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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa ao acesso às informações sobre ambiente» . . . . . . . . . .

43
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento do Conselho
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da saúde pública (2001-2006)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento do Conselho
que estabelece a organização comum do mercado no sector do açúcar» . . . . . . . . . . . . .
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II
(Actos preparatórios)

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

Parecer do Comité Económico e Social sobre «PRISM — Iniciativas regionais»
(Observatório do Mercado Único)
(2001/C 116/01)
O Comité Económico e Social decidiu, em 26 de Janeiro de 1999, ao abrigo do n.o 3 do artigo 23.o do
Regimento, elaborar parecer sobre o tema: «PRISM — Iniciativas regionais» (Observatório do Mercado
Único).
A Secção do Mercado Único, Produção e Consumo, encarregada da preparação dos correspondentes
trabalhos, emitiu parecer, em 27 de Setembro de 2000, de que foi relator A. Pezzini.
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 97 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção o presente parecer.
1.

Introdução

1.1.
A partir de 1999, lança o Observatório do Mercado
Único do Comité Económico e Social um inquérito europeu
chamado «PRISM» (Relatório de Progresso sobre as «Iniciativas
no Mercado Único»), sobre as iniciativas no terreno, tanto
das administrações nacionais e locais, como dos agentes
socioeconómicos, com vista à adaptação aos novos desafios
do Mercado Único (introdução do euro, intensificação da
concorrência, novas áreas de cooperação, obstáculos de informação e de coordenação, etc.).

1.2.
Os objectivos da iniciativa PRISM, tal como foram
definidos pelo Observatório, podem sintetizar-se como segue:

—

—

desenvolver uma abordagem inovadora, «de baixo para
cima,» do Mercado Único para completar a abordagem
tradicional «de cima para baixo» de Bruxelas;

valorizar e dar a conhecer as melhores práticas «no
terreno»;

—

catalogar, nesta base, as iniciativas polı́ticas e regulamentares da União Europeia que sejam desejáveis para
favorecer, acompanhar e desenvolver aquelas iniciativas;

—

garantir um contributo original e operacional do Comité
para o debate sobre o Mercado Único e sobre a rede
Internet: de todas as iniciativas citadas, será a iniciativa do
Comité;

—

afirma, assim, a missão do Comité enquanto mediador
entre os agentes socioeconómicos e as instituições comunitárias.

1.3.
Segundo o Observatório, do Comité, as iniciativas
perseguidas, directamente relacionadas com a adaptação do
mercado interno europeu, poderão fazer parte das sete categorias seguintes:

A.

Informação e apoio

—

Informação operacional dos utilizadores (publicações,
colóquios, Internet, formação e meios de informação);
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—

Avaliação, orientada para objectivos bem definidos, da
situação no Mercado Único (inquéritos, sondagens e
meios de informação);

B.

Mediação

—

Mediação perante os obstáculos e os problemas encontrados (intervenção a nı́vel nacional, transnacional e comunitário, bem como negociação directa de uma solução para
o problema);

C.

Parcerias

—

Parcerias europeias para facilitar a abertura (geminações,
intercâmbios, cooperações, acordos e fusões);

—

Combinação de recursos para reforçar a competitividade
(pólos, patrocı́nios, clubes de PME e apoio linguı́stico);

D.
—

—

2.
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2.5.
Considerando que a iniciativa PRISM, no âmbito do
programa geral do Observatório do Mercado Único, vai
examinar até ao ano 2001 pelo menos uma região por Estado-Membro (15-18), deverá estar previsto um plano de trabalho
baseado num número limitado de temas prioritários, de
modo a poder identificar dados homogéneos e facilmente
comparáveis.

2.6.
Um primeiro factor discriminante é a individualização
das matérias que dizem respeito à subsidiariedade, para evitar
examinar temáticas cujas elaboração e solução se situam num
nı́vel supra-regional. A este propósito, poderá prever-se um
confronto de informação com o Comité das Regiões.

2.7.
Na escolha das regiões a examinar deve ser tida
em conta não tanto a diversidade, mas antes a eventual
homogeneidade económica, a fim de poder comparar as
respostas encontradas para problemas semelhantes.

2.8.
Sempre com a preocupação de simplificar a comparação, as quatro categorias referidas no ponto 1.3 devem ser
aplicadas a quatro sectores prioritários:

Acordos e códigos de conduta
Valorização da imagem perante a concorrência (qualificação, certificação, denominação de origem, selo de
garantia, diploma e carta);
Simplificação dos processos administrativos (balcão
único, reconhecimentos mútuos e códigos de conduta).

Óptica do programa de trabalho

2.1.
O conceito de «Europa das regiões» faz ressaltar tanto
a variedade, como a diversidade ambiental e cultural do
mosaico territorial que compõe a União Europeia, bem como
a necessidade de uma cooperação cada vez mais forte.

2.2.
A multiplicidade das tradições e das estruturas sociais
constitui uma riqueza inestimável, mas não significa que
facilite automaticamente a criação do Mercado Único ou a
união supranacional europeia.

2.3.
Alguns regiões já estão empenhadas na procura de
soluções, enquanto outras esperam que os problemas sejam
resolvidos a nı́vel nacional ou a nı́vel da UE.

2.4.
O objectivo do parecer consiste em identificar as
melhores práticas e em avaliar as possibilidades de as divulgar
noutras regiões.

—

Agricultura,

—

Indústria,

—

Ambiente,

—

Utilização dos Fundos Estruturais.

2.9.
Devem ser formuladas questões especı́ficas sobre os
seguintes pontos:
—

programas de informação sobre a moeda única,

—

programas de desenvolvimento do emprego,

—

competitividade.

2.10. Atentas as considerações que precedem, foi utilizado
o questionário anexo; das audições e das respostas ao questionário recebidas extraı́ram-se as seguintes observações:

3.

Observações na generalidade

3.1.
Das respostas emergem mais crı́ticas, como era de
esperar, do que avaliações positivas.
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3.2.
Não deixa, todavia, de ser interessante verificar que
todos partem da premissa de que as iniciativas regionais, para
lá das incongruências e das contradições, cumprem dois
princı́pios fundamentais: as ajudas comunitárias incentivam a
acção e os resultados dos programas aproximam significativamente as regiões umas das outras.

3.8.
Apesar dos esforços feitos, os actores económicos e os
cidadãos europeus lamentam a escassez e o carácter pontual
da informação, por causa das barreiras linguı́sticas e culturais,
da falta de canais de difusão e da dificuldade da linguagem
burocrática.

3.3.
Pode, pois, afirmar-se que as medidas destinadas a
reforçar a coesão levaram a uma redução das disparidades
regionais.

3.9.
No tocante à parceria e à consequente concertação, a
grande maioria está convencida da bondade destes instrumentos, mas assinala dificuldades de aplicação por contraposição
de interesses, por vezes particulares, ou por manifestação de
oposição radical aos objectivos de cada projecto.

3.4.
No que diz respeito às crı́ticas, elas têm que ver, em
especial, com:
—

a concorrência,

—

o alargamento da UE,

—

a informação,

—

a concertação e a parceria,

—

a descentralização da gestão,

—

a transparência dos controlos e das verificações,

—

o valor acrescentado dos programas.

3.5.
Continuam ainda a existir problemas de concorrência
em virtude, em grande medida, da diversidade e dos defeitos
na transposição da legislação europeia para as legislações
nacionais, quando é necessário que os actores económicos e
sociais estejam sujeitos a condições de equidade na concorrência, independentemente do lugar onde operem.

3.6.
A continuarem, os desequilı́brios importantes terão
consequências negativas, porque se acentuará o diferencial de
desenvolvimento entre os Estados-Membros com prejuı́zo da
coesão económica e social da UE.

3.10. Uma nota positiva tem que ver com a descentralização da gestão, pois que todos os que puderam praticá-la,
na realidade ainda uma minoria, notaram e apreciaram as
vantagens da redução da burocracia, dos procedimentos
facilitados, da rapidez dos financiamentos e da pontualidade
dos controlos.

3.10.1. Pronuncia-se, em contrapartida, em sentido contrário a maioria dos actores ainda sujeitos a regras e procedimentos fortemente centralizados, por estes delongarem e, às
vezes, bloquearem por tempo indeterminado a aplicação dos
programas, mas, sobretudo, pela pouca transparência dos
resultados dos controlos e verificações.

3.11. Uma última questão, espinhosa e difı́cil de derimir
por requerer comparações e juı́zos de valor, é a do valor
acrescentado da aplicação dos programas.

3.11.1. Declarados os objectivos do projecto PRISM, podemos chamar a atenção para as respostas sobre como não
deveriam ser concebidos os programas:
—

iniciativas isoladas e não coordenadas num quadro mais
amplo,

—

uma relação custo-benefı́cio extra-mercado,

—

distribuição pulverizada dos financiamentos,

—

nulo ou reduzido grau de inovação.

3.7.1. O alargamento, de que ninguém nega a importância
polı́tica e social, trará consigo, no primeiro impacte, um
acréscimo das disparidades de desenvolvimento entre regiões
e a desproporção entre mais pobres e mais ricos aumentará,
ainda que de modo não quantificável exactamente.

4.

Observações na especialidade

3.7.2. Para tornar mais ligeiro e mais gradual esse impacte
será necessário reforçar as medidas previstas na Agenda 2000
para a estratégia de pré-adesão.

4.1.
Estas observações referem-se especificamente a cada
pergunta do questionário.

3.7.
É, por conseguinte, essencial que nos dotemos de
regras com cada vez mais certeza e capazes de conciliar as
dinâmicas de desenvolvimento e a garantia de coesão, sobretudo na perspectiva do alargamento da UE em futuro próximo.
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4.2. Impacte do Mercado Único
A maioria das respostas indica que os melhores resultados se
verificaram no campo económico e considera que os resultados
nos campos social, administrativo e cultural poderão acentuar-se a mais longo prazo, mas não é possı́vel avaliá-los actualmente.
4.3. Livre circulação
Há dificuldades no que respeita, primordialmente, à livre
circulação das pessoas e, secundariamente, à livre circulação
de capitais; não parecem existir problemas particulares na livre
circulação de bens e serviços.
4.4. Direito de estabelecimento
Os casos assinalados são esporádicos e, mesmo assim, as
únicas dificuldades referidas são de carácter administrativo.
4.5. Reconhecimento de diplomas
A esmagadora maioria denuncia enormes dificuldades no
reconhecimento de diplomas de média especialização e de
média-baixa qualificação.
4.6. Fundos estruturais
A este propósito salienta-se uma contradição de fundo no
facto de serem mais apetecidos os programas que proporcionam ajudas financeiras, especialmente se têm que ver com
obras de natureza infra-estrutural, do que os que propõem
apoios à formação, à coordenação e aos serviços de base, que
quase não são utilizados, mas, no intuito das Comunidades,
deveriam ser úteis em particular para as PME.
4.7. Meios e canais de informação
À parte a questão, antes tratada, da informação de acesso, o
quadro geral da difusão da informação surge como desolador.
4.7.1. Alguns projectos de grande dimensão, pelo seu
manifesto interesse geral, tiveram acesso fácil à imprensa e à
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televisão, dispondo por vezes de canais e meios próprios; dos
restantes se não pode dizer o mesmo, com prejuı́zo dos
operadores económicos, que não podem tirar o maior proveito
das oportunidades de mercado; dos utentes, por falta de
informação operacional; da valorização da imagem relativamente à concorrência.
4.7.2. Assinale-se, à margem, um fenómeno preocupante
denunciado praticamente por todos: a generalizada falta de
informação sobre o euro a pouco mais de um ano da sua
entrada em circulação.

5.

Conclusões

5.1.
Há que assinalar que o PRISM é um programa in
itinere que prevê sondagens e audições periódicas; e que as
considerações deste parecer decorrem dos resultados de duas
audições, uma geral, em Bruxelas, em 13 de Julho de 1999, e
outra especı́fica em Lisboa, em 24 de Fevereiro de 2000.
5.2.
O trabalho desenvolvido desaconselha, por pouco
oportuno, extrair conclusões definitivas para além do elenco
de temas a aprofundar pelo Observatório do Mercado Único
para formular recomendações e propostas práticas às instituições europeias, nacionais e regionais.
5.3.
O elenco que se segue não é exaustivo e pode ser
alargado se o CES o entender necessário:
—

acesso à informação e difusão desta,

—

actualização das regras da concorrência,

—

descentralização da gestão,

—

critérios-padrão para a identificação das melhores práticas.

5.4.
Dada a importância dos primeiros resultados, dever-se-ia prever a aceleração do programa PRISM para acompanhar com maior pontualidade a evolução do Mercado Único.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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ANEXO

ao parecer do Comité Económico e Social

1.

1.1.

Questionário

Que impacto teve a realização do mercado interno europeu no desenvolvimento da sua região:

—

no campo económico?

—

no campo social?

—

no campo administrativo?

—

no campo cultural?

1.2.

Os agentes socioeconómicos da sua região encontram dificuldades no que diz respeito aos princı́pios:

—

da livre circulação de pessoas?

—

da livre circulação de mercadorias?

—

da livre circulação de serviços?

—

da livre circulação de capitais?

1.3.

Há obstáculos no princı́pio da livre concorrência?

1.4.

É respeitado o direito ao estabelecimento?

1.5.

É aplicado o princı́pio do reconhecimento dos diplomas?

1.6.

Os recursos dos Fundos Estruturais contribuı́ram, na sua região, para a realização do Mercado Único?

1.7. Pode referir uma ou mais iniciativas para aproveitar melhor as oportunidades do Mercado Único, por
exemplo:
—

informação operacional dos utilizadores (publicações, colóquios, cursos de formação);

—

avaliação do Mercado Único orientada para objectivos bem definidos (inquéritos, sondagens);

—

parcerias europeias para facilitar as trocas (geminações, cooperações, acordos e fusões);

—

valorização da imagem perante a concorrência (qualificação, certificação, denominação de origem, selo de
garantia, diploma);
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—

utilização em comum de recursos para reforçar a competitividade (pólos, patrocı́nios, clubes de PME , apoio
linguı́stico, projectos de investigação, relações com incubadoras de empresas);

—

infra-estruturas dedicadas à cooperação e aos intercâmbios;

—

programas de acção especı́ficos apoiados institucional, técnica e financeiramente para favorecer a abertura
europeia da região.

1.8. Pode referir iniciativaspara remover os obstáculos à liberdade das trocas, em especial no que diz respeito às
PME, por exemplo:
—

simplificação dos processos administrativos (balcão único, reconhecimento mútuo e códigos de conduta);

—

facilitação do crédito;

—

tributação e fisco;

—

mediação perante os obstáculos e os problemas que se apresentam (mediação a nı́vel nacional, transnacional e
europeu, bem como negociação directa).

