância de cotações a reflectir a reputação
dos emitentes (2).

12. A incidência da União Económica e Monetária no
funcionamento do mercado financeiro
12.1. Afigura-se prematuro procurar avaliar os efeitos
da revolução iniciada em 1 de Janeiro de 1999 com a
redenominação em euros de todos os valores mobiliários —
acções, obrigações e unidades de participação representativas
de dı́vida pública ou privada.
12.2. O mercado do euro atingiu um volume semelhante
ao dos Estados Unidos, com uma «massa crı́tica» credı́vel, e,
ainda que as transformações dos mercados não estejam
concluı́das, é possı́vel esboçar uma imagem quase exacta das
grandes tendências.
12.3. Existe um certo consenso entre a maioria dos peritos
quanto aos efeitos favoráveis da União Monetária:
—

aumento das transacções transfronteiriças de valores
mobiliários;

—

aceleração da integração dos mercados nacionais e incremento da liquidez dos mercados;

—

desenvolvimento de um mercado do papel comercial
(corporate debt market) onde os emitentes estarão submetidos aos métodos de avaliação de riscos dos Estados
Unidos;

—

revisão das normas de funcionamento dos mercados
(liquidação/entrega, compensação, etc.).

12.4. A concorrência entre as praças financeiras e, sobretudo, entre os mercados de valores tornou-se particularmente
agressiva, articulada em torno de dois grandes eixos:
—

um modelo de aliança de lógica segmentadora entre a
Bolsa de Londres e a Bolsa de Francoforte (acompanhada
de uma cooperação com o NASDAQ), projecto esse
entretanto posto em causa pela reacção negativa de uma
parte dos membros da Bolsa de Londres;

(2) Parecer do CES sobre «O papel do Banco Europeu de Investimento
(BEI) na polı́tica regional europeia» no que se refere ao papel
do BEI no apoio ao mercado obrigacionista em euros (CES
1001/2000).
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um modelo de integração muito acentuada entre as bolsas
de Paris, Bruxelas e Amsterdão (Euronext), acompanhado
de uma interconexão dos sistemas de transacção, que,
para além da Euronext, engloba sete bolsas internacionais,
incluindo Nova Iorque, Tóquio, Hong Kong, etc., num
Global Equity Market (*) (mercado de acções mundial), a
funcionar 24 horas por dia, à escala mundial. Este extenso
mercado totalizará 20 biliões de dólares, ou seja, 60 %
da capitalização bolsista mundial (acordo de princı́pio
anunciado em Tóquio, em 7 de Junho de 2000) (1).

12.5. Em geral, os peritos reconhecem existir um número
excessivo de bolsas na UEM e ser necessária a sua concentração,
encorajada pelo papel unificador do euro. Convém, todavia,
que esta inevitável concentração respeite as regras de concorrência.
12.6. Estas concentrações far-se-ão com base numa especialização, por exemplo, com Londres a deter uma posição
preponderante no mercado dos grandes montantes e Francoforte no dos derivados e dos valores de alta tecnologia.
12.7. As concentrações pan-europeias far-se-ão igualmente
com base numa especialização de cada bolsa, ainda que
associadas a um único sistema de transacção electrónica.
12.8. As inovações tecnológicas são o grande motor do
processo de consolidação. A introdução da cotação electrónica
contı́nua das ordens via Internet leva a que a noção de praça
bolsista local perca uma parte do seu significado.
12.9. Os mecanismos de transmissão das ordens, de compensação e de liquidação dos tı́tulos revestem uma importância
decisiva num contexto de concorrência que, em última análise,
é menos europeu do que mundial.
12.10. Não pode ignorar-se, porém, o risco, ainda mal
avaliado, de que uma parte significativa das transacções
passe por mercados não regulados, quer directamente, quer
indirectamente, por intermédio de um número crescente de
ECN.
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13. A paridade euro-dólar perturba os mercados
13.1. A internacionalização do mercado de valores mobiliários europeus — para além dos tradicionais blue chips —
foi consideravelmente potenciada pela uniformização das
cotações em euros.
13.2. A quota dos fundos de pensões americanos na
capitalização bolsista europeia representa um aspecto positivo
da União Monetária.
13.3. Porém, a extrema volatilidade de tais investimentos é
causa de preocupações.
13.4. A margem de flutuação do euro em relação ao dólar
atingiu 25 %, o que provocou o afastamento dos investidores
internacionais dos valores europeus. As transacções de valores
mobiliários acusam, na balança de pagamentos, um saldo
negativo. Os investimentos europeus em tı́tulos americanos
são superiores aos investimentos americanos na Europa.
13.5. Mesmo considerando o elevado número de factores
que explicam este défice — nomeadamente, o diferente padrão
de dinamismo das economias de um lado e outro do Atlântico
— é forçoso notar que o euro deu lugar a uma maior
volatilidade do mercado, comparada com a situação anterior
dos mercados bolsistas nacionais mais importantes que, ainda
que abertos ao mundo externo, gozavam do apoio dos
investidores locais e da sua confiança nas taxas de câmbio da
moeda nacional (franco francês e marco alemão).
13.6. O repto provisoriamente (?) perdido é o de uma
paridade do euro em relação ao dólar mais representativa
da situação económica. Esta paradoxal anomalia colheu de
surpresa a maioria dos peritos nas suas previsões.
13.7. A condução da polı́tica monetária do Banco Central
Europeu (BCE), confrontada com esta situação imprevista,
provoca o que os mercados mais detestam — a incerteza.

12.11. Os instrumentos derivados do OTC (2) são muito
dinâmicos na Europa. Seria necessário que uma norma europeia regulasse os contratos-quadro utilizados nas transacções
de instrumentos financeiros. A FBE — Federação Bancária
Europeia — redigiu um contrato-quadro europeu (Euromaster), aprovado por todas as associações bancárias europeias,
que aplica cláusulas uniformes em toda a União. A sua
utilização deveria ser fomentada em toda a União.

13.8. Os principais operadores económicos consideram
inadequada a prática do BCE de reagir tão-só pelo aumento
das taxas de juro, com o fim de fazer subir a cotação do euro
ou pelo menos travar a sua descida. O BCE reagiu a esta
preocupação ao proceder a aumentos muito discretos da sua
taxa de refinanciamento (+0,25 % no fim de Agosto de 2000).

(*) N.T.: Em inglês no original.
(1) Segundo a Federação Internacional das Bolsas de Valores, no fim
de 1999 a capitalização bolsista de toda a zona do euro
representava 4 274 430 milhões de dólares, contra
13 935 045 milhões de dólares na Bolsa de Nova Iorque (New
York Stock Exchange) e NASDAQ reunidos.
(2) OTC = Over the counter market (mercado de balcão) (sigla em inglês
no original).

13.9. Com efeito, a inflação é baixa e confirma-se o tão
esperado crescimento da actividade económica. Os mercados
poderiam, assim, dar uma interpretação errada ao facto de o
BCE, perante o efeito inflacionista do aumento do preço do
petróleo, totalmente alheio à situação económica da zona do
euro, reagir como se existisse um risco de inflação global.
Nesse contexto, é essencial que o BCE mantenha o público
informado.
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13.10. Alguns polı́ticos puseram não muito veladamente
em dúvida a capacidade do BCE para gizar uma polı́tica
coerente entre o necessário crescimento da actividade e a
redução do desemprego, por um lado, e o apoio ao euro, por
outro. Se bem que respeitando a independência do BCE,
cabe ao Conselho e à Presidência elaborar um discurso
complementar coerente.

—

14. O repto do mercado cambial

14.2.1. Em suma, a situação económica americana —
excluı́do o défice externo — deixa prever a médio prazo a
manutenção de uma forte tendência para a apreciação do dólar
em relação ao euro.

14.1. O funcionamento de um mercado livre, exposto a
múltiplos sobressaltos, relacionados com o comportamento
de um elevado número de operadores não é, certamente, um
repto propriamente dito, na medida em que faz parte integrante do jogo normal de uma economia de mercado, que, em
princı́pio, é ditado pela racionalidade.

14.2. Os economistas e a grande imprensa têm sido
prolı́feros nas explicações sobre a debilidade do euro em
relação ao dólar. Perante a impossibilidade de realizar uma
análise exaustiva desses comentários, cabe, porém, referir os
factores seguintes:
—

uma persistente disparidade entre os resultados económicos da zona do euro e os dos Estados Unidos nos últimos
quatro anos. Prevê-se em 2000 uma taxa de crescimento
médio do PIB em volume de 3,40 % na Europa contra
5,30 % nos Estados Unidos (segundo trimestre de 2000);

—

a diferença entre as taxas de juro do mercado monetário
americano e europeu, que atrai a massa de capitais
flutuantes presentes no mercado mundial, em detrimento
do euro (1);

—

a confiança dos meios financeiros na polı́tica do Federal
Reserve Bank, que procura não quebrar o ritmo de
expansão, ao mesmo tempo que controla as tensões
inflacionistas inerentes ao pleno emprego;

—

a espectacular recuperação das finanças públicas americanas, que, graças à expansão, fez desaparecer um défice
tradicional, produzindo mesmo um excedente orçamental;

(1) Esta diferença tenderia a reduzir-se significativamente: a meio de
Maio de 2000, o rendimento do T-BUND a dez anos era de 5,4 %.
A OAT era de 5,50 % e os FED-FUNDS a dez anos eram de
6,40 %. Mais tarde, o aumento das taxas do FED e a estabilização
das taxas do BCE reduziram a diferença. Em 8 de Junho de 2000,
o BCE fixou o custo de refinanciamento dos bancos em 4,25 %
(+ 0,50 %). Os depósitos a três meses atingiram 6,52 % nos
Estados Unidos, contra 4,3 % na UE. Considerados os respectivos
nı́veis de inflação, as taxas reais são comparáveis.

a extrema facilidade com que os Estados Unidos financiam
um défice significativo da sua balança de transacções
correntes (339 mil milhões de dólares em 1999), graças
ao influxo da poupança mundial e ao enorme volume de
dólares aforrados em todo o mundo, o que corresponde
a um crédito a 0 % ao Governo dos Estados Unidos, facto
que lhe permite preservar uma autonomia ı́mpar na
condução da polı́tica económica, livre da preocupação
com o equilı́brio das contas externas.

14.3. A gestão do euro está longe de beneficiar dos mesmos
factores favoráveis. O Banco Central Europeu (BCE) não tem,
nos termos dos tratados, a responsabilidade das taxas de
câmbio do euro. Com efeito, dispõe dos meios para actuar nos
mercados de câmbio vendendo dólares por intermédio dos
bancos centrais nacionais e outros intermediários «amigos»,
mas este tipo de intervenção é, em geral, oneroso e inoperante.
No último relatório mensal (Agosto de 2000), o BCE parece
reconhecer uma certa incapacidade para controlar a razão de
câmbio euro-dólar.

14.4. A depreciação do euro favorece as exportações da
zona e desempenha um papel não despiciendo no actual
incremento da expansão económica. Os esforços envidados
pelas entidades monetárias europeias para estabilizar as taxas
de câmbio entre os paı́ses da zona do euro no perı́odo
subsequente a Maastricht, à custa de uma redução por vezes
dramática da actividade económica, deixaram marcas no
espı́rito dos governos e das entidades públicas. Ao invés, a
depreciação do euro oferece aos fundos de pensões e às
empresas americanas importantes possibilidades de passar a
controlar por bom preço as empresas europeias. Cerca de 50 %
da capitalização bolsista francesa está nas mãos dos fundos de
pensões americanos e britânicos, fenómeno não circunscrito a
França.

14.5. Não tem cabimento a ideia segundo a qual o comportamento do mercado de câmbios resultaria de uma debilidade
dos governos dos paı́ses da zona do euro. O «silêncio
ensurdecedor» da polı́tica responde a uma preocupação evidente de não agravar a ansiedade dos intervenientes no
mercado. Nestas circunstâncias, a regra de ouro consiste em
guardar silêncio, o que não significa que os ministros das
Finanças da União Monetária sejam indiferentes ao enfraquecimento do euro, como evidencia a estreita concertação quase
permanente do Conselho Euro-11.

14.6. As declarações das altas entidades monetárias sobre a
solidez do euro e o seu potencial de recuperação a curto prazo
tiveram efeitos diminutos, se não mesmo contraproducentes.
Num mercado febril, este tipo de declarações aviva a ansiedade
e o cepticismo dos intervenientes.
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14.7. No relatório mensal de Maio, o Bundesbank exprimia
um sentimento muito generalizado ao afirmar que uma
depreciação não concorria para a reputação de uma moeda
jovem. Os esforços envidados para reduzir ao mı́nimo o efeito
psicológico da perda de valor externo do euro reflectem a
crescente politização do problema.

16.2. É impraticável citar todas as comunicações e relatórios produzidos pela Comissão ou pelos grupos de peritos a
que tal assunto foi confiado. Haveria que mencionar igualmente vários pareceres do CES, relacionados com o que é, sem
sombra de dúvida, o aspecto mais difı́cil da construção
europeia.

14.8. Aceitar a mundialização dos movimentos de capitais
significa renunciar a controlar os preços de mercado expressos
nas taxas de câmbio. De qualquer modo, as entidades monetárias e os governos não dispõem dos meios suficientes para
influenciar os mercados, a não ser que conduzam uma polı́tica
de recuperação da confiança no dinamismo dos onze.

16.3. No documento da Comissão, de 22 de Outubro de
1996, sobre «A fiscalidade na União Europeia — Relatório
sobre a evolução dos sistemas fiscais» (1), a Comissão assinalava
que «À medida que as restrições de natureza regulamentar
desaparecem, tornam-se cada vez mais visı́veis os entraves ou
distorções de natureza fiscal remanescentes, sendo a fiscalidade
claramente vista como uma das áreas mais importantes em
que o Mercado Único não foi ainda plenamente realizado».

14.9. A única arma ao dispor do BCE é a elevação das taxas
de juro para oferecer rendimentos que façam concorrência ao
dólar, mas a margem de manobra é estreita se não se quiser
correr o risco de impedir o crescimento, o que significa que o
BCE arca com uma pesada responsabilidade.
14.10. Em última instância, é patente que nenhuma acção
estabilizadora do mercado mundial de câmbios seria credı́vel
sem a participação dos Estados Unidos e do BCE nos esforços
dos bancos centrais nacionais. A mesma evidência leva a
constatar que os Estados Unidos se opõem a toda a ideia de
intervenção susceptı́vel de contrariar o livre jogo das forças do
mercado, sendo a cotação do dólar objecto de benign neglect
(incúria benigna).

15. Uma solidariedade institucionalizada
15.1. A solidariedade entre as praças financeiras consubstanciou-se à escala institucional. Foi criado o Comité Permanente das Euromoedas, sob os auspı́cios do BPI, com o fim de
constituir um instrumento de prevenção de crises, baseado no
reforço da transparência dos dados fundamentais correspondentes às posições dos bancos centrais e dos sectores público
e privado da zona do euro.
15.2. O referido comité deu-se conta da impossibilidade de
isolar o mercado do euro do resto da actividade monetária e
financeira mundial. No inı́cio de Fevereiro de 1999, foi
decidido transformá-lo em Comité do Sistema Financeiro
Mundial.
15.3. Tal facto equivale a reconhecer o carácter ilusório de
uma zona do euro dotada de autonomia de acção e poder
próprio.

16. Um repto dos mais importantes: estabelecer uma
fiscalidade coerente com a UEM
16.1. A noção da importância da fiscalidade para a realização de um genuı́no mercado único remonta às próprias
origens da União.

16.4. A UEM acentua o efeito das distorções fiscais
mediante a eliminação dos riscos de câmbio, a convergência
das taxas de juro e a redução do custo das transacções. Um
mercado perfeitamente fluido faz da fiscalidade do investimento um elemento determinante do comportamento dos
investidores.
16.5. Não obstante, a fiscalidade aplicável ao rendimento
dos valores mobiliários não é mais do que um elemento —
decerto não o mais decisivo — na afectação dos recursos e na
eleição da localização dos investimentos.
16.6. O peso das retenções obrigatórias, fiscais e sociais, a
definição das matérias colectáveis e as normas que regem o
cálculo da contribuição industrial — tão importantes como as
taxas de juro — podem afectar a concorrência e o bom
funcionamento da UEM. É forçoso reconhecer que a concorrência entre os regimes fiscais, em vez de abrandar, tende a
aumentar.

17. Uma abordagem pragmática da Comissão, respeitadora das soberanias nacionais
17.1. A fiscalidade afecta os próprios fundamentos da
soberania nacional. Existem divergências profundas tanto no
que se refere à carga fiscal em relação ao PIB como à
distribuição entre impostos directos, impostos indirectos e
contribuições para a segurança social.
17.2. Na situação actual, a unificação ou mesmo uma maior
harmonização das disposições relativas à matéria colectável e
às taxas das contribuições obrigatórias adquirem contornos de
utopia.
17.3. A Comissão, ciente de tais limitações, incluindo o
facto de as decisões sobre assuntos fiscais requererem a
unanimidade do Conselho, adoptou uma abordagem pragmática (2):
(1) COM(96) 546 final de 22 de Outubro de 1996, p. 5.
(2) Ver a comunicação da Comissão ao Conselho «Rumo a uma
coordenação em matéria fiscal na União Europeia — Um pacote
de medidas contra a concorrência prejudicial em matéria fiscal»
(COM(97) 495 final, de 1.10.1997).
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1)

pôr cobro à concorrência desleal, definindo, no âmbito
de um código de conduta, as práticas de natureza fiscal
aceitáveis e inaceitáveis, inclusive no domı́nio dos auxı́lios
estatais (resolução do Conselho de 1 de Dezembro de
1997);

2)

avaliar a competitividade da UE à escala mundial (problema muito importante dada a presença de paraı́sos
fiscais fora da UE, que são objecto de concertação na
OCDE);

3)

prever medidas destinadas a eliminar as distorções relacionadas com o nı́vel de tributação dos rendimentos de
capital:

18.6. No final de 2002, será apresentada ao Conselho uma
directiva baseada no acordo de Santa Maria da Feira. Entretanto,
há que tomar decisões importantes, nomeadamente quanto às
taxas da retenção na fonte a aplicar pelos paı́ses que optem
por tal solução.

o mecanismo deveria abranger tão-só os juros pagos
num Estado-Membro às pessoas singulares que, para
efeitos fiscais, não residem nesse Estado, mas noutro
Estado-Membro;

18.7. São contraditórias as reacções ao resultado do Conselho de Santa Maria da Feira. Uma harmonização fiscal na UE
parece um objectivo longı́nquo.

—

a coexistência de dois sistemas: instituir uma retenção mı́nima na fonte ou requerer o intercâmbio de
informações sobre os rendimentos da poupança aos
demais Estados-Membros.

19. Conclusões

18.1. A solução proposta pela Comissão, que gozava de
amplo consenso, foi rejeitada pelo Conselho Europeu de
Helsı́nquia de 10 e 11 de Dezembro de 1999 e pelo Conselho
«Assuntos Económicos e Financeiros» de Lisboa de 7 e 8 de
Abril de 2000.
18.2. O Conselho Europeu de Santa Maria da Feira de Junho
de 2000 permitiu chegar a um acordo sobre a coexistência de
dois sistemas durante dez anos:

—

18.5. O acordo de Santa Maria da Feira é acompanhado de
condições vinculativas, nomeadamente o alinhamento da
Suı́ça, Liechtenstein e outras praças financeiras internacionais
com as soluções adoptadas pela UE. Deverão ser entabuladas
negociações para favorecer a aprovação de medidas equivalentes nos paı́ses terceiros e nos territórios associados aos Estados-Membros da UE (Ilha de Man, Ilhas Normandas, Mónaco,
etc.).

—

18. Rumo a uma solução minimalista

—
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retenção na fonte, com manutenção do segredo bancário,
durante um perı́odo transitório de sete anos;
abolição do segredo bancário, com intercâmbio de informações entre as administrações fiscais, sistema a generalizar a partir de 2010.

18.3. De resto, o acordo de Santa Maria da Feira deverá
permitir desenvolver o «código de conduta» que se destina
a introduzir um mı́nimo de disciplina na fiscalidade das
empresas.
18.4. A aprovação de um código de conduta sobre a
concorrência fiscal lesiva no domı́nio da fiscalidade das
empresas parece exigir a reforma do processo decisório em
matéria fiscal (baseado na votação por maioria qualificada),
que se integra na grande reforma institucional a debater no
Conselho Europeu de Nice de Dezembro de 2000.