1.9. Que recomendações gostaria de fazer, tendo em conta a sua experiência regional, que mereçam ser objecto
de iniciativas a nı́vel comunitário, designadamente sobre a:
—

promoção do emprego e da mobilidade (formação, qualificação e aproximação da legislação social);

—

informação sobre a moeda única Euro;

—

eliminação dos obstáculos administrativos e fiscais;

—

«concorrência competitiva» entre as regiões em matéria social, fiscal e de ajudas públicas ao investimento.

1.10.

Está disposto a transferir a sua experiência e iniciativas para outras regiões europeias?
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «PRISM — Iniciativas Transfronteiriças»
(Observatório do Mercado Único)
(2001/C 116/02)
Em 28 de Janeiro de 1999, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do n.o 3 do artigo 23.o do
Regimento, elaborar um parecer sobre o tema: «PRISM — Iniciativas Transfronteiriças» (Observatório do
Mercado Único).
Foi incumbida da preparação dos respectivos trabalhos a Secção do Mercado Único, Produção e Consumo,
que adoptou parecer em 27 de Setembro de 2000, sendo relator H. Malosse.
Na 377.a reunião plenária de 28 e 29 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou por unanimidade o seguinte parecer.
1.

O projecto «PRISM» do Observatório do Mercado
Único do CES

1.1.
O Observatório do Mercado Único (OMU) do Comité
Económico e Social lançou em 1999 um inquérito europeu
denominado «PRISM» (Progress Report «Initiatives in the Single
Market») sobre as iniciativas adoptadas no terreno tanto
das administrações nacionais e locais como dos agentes
económicos e sociais, com vista à adaptação aos novos desafios
do Mercado Único (transição para o euro, aumento da
concorrência, novas áreas de cooperação, obstáculos à informação e à comunicação, etc.).

1.2.
Os objectivos do projecto «PRISM», tal como definidos
pelo Observatório, podem ser resumidos do seguinte modo:

—

desenvolver uma abordagem inovadora do Mercado
Único, «da base para o topo», completando a abordagem
«do topo para a base» tradicionalmente seguida por
Bruxelas;

—

valorizar e dar a conhecer as melhores práticas «no
terreno»;

—

—

—

catalogar, nesta base, as medidas polı́ticas e regulamentares da União Europeia que sejam desejáveis para favorecer,
acompanhar e desenvolver estas iniciativas;

1.3.
As iniciativas almejadas, directamente relacionadas
com a adaptação ao Mercado Único europeu, poderão,
segundo o observatório do CES, inscrever-se no âmbito das
quatro categorias seguintes:

A.

Informação e apoio

—

informação operacional dos utilizadores (publicações,
colóquios, Internet, formação, meios de comunicação
social);

—

avaliação, orientada para objectivos bem definidos, da
situação no Mercado Único (inquéritos, sondagens, meios
de comunicação social);

B.

Resolução de problemas

—

mediação perante os obstáculos e os problemas encontrados (intervenção ao nı́vel nacional, transnacional e comunitário, bem como negociação directa de soluções para
os problemas);

C.

Parceria

—

parcerias europeias para facilitar a abertura (geminações,
intercâmbios, cooperações, acordos, fusões);

—

comunhão de recursos para reforçar a competitividade
(pólos, patrocı́nios, clubes de PME, apoio linguı́stico);

D.

Acordos, códigos de conduta

—

simplificação dos processos administrativos (balcão
único, reconhecimento mútuo, códigos de conduta);

garantir um contributo original e operacional do CES
para o debate sobre o Mercado Único e sobre a rede
Internet: entre todas esta será a iniciativa do próprio CES;

afirmar assim a missão do CES enquanto mediador entre
os agentes socioeconómicos e as instituições comunitárias.
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—

valorização da imagem perante a concorrência (qualificação, certificação, certificado de origem, selo de garantia,
diploma, carta).

2.

Programa de trabalho do grupo de estudo «PRISM —
Iniciativas Transfronteiriças»

2.1.
Como contributo para o projecto «PRISM», foi criada
uma iniciativa para identificar os elementos constitutivos das
melhores práticas nas zonas fronteiriças. Paralelamente, foram
também lançadas acções com vista a identificar as melhores
práticas aos nı́veis nacional e regional. Importa, pois, definir
exactamente a que tipos de iniciativas especı́ficas das zonas
fronteiriças pode ser dado relevo, para o que é necessário
analisar a nova problemática das zonas fronteiriças.
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2.2.
Importa salientar que este tema remete, justamente,
para as propostas já elaboradas pelo Comité no parecer sobre
o «aferimento dos desempenhos» (1), que preconizava que uma
abordagem regional era preferı́vel a uma visão nacional. Até
agora, a abordagem nacional adoptada pela Comissão teve,
contudo, resultados muito modestos. Não obstante, este
método foi espectacularmente relançado pelo Conselho Europeu Extraordinário de Lisboa, em Março de 2000, que elevou
o «aferimento de desempenhos» à categoria de novo método
de trabalho prioritário para a União Europeia. É neste novo
contexto que se inscreve a iniciativa «PRISM» do Observatório
do Mercado Único: preconizar uma nova abordagem de
«aferimento dos desempenhos» aplicado ao Mercado Único,
que assentará na identificação não tanto de exemplos mas
mais de métodos que tenham levado a êxitos significativos e
duradouros.

3.

Análise da problemática das zonas fronteiriças

3.1. Problemática histórica das regiões transfronteiriças
2.1.1. Foi neste espı́rito que, em sequência da audição geral
de Bruxelas, de 21 de Abril de 1999, se realizou, em 15 de
Novembro de 1999, uma nova audição em Trieste. Nesta
audição tornaram-se, por um lado, óbvios os limites do
projecto (dificuldades em seleccionar as melhores iniciativas,
opiniões discordantes sobre a qualidade das mesmas), e, por
outro, vários obstáculos especı́ficos das regiões de fronteira
com paı́ses não comunitários. Em sequência desta audição, foi
decidido trabalhar com base numa série de critérios susceptı́veis de permitir uma melhor avaliação qualitativa do impacto
das iniciativas fronteiriças e a elaboração de recomendações
com vista à difusão das melhores práticas. Para o efeito, a
audição do Luxemburgo visou aplicar esta nova abordagem
no terreno com base em critérios bem definidos.

2.1.2. A audição do Luxemburgo, realizada em 21 de Julho
de 2000 sob os auspı́cios do Conselho Económico e Social da
«Grande Região», foi um verdadeiro êxito. Permitiu avaliar,
com base no conjunto de critérios estabelecidos, algumas das
iniciativas já concluı́das, em curso ou previstas. Nesta audição
foram apresentadas iniciativas que merecem figurar entre as
«boas práticas» susceptı́veis de serem adoptadas e evidenciadas
no âmbito dos trabalhos do Observatório do Mercado Único.
Algumas delas inspiraram as propostas constantes do presente
parecer. Mas esta audição permitiu também estabelecer um
método de recensear os elementos que condicionam o êxito
das melhores iniciativas, identificar possı́veis causas de fracasso
e propor formas e vias de divulgação. A partir daqui o grupo
de estudo poderá formular um conjunto de propostas sobre os
programas comunitários susceptı́veis de intervir em prol da
cooperação transfronteiriça, em especial o Interreg, reconhecido
como quadro técnico e financeiro de referência, e de assim,
fazer evoluir o quadro legislativo comunitário e nacional.

3.1.1. As fronteiras que hoje conhecemos resultam do devir
das nações desde o século XIX. Anteriormente, e apesar das
dificuldades de transporte, as zonas fronteiriças eram espaços
de mobilidade e de trocas culturais, humanas e económicas. O
visitante de fora da Europa ficará, por conseguinte, impressionado com as semelhanças arquitecturais ou culturais da Europa
mediterrânica, da Europa do Reno ou do Danúbio, da Flandres
ou dos Balcãs, etc. O estabelecimento de fronteiras administrativas e, sobretudo, a organização de Estados centrada na ideia
de nação foram pouco a pouco quebrando a unidade geográfica
e cultural desses espaços para os tornarem, salvo algumas
excepções, territórios divididos, amiúde inimigos ou, no
melhor dos casos, ignorando-se uns aos outros.

3.1.2. Dos fenómenos que marcam o final do século XX,
ressalta, contraditoriamente, o problema das fronteiras e da
sua existência: por um lado, o controlo dos fluxos económicos
e comerciais é por toda a parte alvo de um reforço da
vigilância, e, por outro, a constituição de uma vasta zona
económica e polı́tica traduz-se na eliminação de milhares de
quilómetros de fronteiras. Ora tal coloca, desde logo, o
problema da identidade e do futuro das regiões transfronteiriças.

(1) Parecer sobre a «Comunicação da Comissão: Aferimento dos
desempenhos competitivos — Aplicação de um instrumento ao
dispor dos operadores e das autoridades públicas» (COM(97) 153
final) (JO C 296 de 29.9.1997, p. 8).
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3.1.3. Cinquenta anos de construção europeia não lograram
ainda esbater o fraccionamento provocado pelo devir das
nações e pela fixação das fronteiras. Não obstante as liberdades
de circulação de pessoas, bens, serviços e capitais (cujas
imperfeições estão, aliás, ainda em estudo), há que admitir que
a ideia de nação prevalece ainda em grande medida sobre a
noção de espaço fronteiriço. Embora já não existam sob a
forma de barreiras fı́sicas, as fronteiras permanecem «nas
cabeças», i.é, nos comportamentos e nos hábitos. Tal leva a
União Europeia a interrogar-se sobre a validade dos instrumentos desenvolvidos para favorecer a reestruturação da Europa
num espaço europeu de cooperação.

3.1.4. As fronteiras eram/são consequência da delimitação
territorial entre Estados, mas não será em função da proximidade geográfica que as regiões transfronteiriças são precisamente definidas? Qual é, de resto, a importância da proximidade em termos de espaço? Decisiva é sim, nos nossos dias, a
proximidade em termos de prazo, e essa depende da flexibilidade do aparelho produtivo. Não obstante a proximidade
geográfica, o reconhecimento recı́proco das estruturas e dos
procedimentos nacionais cria obstáculos tais que é precisa a
ajuda de especialistas para os vencer.

3.1.4.1. No quadro do Mercado Único coloca-se precisamente a questão de saber como situar as regiões em relação às
fronteiras. As fronteiras antigas deixaram marcas nas economias das regiões transfronteiras. As migrações quotidianas de
trabalhadores constituem, por exemplo, uma marca caracterı́stica das economias transfronteiriças. Neste contexto, verifica-se que o intercâmbio transfronteiriço permite aumentar a
«performance» e a competitividade das regiões.

3.1.5. Hoje em dia, as polı́ticas de isolamento são anacrónicas. Se a tendência é para o desaparecimento da compartimentação, há que inventar novas formas de relacionamento. Este é
o desafio com o qual se confrontam as regiões transfronteiriças
no quadro do Mercado Único. Por um lado, que sentido dar à
invenção de procedimentos e de estruturas de aproximação,
se, por outro, as estruturas e o funcionamento dos Estados
nacionais voltam, quotidianamente, a manter e por vezes até a
agravar as rupturas?
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ao limitar de forma geral o desenvolvimento económico
devido ao seu efeito no funcionamento e no custo dos
investimentos.

3.2.2. De um ponto de vista puramente económico, a
preservação de uma fronteira fı́sica ou «invisı́vel» constitui,
portanto, um travão ao desenvolvimento económico. Haverá,
assim, que focar a atenção nas barreiras invisı́veis: lı́nguas,
comportamentos, atitudes das administrações, problemas culturais, etc. Estas «barreiras invisı́veis» são cada vez mais
evocadas para explicar o facto de os territórios fronteiriços no
interior de uma União Europa sem fronteiras continuarem
ainda a viver «de costas uns para os outros».

3.2.3. Um dos grandes ensinamentos da audição de Trieste
foi a constatação de que o único modo verdadeiro de
contrabalançar o fraccionamento e a divisão reside na União
Europeia, graças aos seus programas e financiamentos. Infelizmente, tem-se a sensação de que esses programas despertaram
nos parceiros locais mais um «apetite» de cooperação devido
aos seus atractivos financeiros do que uma vontade genuı́na
de cooperar. De mais a mais, a acção da Europa nesta área
parece bastante irrisória face ao peso das fronteiras reais e das
barreiras invisı́veis.

3.2.4. Num contexto bastante diferente, a audição do
Luxemburgo fez ressaltar sobretudo o dinamismo dos agentes
locais, que, tantas vezes, se anteciparam aos programas
comunitários, tomando exemplares iniciativas de cooperação
a nı́vel económico, social ou cultural. Os programas europeus,
muito bem-vindos, permitiram certamente conferir maior
amplitude a essas iniciativas. No entanto, o seu funcionamento,
frequentemente pesado e burocrático, também pode constituir
um entrave à cooperação. Constata-se que só no final dos
anos 80, com o lançamento dos programas Interreg, é que a
Comissão Europeia se começou a preocupar com o fenómeno
das zonas fronteiriças. A audição do Luxemburgo veio também
acentuar a importância das estruturas que podem favorecer a
cooperação: a cimeira polı́tica da «Grande Região», o Conselho
Económico e Social, conferências consulares, confederações
sindicais, etc. São, pelo menos, pontes lançadas para transpor
as «barreiras invisı́veis» e contrabalançar a atracção de reacções
a favor da preponderância nacional, que, apesar de naturais,
têm tendência a travar a emergência de verdadeiros espaços
económicos transfronteiriços no Mercado Único.

3.2. Hipóteses tradicionais de penalizar as regiões transfronteiriças

4.

3.2.1. Na literatura económica, a fronteira é muitas vezes
vista como factor artificial de distorção das áreas de mercado

4.1.
Uma zona transfronteiriça, sendo uma porção do
território nacional, é necessariamente, ao mesmo tempo,

Novo quadro de referência para a análise das zonas
fronteiriças
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também uma zona de separação e de contacto. Pode constituir
uma zona de tensão, mas, simultaneamente, antecipa o outro
paı́s, pelo que pode exercer grande atractividade.

4.2.
No cenário actual da construção da União Europeia,
fala-se tanto da «Europa sem fronteiras» como da «Europa das
regiões». O primeiro objectivo indica claramente a vontade de
eliminar as fronteiras. No que toca à segunda abordagem, se
bem que também haja a preocupação de abolir fronteiras,
sobrepõem-se-lhe outros limites, nomeadamente de ordem
sociocultural, linguı́stica e estrutural.

Passa-se de uma situação de fronteira que separa para uma
situação de fronteira entendida como zona de contacto.