19.1. O repto principal que a UEM teve de vencer prende-se, em última instância, com o êxito de uma união monetária
não acompanhada por uma união polı́tica, facto sem precedente histórico.
19.2. A maioria dos economistas e dos institutos de análise
económica de renome mundial, incluindo quase todos os
prémios Nobel de economia (1), augurava escassas probabilidades de êxito ao euro.
19.3. É prematuro apreciar o êxito da União Monetária.
Cabe, porém, assinalar estar vencido o enorme repto técnico
da introdução do euro e que o mesmo se pode dizer da
luta contra a inflação e do cumprimento pelos onze, sem
sobressaltos, dos critérios e disciplinas impostos por Maastricht (2).
19.4. Volvidos dezoito meses sobre a passagem dos mercados financeiros ao euro, as bolsas europeias atingiram nı́veis
inusitados, sob a influência conjunta de um crescimento
recuperado, do dinamismo emergente da «nova economia» na
Europa e da revolução tecnológica dos meios electrónicos de
acesso aos mercados. É voz corrente que as bolsas de valores
prenunciam a situação económica futura. A ser assim, a zona
do euro terá entrado num ciclo longo de forte crescimento.
19.5. A UEM resistiu bem à crise asiática de Agosto de
1997, a que se seguiram a crise russa e a crise brasileira em
1998.
(1) A única excepção notável corresponde à opinião do professor
Robert Mundell, favorável ao euro.
(2) O presidente do Bundesbank considera que o êxito do BCE deve
ser ajuizado mais pela estabilidade dos preços do que pelas taxas
de câmbio.
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19.6. Salvo uma imprevisı́vel inversão da tendência actual,
as preocupações com o efeito de uma apreciação excessiva do
euro em relação ao dólar e ao iene revelaram-se infundadas.

—

lançando um prospecto de emissão europeu;

—

definindo de modo pragmático um estatuto dos investidores «sofisticados»;

19.7. Não obstante, seria imprudente considerar os reptos
lançados pela UEM como definitivamente vencidos. Estão tão
estreitamente dependentes do resto da economia mundial, que
tornam artificial a distinção entre os que resultam, à uma, da
globalização das trocas comerciais e da liberalização dos
movimentos de capitais e os que são inerentes à União
Monetária.

—

adoptando normas contabilı́sticas europeias adaptadas às
sociedades cotadas em bolsa.

19.8. Não é menos certo que a União Económica e
Monetária beneficia de uma conjuntura económica muito
favorável e não precisou ainda de demonstrar a sua capacidade
de resistência a um choque sistémico ou a uma crise do
sistema monetário internacional. O mesmo vale para a sua
competitividade face ao dinamismo da economia americana e
à crescente importância dos paı́ses emergentes. O CES tem
reiteradamente afirmado confiar na capacidade da UEM para
resolver tais problemas. O papel desempenhado pelo BCE é
essencial para a credibilidade do euro, para a capacidade de
atracção económica desta zona e para a atitude dos mercados
quanto à solidez da polı́tica monetária. Convém, pois, adoptar
uma grande transparência na apresentação das decisões para
favorecer a interpretação ao nı́vel dos mercados. Ademais,
sendo a sua missão principal a manutenção da estabilidade dos
preços, há que comprovar igualmente que apoia as polı́ticas
económicas gerais na Comunidade. Convém, pois, que as
posições em matéria de polı́tica monetária atendam a esta
preocupação para evitar todo o debate prejudicial à estabilidade
do euro.

19.9. É indispensável que a Europa explore esta conjuntura
económica para realizar rapidamente um quadro europeu
harmonizado dos mercados financeiros que respeite as modalidades de financiamento existentes na Comunidade, contribuindo assim para criar um paradigma de desenvolvimento
europeu.
19.9.1. Volvidos dezoito meses sobre a passagem dos
mercados financeiros dos onze ao euro e as concentrações daı́
decorrentes, é forçoso constatar que a última directiva adoptada neste domı́nio (a directiva de 1993 relativa aos serviços
de investimento) data de há sete anos.

19.9.1.1.
Urge alterar o sistema de adaptação do quadro
regulamentar europeu criando, ao nı́vel dos reguladores nacionais, um processo mais flexı́vel e mais rápido do que as
directivas para tratar pontos não precisados ou insuficientemente desenvolvidos. Convém, pois, melhorar as condições de
oferta de capitais e de intermediação europeias:
—

especificando o estatuto dos sistemas electrónicos de
negociação Alternative Trade System em relação aos mercados regulados,

19.9.1.2.
Paralelamente, convém igualmente favorecer a
procura de capitais na Europa. Devem ser rapidamente adoptadas duas propostas de directiva:
—

a criação rápida de fundos de pensões que a médio e
longo prazo se transformarão em fonte de capitais para
as empresas europeias;

—

a adopção de um passaporte europeu revisto para a
gestão de OICVM que tenha em conta os instrumentos
de uma gestão moderna (instrumentos derivados, fundos
de fundos, etc.) permitiria que a gestão dos activos
europeus rivalizasse com os concorrentes americanos.

19.9.2. O crédito bancário é ainda a modalidade de financiamento preferida pelas PME europeias. Para as empresas de
uma certa dimensão trata-se frequentemente de uma fonte de
financiamento menos onerosa do que o recurso ao mercado.

19.9.2.1.
É, pois, essencial que os rácios prudenciais de
solvabilidade não penalizem o crédito em relação aos financiamentos disponı́veis no mercado. Neste contexto, seria desejável
que a Comissão lançasse uma reflexão sobre o provisionamento ex ante a fim de facilitar os ciclos económicos e, logo,
as condições de concessão de crédito às PME.

19.9.2.2.
Os rácios prudenciais de solvabilidade aplicáveis
a este tipo de carteira bancária deveriam ser reduzidos para as
microempresas — importante fonte de criação de emprego na
Europa — à luz da repartição dos riscos inerentes à diversidade
dos sectores visados e da modéstia dos montantes individuais
em causa.

19.9.2.3.
Para o efeito, os bancos europeus, por intermédio
da Federação Bancária da União Europeia, apresentaram
propostas concretas durante a consulta sobre o rácio de
solvabilidade europeu lançada pela Comissão Europeia,
cabendo a esta última dar resposta a tal preocupação.
19.9.3. O paradigma de desenvolvimento europeu não
pode cingir-se a um modelo de mercado grossista. A defesa do
consumidor exige a criação de regras máximas para os menos
informados. Seguindo tal lógica, afigura-se correcto o princı́pio
de harmonização máxima adoptado pela Comissão na directiva
relativa à comercialização à distância dos produtos financeiros.
Prima pela coerência e observa a definição harmonizada de
investidores «sofisticados» preconizada noutros textos.
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19.10. De um modo geral e a médio prazo, não foi
avaliado o efeito do alargamento da UE e o consequente
risco de fragmentação, fazendo da zona do euro um «clube»
exclusivo, com normas e ambições distintas do resto da
União, o que pressupõe, incontestavelmente, um novo repto
que supera largamente a sua repercussão nos mercados
financeiros.
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19.11. O CES não pode deixar de perfilhar a opinião de
Willem F. Duisenberg, presidente do BCE, quando afirma, no
último relatório anual (1), que: «O inı́cio do euro foi satisfatório,
mas torná-lo, e à União Económica e Monetária, um sucesso,
constitui claramente um processo de longo prazo.»
(1) Relatório Anual — 1999, Banco Central Europeu, Prefácio, p. 5.

Bruxelas, 21 de Setembro de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Parecer do Comité Económico e Social sobre «Seguimento, avaliação e optimização do impacto
económico e social da IDT: do 5.o para o 6.o programa-quadro»
(2000/C 367/15)
Em 2 de Março de 2000, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do n.o 3 do artigo 23.o do
Regimento, elaborar um parecer sobre «Seguimento, avaliação e optimização do impacto económico e
social da IDT: do 5.o para o 6.o programa-quadro».
Foi encarregada da preparação dos trabalhos relativos a esta matéria a Secção do Mercado Único,
Produção e Consumo, que adoptou parecer em 1 de Setembro de 2000 com base no relatório de
G. Bernabei.
Na 375.a reunião plenária de 20 e 21 de Setembro de 2000 (sessão de 21 de Setembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 46 votos a favor e 1 voto contra o seguinte parecer.
1.

Recomendações

O Comité Económico e Social

Considerando:

1.1.
a nova orientação e a abordagem integrada inovadora
do 5.o programa-quadro centrada na resolução dos problemas
do cidadão, das empresas e da sociedade, que logrou o
consenso das instituições comunitárias e dos seus interlocutores nacionais;

1.2.
a constante necessidade de aumentar o impacto e a
visibilidade da investigação comunitária, que tenha em conta
os novos desafios da globalização e de uma economia cada
vez mais assente na consciência e na perspectiva do próximo
alargamento da União;

1.3.
a oportunidade de proceder a uma primeira análise
crı́tica dos obstáculos respeitantes à gestão, organização e
arquitectura do 5.o programa-quadro, que limitam a consecução dos objectivos ambiciosos enunciados;

1.4.
a exigência imperiosa de passar de uma orientação
baseada no financiamento de projectos para uma outra
centrada na obtenção e prossecução de resultados em matéria
de qualidade e de excelência, que servirá para legitimar, avaliar
e corrigir os esforços integrados de investigação;

1.5.
recomenda à Comissão, ao Parlamento Europeu e ao
Conselho no que diz respeito à próxima revisão do 5.o programa-quadro e tendo em vista optimizar o seu impacto
socioeconómico que:

1.5.1. reforcem e valorizem o mecanismo das acções-chave,
cujo ciclo de vida deve ser justificado por mecanismos de
avaliação, acompanhamento, controlo e prospectiva;
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1.5.2. adoptem uma orientação que privilegie um pequeno
número de clusters de projectos com uma massa crı́tica
adequada e a participação de todos os actores, em particular,
os utilizadores finais e as PME, procurando mobilizar, através
de acções adequadas, o ambiente nas pequenas empresas e nas
empresas de artesanato, dado o seu considerável potencial de
desenvolvimento da inovação e de transferência das novas
tecnologias;

1.5.3. aperfeiçoem os mecanismos internos dos programas
horizontais — que impedem a sua interconexão com as acções
verticais e retiram sentido e eficácia à abordagem matricial
«anunciada» — em termos de coordenação, de células de
inovação e de controlo a médio prazo dos planos de aplicação
tecnológica;

1.5.4. mobilizem as responsabilidades de coordenação
interna e externa dos programas, das acções-chave, bem como
das células de inovação actualmente despojadas de poderes e
de efectivas dotações em termos de meios financeiros e serviços
atribuı́dos. Para além disso, importa rever o mecanismo
dos planos de aplicação tecnológica através do reforço dos
controlos a médio prazo desses planos;

1.5.5.
custos;

simplifiquem os procedimentos e reduzam os seus

1.5.6. definam critérios de selecção e de avaliação mais
claros e uniformes, em particular no que diz respeito aos
factores socioeconómicos e ao valor acrescentado europeu,
evitando excessivos procedimentos de avaliação (sobreavaliação);

1.6.
No atinente à preparação para o 6.o programa-quadro,
convida a Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho a:

1.6.1. elaborarem uma estratégia comunitária baseada num
núcleo de prioridades comuns e concentrada num número
muito mais limitado de acções-chave;

1.6.2. adoptarem, no âmbito dessa estratégia, um esquema
de ataque aos desafios tecnológicos capaz de mobilizar todas
as forças em presença na cena europeia, tais como as empresas,
as universidades e os centros de investigação, as autoridades
comunitárias, nacionais e locais, mantendo a União Europeia
um nı́vel elevado de controlo;