4.3.
Assim, nesta nova concepção, o grupo de estudo
«Iniciativas Transfronteiriças» tem que se basear nas hipóteses
de intervenção que sublinham já não os efeitos da existência de
barreiras, mas, pelo contrário, a transposição dessas barreiras e
a criação de zonas de contacto que possibilitem a cooperação
inter-regional e a progressiva transformação dos espaços
fronteiriços em espaços transfronteiriços.

4.3.1. Se nos situarmos numa perspectiva de ordenamento
do território, o desafio a longo prazo da cooperação consiste
na emergência de territórios transfronteiriços, geradores de
iniciativas e de projectos conjuntos, de «reservatórios» de vida
e de solidariedade, dotados de estruturas de intercâmbio em
termos de coordenação e animação (um projecto cuja dimensão está ainda largamente por definir e por construir em torno
de interesses de solidariedade e de estratégias comuns).

4.3.2. As audições realizadas confirmam a ideia de que
esta nova percepção deve corresponder a uma dimensão
operacional que é, justamente, a das administrações públicas
com competências nos domı́nios de cooperação definidos e
que se constrói através da ligação em rede dos diferentes
agentes e do trabalho conjunto. A participação dos parceiros
económicos e sociais nesta dinâmica é um factor determinante,
devendo para tal assumir uma forma tanto consultiva (a
exemplo do CES da «Grande Região») como operacional (a
exemplo das cooperações consulares).

4.4.
Partindo da constatação de que as barreiras invisı́veis
são as mais difı́ceis de transpor e de que a existência de Estados
ou regiões centrados em si mesmos continua a ter repercussões
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negativas, o novo quadro de análise coloca a tónica na
transição da zona de fronteira para a zona de contacto. Não se
trata, com efeito, de tentar negar o peso da realidade nacional,
mas antes de o reequilibrar. Quanto mais o espaço fronteiriço
tiver tomado consciência dessas barreiras e procurado transpô-las mais as zonas fronteiriças se tornarão zonas de contacto,
ao passo que noutras regiões, por razões de conjuntura
polı́tica, de insuficiente mobilização dos agentes no terreno
ou de disparidades económicas demasiado acentuadas, as
fronteiras permanecerão barreiras.

4.5.
Para identificar os êxitos e os fracassos da «aproximação
das fronteiras», afigura-se oportuno defini-los em termos de
estruturas, métodos e produtos.

4.5.1. Por estruturas entendem-se os dispositivos formais
para a celebração de acordos de cooperação, independentemente da sua natureza: industrial, social, jurı́dica, institucional,
etc. Neste âmbito, as boas (e más) práticas serão determinantes
para os problemas encontrados e para a maneira de os superar.

4.5.2. Por métodos entendem-se as condições em que se
processam as iniciativas: a existência de ajudas comunitárias,
apoios das pessoas colectivas territoriais e dos Estados, a
componente «parceria» nos projectos e, em particular, a
implicação dos actores económicos e sociais locais — nos
quais se incluem as mulheres, os jovens e os grupos sociais
fragilizados — a conveniente preparação dos projectos
mediante estudos prévios de viabilidade, mecanismos de
acompanhamento e de avaliação permanentes, divulgação dos
resultados, etc.

4.5.3. Por produtos entende-se, nomeadamente, o valor
acrescentado das acções levadas a cabo, a dimensão social do
projecto, a adequação real às necessidades, a valorização
efectiva dos resultados, de modo que as iniciativas tenham um
verdadeiro impacto global e não se fiquem pela fase-piloto.

4.6.
Em termos de análise da eficácia económica e social,
parece-nos igualmente útil avaliar os aspectos estruturais da
cooperação fronteiriça no ordenamento do território (coerência com as polı́ticas regionais, locais e nacionais, com mutações
culturais, etc.), assim como a sua complementaridade com
outros programas comunitários.
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4.7.
Neste contexto, a existência ou a perspectiva de um
espaço aberto (a fronteira aberta) poderá, se for objecto de
uma estratégia voluntariosa, constituir uma oportunidade
para reconstituir redes de cooperação, novas estruturas de
solidariedade, um novo conceito de serviços para o cidadão,
etc. Assim, as zonas de contacto passarão a ser zonas de
intercâmbio e talvez um factor positivo para se substituı́rem
às fronteiras sem destruı́rem a diversidade e a riqueza da
realidade nacional.

5.

Propostas de acção

5.1. Catalogação e recenseamento das boas práticas
A catalogação e o recenseamento das boas práticas deverão
ser organizados segundo um esquema simples baseado no
dispositivo de colaboração utilizado, nos métodos, nos produtos e nos efeitos estruturais:

5.1.1. O estudo do dispositivo de colaboração utilizado
(criação de uma estrutura, celebração de um acordo) incidirá
essencialmente sobre as dificuldades encontradas e sobre o
modo como puderam — ou não — ser superadas, bem
como sobre a modalidade de gestão adoptada (administrativa,
financeira ou outra);

5.1.2. A análise do método empregue identificará a forma
de parceria (financeira, operacional, consultiva) e as componentes do programa de trabalho (estudos de viabilidade,
medidas de acompanhamento, critérios e métodos de avaliação
e exame do impacto económico e social);

5.1.3. O estudo dos produtos verificará o valor acrescentado comunitário do projecto em termos de integração e de
concretização do Mercado Único, a dimensão social do
projecto, a sua real adequação às necessidades manifestadas
e, por último, a verdadeira escala do impacto produzido
(confidencial ou global);

5.1.4. Deverão ser também salientados eventuais efeitos
estruturais dos projectos (descompartimentação cultural,
mudança de mentalidades, organização do espaço, lançamento
de projectos comuns, estratégia conjunta de desenvolvimento
económico e social, formação e iniciativas comuns a favor do
desenvolvimento de competências, etc.);

5.1.5. Igualmente interessante seria, por outro lado, destacar a complementaridade com outras polı́ticas comunitárias,
designadamente, em matéria de ambiente, alargamento, coesão
e assuntos sociais.
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5.2. Valorização e difusão das boas práticas

As audições realizadas junto dos serviços operacionais transfronteiriços revelam grande diversidade de situações. O modo
de funcionamento, a intensidade da cooperação, a estruturação
de projectos e dos respectivos conteúdos variam sensivelmente
segundo vários critérios, entre os quais se destaca, como mais
importante, o grau de maturidade da cooperação. As variáveis
que determinam essa maturidade são, para além dos dados
sobre o contexto histórico das relações, a vontade polı́tica e a
existência de estruturas jurı́dicas e operacionais disponı́veis.

As regiões transfronteiriças devem adaptar modos de funcionamento que combinem estratégias de conjunto com eficiência
operacional e integração transfronteiriça às suas necessidades
habituais de funcionamento.

Para assegurar a valorização e a difusão efectivas das boas
práticas, o Comité recomenda que se recorra a um método de
enquadramento estruturado do seguinte modo:

5.2.1. Exploração da base de dados «PRISM» a partir
dos 4 critérios estabelecidos para o estudo das iniciativas
fronteiriças, entendendo-se que a iniciativa escolhida deve
sobretudo ser apresentada através do método adoptado e dos
resultados obtidos;

5.2.2. Realização de fóruns de debate entre gestores de
iniciativas sobre os quatro eixos organizacionais: estruturas,
métodos, produtos e efeitos estruturais;

5.2.3. Estudo mais aprofundado dos fracassos e das dificuldades encontradas, sob a forma de uma «lista de controlo» de
más experiências, que pode revelar-se muito mais pedagógica
do que um elenco de êxitos.

5.3. Evolução do quadro operacional e legislativo

Com base no repertório das boas práticas e a «lista de controlo»
de más experiências, o Observatório do Mercado Único deveria
reunir condições para propor inovações e fazer recomendações
operacionais às administrações regionais, aos Estados-Membros e às instituições comunitárias sobre aspectos tais como:
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5.3.1. melhoria do funcionamento dos dispositivos de
cooperação fronteiriça (estatuto, contabilidade, fiscalidade,
etc.);

gestão técnica dos projectos e no das relações com as
administrações: modelos de convenções, esclarecimento
de restrições regulamentares e jurı́dicas nacionais, etc.

5.3.2. reforço das estruturas de cooperação nos três nı́veis
(polı́tico, consultivo e operacional), assegurando a participação
efectiva dos agentes socioeconómicos locais;

5.5.
O programa Interreg, especificamente, mas também
outros dispositivos técnicos e financeiros de enquadramento
propostos pela Comissão Europeia foram concebidos e contribuem realmente para manter a dinâmica transfronteiriça,
propiciando o aparecimento de projectos graças ao apoio
financeiro que prestam.

5.3.3. criação de organismos «coadjuvantes» da cooperação,
que poderão ser mediadores (a exemplo do projecto nascido
na «Grande Região») ou gabinetes de orientação e acompanhamento, concretamente, «balcões» para pessoas à procura de
emprego (rede «EURES»), para empresas (Eurogabinetes), para
artesãos (Gabinetes para o Desenvolvimento Transfronteiriço
das Empresas);

5.3.4. existência de ferramentas de análise e de observação,
sobretudo na área do emprego, com vista a guiar a acção
polı́tica e o trabalho no terreno;

5.3.5. lançamento de projectos muito concretos, por serem
os únicos susceptı́veis de canalizar energias e de produzir um
verdadeiro efeito estrutural;

5.3.6. apoio às equipas activas no terreno. De facto, a
análise mostrou que as formas de cooperação que criam
realmente projectos significativos se devem à intervenção de
agentes com «saber-fazer» e competências especı́ficas: dominam a lı́ngua do povo vizinho, conhecem bem o quadro
institucional e administrativo do paı́s limı́trofe, são capazes de
mobilizar recursos técnicos e financeiros e sabem gerir projectos complexos.

5.5.1. Audições realizadas a nı́vel regional, em dois contextos muito diferentes de cooperação, revelam que a utilização
das dotações dos programas comunitários é condicionada por
grande variedade de factores, entre os quais, sobretudo, a
antiguidade das relações transfronteiriças, a complementaridade e coerência económicas, ou a densidade das relações
existentes. Os dispositivos revelam-se mais eficazes nos territórios já predispostos para a cooperação, sendo, por conseguinte,
de lamentar que a Comissão alinhe a sua acção com as
conjunturas mais vantajosas e que não intervenha mais
voluntariosa e eficientemente naquelas mais necessitadas de
cooperação.

5.5.2. Na sequência de projectos apresentados, é possı́vel
formular várias propostas de acção para melhorar esta iniciativa:
—

reavaliação da escala de intervenção do programa: a
programação do Interreg, por exemplo, processa-se a nı́vel
administrativo, ao passo que a realidade dos projectos
carece de um enquadramento operacional assente na
sincronização da programação e na coerência dos objectivos dos dois lados da fronteira. Uma organização administrativa conducente a uma programação única permitiria grandes progressos na cooperação;

—

programação plurianual (o que não acontece com o
Interreg) à imagem de outros projectos de cooperação;

—

execução das iniciativas concertada entre as autoridades
gestoras dos diferentes paı́ses e apoiada em recursos
transfronteiriços comuns e em procedimentos coerentes:
processos de candidatura e instruções únicos, calendário
comum de execução;

—

prioridade à cooperação humana, já que demasiados
programas, sobretudo nas regiões de fronteira com paı́ses
terceiros, se contentam em tratar apenas aspectos fı́sicos
(construção de estradas, pontes, etc.), que, sem lhes retirar
importância, nunca conseguiram, como é sabido, impedir
conflitos;

5.4.
Em termos de propostas de acções, estas observações
remetem:
—

por um lado, para a necessidade de apoiar esta dinâmica
global de desenvolvimento, mediante ajuda à definição de
um estatuto próprio, um quadro fiscal simplificado e
transparente e mobilização de orçamentos para financiamento das equipas e das redes;

—

por outro lado, para a colocação à disposição de instrumentos de informação (guias, bases de dados) e de diálogo
(fóruns de debate, etc.) sobre os melhores métodos e
dispositivos de intervenção transfronteiriça, de modo a
dar resposta à maioria das interrogações no plano da
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observância, por parte dos responsáveis locais
— incluindo a sociedade civil organizada —, das estratégias de cooperação, como condição prévia para qualquer
intervenção comunitária.

5.6.
Estes elementos, completados com a fixação de normas
de qualidade em termos de produtos, permitiriam, bem mais
do que a criação de uma rubrica orçamental ou um maná
financeiro, redefinir a iniciativa Interreg como ferramenta da
União Europeia ao serviço da criação de espaços fronteiriços
dinâmicos no Mercado Único.

6.

Conclusões prioritárias

À luz das audições realizadas em Bruxelas, em Trieste e
no Luxemburgo, o grupo de estudo «PRISM — Iniciativas
Transfronteiriças» recomenda:
6.1.
que se estabeleça um conjunto de quatro critérios para
identificação de boas práticas nas regiões fronteiriças, baseados
nos conceitos de «dispositivo de colaboração», «método escolhido», «produtos obtidos» e «efeitos estruturais a prazo»;
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6.2.
que se assegure uma utilização óptima do «PRISM»,
enquanto plataforma de difusão de boas práticas, através de
fóruns de debate sobre os métodos empregues, as dificuldades
encontradas e o impacto dos resultados;
6.3.
que se solicite à União Europeia maior preocupação
com as regiões fronteiriças, permitindo-lhes tornarem-se verdadeiros espaços transfronteiriços e seguindo para tal o
exemplo do esforço demonstrado pelos actores locais de certas
zonas da União (como a «Grande Região», visitada quando
da audição no Luxemburgo). Para o efeito, impõe-se uma
reorientação da iniciativa Interreg para estratégias reais de
colaboração que privilegiem a implicação dos agentes económicos e sociais, o trabalho no terreno, os projectos concretos
de promoção dos intercâmbios, das relações humanas e das
equipas em rede;
6.4.
que se apele à União Europeia para que dedique
especial atenção à situação das regiões fronteiriças mais
afastadas dos centros nacionais e mais periféricas da EU,
sobretudo as que fazem fronteira com paı́ses candidatos à
adesão, de modo a incentivar estratégias de abertura que
envolvam prioritariamente os responsáveis e actores locais. Os
métodos empregues pelas regiões mais centrais e as boas
práticas da iniciativa «PRISM» poderiam ser muito oportunamente difundidos e aplicados nesse contexto.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «O reconhecimento mútuo no Mercado Único»
(2001/C 116/03)
Em 2 de Março de 2000, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do artigo 23.o do Regimento,
elaborar um parecer sobre «O reconhecimento mútuo no Mercado Único» (Observatório do Mercado
Único).
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos do Comité, a Secção do Mercado Único,
Produção e Consumo adoptou o presente parecer em 8 de Novembro de 2000, sendo relator G. Lagerholm
e o co-relator A. Bedossa.
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou o presente parecer por unanimidade.
1.