1.6.3. criarem e reforçarem um sistema aberto de inteligência estratégica distribuı́da ao serviço do processo decisório em
matéria de ciência e de tecnologia, que desenvolva um
ciclo contı́nuo de informação, acompanhamento, avaliação,
controlo e prospectiva, com o apoio do CCI, no seu novo
papel interinstitucional, e, em particular, com a ajuda do IPTS;
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1.6.4. aplicarem o princı́pio de subsidiariedade também às
acções de investigação comunitária, a fim de identificar e
definir as competências, capacidades e responsabilidades aos
vários nı́veis;

1.6.5. concentrarem os esforços de investigação desenvolvidos a nı́vel comunitário num número limitado de prioridades,
em torno das quais se mobilizaria um número reduzido de
grandes projectos a médio e longo prazo, com uma massa
crı́tica elevada e sob o controlo directo da Comissão, a fim
de lhes garantir excelência, valor acrescentado europeu e
acompanhamento;

1.6.6. gerirem os projectos de menores dimensões a nı́vel
descentralizado nacional e local, utilizando procedimentos
simplificados e conduzidos por intermediários financeiros
acreditados inclusivamente através de subsı́dios globais. Para o
efeito, deveriam ser criados e reforçados mecanismos de
engenharia financeira para as PME e as novas empresas, tais
como o Joint European Venture, beneficiando plenamente do
«efeito Euro», a partir de 2002;

1.6.7. ainda a nı́vel descentralizado, gerirem o sistema de
bolsas, formação e mobilidade, salvaguardando os seus critérios de transnacionalidade e de vı́nculo às prioridades
estratégicas comunitárias;

1.6.8. lançarem uma nova acção comunitária de IDT ao
nı́vel regional para reforçar a inovação tecnológica e as infra-estruturas de investigação ao serviço do mundo industrial e
universitário, através de redes interregionais em estreita ligação
com as polı́ticas da UE nos domı́nios regional e da sociedade
da informação;

1.6.9. utilizarem os instrumentos previstos no Tratado,
nomeadamente a geometria variável, a comparticipação comunitária e as empresas comuns em conformidade com as
disposições do próprio Tratado. O instrumento da geometria
variável, em particular, deveria ser aplicado no que diz respeito
à rede dos centros de excelência e de competência;

1.6.10. racionalizarem e simplificarem toda a gestão, prevendo procedimentos diferenciados para os grandes projectos
prioritários e para os projectos de dimensão reduzida, procedimentos esses que deverão ser conviviais, simples, rápidos e
descentralizados;

1.6.11. confiarem à Comissão a tarefa de coordenar e
garantir o funcionamento eficaz e não dispendioso do ciclo de
inteligência estratégica, do controlo da qualidade, excelência e
transparência, bem como a efectiva criação de pontes entre
programas e entre acções-chave e ainda a acessibilidade e a
compatibilidade funcional com os programas e as iniciativas
das restantes polı́ticas comunitárias pertinentes.
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Objectivos, finalidades e limites do presente parecer

2.1.
O Comité, embora apoie a nova orientação da programação plurianual prevista pelo 5.o programa-quadro no
âmbito da polı́tica de investigação e desenvolvimento tecnológico e demonstração, chama a atenção para um conjunto de
condições que devem ser satisfeitas para garantir o êxito do
programa.

2.2.
O presente parecer de iniciativa do Comité tem como
finalidade essencialmente examinar se e em que medida a nova
orientação deu ou está a dar resposta aos objectivos enunciados
e às expectativas dos agentes e dos utilizadores da investigação,
dos decisores polı́ticos e, de um modo mais geral, da sociedade
e dos cidadãos europeus.
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que a União procurou adoptar e que se pretende mais flexı́vel
e mais directamente orientada para a solução dos problemas
do cidadão, da empresa e da sociedade, vai na direcção certa
desde que a execução seja simples, eficaz, transparente e
convivial e responda aos objectivos fixados. Na opinião do
Comité, é necessário um processo contı́nuo e sistemático de
avaliação — interactivo entre os vários actores e os vários
nı́veis de acção — enquanto parte integrante do processo
social de investigação e inovação, que forneça uma linguagem
comum com vista à adopção de uma dinâmica de produção,
circulação e distribuição do saber universalmente consentida e
favoreça a aceitação da ciência inclusivamente através de uma
avaliação adequada e generalizada dos riscos.

3.

O contexto actual da IDT comunitária

2.3.
Essa finalidade não é um fim em si mesma, nem se
destina exclusivamente a legitimar as acções do passado, mas
sim a:
—

permitir uma melhor compreensão dos actuais resultados;

—

identificar os ajustamentos necessários à acção comunitária em termos de flexibilidade, eficiência, eficácia e
transparência;

—

e a delinear percursos para uma estratégia comum de
acção futura, enquanto condição prévia necessária para o
progressivo aperfeiçoamento do 6.o programa-quadro
2002-2006 juntamente com os outros instrumentos
previstos no Tı́tulo XVIII do Tratado CE, nomeadamente
os artigos 165.o, 168.o, 169.o e 171.o

2.4.
O Comité está consciente dos limites inerentes ao
presente exercı́cio devido ao lapso de tempo demasiado escasso
entre, por um lado, o lançamento efectivo do 5.o programa-quadro e dos programas especı́ficos e, por outro, a realização
até hoje dos respectivos programas de trabalho, convites à
apresentação de propostas, selecção e conclusão dos contratos,
assim como à insuficiência das estruturas de informação,
acompanhamento, avaliação, controlo e prospectiva disponı́veis nesta fase.

2.5.
A isto se acrescentarão dificuldades técnicas e lacunas
epistemológicas ainda bastante presentes nos actuais sistemas
de avaliação do impacto socioeconómico e a necessidade
de ter em consideração um equilı́brio adequado entre as
necessidades a breve trecho e a investigação a médio e longo
prazo, bem como a exigência de evitar um sistema de avaliação
sobrecarregado de demasiados procedimentos complexos.

2.6.
Por outro lado, o Comité considera que a nova
abordagem integrada de investigação e inovação tecnológica,

3.1.
O quinto programa plurianual comunitário em matéria
de IDTD entrou em vigor em Março de 1999 e expirará em
2002; com ele são aplicadas na ı́ntegra as decisões do Conselho
e do Parlamento Europeu de 22 de Dezembro de 1998 (1)
sobre o programa-quadro comunitário e sobre o programaquadro Euratom, bem como as decisões do Conselho de 25 de
Janeiro de 1999 sobre os programas especı́ficos(2), concluindo-se, deste modo, o processo de adopção previsto pelo
artigo 166.o e seguintes do Tratado UE e pelo artigo 7.o e
seguintes do Tratado Euratom, ao abrigo dos quais o Comité
Económico e Social exerceu a sua função consultiva e de
iniciativa (3) durante as várias etapas do processo.

(1) JO L 26 de 1.2.1999.
(2) JO L 64 de 12.3.1999.
(3) JO C 407 de 28.12.1998; parecer do CES sobre o «Quinto
Programa-Quadro de IDTD — programas especı́ficos». JO C 284
de 14.9.1998; parecer de iniciativa do CES «Processos e meios
para reforçar as redes de informação e de valorização dos
programas de I&DT aplicados na Europa». JO C 235 de 27.7.1998;
parecer do CES «Implementação do primeiro plano de acção para
a inovação na Europa». JO C 214 de 10.7.1998; parecer do CES
«Regras de participação de empresas, centros de investigação e
universidades e regras de difusão dos resultados da investigação
para execução do Quinto Programa-Quadro da Comunidade
Europeia (1998-2002)». JO C 73 de 9.3.1998; parecer do CES
sobre a «Proposta alterada de decisão do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa ao quinto programa-quadro da Comunidade
Europeia de acções em matéria de IDTD (1998-2002)» e a
«Proposta de decisão do Conselho relativa ao quinto programa-quadro Euratom de acções em matéria de investigação e ensino
(1998-2002)». JO C 355 de 21.11.1997; parecer do CES «Rumo
ao Quinto Programa-Quadro: objectivos cientı́ficos e tecnológicos». JO C 355 de 21.11.1997; parecer do CES «O impaco nas
PME da diminuição contı́nua e generalizada dos fundos para a
IDT na União Europeia». JO C 133 de 28.4.1997; parecer do CES
«Inventar o amanhã — A investigação europeia ao serviço dos
cidadãos».
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3.2.
A nova orientação e a abordagem integrada inovadora
centrada na resolução dos problemas do cidadão, das empresas
e da sociedade lograram o consenso das instituições e dos seus
interlocutores a nı́vel europeu e nacional e modificaram
radicalmente a acção comunitária em matéria de IDTD.
Implicou a integração na polı́tica de investigação de novos
elementos de relevância económica e social, bem como de
uma visão coerente com as outras polı́ticas comunitárias e de
um empenhamento crescente e generalizado em inverter o
paradoxo europeu da inovação.

3.3.
As consequências dessa orientação, que centrou a
acção da investigação na solução dos problemas mediante o
apoio dos vários actores e utilizadores da própria investigação,
são múltiplas, algumas das quais difı́ceis e complexas:

3.3.1. a necessária «engenharia simultânea» deveria combinar diferentes disciplinas e diversos tipos de investigação,
desde a investigação fundamental e de base até à investigação
aplicada e à inovação tecnológica e projectos de demonstração,
assim como vários actores, das universidades às pequenas e
médias empresas, dos centros de investigação públicos e
privados à indústria e aos utilizadores finais, num esforço de
desenvolvimento dos projectos que inclua, desde o inı́cio, os
elementos indispensáveis a uma efectiva transformação dos
resultados em sucessos industriais e comerciais;

3.3.2. os esforços de investigação deveriam inserir-se num
quadro estratégico global de uma polı́tica comunitária competitiva em matéria de IDT, que deveria constituir um elemento
de referência consensual aos nı́veis europeu, comunitário,
nacional e regional, a fim de garantir a coerência e um impacto
positivo na competitividade europeia;

3.3.3. a criação de novos procedimentos e mecanismos de
gestão e de consulta adaptados à nova abordagem integrada
do programa-quadro deveria reflectir-se nas acções de informação e nos programas anuais de trabalho, bem como nos
convites à apresentação de propostas mais centralizados nos
problemas, o que teria favorecido a constituição voluntária ex
ante de clusters, aos quais deveriam corresponder estruturas
administrativas e perfis profissionais dos gestores, através da
definição de critérios e sistemas claros de selecção e de retorno
de informação aos candidatos;

3.3.4. a aplicação de sistemas de acompanhamento, avaliação e controlo tecnológico e industrial das acções de IDTD
deveria permitir verificar a sua eficiência e eficácia em termos
de realização dos objectivos e, simultaneamente, assegurar a
sua flexibilidade e adequação aos novos desafios. Deste modo,
estariam criadas as bases para a elaboração dos cenários
necessários aos decisores polı́ticos para procederem correctamente às novas escolhas estratégicas num quadro de flexibilidade;
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3.3.5. a necessidade de mobilizar uma massa crı́tica de
recursos adequada e suficiente para concentrar os esforços num
número limitado de acções-chave requeria, como instrumento
inovador, a realização de clusters de pequenos e grandes
projectos de investigação aplicada, genérica e fundamental,
bem como projectos de demonstração, orientados para um
desafio ou um problema comum europeu com objectivos
quantificáveis, de duração determinada e subordinados aos
resultados efectivamente alcançados;

3.3.6. a criação de funções de coordenação interna e
externa para cada programa e acção-chave deveria ter levado à
definição de funções especı́ficas e à intervenção de células de
inovação eventuais a nı́vel das acções-chave e dos programas;

3.3.7. a criação de plataformas permanentes de diálogo e
de discussão entre peritos, indústria, decisores, utilizadores e
actores económicos e sociais era considerada indispensável
para garantir que os novos desafios tecnológicos, as novas
descobertas e respectivas aplicações fossem integralmente
incluı́dos, validados e aceites. Desse modo, uma gestão adequada do desenvolvimento cientı́fico deve contribuir para o
bem-estar e a melhoria da qualidade de vida num contexto
positivo de crescimento competitivo.

3.4.
Dado que o 5.o programa-quadro comunitário de IDTD
gere directamente num perı́odo de menos de quatro anos um
orçamento de 15 mil milhões de euros proveniente de
fundos comunitários de que mobiliza cerca do dobro, implica
30 paı́ses (1), incluindo os paı́ses candidatos, com 11 lı́nguas
oficiais, devia e deve gerar um valor acrescentado europeu que
atente na vertente socioeconómica e da competitividade no
mercado mundial, assim como nos aspectos que têm a ver
com a concentração e a massa crı́tica, o reforço da cooperação
dentro e fora da Europa, nomeadamente através de uma
comunidade de investigadores ampliada e atraente em termos
de excelência cientı́fica e tecnológica e do desenvolvimento
harmonioso e coeso de toda a União.

3.5.
O desenvolvimento de acções integradas especı́ficas
dificultou, na opinião do Comité, a aplicação e o controlo do
programa-quadro, aumentou a necessidade de sinergias entre
os vários projectos de um mesmo grupo com claras implicações em termos de precisão e clareza de objectivos e
acentuou a premência de resultados de investigação plausı́veis
e respectiva avaliação, valorização e exploração, inclusivamente no atinente ao controlo e à validação dos resultados
intermédios.

(1) 31 paı́ses, logo que entre em vigor o Acordo de Associação com
a Suı́ça.
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3.6.
Daı́ a necessidade, segundo o Comité, de aumentar o
impacto da investigação da Comunidade Europeia. Conviria
pôr em prática mecanismos de concertação com todos os
actores, também na perspectiva do alargamento da União
aos paı́ses candidatos, recorrendo a todos os instrumentos
previstos pelo Tratado em matéria de polı́tica de investigação,
desenvolvimento e inovação tecnológica e, designadamente, o
artigo 165.o respeitante à coordenação da acção da Comunidade e dos Estados-Membros, o artigo 168.o sobre os programas complementares, o artigo 169.o no atinente à participação
comunitária em programas empreendidos por vários Estados-Membros, o artigo 171.o referente ao instrumento da
«empresa comum» e o artigo 170.o que prevê possibilidades de
cooperação com outros organismos de investigação europeus
e internacionais.
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de formação, os serviços de consultoria e os mercados
tecnológicos; melhorar as sinergias com os programas Cost e
Eureka; incentivar as carreiras cientı́ficas e os fluxos e
intercâmbios de investigadores com paı́ses terceiros, bem
como uma maior participação das mulheres na ciência.

3.9.1. O Conselho Europeu de Santa Maria da Feira regozijou-se com a adopção da Carta Europeia das Pequenas
Empresas, cuja oitava linha de acção recomenda a promoção
da capacidade tecnológica das pequenas empresas, nomeadamente através do reforço dos programas existentes, com vista
a promover a inovação, a difusão da tecnologia e a capacidade
das pequenas empresas para adaptarem as novas tecnologias.

3.7.
É igualmente claro, como o realça a comunicação da
Comissão «Rumo a um espaço europeu da investigação» sobre
a qual o Comité adoptou um parecer aprofundado (1), que o
desenvolvimento da investigação comunitária depende da
instauração na Europa de um contexto geral que lhe seja mais
favorável, bem como de um esforço comum para criar
sinergias entre os programas europeus, nacionais, regionais e
comunitários e aumentar a excelência cientı́fica e tecnológica
de todo o território comunitário, tornando-o atraente para a
comunidade cientı́fica europeia e internacional.

3.10. É também evidente que o desenvolvimento acelerado
das potencialidades da sociedade do conhecimento e de um
clima de dinamismo em que as novas tecnologias electrónicas
sejam integralmente aplicadas constitui, em si mesmo, um
factor determinante para o impacto da acção plurianual
comunitária de IDTD, suas modalidades de aplicação e futura
orientação da própria acção.

3.8.
Na Cimeira extraordinária de Lisboa de 23 e 24 de
Março de 2000 foi reiterado, nas conclusões finais da presidência, que «as actividades de investigação a nı́vel nacional e da
União deverão ser mais bem integradas e coordenadas por
forma a torná-las tão eficazes e inovadoras quanto possı́vel e a
assegurar que a Europa proporcione perspectivas atraentes aos
seus melhores cérebros», explorando plenamente os instrumentos previstos no Tratado e todos os outros meios apropriados, incluindo os acordos voluntários, por forma a alcançar
esse objectivo de modo flexı́vel, descentralizado e não burocrático.

4.

3.9.
O Conselho Europeu de Santa Maria da Feira, de 19 e
20 de Junho de 2000, acolheu favoravelmente o compromisso
de criar mecanismos para a ligação em rede dos programas de
investigação nacionais e europeus e de cartografar, até 2001,
os centros de excelência para a investigação e o desenvolvimento em todos os Estados-Membros; encorajar o desenvolvimento de um método de coordenação aberto para a análise
comparativa das polı́ticas nacionais de IDT, identificando, até
Junho de 2000, indicadores apropriados; facilitar a criação, até
2001, de uma rede de banda larga a alta velocidade para as
comunicações cientı́ficas destinada a interligar os centros de
investigação, as universidades e as escolas; eliminar, até 2002,
os obstáculos à mobilidade dos investigadores e criar um
ambiente europeu mais atraente; facilitar, até 2001, o acesso a
baixo custo à patente comunitária e ao modelo de utilidade;
lançar uma acção especı́fica para encorajar a interface-chave
nas redes inovadoras entre as empresas e os mercados
financeiros, a investigação e o desenvolvimento, os institutos

(1) JO C 204, de 18.7.2000, p. 70.

Instrumentos de avaliação do impacto: rumo a um
ciclo contı́nuo e sistemático

4.1.
O Comité estima necessária uma melhor coordenação
entre as actividades de informação, recolha de dados estatı́sticos e elaboração de indicadores, por um lado, e, por outro,
as actividades de acompanhamento, avaliação, controlo e
prospectiva. Convirá, além disso, elaborar de forma regular e
sistemática quadros sinópticos (painéis de avaliação), que
sejam de fácil acesso e utilização, sobre as medidas em curso
em cada Estado-Membro e a nı́vel europeu.

4.2.
Em matéria de informação, o artigo 173.o do Tratado
consagra uma obrigação jurı́dica directa respeitante à apresentação de um relatório anual ao Parlamento Europeu e ao
Conselho sobre as actividades desenvolvidas em matéria de
IDTD e de divulgação dos resultados, bem como sobre o
programa de trabalho do ano em curso. Está também prevista
a publicação de estatı́sticas anuais de I&D e de um relatório
europeu sobre os indicadores de C&T, e, por seu turno, o
banco de dados Cordis desenvolve um importante serviço.

4.3.
No atinente ao controlo e acompanhamento, o
artigo 5.o das decisões do PE e do Conselho sobre o 5.o programa-quadro prevê um acompanhamento contı́nuo e sistemático anual do programa-quadro e dos programas especı́ficos.
Para além disso, o Tribunal de Contas efectua um controlo da
eficácia financeira e das despesas no âmbito dos relatórios
sobre as polı́ticas internas comunitárias.
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4.4.
Quanto aos mecanismos de avaliação, está previsto
que, antes da formulação de qualquer proposta para o
6.o programa-quadro, sejam publicados relatórios independentes de avaliação quinquenal retrospectiva do programa-quadro
e dos programas especı́ficos, devendo as respectivas conclusões
ser comunicadas, acompanhadas de comentários da Comissão,
ao PE, ao Conselho, ao Comité das Regiões e ao Comité
Económico e Social. Está também prevista a apresentação pela
Comissão de um relatório de revisão intermédia sobre o
programa-quadro em curso, cujas análises e avaliações poderão
apontar para novas perspectivas em termos de flexibilidade e
de orientação.

4.5.
Por fim, o sistema de consulta posto em prática no
âmbito do programa-quadro com a criação dos grupos
consultivos externos permanentes (EAG), que acompanham os
programas especı́ficos e as acções-chave, bem como o sistema
de painéis constituı́dos pela Comissão para guiar as acções de
investigação formam uma estrutura de acompanhamento,
avaliação e controlo sem dúvida complexa e articulada que, na
opinião do Comité, requer um grande esforço não só de
coordenação mas também de compatibilidade e racionalização
interna dos mecanismos de recolha. Caso contrário, corre-se o
risco de estes «sufocarem» com sobrecargas de burocracia os
verdadeiros projectos e actividades de IDTD.

4.6.
O quadro é completado com as acções de avaliação
contempladas em alguns programas especı́ficos e, em particular, no âmbito do programa «Aumentar o potencial humano»
na acção-chave destinada a desenvolver a base dos conhecimentos socioeconómicos, e, por seu turno, o Centro Comum
de Investigação tem por missão fornecer análises técnicoeconómicas de apoio aos decisores europeus, acompanhando e
analisando os desenvolvimentos cientı́ficos e tecnológicos, o
seu impacto no conjunto dos sectores, as interrelações no
quadro socioeconómico e as futuras implicações polı́ticas.
Neste contexto, o Instituto de Prospectiva Tecnológica de
Sevilha pode ter um papel decisivo.

4.7.
Por outro lado, é necessário que o próprio sistema de
avaliação das propostas assente em critérios comuns de
coerência, o que é particularmente importante para um
funcionamento coerente do mecanismo geral de acompanhamento, avaliação e controlo.