Introdução

1.1.
No Conselho «Mercado Interno» de Março de 1998, os
Estados-Membros reconheceram que o princı́pio de reconhecimento mútuo deveria inscrever-se num debate alargado sobre
a acção futura para o Mercado Único e que as futuras
prioridades da UE deveriam incluir um princı́pio de reconhecimento mútuo operante.

1.2.
Assim, e como parte da estratégia para o Plano de
Acção para o Mercado Único, a Comissão apresentou uma
comunicação sobre o reconhecimento mútuo (1) e um primeiro
relatório bianual sobre a aplicação do reconhecimento mútuo
nos mercados de produtos e de serviços (2). O Conselho apoiou
a Comissão, adoptando por seu turno uma resolução sobre
reconhecimento mútuo em 28 de Outubro de 1999 (3).

1.3.
O CES tem as seguintes observações a fazer sobre a
comunicação: a comunicação da Comissão aborda o reconhecimento mútuo tanto de produtos como de serviços. Este parecer
versa principalmente o reconhecimento mútuo dos produtos.
No domı́nio dos serviços, o parecer apenas faz observações no
referente ao reconhecimento mútuo dos diplomas.

2.

Antecedentes

2.1.
O reconhecimento mútuo é considerado um dos mais
importantes instrumentos para garantir a livre circulação de

mercadorias no Mercado Único. Como princı́pio de há muito
adquirido, faz parte do acervo comunitário. Durante grande
parte da década de 1990, o Conselho e a Comissão socorreram-se grandemente do reconhecimento mútuo para resolver os
problemas subsistentes em matéria de livre circulação de
mercadorias entre os Estados-Membros (4). Contudo, em muitos casos veio a evidenciar-se quão difı́cil era aplicar o princı́pio
de reconhecimento mútuo eficientemente, o que o constituiu
num problema para o funcionamento correcto do Mercado
Único.

2.2. Definição do reconhecimento mútuo
2.2.1. Segundo o princı́pio de reconhecimento mútuo, um
agente económico tem o direito de colocar livremente os seus
produtos e serviços no mercado de um certo Estado-Membro
se aqueles produtos e serviços tiverem sido produzidos/comercializados ou fornecidos legalmente em outro Estado-Membro.
Um Estado-Membro não pode proibir a venda de tais produtos
ou serviços legais no seu território. Este princı́pio só pode
ser derrogado em condições extremamente restritivas, por
exemplo por razões de protecção da saúde dos consumidores
ou quando o ambiente se encontre ameaçado ou, ainda,
quando se lhe sobreponha um requisito de importância pública
geral. Os motivos para tais excepções encontram-se dispostos
principalmente no artigo 30.o (ex-artigo 36.o) do Tratado CE.
2.2.2. As condições necessárias para o reconhecimento
mútuo poder funcionar diferem grandemente entre produtos
e serviços, e entre sectores especı́ficos — por exemplo produtos
alimentares, electrotecnia, veı́culos a motor — e profissões —
médicos, advogados, dentistas, etc.
2.2.3. No respeitante aos produtos, distinguem-se os
seguintes nı́veis de reconhecimento mútuo:
a)

(1) COM(1999) 299 final, de 16 de Junho de 1999.
(2) SEC(1999) 1106 final, de 13 de Julho de 1999.
(3) 12122/99.

reconhecimento de regras técnicas, incluindo normas e
especificações;

(4) Mais três Estados membros da EFTA, constituindo o EEE.
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b)

reconhecimento de procedimentos de avaliação de conformidade, com aceitação mútua da equivalência de
procedimentos de ensaio, de formulários de relatórios de
ensaio e de sistemas de acreditação;

c)

reconhecimento dos resultados dos procedimentos de
avaliação de conformidade, que envolve o reconhecimento de resultados de ensaios, de certificados de conformidade, marcas de conformidade ou inspecções.

2.2.4. Com os artigos 28.o (ex-30.o) e 30.o (ex-36.o) e o
acórdão do cassis de Dijon por base, o reconhecimento mútuo
tem sido mediado, sobretudo, pela via regulamentar, ou seja,
pelo reconhecimento de regras técnicas. Para garantir o pleno
funcionamento do mercado interno, é, todavia, importante
que o reconhecimento mútuo se aplique a todos os nı́veis
supracitados. O reconhecimento mútuo no plano da avaliação
de conformidade constitui, na realidade, uma condição prévia
importante para a liberdade de circulação na área harmonizada.

2.2.5. É importante estar ciente de que a aplicação do
princı́pio é, em primeira instância, da alçada de cada Estado-Membro individualmente. Assim sendo, o funcionamento
eficiente do princı́pio depende da confiança mútua entre
Estados-Membros, agências reguladoras e organismos de avaliação de conformidade.

2.2.6. Entre os instrumentos destinados a acompanhar e
salvaguardar o funcionamento do princı́pio de reconhecimento
mútuo encontram-se os processos por infracção a que a
Comissão pode recorrer contra um Estado-Membro
(artigo 226.o) e os sistemas de notificação. Há dois sistemas
de notificação, consignados na Directiva 98/34/CE (antiga
83/189) e na Decisão (CE) n.o 3052/95. A primeira diz
respeito à notificação de nova legislação nacional, a segunda à
notificação ex-post, quando um Estado-Membro retira um
produto do mercado ou pára com a importação ou circulação
de um produto no seu território. O sistema está, pois,
construı́do de maneira a despistar acções legislativas ou
executivas nacionais, em Estados-Membros especı́ficos, que
possam ferir o mercado interno.

2.3. Problemas na aplicação do reconhecimento mútuo

2.3.1. Como a comunicação admite, segundo os resultados
de um inquérito à indústria no âmbito do Painel de Avaliação
do Mercado Único publicado em Outubro de 1998, 80 % das
empresas inquiridas ainda encontravam obstáculos à livre
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circulação na UE que lhes tolhiam a capacidade de trabalhar
em outros Estados-Membros. No caso dos produtos, 41 % das
empresas referiam-se a normas e regulamentações técnicas
nacionais diferentes e 34 % a procedimentos de ensaio,
certificação ou autorização pouco usuais. É de supor que
grande parte destes obstáculos surgem em domı́nios sem
directivas harmonizadas e em que o reconhecimento mútuo
constitui o princı́pio orientador para garantir o acesso ao
mercado.

2.3.2. O CES constata igualmente, da comunicação bem
como de outros estudos, que os maiores problemas relacionados com o reconhecimento mútuo se verificam em sectores
em que a segurança e a saúde são grandes preocupações e em
que há diferenças entre os objectivos regulamentares dos
Estados-Membros. Os obstáculos à aplicação do princı́pio
registam-se, muitas vezes, ao nı́vel da avaliação de conformidade.

2.4.
Podem assinalar-se os seguintes pontos em matéria de
problemas/falhas que afectam o reconhecimento mútuo dos
produtos (1):
—

falta de confiança recı́proca dos Estados-Membros nas
respectivas avaliações de conformidade — ou seja, aceitarem-se apenas os organismos nacionais de ensaio e
certificação;

—

ausência de cooperação regulamentar entre serviços estatais dos Estados-Membros na aplicação do princı́pio;

—

dificuldade de aplicação do princı́pio quando existem
preocupações nacionais diferentes na área da saúde e da
segurança ou objectivos regulamentares diferentes — por
exemplo, no respeitante aos alimentos ou aos complementos dietéticos;

—

dificuldade de aplicação do princı́pio no domı́nio do
ambiente quando as preocupações ambientais ou os
objectivos regulamentares diferem;

—

falta de conhecimento do princı́pio ao nı́vel regulamentar
e ao nı́vel em que deve ser aplicado;

—

dificuldade dos serviços estatais em fazerem as avaliações
de proporcionalidade necessárias e em tomar em consideração regras vigentes noutros Estados-Membros — o que
exige um bom conhecimento da regulamentação dos
outros Estados-Membros;

—

dificuldade em aplicar o princı́pio e em avaliar correctamente os riscos em sectores complexos que exijam análise
técnica profunda;

(1) «Position Paper» da UNICE «Mutual Recognition», de Junho de
1999.
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—

as ambições dos Estados-Membros que se adiantam para
dar o exemplo em áreas que afectam o consumidor e
o ambiente revertem em requisitos diferentes, que se
sobrepõem ao princı́pio de reconhecimento mútuo;

artigos de reconhecimento mútuo na legislação nacional;
maior cooperação administrativa.

—

duplicações e ineficiências nos processos de notificação/informação — alguns não são usados ou não
capturam as barreiras ao comércio que deviam servir para
detectar;

—

entre as ineficiências na aplicação do princı́pio contam-se demoras administrativas e custos ou burocracias
impostos aos operadores; e

3.2.
Com referência aos problemas da aplicação do reconhecimento mútuo de produtos, a Comissão deverá, no futuro,
fazer maior distinção entre problemas com implicações aos
diferentes nı́veis de reconhecimento — regras técnicas, avaliação de conformidade, procedimentos e resultados —, como
definido acima. Isto reveste-se de importância, pois os problemas e as soluções são diferentes para os diferentes nı́veis.

—

quando, por diferentes razões, directivas harmonizadas
não resultam, por exemplo no sector do equipamento de
construção, o princı́pio de reconhecimento mútuo devia
poder servir de base ao acesso dos produtos ao mercado.
Actualmente, não é assim.

2.5.
No sector de serviços, os estudos referidos na comunicação da Comissão revelam poucas melhorias no respeitante à
eliminação de obstáculos ao comércio entre Estados-Membros.
As dificuldades que se verificam na aplicação do princı́pio de
reconhecimento mútuo relacionam-se, muitas vezes, com
diferenças nas regras de protecção do consumidor dos Estados-Membros.

3.

3.4.
Sendo hoje, na UE, o grosso da avaliação de conformidade efectuado por entidades privadas, é difı́cil à Comissão
fazer seja o que for para resolver os problemas de não
funcionamento do princı́pio neste domı́nio. Contudo, em
muitos casos, legislação harmonizada dá uma base mais sólida
para o funcionamento do reconhecimento mútuo na área da
conformidade.

Observações sobre a comunicação da Comissão

3.1.
O CES apoia vigorosamente a abordagem e as medidas
propostas pela Comissão na comunicação sobre reconhecimento mútuo. No âmbito daquela abordagem, apraz ao CES
registar as seguintes propostas importantes:
1)

Melhorar a monitorização da aplicação do princı́pio, a
fim de torná-lo mais credı́vel — por exemplo, através de
um relatório bienal; vincar as obrigações dos Estados-Membros e acelerar os processos por infracção; usar
melhor os procedimentos de notificação.

2)

Medidas destinadas aos cidadãos e operadores económicos — por exemplo, melhorar a informação, a análise
económica e a formação (mesas-redondas sectoriais),
activar mecanismos que facilitem a aplicação do princı́pio.

3)

3.3.
A eliminação dos obstáculos que as empresas actualmente encontram na avaliação de conformidade dos produtos
poderá mostrar-se resistente ao reconhecimento mútuo. Estes
obstáculos, que a Comissão tende a classificar de requisitos «de
mercado»«área cinzenta», prendem-se em muito com as normas
e regulamentações nacionais. Se é certo que a harmonização
poderia agir como catalisador para alterar a cultura regulamentar nacional e, assim, eliminar alguns dos obstáculos desta
«área cinzenta», já o reconhecimento mútuo pode até reforçá-los.

Acções a desenvolver pelos Estados-Membros — incluir

3.5.
Quanto a o reconhecimento mútuo parecer pouco
eficiente em domı́nios em que há grandes preocupações de
segurança e saúde, poder-se-á concluir que, muito provavelmente, o reconhecimento mútuo só poderá funcionar de modo
adequado, havendo uma aceitação/reconhecimento gerais,
entre os Estados-Membros, da equivalência funcional de objectivos e da abordagem regulamentar. Existindo grandes diferenças de objectivos e de abordagem regulamentar, será preciso
estabelecer mecanismos de harmonização fortes, que superem
este desnivelamento e deixem funcionar o reconhecimento
mútuo. A resolução deste problema carece de reforço mais
sistemático das trocas de informação e da cooperação administrativa.

3.6.
Na comunicação, a Comissão aduz argumentos a favor
do reconhecimento mútuo, dando a impressão de favorecer
este instrumento em detrimento da harmonização. Em alguns
casos, o CES considera que se exagera na defesa das vantagens
do reconhecimento mútuo.
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3.6.1. Um dos principais argumentos subjacentes à preferência da Comissão pelo reconhecimento mútuo em detrimento da harmonização é o respeito da subsidiariedade.
Reconhecendo embora o CES a importância da subsidiariedade, este princı́pio poderá ser menos relevante nos aspectos
que têm que ver com a harmonização dos requisitos dos
produtos, em que uma directiva harmonizada que estabeleça
uma só norma e um só conjunto de requisitos é melhor, não
só para as empresas, inclusive para as PME, mas também para
os consumidores.

3.6.2. O CES frisaria igualmente que harmonizar legislação
poderá, muitas vezes, estar em consonância com o objectivo
da UE de manter ao mı́nimo a legislação comunitária e
nacional, ao tornar a legislação comunitária mais eficaz.
Neste contexto, harmonizar significa reduzir a quantidade de
legislação, ao substituir regras nacionais diferentes e variadas
por regras harmonizadas. Isto reveste-se de particular importância em vista do processo de alargamento, em que «um
conjunto de regras é melhor do que quinze ou mais». Em casos
de produtos para os quais há harmonização, a UE tem, na
verdade, conseguido avançar, havendo celebrado acordos de
pré-adesão com incidência na avaliação de conformidade e na
aceitação de produtos industriais (os chamados acordos PECA
— protocolo ao acordo europeu entre a Comunidade Europeia
e paı́ses candidatos em matéria de avaliação de conformidade
e aceitação de produtos industriais) com alguns paı́ses candidatos. Estes acordos alinham a legislação dos paı́ses candidatos
com a legislação da União Europeia, tornando extensivos
àqueles paı́ses, sector a sector, os benefı́cios do mercado único.

3.6.3. Conforme a Comissão assinala na comunicação, em
funcionando eficientemente, o reconhecimento mútuo pode
fomentar a diversidade dos produtos. Em contrapartida, se o
princı́pio não funcionar bem, pode ter o efeito oposto — ou
seja, a falta de harmonização é passı́vel de impacto negativo
sobre a diversidade, ao proteger mercados locais e excluir
produtos de outros Estados-Membros. Requisitos harmonizados, na forma de uma directiva e/ou uma norma, não são,
na generalidade, prescritivos, visando, sim, a eficácia e a
funcionalidade, pelo que não devem ter qualquer impacto na
diversidade dos produtos.