4.8.
É fundamental que os critérios tanto de excelência
cientı́fica como de natureza socioeconómica sejam claros e
precisos, do mesmo modo que a nova abordagem de problem
solving do programa-quadro necessita de ser intersectorial e
interdisciplinar.

4.9.
Em conclusão, para avaliar o impacto socioeconómico
do instrumento principal de programação plurianual da acção
de investigação comunitária é necessário garantir o carácter
contı́nuo e sistemático do ciclo acompanhamento — avaliação
— controlo e, ao mesmo tempo, a sua racionalização e
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desburocratização. Mais do que uma referência para si próprio
de mera confirmação formal da correcção interna, deverá o
sistema assegurar respostas flexı́veis, eficientes e eficazes aos
desafios da competitividade industrial europeia, num quadro
estratégico de médio-longo prazo antecipativo, flexı́vel e
partilhado.

4.10. Este quadro estratégico de referência deveria também
englobar as avaliações e as perspectivas das acções de investigação das outras iniciativas europeias, tais como Eureka, COST,
EMBO, ESA, etc., bem como as das iniciativas nacionais e
regionais em matéria de IDT através de análises comparativas
e de painéis de avaliação.

5.

Rumo a uma estratégia comunitária baseada num
núcleo de prioridades comuns

5.1.
Atendendo a que o processo de decisão polı́tica implica
uma multiplicidade de actores diferentes e uma pluralidade de
nı́veis de decisão e de acção (europeu, comunitário, nacional e
regional), o Comité estima necessário assegurar uma base
estratégica comum para definição dos objectivos tecnológicos
e cientı́ficos prioritários concentrados nos problemas económicos, sociais e industriais da sociedade. Na opinião do Comité,
tal estratégia é indispensável para repartir os esforços de
investigação pelos vários nı́veis e responder, numa óptica de
espaço europeu de investigação, à pergunta «quem faz o quê?»
num espı́rito de coerência e de complementaridade.

5.2.

A este propósito, o Comité sublinha a importância de:

5.2.1. constituir e reforçar um sistema aberto de inteligência
estratégica (1) ao serviço do processo decisório em matéria de
ciência e de tecnologia com a criação de uma rede de
infra-estruturas que congreguem experiências, capacidade,
instituições e bases tecnológicas e cognitivas aos vários nı́veis
— regional, nacional e sectorial europeu — e permitam
conexões directas entre os actores interessados, estimulando a
cooperação recı́proca;
5.2.2. assegurar que esse quadro de inteligência estratégica
desenvolva um ciclo contı́nuo de informação, acompanhamento, avaliação, controlo e prospectiva que acompanhe
o desenvolvimento das acções de investigação e inovação
tecnológica. Deverão ser desenvolvidas interfaces entre os
actores e o grande público, inclusivamente mediante o recurso
acentuado aos meios de comunicação social, que induza uma
maior aceitação e democratização do processo de escolha das
futuras tecnologias;

(1) Cfr. autores vários «Improving Distributed Intelligence in Complex
Innovation Systems», Karlsruhe, Instituto Fraunhofer de Investigação sobre os Sistemas e as Inovações, ISI, 1999.
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5.2.3. harmonizar os métodos e as técnicas de recolha de
dados ao nı́vel europeu, comunitário, nacional e regional, a
fim de garantir a plena compatibilidade e intercomunicabilidade entre as redes e os bancos de dados, bem como assegurar
uma linguagem comum aos vários actores e aos vários nı́veis;
5.2.4. integrar totalmente os programas relativos a sistemas
de inteligência estratégica nos instrumentos de acção comunitária de IDT, aplicáveis ao abrigo das disposições constantes
do Tı́tulo XVII do Tratado;
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—

um número restrito de prioridades para as quais devem
convergir esses recursos a nı́vel europeu, comunitário e
nacional e regras de interacção, evitando a sobreposição
e assegurando a complementaridade entre esses nı́veis;

—

o desenvolvimento das prioridades aos vários nı́veis,
reservando, em particular, ao nı́vel nacional um espaço
mais largo para a investigação académica de base, mas
assegurando também interconexões com redes de centros
de excelência e de competência que poderiam ser financiados de vários modos; ao nı́vel regional, maiores possibilidades para a promoção do desenvolvimento de acções de
IDT e de inovação destinadas às empresas, em especial as
PME, e para o reforço e a mobilidade dos recursos
humanos entre a universidade e a indústria, assegurando,
no entanto, acções comunitárias de apoio a redes inter-regionais transnacionais; ao nı́vel comunitário, os grandes projectos de agregação tecnológica cientı́fica e industrial, só realizáveis através da comunhão de massas
crı́ticas financeiras e humanas, concentradas num número
limitado de objectivos que respondam aos grandes desafios mundiais.

6.

Novo contexto de leitura da programação quinquenal
da IDT comunitária

5.2.5. associar plenamente ao desenvolvimento desses programas os actores e os utilizadores da investigação e da
inovação, os decisores polı́ticos e os actores económicos e
sociais, nomeadamente através do Comité Económico e Social,
estabelecendo plataformas de diálogo e de cotejamento dos
dados e dos cenários numa linguagem acessı́vel e objectiva que
permitam um processo de aprendizagem em comum e a
identificação de prioridades polı́ticas segundo uma abordagem
«de baixo para cima», bem como a avaliação e a percepção
pelo público dos percursos cientı́ficos e dos respectivos riscos;
5.2.6. limitar os custos e o impacto burocrático directo e
indirecto nas actividades de recolha, segundo o princı́pio de
que os dados podem e devem poder ser fornecidos uma única
vez ao «sistema», mesmo que, posteriormente, sejam utilizados
em várias ocasiões e por diversos sujeitos;
5.2.7. utilizar plenamente os novos sistemas de redes
electrónicas, em particular a Internet e a Intranet e os seus
sucessores, como os experimentados no CERN, enquanto
instrumentos susceptı́veis de permitir a aplicação flexı́vel e não
dispendiosa do sistema integrado de inteligência estratégica a
problemas cada vez mais complexos, interdependentes e
multidisciplinares.

6.1.
A nova economia imprimiu uma forte aceleração às
dinâmicas de cooperação industrial, cientı́fica e tecnológica ao
mesmo tempo que reforçou de forma bastante inovadora os
instrumentos operacionais destinados a melhorar a eficácia
dessa cooperação.

5.3.
Finalmente, o quadro estratégico comum deve,
segundo o Comité, oferecer um núcleo de prioridades partilhadas a fim de:
—

possibilitar a interconexão e a coerência entre os vários
nı́veis e os vários actores;

—

reconhecer o pluralismo dos objectivos de IDT a nı́vel da
empresa, da região, do paı́s, da União e da Europa e o
respeito recı́proco pelos respectivos campos de acção,
mas também a necessidade de garantir a sinergia e a
complementaridade entre eles.

5.4.
—

O quadro estratégico comum europeu deveria realçar:
o nı́vel de recursos financeiros globais necessário para
reforçar a posição concorrencial e de cooperação da UE
em relação aos seus principais parceiros, tendo em conta
o efeito cumulativo dos investimentos em matéria de ID
e no desenvolvimento dos conhecimentos;

6.2.
O processo de globalização aumentou o desafio da
competição em termos de inovação tecnológica ao eleger para
elemento fulcral da competitividade a integração dos resultados
da investigação em produtos tecnológicos de sucesso industrial
e comercial, ao passo que a rapidez de transmissão e de
incorporação do saber em produtos ao serviço da sociedade
fez do prazo de comercialização o aspecto mais crı́tico.

6.3.
O advento da economia baseada no conhecimento
evidenciou uma série de fraquezas especı́ficas da Europa face
ao resto do mundo no que diz respeito à capacidade de
combinar num processo interactivo de inovação saber cientı́fico e cultura empresarial num contexto económico e normativo de estı́mulo aos investimentos imateriais, nomeadamente,
do sector privado, e ao trabalho em rede entre mundo
académico, indústria e centros de investigação.
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6.4.
Na perspectiva do alargamento a coesão tecnológica da
União alargada suscita problemas de marginalidade agravados
devido a carências estruturais e infraestruturais, bem como a
deficiências do tecido económico e industrial das economias
em vias de transição acrescentando às actuais divergências
socioeconómicas diferenças tecnológicas ainda mais acentuadas. A UE deve estar em condições de preservar e incrementar
o potencial cientı́fico de alto nı́vel existente nestes paı́ses,
contribuindo para o explorar e integrar no sistema de investigação comunitário e actuando no sentido de o orientar para a
solução dos problemas económicos, sociais e industriais das
respectivas economias.

6.5.
Neste contexto, reduzir a actividade de IDT da União a
um mero «balcão suplementar» donde retirar recursos em
alternativa ou em concorrência com os de 15, 21 ou
30 Estados-Membros significa menosprezar o potencial valor
acrescentado da investigação comunitária, deslegitimando a
sua validade.

6.6.
A volatilidade e o nı́vel de obsolescência dos processos
tecnológicos em curso à escala mundial requerem uma grande
capacidade de antecipação prospectiva e uma flexibilidade e
rapidez de decisão de modo a assegurar uma gestão cientı́fica,
tecnológica e industrial capaz de responder aos novos desafios,
mas também aos novos riscos que esses desafios comportam.

6.7.
O custo da investigação disparou, o que obriga a
uma forte concentração de esforços para atingir resultados
significativos e rentáveis, multiplicando as alianças estratégicas
na investigação e desenvolvimento tecnológico e sublinhando
a necessidade de interacções com o mundo académico e a
investigação de base.

6.8.
O dinamismo cientı́fico, que depende essencialmente
das universidades e dos laboratórios públicos e privados, deve
usufruir de um ambiente atraente e aberto a fim de facilitar a
progressão das carreiras e a mobilidade dos investigadores
através de adequadas interfaces entre a ciência e a indústria.

7.

Quadro geral do impacto socioeconómico do
5.o programa-quadro

7.1.
Apesar da inexistência de um quadro estratégico
consensualmente definido e em presença de percursos complementares e paralelos, muito embora os outros instrumentos
de acção previstos em matéria de IDT não tenham sido postos
em prática, o quadro de cooperação europeu começou a
evoluir rumo à nova orientação que privilegia as acções-chave,
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a cooperação estratégica, a inclusão desde a fase de concepção
de mecanismos que facilitem a aplicação e a transformação
dos resultados em inovações de mercado e a concentração em
projectos de dimensões maiores do que até então.

7.2.
As análises de acompanhamento e avaliação têm
dificuldade em identificar os factores de novidade, sejam eles
positivos ou negativos, na medida em que para a actual
situação concorrem os efeitos dos projectos do 3.o programa-quadro e dos projectos ainda em curso do 4.o programa-quadro. Por outro lado, terminaram há poucos meses as
negociações respeitantes aos contratos de execução dos novos
projectos ao abrigo do 5.o programa-quadro, que abrangem
normalmente um perı́odo de três anos.