3.6.4. Em muitos casos, a harmonização é uma condição
prévia para a eliminação multilateral de barreiras técnicas ao
comércio e para o alinhamento regulamentar. A comunicação
faz referência ao Acordo da OMC sobre Barreiras Técnicas ao
Comércio. O CES gostaria de assinalar que esta referência
tem principalmente relevância no domı́nio da avaliação de
conformidade. E, mesmo aı́, se examinarmos os acordos sobre
reconhecimento mútuo celebrados entre a UE e os EUA, foi
condição prévia para esses acordos que a UE já tivesse
legislação harmonizada.

4.
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Recomendações

4.1.
O CES é de opinião que um princı́pio de reconhecimento mútuo operante deveria ser uma das principais prioridades da Comissão e do Parlamento Europeu, particularmente
vista a aparente preferência da Comissão pelo reconhecimento
mútuo como instrumento para completar o Mercado Único.
O CES apoia vigorosamente as propostas apresentadas na
comunicação da Comissão e, especialmente, no primeiro
relatório bienal.

4.2.
A Comissão declara que encontrar um equilı́brio entre
harmonizar legislação entre os Estados-Membros e aplicar o
princı́pio de reconhecimento mútuo é uma tarefa delicada mas
fundamental. O CES permite-se salientar que o custo da não
harmonização e da aposta no reconhecimento mútuo pode ser
muito mais elevado do que o que a Comissão dá a entender na
comunicação. Um mercado europeu harmonizado é, em
muitos casos, a única forma de eliminar os obstáculos que
persistem. A Comissão deveria, ainda, no futuro, tentar
encontrar um equilı́brio melhor na opção entre harmonização
e reconhecimento mútuo.

4.3.
Em muitos casos, um mercado europeu harmonizado
constitui uma condição prévia para o desmantelamento multilateral de barreiras técnicas ao comércio e para o alinhamento
global dos requisitos dos produtos. O desenvolvimento do
Mercado Único afecta grandemente a competitividade global
da indústria europeia, cujos produtos são cada vez mais
complexos, com prazos de desenvolvimento e comercialização
cada vez mais curtos. Tanto para a indústria como para os
consumidores, é importante que, ao escolher, entre harmonização e reconhecimento mútuo, o instrumento a usar, a
Comissão leve em conta este aspecto global.

4.4.
Em vista dos obstáculos à livre circulação que persistem
no domı́nio da avaliação de conformidade, o CES alvitra que a
Comissão deva dar mais ênfase ao reconhecimento mútuo ao
nı́vel da avaliação de conformidade e ao papel desempenhado
por ensaiadores, organismos de certificação e normalização. O
CES propõe, especificamente, que a Comissão estude o seguinte: 1) como criar uma infra-estrutura europeia mais forte,
vinculando os organismos de avaliação de conformidade ao
princı́pio de reconhecimento mútuo; 2) alargar o procedimento actual de notificação, obrigando os organismos de
avaliação de conformidade a notificar, quando for requerida
duplicação de ensaios; 3) examinar de perto o papel da
marcação dos produtos nesta matéria.

4.5.
O CES gostaria que a Comissão desse mais relevo ao
reforço da rede de centros de coordenação do mercado único
dos vários Estados-Membros e ao respectivo papel no fomento
do reconhecimento mútuo.

C 116/18

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

4.6.
Uma vez que a cooperação administrativa é fulcral
para a aplicação do reconhecimento mútuo, o CES apela para
que a Comissão produza um relatório com o ponto da situação
em matéria de cooperação administrativa, dando sequência à
resolução do Conselho de 1994, que reforçava as trocas de
informação e a cooperação administrativa entre os Estados-Membros.

4.7.
Segundo a estratégia da Comissão para o mercado
interno e as acções orientadas para eliminar os últimos
obstáculos (1), os Estados-Membros e a Comissão deverão ter
as medidas definidas na comunicação da Comissão e na
resolução do Conselho aplicadas até Junho de 2001. O CES
manifesta o seu interesse em acompanhar a aplicação das
seguintes medidas:
—

afinação do sistema de notificação;

—

promoção do reconhecimento de certificados e ensaios; e

—

reforço dos intercâmbios de informação e da cooperação
administrativa.

4.8.
O CES desejaria igualmente dar o seu apoio à cooperação do seu Observatório do Mercado Único com a Comissão
nesta matéria e à intervenção daquele para melhorar a eficiência
das medidas de promoção do reconhecimento mútuo que se
adoptarem.

4.9.
É entendimento geral do CES ser necessário dar um
andamento mais estruturado e transparente às queixas das
empresas sobre falhas de funcionamento do reconhecimento
mútuo. O CES apoia as propostas apresentadas na comunicação nesta matéria.

5.

20.4.2001

5.1.2. Os problemas que aqui se levantam afectam particularmente os indivı́duos, porque têm origem na avaliação caso
a caso da equivalência de qualificações.
5.1.3. É importante melhorar e aumentar a sensibilidade
das autoridades relevantes dos Estados-Membros para com o
princı́pio de reconhecimento mútuo, como salientado na
comunicação da Comissão.
5.1.4. O CES aprova as orientações propostas pela Comissão no referente ao reconhecimento de diplomas:
5.1.4.1. Mesas-redondas sectoriais, ao nı́vel europeu, com
representantes das autoridades responsáveis pela supervisão e
representantes das profissões consideradas; seminários nacionais sobre matérias especı́ficas.
5.1.4.2. Realização de projectos especı́ficos apresentados à
Comissão pelos Estados-Membros, para ajudar a concretizar
uma polı́tica de informação.
5.1.4.3. Gestão de queixas individuais em sectores problemáticos e acompanhamento sistemático das soluções propostas pelos Estados-Membros. Se são os Estados-Membros os
responsáveis pela aplicação deste princı́pio, terá de haver
parceria e boa cooperação entre eles para conferir mais
relevância ao processo.
5.1.4.4. O CES considera particularmente importante que
se estabeleça uma rede de contactos telemática e que se recorra
mais aos «pontos de contacto» — ou, mais especificamente,
aos coordenadores — instituı́dos para as profissões regulamentarmente enquadradas, em todos os sectores do mercado
interno.
5.2.
O CES aprova, em particular, as medidas propostas
para garantir a monitorização credı́vel da aplicação do princı́pio de reconhecimento mútuo:

Observações e recomendações no referente ao reconhecimento mútuo de diplomas

5.1.
A comunicação da Comissão faz constar de modo
claro os problemas que afectam várias profissões, em particular
aquelas para as quais não existe directiva especı́fica relativa à
introdução do princı́pio de reconhecimento mútuo e à aplicação do princı́pio de livre circulação dos diplomados.
5.1.1. Assim, torna-se necessário melhorar a aplicação do
princı́pio de reconhecimento mútuo, que, para as profissões
em questão, constitui um instrumento prático e poderoso de
integração económica.

(1) COM(2000) 257 final.

—

relatórios de avaliação já transmitidos ao Conselho e ao
Parlamento Europeu, nomeadamente os relatórios 89/48
e 92/51 sobre o regime geral, e consciencialização dos
Estados-Membros confrontados com problemas semelhantes;

—

cumprimento das obrigações decorrentes da aplicação
adequada da legislação comunitária e, sempre que for
o caso, aplicação (em alguns casos, automática) dos
procedimentos por infracção previstos ao abrigo do
Tratado;

—

procedimento de notificação, em particular em áreas não
harmonizadas, com o objectivo da incorporação do
princı́pio de reconhecimento mútuo na legislação nacional; e

—

melhoramento da informação e da análise económica.
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5.3.
As agremiações e associações profissionais, quer ao
nı́vel nacional quer ao nı́vel comunitário, têm, por vezes,
tentado propor vias para colmatar a lacuna entre a generalidade
da Directiva 89/48/CEE e a especificidade de cada profissão,
ao verem as claras vantagens obtidas com a aplicação das
directivas sectoriais.

5.3.1. A via legislativa, que engloba a revisão em curso da
Directiva 89/48/CEE, actualmente em segunda leitura no
Parlamento Europeu, propõe uma nova directiva que compile
as directivas sectoriais actuais, abrangendo também aquelas
profissões actualmente regulamentadas pela 89/48/CEE que
exigem nı́vel de educação superior — cinco anos ou mais. O
objectivo é armar a Comunidade para poder enfrentar em
comum a inovação tecnológica e as exigências postas pela
complexidade do mercado, dando ao consumidor uma garantia
de qualidade dos serviços.

5.3.2. Como a via legislativa exige tempo e recursos, tem-se seguido uma segunda via, dirigida ao estabelecimento de
um quadro de referência europeu sem força de lei, possivelmente com força de recomendação.

5.3.2.1. As profissões não reguladas podem aderir a um
conjunto de regras comuns em matéria de educação, normas
profissionais e códigos éticos, emprestando, assim, à sua
habilitação uma distinção, voluntária, mas reconhecı́vel.

5.3.2.2. Exemplo actual deste processo é o tı́tulo de euroengenheiro, atribuı́do a engenheiros europeus que satisfaçam
certos critérios educacionais e profissionais estabelecidos em
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comum, ao nı́vel da Europa, pela comunidade dos engenheiros
europeus.
5.3.3. Há outras profissões dispostas a seguir este exemplo,
contanto que:
—

tenham alguma forma de organização profissional europeia;

—

tenham normas definidas em matéria de habilitações
literárias e se rejam, eventualmente, por regras de reconhecimento mútuo;

—

estejam dispostos a afirmar o seu profissionalismo no
mercado a benefı́cio da protecção dos consumidores.

5.3.3.1. Estão em causa profissões como os agrónomos,
geólogos, agrimensores e fiscais de obras, técnicos agro-industriais e técnicos de laboratório. É interessante reparar
que todas estas profissões têm algo que ver com saúde e
segurança, em consonância com o disposto no artigo 152.o do
Tratado.
5.3.3.2. Esta lista tem, obviamente, de considerar-se provisória, exigindo actualização progressiva, dado o carácter
aleatório dos dados coligidos pelo grupo de coordenadores
instituı́do ao abrigo das Directivas 89/48/CEE e 92/51/CEE.
5.3.3.3. Esta segunda via não se aplica, entenda-se, senão
às profissões não reguladas, ou seja, às que não se hajam
constituı́do em ordem ou sociedade.
5.4.
Não obstante, dada a urgência da situação e a importância do reconhecimento dos diplomas, especialmente no caso
das profissões não regulamentadas, o CES apoia o estabelecimento de um sistema europeu de atribuição de um estatuto de
profissional reconhecido, registado num cadastro europeu, a
todos os profissionais por ele abrangidos, em toda a União
Europeia.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre:
—

a «Comunicação da Comissão — Os desafios da polı́tica empresarial numa economia assente
no conhecimento», e

—

a «Proposta de decisão do Conselho relativa a um Programa Plurianual para a Empresa e o
Espı́rito Empresarial 2001-2005»
(2001/C 116/04)

Em 31 de Maio de 2000, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 262.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a comunicação e a
proposta supramencionadas.
A Secção do Mercado Único, Produção e Consumo, incumbida da preparação dos correspondentes
trabalhos, emitiu parecer em 8 de Novembro de 2000 (relator: H. Malosse; co-relator: M. Sepi).
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou, por unanimidade, o presente parecer.
1.

Contexto geral das presentes propostas

1.1.
A Comissão Europeia envia ao Conselho, ao Parlamento, ao Comité das Regiões e ao Comité Económico e Social
uma comunicação global que acompanha um novo programa
plurianual para a polı́tica empresarial (o qual sucede aos
precedentes programas plurianuais para as PME).

1.2.
O presente documento é contemporâneo a diversos
acontecimentos importantes.

1.2.1. O Conselho Europeu Extraordinário de Lisboa, de 23
e 24 de Março de 2000, fixou como objectivo a União «tornar-se no espaço económico mais dinâmico e competitivo do
mundo baseado no conhecimento». Nas conclusões da cimeira,
são de notar, com efeito, numerosas referências ao papel das
empresas, nomeadamente das pequenas empresas, para se
atingir este objectivo.

1.2.2. A Carta Europeia das Pequenas Empresas, aprovada
na Cimeira Europeia da Feira, em Junho de 2000, constitui um
compromisso importante dos chefes de Estado e de governo
em prol de uma polı́tica empresarial numa economia assente
no conhecimento. Prevê, em particular, tal como desejado pelo
Comité no seu parecer de iniciativa (1), «indicadores eficazes
para avaliar a evolução ao longo do tempo...».

1.3.
Convém, portanto, avaliar correctamente se a iniciativa
da Comissão é coerente com as conclusões da Cimeira de
Lisboa e com a Carta Europeia das Pequenas Empresas. Esta
necessidade de coerência deve-se aplicar tanto à escolha das
prioridades de acção como ao método. Com efeito, o Conselho
Europeu de Lisboa preconizou a aplicação de um novo método
de acção que privilegia a coordenação das polı́ticas públicas
nacionais, em vez da elaboração de iniciativas europeias que
se justapõem às acções nacionais.

1.4.
A polı́tica empresarial não pode continuar a ser
concebida como uma mera alavanca económica. O espı́rito
empresarial, bem como o papel social e integrador da empresa,
são reconhecidos como valores fundamentais da sociedade.
Dada a actual reorientação do papel do poder público e dada
a promoção dos direitos e das liberdades do indivı́duo, face à
emergência da noção de sociedade civil, a empresa aparece,
portanto, quer como agente da economia, quer como parte
integrante da sociedade, enquanto forma de organização da
sociedade civil. É nesta perspectiva, tanto cultural e social
como económica, que se inscreve a reflexão do Comité.

2.

2.1.
O conjunto de documentos apresentados baseia-se em
prioridades bem conhecidas e identificadas desde há muito:

—
(1) JO C 204 de 18.7.2000, p. 57.

Análise das escolhas estratégicas

promover o espı́rito empresarial como competência
valiosa a promover ao longo da vida, orientada para o
consumidor, e o reforço da cultura de serviços;
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—

estimular um ambiente favorável que tome em consideração as exigências do desenvolvimento sustentável e no
qual a investigação, a inovação e o espı́rito empresarial se
possam desenvolver;

—

melhorar o enquadramento financeiro das PME;

—

melhorar a competitividade das PME numa economia
baseada no conhecimento;

—

garantir a oferta e a coordenação de redes e serviços de
apoio às empresas.

2.2.
Por forma a consolidar o enquadramento destas prioridades de acção e a afirmar, a tı́tulo complementar, a preocupação de operar o mais próximo possı́vel das empresas,
conviria:
—

fazer uma referência explı́cita à Carta Europeia das
Pequenas Empresas aprovada na Cimeira Europeia da
Feira. Com efeito, nesta carta, os chefes de Estado e de
governo citam o programa plurianual como um dos
instrumentos para a realização dos objectivos fixados.
Para este efeito e com base na declaração dos chefes de
Estado e de governo, o Comité recomenda um método
semelhante ao processo de Cardiff e ao processo do
Luxemburgo em termos de emprego, que consiste em
fixar objectivos quantificáveis, assegurar a sua realização
através de acções conjuntas da União Europeia e dos
Estados-Membros e solicitar à Comissão que avalie anualmente os progressos realizados, por ocasião da cimeira
europeia que se realiza na Primavera;

—

consagrar, ao mesmo tempo, a necessidade permanente
de melhorar o acompanhamento destas prioridades
através da concepção de modelos de aconselhamento às
empresas, ao longo de todo o seu desenvolvimento, e do
apoio ao seu potencial de inovação;

—

por fim, definir correctamente para cada prioridade qual
o papel da União Europeia e, em particular, da Comissão,
quais as responsabilidades confiadas aos Estados-Membros, bem como o que incumbirá directamente às empresas e às organizações intermédias de apoio e consultoria,
que convém fortalecer.

2.3.
A comunicação, em particular na sua ficha financeira,
privilegia as empresas das novas tecnologias da informação (as
empresas em fase de arranque). Sem negar a importância deste
sector com forte potencial de crescimento, convém ter em
consideração a caracterı́stica de alto risco nos planos capitalı́stico e social deste sector de actividade e, paralelamente, o
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risco estratégico de uma polarização excessiva num sector
especı́fico. Por outro lado, o Comité está convicto de que, não
só nos sectores de ponta, como o das tecnologias da informação, mas também nos sectores tradicionais se encontram
fortes potencialidades de emprego qualificado e durável, se
estes sectores forem capazes de tirar proveito da economia
assente no conhecimento, utilizar as novas tecnologias da
informação e inovar.

3.

Análise das prioridades

Uma apresentação mais concreta das prioridades para os
empresários seria certamente mais elucidativa. Para tal, poder-se-ia dar maior relevo aos objectivos operacionais seguintes:

3.1.
Realizar efectivamente uma simplificação administrativa, orientada directamente a partir das exigências das empresas e não apenas das administrações. Poder-se-ia, deste modo,
promover o objectivo de «formalidades zero» para os criadores
de empresas, graças à promoção das boas práticas. Dever-se-ia
ter directamente em conta os trabalhos do Observatório
do Mercado Único do CES, os quais salientam numerosos
obstáculos que persistem no funcionamento concreto do
mercado interno, em particular para as PME. Tratar-se-ia aqui
de um objectivo concreto, à medida dos meios da Comissão
Europeia, com a participação dos Estados-Membros. O objectivo seria tornar efectiva a existência do mercado único e
das suas potencialidades para as pequenas empresas, em
conformidade com os objectivos fixados pela carta europeia.
A Comissão Europeia deveria dar o exemplo neste domı́nio,
nomeadamente em matéria de acesso aos seus programas de
investigação e desenvolvimento, cujos procedimentos de
acesso são considerados como verdadeiros «quebra-cabeças»
pelos dirigentes de empresa.

3.1.1. O exercı́cio da simplificação não deve escamotear a
importância da legislação para a sociedade e os cidadãos, em
especial nos domı́nios social e ambiental.

3.2.
Renovar a polı́tica europeia da concorrência, de modo
a assegurar uma verdadeira igualdade de tratamento a todas as
empresas, independentemente da sua dimensão: relações entre
subcontratantes e comitentes, combate aos prazos de pagamento excessivos, controlo mais eficaz das concentrações e
melhor avaliação do seu impacto sobre a concorrência,
supervisão dos riscos de desenvolvimento de situações de
oligopólios ou de monopólios, nomeadamente em sectores
como o turismo ou o comércio, etc. É importante, neste
contexto, garantir a diversidade dos tipos de organização de
empresas e a perenidade da empresa individual, enquanto
unidade incomparável para promover o sucesso de mulheres e
homens.
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3.3.
Promover uma melhor igualdade de oportunidades
para todas as empresas europeias, apoiando um ambiente mais
favorável em todo o território da União, nomeadamente em
termos de fiscalidade, de modo a encorajar a tomada de riscos,
o investimento e a criação de emprego. Assim, as leis em
matéria de falências, por exemplo, deverão ser reformuladas
de modo a que um primeiro insucesso não seja inibidor e
possa ser facilmente ultrapassado, tal como já acontece noutros
paı́ses. A União Europeia deve ser o garante de uma verdadeira
convergência das disposições fiscais e jurı́dicas no seu território, que permitam medidas mais favoráveis ao investimento e
à criação de emprego, a fim de evitar distorções demasiado
grandes entre paı́ses.

3.4.
Conjugar esforços em prol da criação e da transmissão
de empresas é um instrumento primordial para aumentar a
qualidade do emprego e o número de pessoas activas na
Europa. Este objectivo consta das prioridades fundamentais da
Carta Europeia das Pequenas Empresas. Na verdade, estes
esforços concernem, em igual medida, o poder público a todos
os nı́veis, as organizações profissionais e económicas, os
bancos e outros detentores de capital, as associações, o sector
cooperativo, etc. Neste contexto, o papel da União Europeia
poderia ser determinante: recensear e melhorar as melhores
práticas públicas que incentivam a criação e a transmissão de
empresas (formalidades zero, fiscalidade adaptada, leis em
matéria de falências favoráveis a uma segunda oportunidade,
transferência de empresas, etc.) e, inversamente, tal como
preconiza a carta europeia, denunciar as «más práticas» (registo
oneroso, prazos longos), organizar, numa rede europeia, as
iniciativas das associações de empresas para acompanhar
os detentores de projectos, favorecer os «business angels»
(investidores privados), apoiar o desenvolvimento do espı́rito
empresarial junto dos jovens, apoiando-se nas próprias empresas, nos intermediários, nos movimentos de jovens e no
sistema educativo, promover a criação de empresas pelas
mulheres, pelos jovens e por categorias marginalizadas. Um
dos objectivos desta iniciativa seria tornar estes serviços
acessı́veis a qualquer indivı́duo detentor de um projecto na
Europa, com uma abertura imediata ao mercado europeu.

3.5.
Promover, em paralelo com o «espaço europeu da
investigação», um espaço europeu da inovação destinado, em
particular, a valorizar o potencial de inovação adormecido nas
pequenas e médias empresas (nomeadamente nos sectores
tradicionais) e a assegurar a difusão dos conhecimentos junto
dessas empresas, a partir de centros de saber (universidades,
centros de investigação ou outras empresas, sobretudo as
maiores).

3.5.1. No parecer sobre a comunicação da Comissão «Rumo
a um espaço europeu da investigação» (1), o Comité apresentava

(1) JO C 204 de 18.7.2000, p. 70.
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já recomendações claras na matéria, não se limitando a referir
a importância decisiva da investigação fundamental para as
futuras inovações tecnológicas, mas realçando também o
interesse da transferência de conhecimentos entre esses centros
de saber e as empresas.

3.5.2. Para este efeito, conviria promover, essencialmente,
um ambiente de colaboração entre universitários, investigadores e mundo empresarial. Este ambiente de confiança depende,
em grande medida, de condições estruturais favoráveis: rede de
intermediários, grupos incubadores junto de universidades
com a participação de profissionais, participação mais estreita
dos empresários, aconselhamento em matéria de prioridades
de investigação, etc.

3.5.3. Importa, em particular, desenvolver a mobilidade
entre, por um lado, as empresas e, por outro, as universidades
e os centros de investigação.

3.5.4. Uma das grandes dificuldades da investigação europeia é assegurar uma certa perenidade às colaborações transnacionais entre parceiros europeus que estabeleceram contacto
por ocasião de programas europeus. O Comité recomenda a
este respeito o estudo de uma iniciativa europeia que associe
capitais públicos e privados, as regiões, os Estados e a União
Europeia para apoiar a criação de empresas ou de empresas
conjuntas resultantes de projectos europeus de investigação. O
programa JEV (instrumento de ajuda às joint-ventures entre PME
europeias) poderia constituir, muito oportunamente, o seu
vector principal.

3.6.
Promover um ensino adaptado e uma formação ao
longo da vida. Constata-se, com efeito, e sempre com maior
frequência, uma falta de mão-de-obra qualificada num número
crescente de sectores. Neste domı́nio, uma resposta concertada
ao nı́vel europeu, no âmbito de um desenvolvimento da
mobilidade, poderia responder às necessidades futuras das
empresas. Esta resposta, que diz respeito, em igual medida, aos
poderes públicos, às organizações profissionais e económicas
e às próprias empresas, poderia assumir diferentes formas:
assegurar melhor a comparabilidade dos nı́veis de conhecimento e das experiências por forma a encorajar a mobilidade,
organizar a aprendizagem à escala europeia, adaptar às exigências de inserção profissional de jovens com qualquer nı́vel de
formação os actuais programas de apoio técnico e financeiro à
mobilidade internacional, coordenar melhor os planos de
estudo, desenvolver programas de intercâmbio de boas práticas, incentivar a aprendizagem de lı́nguas. Há que continuar a
colocar uma tónica particular na formação sobre a criação de
empresas, em qualquer idade, para mulheres e categorias
minoritárias. Está provado que uma parte substancial do
crescimento americano no decorrer dos últimos anos foi
devida à vocação «empresarial» destas categorias. O programa
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plurianual deveria, portanto, ser mais explı́cito quanto aos
mecanismos que promovem o espı́rito empresarial e a criação
de empresas, nomeadamente ao nı́vel dos sistemas de educação
e dos estabelecimentos universitários. Este esforço deveria
passar pela criação de redes de cooperação, associando a
universidade ao mundo empresarial.

3.6.1. Levanta-se a questão de saber em que medida estas
acções de formação e de aprendizagem podem ser tratadas
apenas ao nı́vel da empresa e evidenciam a necessidade de
integração nas prioridades da União Europeia. Estas acções
devem ser levadas a cabo juntamente com as acções efectuadas
nos Estados-Membros em prol da reorganização da aprendizagem e da integração das exigências da mobilidade.

3.7.
Valorizar, ao nı́vel europeu, a cooperação e as redes
interempresas, enquanto instrumento privilegiado da pequena
empresa para responder aos novos desafios da internacionalização e do desenvolvimento tecnológico. Os instrumentos-piloto que existem actualmente na União (Interprise para
encontros entre empresas, JEV para o apoio aos consórcios)
conheceram um grande sucesso no decorrer dos últimos
anos e contribuem para promover a cooperação entre PME
europeias, o que constitui um factor de integração e de coesão
incontestável. A Comissão Europeia reconhece o êxito e o
mérito destas iniciativas em termos de resposta a necessidades
reais, de relação custo/eficácia e de valor acrescentado europeu.
No entanto, propõe, ao mesmo tempo, o seu abandono,
porque concernem muito poucas empresas. A utilização
insuficiente destes instrumentos pode prender-se com dificuldades burocráticas, uma comunicação insuficiente ou uma
evolução destes instrumentos. Não seria, portanto, melhor
encontrar, juntamente com as organizações profissionais e os
Estados-Membros, formas de aumentar o número dos seus
destinatários? Efectivamente, é a União que se encontra em
posição privilegiada para lançar iniciativas visando promover
a cultura de alianças estratégicas, cooperação e redes. O Comité
insiste ainda, neste contexto, na importância de uma boa
governação: se determinado programa é modificado ou interrompido, tal deve ser objecto de debate prévio com os
operadores e deve ser comunicado atempadamente. Com
efeito, a interrupção brutal, sem explicação, de determinados
procedimentos (Interprise, mas também do ECIP nos mercados
terceiros) criou um profundo mal-estar e uma perda de
confiança em relação à Comissão Europeia.

3.7.1. Este tipo de iniciativas deve ser levado a cabo tendo
sempre em mente a simplificação, sob pena de se ter de
constatar um nı́vel de desinteresse das empresas directamente
confrontadas com os aspectos processuais, independentemente
do interesse e da pertinência das acções previstas.

C 116/23

3.7.2. O Comité recomenda, assim, uma maior integração
da iniciativa «crescimento e emprego» decorrente da Cimeira
Europeia do Luxemburgo no programa plurianual, inserindo
no programa JEV as dotações orçamentais adequadas para as
três vertentes e a continuação do programa dos eventos
com uma fórmula intermédia entre o Interprise, eficaz mas
demasiado limitado, e o Europartenariat, pouco eficaz mas mais
visı́vel. O Comité recomenda que:

—

não se abandonem as organizações profissionais no
terreno e, ao invés, se simplifiquem os procedimentos
para a sua utilização;

—

se iniciem acções de «benchmarking» para valorizar as
melhores formas de cooperação entre empresas («clusters»,
consórcios, subcontratação, etc.), incluindo entre grandes
e pequenas empresas.

3.8.
Apoiar o desenvolvimento de redes de serviços às
empresas e aos futuros criadores de empresas, caracterizadas
por transparência, abertura a todos e qualidade: estes serviços
demonstraram a sua eficácia nos Estados-Membros e seria
oportuno encorajar a sua organização em rede ao nı́vel
europeu. Neste contexto, o Comité lamenta o silêncio da
Comissão Europeia sobre os programas que permitem às PME
europeias e aos seus representantes participar nos trabalhos
europeus de normalização (acção NORMAPME). Este instrumento é, todavia, essencial para integrar as pequenas empresas
no mercado único, tal como o preconiza a carta europeia. O
Comité propõe, por conseguinte, a prossecução desta acção,
devendo-se, porém, simplificar a gestão.

3.9.
Promover, ao nı́vel europeu, as boas práticas em
matéria de integração social e cultural da empresa (integração
no ambiente local, diálogo social aprofundado, igualdade
homens/mulheres, integração das minorias, financiamento das
microempresas, etc.).

3.10. Concentrar a acção comunitária, no domı́nio financeiro, na cooperação interempresas, no capital de proximidade
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ou nos «business angels» enquanto métodos inovadores. Actualmente, o que falta não são os capitais, mas sim um ambiente
de confiança entre investidores e detentores de projectos de
desenvolvimento ou de criação que conviria apoiar. Tratar-se-ia de facilitar a realização de operações inovadoras entre o
meio económico e bancário, de desenvolver métodos de
engenharia financeira e de promover sistemas de garantia
mútua, tendo por base os Fundos Estruturais. Isto deveria criar
condições para que as PME pudessem ter acesso aos capitais e
para desenvolver uma nova abordagem, bem como novos
sistemas de acompanhamento para reduzir a noção de risco
empresarial.

3.11. Neste contexto, uma acção de «capital de arranque»
(seed capital) que financie o acompanhamento é preferı́vel a
dotações de capital oriundas do orçamento comunitário, cujo
interesse é, actualmente, difı́cil de discernir. Por outro lado, de
um modo geral, determinadas propostas da Comissão Europeia
parecem demasiado orientadas para os sectores ditos «high
tech» (tecnologia de ponta), devendo, no entanto, ter-se em
conta que é a introdução da economia do conhecimento nos
sectores mais tradicionais que oferece melhores perspectivas
em matéria de emprego qualificado e duradouro.