7.3.
Todavia, têm surgido de vários lados indicações gerais
que, se olhadas com a devida reserva, podem constituir
elementos úteis tanto para o ajustamento e a reorientação da
acção actual do 5.o programa-quadro, como para uma melhor
focalização do 6.o programa-quadro na óptica do espaço
europeu da investigação, da aplicação de todos os instrumentos
de polı́tica de IDT previstos no Tratado e sobretudo da
racionalização, simplificação e reestruturação para fins concorrenciais da intervenção comunitária tendo em vista o alargamento da União.

7.4.
Foram já detectados múltiplos problemas no que
respeita aos procedimentos, aos sistemas de avaliação, aos
critérios adoptados e ao seguimento dado às várias propostas,
com uma dispersão e uma taxa de insucesso por vezes
consideradas excessivas, ao mesmo tempo que se assiste à
confirmação da prática de redução sistemática dos orçamentos
dos projectos propostos com a consequente pulverização dos
recursos por um número excessivo de microprojectos.

7.5.
Das 16 000 propostas apresentadas em 1999 foram
seleccionadas 3 500, o que corresponde a uma taxa de
insucesso decididamente excessiva e desencorajante de uma
em 6/7, ainda que a taxa de participação das PME, da indústria
e das universidades seja positiva: entre 20 % e 30 % para as
PME e o resto equitativamente dividido entre a indústria e
as universidades. O número de participantes por projecto
aumentou para, em média, 8 parceiros, tal como a ordem de
grandeza global dos próprios projectos, que passou para cerca
de 3,5 milhões de euros, com um pico para o programa
«Crescimento Sustentável» à roda dos 4,5 milhões de euros, o
qual, aliás, registou também uma taxa de sucesso de um em três
confirmando integralmente as expectativas, contrariamente ao
programa «Qualidade de Vida», cuja taxa de sucesso foi inferior
a um em dez.

7.6.
Uma primeira constatação positiva traduz-se, na opinião do Comité, no aumento da dimensão dos projectos, que
mais do que duplicou em relação ao 4.o programa-quadro,
sendo, desse modo, mantida ou mesmo incrementada a
presença das pequenas e médias empresas.

20.12.2000

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

7.7.
A abordagem integrada de cluster implicava uma atitude
matricial de antecipação, capaz de combinar os elementos
temáticos com os factores horizontais de inovação, aplicação
tecnológica, formação e recursos humanos e cooperação
internacional. É precisamente neste plano que os clusters «a
posteriori» se revelaram demasiado complexos, implicando
negociações demasiado longas e difı́ceis, ao passo que nem as
células de inovação nem os planos de aplicação tecnológica ou
a coordenação matricial parecem dotados dos elementos
intrı́nsecos de responsabilização capazes de desencadear um
cı́rculo virtuoso.

7.8.
Os avaliadores, os gestores e os autores dos projectos
deveriam ter beneficiado de instrumentos de formação comuns
que lhes permitissem um acesso mais consciente e adequado à
nova abordagem técnica e «cultural» do 5.o programa-quadro.

importantes esforços para satisfazer as necessidades já assinaladas pelo Comité em termos de formação e informação,
transparência e simplificação processual, contenção de custos
e eficácia de gestão, clareza e univocidade de critérios e
orientações e aplicação dos mecanismos matriciais destinados
a lançar as bases para uma mais rápida transformação dos
resultados em inovações de mercado.

7.11. O Comité advoga, porém, que para poder preservar a
validade da nova abordagem é necessário imediatamente dar
passos concretos no sentido da plena realização da orientação
do programa-quadro, assegurando uma maior concentração,
flexibilidade, transparência, clareza e univocidade.

7.12.
7.9.

Entre os pontos crı́ticos assinalados destacam-se:

—

a falta de uma definição operacional e geralmente aceite
de valor acrescentado europeu;

—

o peso diferente dos critérios económicos e sociais e das
respectivas metodologias de aplicação para todos os
actores da investigação;

—

a incerteza ainda existente para os participantes quanto
ao regime de propriedade intelectual;

—

o peso excessivo dos encargos administrativos com a
preparação dos dossiers das propostas, por vezes com
custos desmotivadores, e o número demasiado elevado
de informações e de dados exigidos aos participantes nos
projectos de IDT;

—

a complexidade e a falta de clareza dos programas de
trabalho e dos convites à apresentação de propostas,
nem todos adequadamente focalizados em prioridades
temáticas claras e compreensı́veis, com consequências em
termos de taxa de insucesso/sucesso;

—

a participação em alguns casos quase minoritária da
componente industrial em comparação com a das universidades e dos centros de investigação, ainda que tal não
se verifique em todos os programas;

—

a pertinência nem sempre direccionada das qualificações
dos avaliadores, sobretudo no que diz respeito à orientação multidisciplinar e intersectorial e ao seu número
excessivo em relação aos projectos seleccionados.

7.10. Quanto aos objectivos declarados, o Comité considera, todavia, que a nova orientação constitui um passo na
direcção certa se bem que sejam indispensáveis ainda
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Para o efeito, considera oportuno iniciar desde já:

—

o reforço e a valorização do mecanismo das acções-chave,
cujo ciclo de vida deve ser justificado por mecanismos de
avaliação, acompanhamento, controlo e prospectiva;

—

uma orientação que privilegie um pequeno número de
clusters de projectos com uma massa crı́tica adequada e
em que participem todos os actores, em particular, os
utilizadores finais e as PME;

—

o aperfeiçoamento dos mecanismos internos dos programas horizontais — que impedem a sua interconexão
com as acções verticais e retiram sentido e eficácia à
abordagem matricial «teórica» — em termos de coordenação, de células de inovação e de controlo a médio
prazo dos planos de aplicação tecnológica;

—

a mobilização das responsabilidades de coordenação
interna e externa dos programas, das acções-chave, bem
como das células de inovação actualmente despojadas de
poderes e de efectivas dotações em termos de meios
financeiros e de serviços atribuı́dos. Para além disso,
importa rever o mecanismo dos planos de aplicação
tecnológica através do reforço dos controlos a médio
prazo desses planos;

—

a simplificação dos procedimentos e a redução dos seus
custos;

—

a definição de critérios de selecção e de avaliação mais
claros e uniformes, em particular no que diz respeito
aos factores socioeconómicos e ao valor acrescentado
europeu;

—

a criação de uma patente comunitária, no quadro de uma
polı́tica de propriedade intelectual e industrial mais
atentas às necessidades da investigação comunitária e da
sua valorização.
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Os programas especı́ficos e as acções-chave do
5.o programa-quadro

8.1.
O Comité viu e vê com bons olhos a desejada
reestruturação da arquitectura do programa-quadro através da
concentração num número reduzido de programas temáticos
e de programas horizontais, aos quais se vêm juntar os
programas do Centro Comum de Investigação e os Programas
Euratom. Um esforço de concentração semelhante deveria, no
entanto, ter caracterizado a definição das prioridades cientı́ficas
e tecnológicas, que, em contrapartida, se mantiveram ainda na
ordem das centenas; impunha-se também uma distinção mais
nı́tida e precisa entre acções-chave, tecnologias genéricas e
medidas de acompanhamento, melhorando as acções de
informação, os programas de trabalho e os convites à apresentação de propostas.

8.2.
O Comité estima positiva a redução e racionalização
operada a nı́vel dos comités de programa, a constituição do
grupo dos directores, que deverá desempenhar um papel mais
activo na integração dos programas temáticos verticais e dos
programas horizontais, bem como a introdução, por enquanto
apenas no papel, de células de inovação em cada programa
temático e a criação dos grupos consultivos externos (EAG),
que devem acompanhar as acções-chave, orientando o seu
desenvolvimento para a resolução dos problemas, a utilização
das descobertas técnicas e os investimentos potenciais de
mercado.

8.3.
A aplicação do instrumento das acções-chave, cuja
intenção declarada é manter a convergência numa perspectiva
europeia das polı́ticas de investigação dos Estados-Membros
tem sido, no entender do Comité, demasiado lenta e pouco
visı́vel tanto a nı́vel dos programas especı́ficos e dos outros
programas e polı́ticas comunitárias como em relação aos
programas e às polı́ticas nacionais. O Comité considera que
seria não só útil mas também necessário ao cotejamento e
tendo em vista futuros desenvolvimentos proceder a uma
análise comparativa das situações comunitárias e nacionais
sobre os temas e os problemas suscitados pelas acções-chave
em curso.

8.4.
Dir-se-ia que a aplicação aos programas, às acçõeschave e aos vários projectos dos instrumentos de aceleração
do impacto da investigação comunitária ficou em grande parte
por fazer. A este propósito, o Comité exprime uma forte
preocupação quanto às dificuldades de aplicação dos mecanismos de interacção, difusão e valorização previstos, tais como
as células de inovação, as funções de coordenação dos
directores de programa e os instrumentos previstos pelo
programa Inovação e PME. É indispensável uma revisão dos
mecanismos que impedem a aplicação a nı́vel dos projectos
temáticos dos componentes horizontais Inco, Inno-PME e
Capital Humano.
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8.5.
A utilização dos TIP (planos de aplicação tecnológica)
deveria ser melhor definida, sistematizada e incentivada junto
tanto dos participantes como dos avaliadores e dos gestores da
Comissão. A actividade de inovação das PME deveria ser
objecto de estreita sinergia com os programas temáticos e as
acções-chave, mas também com a nova programação 2000-2006 dos fundos estruturais e de coesão, a fim de dar uma
dimensão regional mais forte às acções de IDT e de inovação.

8.6.
A acção de clustering deveria, no entender do Comité,
ser explorada, examinando as relações entre o próprio clustering, a necessidade de uma maior visibilidade do valor acrescentado europeu e a tendência para projectos de maior dimensão
dotados de chefes de projecto gestores/seleccionadores/avaliadores do contributo dos vários participantes no projecto em
causa.

8.7.
A coordenação entre os projectos, os programas
especı́ficos e as acções-chave, por um lado, e os outros quadros
de acção de IDT ao nı́vel europeu e internacional, tais
como Eureka, EMBO, ESA, CERN, etc., por outro, não é
suficientemente posta em evidência nem particularmente
valorizada, quando este é, na opinião do Comité, um aspecto
especialmente relevante da acção comunitária no âmbito do
programa-quadro, mas também na óptica do espaço europeu
da investigação.

8.8.
O papel internacional da investigação comunitária
parece responder mais a requisitos formais do que substanciais,
que, por si só, nada têm a ver com as acções temáticas, não
deixando, no entanto, de estar sujeito a encargos administrativos tão pesados que corre o risco de ficar esvaziado de
conteúdo. O Comité considera essencial a componente de IDT
da dimensão externa da União, em particular em sinergia com
as intervenções do fundo de pré-adesão, os programas Phare e
Tacis, MEDA e programas de cooperação com os paı́ses da
América Latina e Ásia.