4.

A escolha dos métodos de acção

É neste domı́nio que o Comité gostaria de ver alterações
mais substanciais ao projecto da Comissão para precisar e
complementar certos aspectos. O Comité considera que, face
ao contexto geral de uma Europa que carece de espı́rito
empresarial e perante o impulso polı́tico dado pelos chefes de
Estado e de governo nas Cimeiras de Lisboa e da Feira, o
programa plurianual deveria constituir, a partir dos objectivos
polı́ticos promulgados na carta, uma alavanca para a realização
de um espaço europeu do espı́rito empresarial e do conhecimento. Segundo o Comité, as precisões e os melhoramentos
que devem ser inseridos no programa são os seguintes:

4.1.
Uma referência explı́cita à Carta Europeia das Pequenas
Empresas juntamente com os meios para a sua aplicação. O
Comité recomenda, por conseguinte, que, a partir da declaração dos chefes de Estado e de governo da Cimeira da Feira, a
Comissão estabeleça, com base em acções de intercâmbio de
boas práticas BEST, recomendações com objectivos quantificáveis sobre um número restrito de prioridades. Deste modo,
convém transformar o exercı́cio BEST num método realmente
impulsionador, destinado, na verdade, a proscrever as piores
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práticas e a valorizar as melhores práticas mundiais. Neste
exercı́cio, cada parte deve ter um papel definido com precisão
segundo quatro etapas:

—

as empresas e as organizações económicas e sociais
participam na elaboração das análises que determinam os
objectivos a atingir;

—

a Comissão identifica as boas e as más práticas e fixa
objectivos em concertação com os Estados-Membros;

—

os Estados-Membros determinam, com as empresas e as
suas organizações económicas e sociais, os programas
destinados a executar esses objectivos;

—

por fim, a Comissão Europeia, com o apoio das organizações económicas e sociais, procede à avaliação dos
resultados obtidos.

4.2.
Definir melhor o papel da DG Empresa dentro da
Comissão Europeia, enquanto garante do espı́rito empresarial
e da sociedade do conhecimento em relação às outras polı́ticas
comunitárias. Entre as tarefas prioritárias desta DG, deve
figurar o acompanhamento de uma análise de impacto real de
todas as novas iniciativas legislativas ou operacionais da União,
a fim de avaliar verdadeiramente o seu contributo para um
espaço europeu do espı́rito empresarial e da sociedade do
conhecimento. No parecer sobre a simplificação administrativa (1), o Comité preconiza que, doravante, «a análise de
impacto (...) deverá ser feita em condições que garantam
plenamente a sua independência e qualidade, incluir um exame
sistemático das possı́veis alternativas à legislação (negociação,
auto-regulação, co-regulação) e uma avaliação rigorosa dos
seus efeitos na simplificação, devendo ser publicada». Esta
actividade só pode ser assegurada com uma intervenção plena
e completa das empresas e das organizações económicas e
sociais. Caso a Comissão Europeia não esteja em condições de
exercer eficazmente estas tarefas, o Comité recorda uma
proposta alternativa, cuja ideia foi já por si veiculada, que é
considerar a criação de um «provedor da pequena empresa», a
exemplo dos EUA, o qual exerceria as suas funções com toda
a independência.

4.3.
Determinar os espaços, os meios e as plataformas de
coordenação que permitiriam integrar as prioridades da polı́tica empresarial noutros domı́nios de acção comunitária:

(1) JO C 14 de 16.1.2001, p. 1.
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mercado interno, investigação e desenvolvimento, coesão
económica e social, ambiente, defesa dos consumidores.
No atinente à «Coordenação com outros programas», seria
judicioso especificar mais concretamente os modos de coordenação que serão privilegiados, nomeadamente em relação aos
programas de investigação e desenvolvimento, às acções
estruturais e de cooperação fronteiriça e, por fim, aos programas de formação e de mobilidade. Na verdade, não há nenhum
instrumento que permita intervir de forma exaustiva na
estratégia de uma empresa. Os instrumentos são sectoriais e
temáticos. Assim, o programa plurianual, apesar da sua
modesta dotação orçamental, poderia ser utilizado como uma
alavanca para facilitar o acesso, em particular das micro e das
pequenas empresas, a programas como o Programa-Quadro
de Investigação e Desenvolvimento, o Interprise, o Feder ou o
Leonardo.

4.4.
Um apoio mais directo aos serviços de proximidade
distribuı́dos por todo o território europeu que ofereça uma
gama completa de serviços «ao longo de todas as fases de
desenvolvimento», por forma a providenciar às pequenas e
médias empresas prestações de qualidade, a um custo acessı́vel,
e de acesso fácil. É neste espı́rito que convém reforçar a rede
de Eurogabinetes, na qualidade de embrião de uma verdadeira
rede europeia de serviços às empresas. A rede dos Eurogabinetes deverá também permitir à Comissão Europeia manter o
contacto com o terreno e conhecer as expectativas das
empresas.
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pormenorizado que seria revisto e completado todos os anos.
Este plano determinaria, em particular, as acções concretas a
empreender, os meios aplicados (nacionais e comunitários),
bem como os destinatários.

4.7.
A utilização dos indicadores constantes de um painel
de avaliação fácil de ler e de compreender pelos empresários e
fazendo o ponto da situação das acções, operacionais e
legislativas, efectuadas por cada um dos nı́veis, nomeadamente
o nacional e o europeu. Este painel será, portanto, o instrumento de acompanhamento da Carta Europeia das Pequenas
Empresas e do relatório anual, tal como desejado pelo Comité
no seu parecer de iniciativa adoptado em 24 de Maio de
2000 (1), e tal como estabelecido pelo Conselho da Feira.
Este painel de avaliação será apresentado todos os anos ao
Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social. As
observações e sugestões servirão, deste modo, à revisão do
plano de acção.

4.8.
Uma adaptação do programa à realidade socioeconómica dos paı́ses candidatos à adesão, onde a noção de espı́rito
empresarial se confronta ora com um passado fortemente
dirigido pelo Estado, ora com comportamentos que levam a
associá-la à corrupção.

4.4.1. O Comité recomenda, além disso, que sejam aplicadas medidas de apoio às estruturas de acompanhamento e de
aconselhamento às empresas.

5.

4.5.
Uma referência clara ao valor acrescentado comunitário para cada acção proposta. Afigura-se racional estruturá-las
de acordo com os objectivos polı́ticos enunciados nas Cimeiras
de Lisboa e da Feira (espı́rito empresarial, internacionalização,
sociedade do conhecimento, etc.) e prever um quadro de
trabalho com os Estados-Membros e as organizações profissionais, determinando, assim, os projectos-piloto que devem ser
efectuados ao nı́vel europeu, as acções em rede de nı́vel
europeu e, por fim, o que pode e deve ser deixado para as
iniciativas nacionais e locais. Tal grelha de leitura permitirá
examinar as escolhas operacionais da Comissão Europeia que
nem sempre nos parecem ser as mais correctas. Assim, deve-se privilegiar as acções de colocação em rede europeia,
devendo incumbir-se as acções de ordem estrutural, nomeadamente no domı́nio financeiro, às autoridades nacionais, locais
e aos operadores profissionais e privados.

5.1.
A participação directa dos interessados na definição
das prioridades, no acompanhamento dos projectos e na sua
realização é uma condição primordial para o êxito. O exemplo
do insucesso das sucessivas tentativas da União em matéria de
simplificação administrativa é prova incontestável disso. A
promoção do espı́rito empresarial ao nı́vel europeu passa
também pela participação efectiva e permanente das partes
interessadas. As organizações económicas e sociais da Europa
têm, por seu turno, responsabilidades fundamentais na execução destas acções (informação, formação, etc.) e passarão a
ter cada vez mais no âmbito do desenvolvimento da auto-regulação. É consternador observar que o projecto de decisão
do Conselho prevê um comité de gestão composto unicamente
por representantes dos Estados-Membros, ou seja pelas administrações. Por outro lado, o Comité considera que o relatório
de avaliação anunciado deveria ser realizado anualmente e
apresentado ao Comité Económico e Social para consulta.

4.6.
Completar a comunicação, que se distingue pelo seu
carácter vago e impreciso, com um plano de acção

Consulta e participação dos intervenientes económicos e sociais

(1) JO C 204 de 18.7.2000, p. 57.

C 116/26

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

5.2.
A consulta dos intervenientes económicos e sociais
pode ser efectuada, em primeiro lugar, junto do Comité
Económico e Social. Seria igualmente útil que a Comissão
reunisse, de modo estruturado e regular, as principais organizações económicas e sociais europeias interessadas, tendo em
conta o actual peso económico e social dos seus membros,
num «grupo de polı́tica empresarial», cuja composição poderia
variar de acordo com os temas tratados. É essencial que a
composição do grupo seja o reflexo do mundo empresarial,
com todas as suas componentes, incluindo a sindical, e tenha
participação de outros sectores, como o mundo cientı́fico e o
da educação.

6.
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6.4.
O Comité solicita ao Conselho que adopte este programa, fazendo uma referência explı́cita à Carta da Feira.
Gostaria que a Comissão Europeia, a exemplo dos processos
do Luxemburgo e de Cardiff, mencionados pelos chefes de
Estado e de governo na Cimeira da Feira, elaborasse objectivos
concretos quantificáveis e procedesse à avaliação dos resultados obtidos pela acção conjunta dos programas da União
Europeia (nomeadamente o programa plurianual), dos Estados-Membros e dos operadores interessados.

6.5.
O Comité pretende ser associado ao acompanhamento
regular do programa, elemento essencial de realização da Carta
Europeia. Para este efeito, dever-lhe-ia ser transmitido todos os
anos, tal como ao Parlamento Europeu e ao Conselho, um
quadro de indicadores.

Recomendações
6.6.
O Comité propõe a focalização do programa em cinco
objectivos prioritários:

6.1.

Considerando, em particular:

—

um ambiente fiscal e jurı́dico mais favorável à tomada de
riscos e à criação de emprego, por exemplo, em matéria
de direito das falências;

—

uma verdadeira simplificação da regulamentação, sem
escamotear a sua importância, com particular incidência
nas formalidades para a criação de empresas;

—

as conclusões do Conselho Europeu de Lisboa;

—

o parecer de iniciativa do Comité Económico e Social
sobre a Carta Europeia das Pequenas Empresas;

—

as conclusões do Conselho Europeu da Feira e a Carta
Europeia das Pequenas Empresas, adoptada pelos chefes
de Estado e de governo;

—

atribuição de prioridade fundamental à educação, à
transferência de conhecimentos e à formação ao longo
da vida, quer para os gestores das empresas quer para os
trabalhadores;

—

os resultados de uma audição de lı́deres de empresa e de
organizações profissionais, realizada em Metz, em 5 de
Outubro de 2000, na Câmara do Comércio e da Indústria
da Moselle.

—

um espaço europeu da inovação, com mecanismos de
promoção da cooperação interempresas e da mobilidade
dos investigadores para as empresas;

—

o reforço das redes de intermediários de proximidade,
para dispensar às empresas apoio e aconselhamento de
qualidade ao longo do seu desenvolvimento.

6.2.
O Comité Económico e Social solicita um reforço das
polı́ticas europeias em prol do espı́rito empresarial. Aprova o
projecto da Comissão, desde que este comporte compromissos
mais precisos e um programa de acção pormenorizado que
seja revisto anualmente. De um modo geral, o Comité
considera que o projecto da Comissão Europeia deve ser
largamente completado e revisto num determinado número
de pontos.

6.3.
Não foi prevista qualquer medida concreta para a
consulta das organizações económicas e sociais. O Comité
insiste em que a polı́tica empresarial da União Europeia seja
objecto de uma concertação permanente e intensa com os
intervenientes económicos e sociais através das organizações
que os representam e isto tanto ao nı́vel da preparação como
ao nı́vel da realização, do acompanhamento e da avaliação das
acções.

6.7.
As acções de intercâmbio de boas práticas devem
ser estruturadas de maneira a traduzirem-se em resultados
concretos e garantindo um valor acrescentado comunitário.
Devem apoiar-se nos conhecimentos especı́ficos e na experiência das organizações económicas e sociais representativas e de
outros sectores relevantes, como o mundo cientı́fico e o da
educação.

6.8.
O Comité gostaria que a DG Empresa fosse a advogada
do mundo empresarial junto das diferentes polı́ticas comunitárias. O Comité sublinha, neste contexto, a importância que a
realização sistemática de uma ficha de impacto para todas as
novas iniciativas europeias poderia ter, desde que esta análise
fosse realizada de forma independente, com uma preocupação
de simplificação, e fosse publicada.
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6.9.
O Comité insiste na integração de todas as empresas,
independentemente do sector de actividade, em acções visando
a economia do conhecimento. A Comissão Europeia deverá,
portanto, rever alguns aspectos da sua comunicação, por
forma a orientar melhor as suas acções, em particular para as
pequenas e médias empresas que têm capacidades de inovação
e de desenvolvimento por explorar.

6.10. O programa plurianual deverá, assim, em vez de se
dispersar por acções sem amplitude significativa, ser utilizado
como alavanca para facilitar o acesso aos programas em
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matéria de formação, internacionalização, investigação e inovação.
6.11. O Comité preconiza a integração da iniciativa «crescimento e emprego» no programa, por forma a garantir a
continuidade das acções com grande valor acrescentado europeu, tais como o JEV. A este propósito, o Comité lamenta que
a Comissão tenha interrompido abruptamente, e sem pré-aviso, alguns programas. O Comité apoia igualmente a
posição do Parlamento Europeu a favor de um aumento da
dotação orçamental, na condição de que esta seja destinada a
acções bem orientadas que respondam às necessidades dos
operadores.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera pela vigésima vez a Directiva 76/769/CEE do Conselho relativa à limitação
da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas
(parafinas cloradas de cadeia curta)»
(2001/C 116/05)
Em 20 de Julho de 2000, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 95.o do Tratado que institui
a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
A Secção do Mercado Único, Produção e Consumo, incumbida da preparação dos correspondentes
trabalhos, adoptou parecer em 8 de Novembro de 2000, sendo relator B. Green.
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 102 votos a favor e 1 voto contra o presente parecer.

1.

Introdução

1.1.
A presente proposta da Comissão sobre a colocação no
mercado e a utilização de parafinas cloradas de cadeia curta
(PCCC) tem como objecto a protecção dos ecossistemas aquáticos. É seu objectivo garantir a protecção do ambiente através da
proibição do uso, altamente poluente, de parafinas cloradas de
cadeia curta nos fluidos para trabalho de metais e nos produtos de
acabamento de curtumes, conforme definido pelo Regulamento
(CEE) n.o 793/93 relativo à avaliação e controlo dos riscos
ambientais associados às substâncias existentes(1).
(1) JO L 84 de 5.4.1993, p. 1.