8.8.1. A dimensão internacional da investigação comunitária deve atingir, em sectores prioritários, um nı́vel de excelência
sem rival em qualquer outra região ou paı́s. A avaliação
final dos resultados do quadro estratégico da investigação
comunitária deverá, por isso, dar conta do nı́vel de excelência
alcançado num contexto global.

8.8.2. Outra função internacional importante consiste em
apoiar os acordos de cooperação com outros paı́ses, e não só
com os que estão próximos da Comunidade, bem como criar
um clima e um ambiente atraentes para os investigadores e as
indústrias em outras regiões e em outros paı́ses.
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8.9.
No atinente à melhoria do capital humano de investigação, o Comité considera que lhe deverá ser dada a máxima
prioridade a fim de dotar o espaço europeu de investigação de
recursos humanos adequados. O programa especı́fico está a
desempenhar um papel importante na criação de uma forte
comunidade cientı́fica paneuropeia, dotada de uma forte
identidade europeia, a fim de atrair os melhores investigadores
mundiais. Deveria, no entanto, ser associado mais estreitamente às prioridades estratégicas da IDT comunitária e às
necessidades futuras da sociedade, da indústria e dos centros
de excelência e competência e adquirir maior visibilidade
também em termos de obtenção de um novo valor acrescentado europeu.

9.

Rumo ao 6.o programa-quadro e a aplicação dos
artigos 168.o a 171.o do Tratado UE: por uma polı́tica
comum europeia activa em matéria de investigação e
inovação

9.1.
No entender do Comité, a forte dinâmica resultante da
globalização, da economia baseada no conhecimento e do
afastamento cada vez maior em relação aos nossos parceiros
mundiais a nı́vel de tecnologias inovadoras necessita da
adopção de um quadro agressivo no que respeita aos desafios
tecnológicos capaz de mobilizar todas as forças em presença
na cena europeia. Convirá pressionar: a) o mundo empresarial,
para que se comprometa com a IDT, e particularmente
as pequenas empresas e as empresas de artesanato, em
conformidade com as prioridades da Carta Europeia das
Pequenas Empresas, com vista a desenvolver o seu potencial
de inovação e promover a difusão das novas tecnologias; b) as
universidades e os centros de investigação, para que, através
da produção de conhecimentos aplicáveis, contribuam para
optimizar a excelência cientı́fica e tecnológica tanto a curto
como a médio e a longo prazo, beneficiando também do
«efeito EURO», a partir de 2002; c) o mundo da finança, para
que mobilize capitais de risco para o acompanhamento dos
projectos; d) as autoridades comunitárias, nacionais e regionais,
para que criem condições favoráveis e um contexto de
incentivo e de ligação à rede dos diferentes actores da
investigação. No entanto, é necessário sobretudo que todas
estas componentes públicas e privadas compreendam plenamente a necessidade de um espaço comum de acção e
que aprendam a trabalhar em conjunto sobre prioridades
estratégicas comuns.

9.2.
O sistema comunitário actual de IDT, na opinião do
Comité, deveria evitar dispersões, disfuncionamentos, desperdı́cios, os meros mecanismos de «balcões de pagamentos»,
uma gestão burocrática e sobrecarregada, a multiplicação de
objectivos desproporcionados e, muitas vezes, aleatórios em
relação aos recursos financeiros e humanos arrolados.

9.3.
A subsidiariedade tornou-se um elemento basilar do
sistema, que permite reconhecer as competências, as responsabilidades e as capacidades aos vários nı́veis. Já não é admissı́vel
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que Bruxelas continue a ser responsável durante o perı́odo de
aplicação de um programa-quadro pela avaliação de várias
dezenas de milhares de propostas, para delas seleccionar pouco
mais de 5 000 projectos de IDT propriamente ditos, cabendo
a cada administrador cientı́fico 40 ou mais projectos, o que
impede um acompanhamento cuidadoso e atento do seu
impacto real.

9.4.
O actual processo de avaliação de todos os tipos de
projectos implica os autores dos projectos e os avaliadores
num esforço desproporcionado em relação aos objectivos
de excelência cientı́fica e de competitividade tecnológica
propostos pelo programa-quadro.

9.5.
Corre-se o risco de a abordagem estratégica de excelência e de competitividade orientada para a solução dos problemas, verdadeiro elemento determinante da acção de IDT a
nı́vel comunitário, ficar submergida num mar de termos
técnicos, procedimentos, trâmites burocráticos e controlos
formais. Tal não significa fechar o sistema de investigação
europeu à participação do maior número possı́vel de actores,
pequenos ou grandes, públicos ou privados.

9.6.
Significa, pelo contrário, dispor os instrumentos de
participação nos projectos aos nı́veis mais adequados e mais
próximos das exigências dos vários participantes e arregimentar as máximas sinergias para os grandes problemas mundiais,
para os grandes desafios das tecnologias inovadoras e para a
interconexão entre os sistemas nacionais de investigação e
inovação. É necessário mobilizar todas as capacidades a nı́vel
territorial e tornar perceptı́vel também o contributo da ciência,
da tecnologia e da inovação para a solução dos problemas do
cidadão e da sociedade e para a assimilação e aceitação por
parte destes dos progressos cientı́ficos e tecnológicos.

9.7.
A reflexão desenvolvida na perspectiva do 6.o programa-quadro deve induzir, no entender do Comité, a que os
instrumentos até agora positivamente desenvolvidos sejam
recolocados aos nı́veis mais adequados a fim de reduzir os
custos, as demoras processuais, os entraves burocráticos, a
rigidez e a compartimentação.

9.8.
Nesta óptica, o Comité estima ser necessário chegar,
antes de mais, a um consenso sobre uma estratégia comum
quanto às prioridades essenciais para os vários nı́veis e para os
instrumentos aplicáveis em cada um deles. Essa estratégia deve
utilizar o contributo fundamental do ciclo de excelência
controlo — avaliação — acompanhamento — prospectiva
para garantir qualidade e flexibilidade. Para o efeito, o CCI e,
em particular, o IPTS de Sevilha devem desempenhar um
importante papel interinstitucional.
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PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Essas prioridades são, em particular, as seguintes:

9.9.1. Ao nı́vel comunitário, concentrar os esforços de
investigação num número limitado de prioridades, em torno
das quais se mobilizaria um número reduzido de grandes
projectos a médio e a longo prazo orientados para os
problemas e respectivas soluções, dispondo de uma massa
crı́tica elevada e de uma capacidade de gestão interna reforçada
por parte do chefe de projecto, mas mantendo a Comissão a
responsabilidade pela gestão e pelo controlo directos da
excelência.
9.9.2. Ao nı́vel descentralizado, prever projectos de menores dimensões, segundo procedimentos simplificados e geridos
por intermediários financeiros acreditados inclusivamente
através de subsı́dios globais, mas que apresentem elementos
transnacionais simplificados e ligados aos mecanismos locais,
por um lado, e aos grandes eixos comunitários, por outro,
tendo como objectivo constituir um «sistema». O sistema de
bolsas, formação e mobilidade deveria ser gerido também a
este nı́vel descentralizado, salvaguardando os seus critérios de
transnacionalidade e de vı́nculo às prioridades estratégicas
comunitárias.
9.9.3. Ao nı́vel nacional, assegurar, através de procedimentos harmonizados, a participação comunitária nos projectos
nacionais abertos a outros Estados-Membros, atribuindo
«prémios de intervenção comunitária» de 5 % a 10 % do custo
global, desde que esses projectos estejam ligados às grandes
prioridades comunitárias; a esse nı́vel, a investigação de base e
aplicada deveria continuar a desempenhar um papel importante tanto a curto como a médio e a longo prazo.
9.9.4. Ao nı́vel regional, desenvolver uma nova iniciativa,
independente mas ligada à iniciativa comunitária dos fundos
estruturais, destinada a promover a inovação tecnológica e as
infra-estruturas de investigação de apoio às PME, através da
constituição de redes entre as regiões comunitárias e medidas
apropriadas para assegurar a interface operacional de assistência e aconselhamento às próprias empresas, tendo em vista
proporcionar «excelência distribuı́da» às empresas, aos centros
de investigação e às universidades individualmente ou associadas.
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9.9.5. Ao nı́vel dos instrumentos, utilizar integralmente os
previstos no Tratado, em particular a geometria variável, a
comparticipação comunitária e as empresas comuns, que, no
entanto, devem ser incluı́das no programa-quadro, tal como é
indicado no Tratado. Em particular, o instrumento da geometria variável deveria ser aplicado no que respeita à rede dos
centros de excelência e de competência.
9.9.6. Ao nı́vel dos procedimentos, racionalizar e simplificar de uma forma geral, mas também aplicar procedimentos
diferenciados para os grandes projectos prioritários, em que o
chefe de projecto assumirá, em todo o caso, muitas das funções
actualmente exercidas por Bruxelas, ao passo que para os
projectos de menor dimensão, abaixo de um determinado
limiar, os procedimentos devem ser conviviais, simples, rápidos e descentralizados.
9.9.7. Ao nı́vel da coordenação, a Comissão deverá assegurar, para além do funcionamento eficaz e não dispendioso do
ciclo de inteligência estratégica, um controlo da qualidade,
excelência e transparência, bem como a efectiva criação de
pontes entre programas e entre acções-chave e ainda a
acessibilidade e a compatibilidade funcional com os programas
e as iniciativas das restantes polı́ticas comunitárias pertinentes.
Em particular, essas sinergias são indispensáveis, por um lado,
aos instrumentos de polı́tica regional, industrial e da sociedade
da informação e, por outro, à polı́tica mediterrânica, à polı́tica
desenvolvida em relação à Europa Central e Oriental e à
cooperação com a América Latina e a Ásia, assim como com
os paı́ses industrializados e emergentes.
9.9.8. Ao nı́vel europeu e extracomunitário, a Comissão
Europeia deverá reforçar a cooperação com os programas
COST, Eureka, ESA, EMBO, etc. (13 % do esforço global
europeu em matéria de investigação) examinando as possibilidades de acções conjuntas e pontuais sobre problemas estratégicos.
9.9.9. O Comité considera que se deveria ajustar, simplificar
e tornar mais transparente a orientação do novo programa-quadro, recorrendo, inclusivamente, aos novos instrumentos
previstos pelo Tratado, mas que, em todo o caso, deveria ser
garantido um nı́vel suficiente de continuidade dos resultados
positivos obtidos com os anteriores programas-quadro e, em
particular, o actualmente em curso.

Bruxelas, 21 de Setembro de 2000.
A Presidente
do Comité Económico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