1.2.
A proposta salienta ainda a importância da harmonização do mercado interno. Dado que alguns Estados-Membros
adoptaram já restrições à colocação no mercado e ao uso de
parafinas cloradas de cadeia curta, torna-se necessária uma
acção coordenada para desenvolver legislação comunitária que
garanta a harmonização e seja aplicável também nos paı́ses
candidatos. A Comissão propõe a introdução de medidas de
harmonização no âmbito da Directiva 76/769/CEE relativa à
limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas
substâncias e preparações perigosas. A vigésima alteração
dessa directiva irá proibir as PCCC nos dois domı́nios de
aplicação referidos (trabalho de metais e tratamento de curtu-
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mes). As medidas de redução dos riscos nos outros domı́nios
de aplicação das PCCC, nomeadamente como plastificante de
tintas, revestimentos e vedantes, e como retardador de chama
em produtos à base de borracha, plásticos e têxteis, devem ser
reconsideradas nos três anos subsequentes à adopção da
presente directiva, com base na análise dos conhecimentos
cientı́ficos e do progresso técnico.

1.3.
A presente proposta constitui uma nova alteração da
actual Directiva relativa à limitação da colocação no mercado
e da utilização de algumas substâncias perigosas, sendo o seu
texto complementado por anexos de teor técnico.

2.

Antecedentes

2.1.
As parafinas cloradas de cadeia curta são substâncias
quı́micas produzidas através da cloração de parafinas de cadeia
recta com um comprimento entre C10 e C13. Na EU, são
incluı́das no grupo dos alcanos normais C10-C13, cloradas até
entre 49 % e 70 % de conteúdo de cloro. Têm os números de
referência CAS 85534-34-8 e EINECS 287-476-5.

2.2.
As parafinas cloradas de cadeia curta foram incluı́das
na primeira lista de substâncias prioritárias (Regulamento (CE)
n.o 1179/94 da Comissão) no âmbito do Regulamento (CEE)
n.o 793/93 em vigor para o processo de avaliação dos riscos.
Este processo foi concluı́do em 1999 (1).

2.3.
No que respeita ao ambiente, a avaliação dos riscos
concluiu que existem riscos potenciais para os organismos
aquáticos associados à emissão local de parafinas cloradas de
cadeia curta provocada pela aplicação dos mesmos para o
trabalho de metais e para o acabamento de curtumes e pela
formulação de produtos para esses fins. Esta conclusão também
é válida para o envenenamento secundário provocado pela
formulação e aplicação no acabamento de curtumes, e pela
aplicação no tratamento de metais. É necessário diminuir os
riscos, e para tal serão tidas em conta as medidas de redução
dos riscos que já estão a ser aplicadas.

2.4.
A conclusão da avaliação dos riscos no que diz respeito
aos riscos para a saúde dos trabalhadores foi que não havia de
momento necessidade de mais informação e/ou testes ou de
medidas de redução dos riscos para além das que já estão a ser
aplicadas.
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2.6.
Por essa altura, as empresas europeias produtoras de
PCCC propuseram um acordo com o fim de reduzir o
fornecimento das PCCC para uso em fluidos para o trabalho
de metais e de incentivar a indústria a utilizar produtos menos
danosos para os ecossistemas aquáticos, reduzindo desse modo
o impacto sobre os mesmos.
2.7.
Este acordo foi rejeitado pela Comissão. Uma das
razões para essa decisão foi que o acordo não incluı́a as
importações. O processo culminou na Decisão 95/1 da
PARCOM, que estabeleceu a eliminação da utilização das PCCC
até 31 de Dezembro de 1999, com duas excepções: 1) para a
utilização como plastificante de vedantes; e 2) para a utilização
como retardadores de chama nas correias transportadoras
instaladas nas minas subterrâneas. Nestes dois casos, a utilização das PCCC foi autorizada até 31 de Dezembro de 2004.
Nem todos os Estados-Membros aceitaram a decisão da
PARCOM.
2.8.
O acordo voluntário da indústria produtora foi igualmente proposto durante o debate sobre as medidas de redução
dos riscos como parte do processo comunitário de avaliação
dos riscos das substâncias existentes no que concerne às PCCC.
Essa proposta não foi aceite pela Comissão Europeia.
2.9.
Apesar da recusa das autoridades de aceitar um acordo
voluntário para reduzir os riscos das PCCC para os ecossistemas aquáticos através do seu uso em fluidos para o trabalho
de metais, os produtores europeus substituı́ram as PCCC,
sobretudo no sector dos fluidos para o trabalho de metais, por
outros aditivos, pelo que as vendas de PCCC na UE diminuı́ram
de 13 000 toneladas em 1994 para 4 000 toneladas em 1998.
Espera-se a manutenção desta tendência (2).

3.

A proposta da Comissão

3.1.
Com base na avaliação dos riscos das substâncias
existentes no que concerne às PCCC e numa revisão das
possı́veis medidas de redução dos riscos, a Comissão Europeia
propõe a supressão das PCCC enquanto substâncias e
constituintes de preparações para o trabalho de metais e para
o engorduramento do couro. Até 1 de Janeiro de 2003, as
disposições respeitantes às PCCC serão revistas pela Comissão
Europeia à luz dos novos conhecimentos cientı́ficos e do
progresso técnico.

4.

Observações na generalidade

2.5.
No princı́pio dos anos 90, a Convenção de Paris para a
prevenção da poluição marinha de origem telúrica (PARCOM)
expressou o seu receio quanto às emissões nos ecossistemas
marinhos de parafinas cloradas de cadeia curta.

4.1.
O Comité dá o seu apoio de princı́pio à proposta da
Comissão.

( 1)

(2) Ver Anexo — Vendas de PCCC por ano na UE por tipo de
aplicação em toneladas métricas.

JO L 292 de 13.11.1999, p. 42.
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4.2.
A proposta de proibir a venda de PCCC para uso em
fluidos para o trabalho de metais terá um impacto limitado
tanto para a indústria de produção como para as indústrias
utilizadoras. A pesquisa de possı́veis processos em que a
utilização de PCCC fosse essencial, levada a cabo pelo Grupo
de Trabalho «Limitações» da Comissão Europeia em 1999,
não revelou qualquer necessidade de derrogações para a
continuação da utilização das PCCC, pelo que o efeito geral
da restrição se anuncia mı́nimo. Esse efeito constituirá o
prolongamento da actividade iniciada pelos produtores há
alguns anos no quadro da «Responsible Care»©, como resposta
aos receios sobre os efeitos das PCCC para o ambiente.
4.3.
As restrições quanto ao engorduramento do couro
também só terão um impacto limitado nos fornecedores de
PCCC. As vendas destas na Europa têm vindo a diminuir
substancialmente, atingindo menos de 100 toneladas em
1998.
4.4.
Os produtores de PCCC e os utilizadores dessas
substâncias no trabalho de metais e no tratamento de curtumes
aceitaram o resultado da avaliação dos riscos e crêem que
serão mı́nimas as repercussões para a sua actividade.
4.5.
A conclusão da avaliação dos riscos para a saúde dos
trabalhadores foi que não havia, por enquanto, necessidade de
novas medidas de redução dos riscos para além das que já
eram aplicadas em virtude da Directiva 89/391/CEE do
Concelho, relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no
trabalho, e da Directiva 98/24/CE do Concelho, relativa à
protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os
riscos ligados à exposição a agentes quı́micos no trabalho.
4.6.

A Directiva 76/769/CEE foi já alterada várias vezes, o
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que a torna difı́cil de utilizar. A Comissão deveria, pois,
reformular e actualizar toda a directiva de base.
5.

Coerência com a Decisão 95/1 da PARCOM

5.1.
Os produtores europeus de parafinas cloradas estiveram estreitamente envolvidos no processo de avaliação dos
riscos das PCCC e estão de acordo em que os resultados
constituem a avaliação mais actual e cientificamente correcta
que é possı́vel obter sobre os riscos dessas substâncias para a
saúde e para o ambiente. As vendas de PCCC para as
duas aplicações mais poluentes já foram significativamente
reduzidas e serão de todo eliminadas na sequência da presente
proposta. Nas aplicações residuais, as PCCC estão contidas
numa matriz polimérica e as emissões para o ambiente são
menores. As medidas controlarão cerca de 98 % das emissões
para o meio aquático e novas medidas para proibir outros
tipos de utilização dessas substâncias seriam desproporcionais
aos riscos identificados.
5.2.
A decisão da PARCOM de 1995 não se baseou numa
avaliação tão completa dos usos das PCCC e deve por isso ser
considerada uma abordagem menos rigorosa à redução dos
riscos do que a avaliação dos riscos levada a cabo pela UE.
Além disso, constitui um obstáculo para o funcionamento do
mercado interno, dado que não foi aceite por todos os EstadosMembros.
5.3.
Os produtores aceitaram o processo de revisão incluı́do
na proposta de directiva, mas entendem que essa revisão deve
ter em conta o facto de que assim que todas as utilizações
directas dessas substâncias forem proibidas, as aplicações não
controladas passarão a ser responsáveis por 100 % das
emissões residuais, posto que essas emissões sejam mı́nimas
comparadas com os valores originais. Os quocientes de risco
calculados na avaliação dos riscos continuarão a ser válidos,
pelo que não deverá ser necessário adoptar novas restrições.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social

Vendas de PCCC/ano na UE por tipo de aplicação em toneladas métricas:

1994

Plastificante de tintas, revestimentos e vedantes

1998

13

Lubrificantes para trabalho de metais

9 380

2 018

Retardadores de chama em produtos à base de borracha e têxteis

1 310

617

183

21

Tintas, vedantes e adesivos

1 845

713

Engorduramento de couro

390

45

Vendas por distribuidores para as aplicações anteriores ou outras

100

648

13 208

4 075

Impermeabilização de têxteis

Total

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa comunitário plurianual para estimular a utilização de conteúdos digitais europeus nas
redes mundiais e promover a diversidade linguı́stica na sociedade da informação»
(2001/C 116/06)
Em 7 de Setembro de 2000, o Conselho decidiu, em conformidade com o disposto no artigo 262.o do
Tratado CE, 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 9 de Novembro de 2000, sendo relator
P. Morgan.
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 100 votos a favor e 2 abstenções o seguinte parecer.
1.

Introdução

1.1.
O CES acolhe favoravelmente a proposta da Comissão
de adoptar um programa comunitário plurianual para estimular o desenvolvimento e a utilização de conteúdos digitais
europeus nas redes mundiais e promover a diversidade linguı́stica na sociedade da informação.
1.2.
Este programa é parte integrante do plano de acção
eEurope 2002 — «Uma sociedade da informação para todos».
A iniciativa eEurope foi lançada pelo Conselho de Lisboa e é
objecto de um parecer separado do CES (1). Compõem-na três
áreas prioritárias:
( 1)

«eEurope 2002 — Uma sociedade da informação para todos —
Projecto de Plano de Acção» (COM(2000) 330 final); parecer em
fase de elaboração.

a)

uma Internet mais barata, rápida e segura;

b)

investir nas pessoas e nas competências;

c)

estimular a utilização da Internet.

Os programas que integram esta última prioridade incluem:
—

«Governo em linha»: acesso electrónico aos serviços
públicos;

—

Conteúdos digitais europeus nas redes mundiais.

O presente parecer trata, assim, dois dos programas que
integram o objectivo eEurope, embora, no entender do CES, as
acções previstas nos programas também sejam em si muito
importantes.
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1.3.
Os objectivos estratégicos do programa foram definidos como segue:
a)

b)

c)

d)

criar condições favoráveis à comercialização, distribuição
e utilização de conteúdos digitais europeus nas redes
mundiais, estimulando, assim, a actividade económica e
reforçando as perspectivas de emprego;
estimular a utilização do potencial de conteúdos da
Europa, e, em especial, da informação do sector público;
promover a pluralidade linguı́stica nos conteúdos digitais
das redes mundiais e aumentar as oportunidades de
exportação das empresas europeias de conteúdos europeias, e, especialmente, das PME, através de uma adaptação linguı́stica;
contribuir para o desenvolvimento profissional, social e
cultural dos cidadãos da UE e facilitar a integração
económica e social dos cidadãos dos paı́ses candidatos na
sociedade da informação.

1.4.
O programa cobrirá um perı́odo de cinco anos (de 1 de
Janeiro de 2001 a 31 de Dezembro de 2005) e representa um
investimento de 150 milhões de euros. Considerando que se
aplica a quinze paı́ses pelo perı́odo de cinco anos, equivale em
média a dois milhões de euros por ano, isto é, a um milhão de
euros por ano para cada uma das principais linhas de acção.

1.5.
À luz do orçamento e no contexto do programa
eEurope alargado, os objectivos estratégicos salientados no
ponto 1.3 supra poderiam ser demasiado ambiciosos. Todavia,
o CES está convicto de que este programa dará um importante
contributo para ampliar a iniciativa eEurope, pelo que solicita
ao Conselho que garanta o seu financiamento adequado.

2.

Sı́ntese do programa — principais linhas de acção

2.1.
As verbas serão atribuı́das a três principais linhas de
acção. Cada programa deverá incluir objectivos especı́ficos em
anexo.

2.2. Estimular a exploração da informação no sector público —
75 milhões de euros

2.2.1. As reacções ao Livro Verde sobre a informação do
sector público salientaram a importância de experiências com
parcerias concretas sector público/sector privado. Em primeiro
lugar, serão estimulados projectos experimentais, reunindo o
sector público e o privado, para explorar a informação do
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sector público com interesse e alcance europeus. Para além
dos projectos experimentais, será estimulada a criação de
compilações de dados europeias. O interesse e o empenhamento do sector privado serão decisivos para seleccionar o
tipo de dados e os domı́nios a abranger.
2.2.2. Os objectivos definidos no programa de trabalho
poderão abarcar:
—

o número e qualidade dos produtos e serviços existentes,
baseados na informação do sector público disponibilizada;

—

a actividade económica e o número de postos de trabalho
envolvidos nos novos produtos e serviços, com base em
informação do sector público;

—

a qualidade e a quantidade das relações criadas entre
organizações do sector público e empresas de conteúdos
privadas;

—

a melhoria da cooperação transnacional no domı́nio da
informação do sector público (adopção das melhores
práticas em toda a Europa);

—

a melhoria do acesso à informação do sector público para
cidadãos em toda a Europa;

—

a melhoria da infra-estrutura de informação do sector
público nos paı́ses candidatos à adesão.

2.3. Melhorar a adaptação linguı́stica e cultural — 60 milhões de
euros
2.3.1. O apoio à adaptação linguı́stica dos produtos e
serviços digitais aumentará o potencial de exportação das
empresas europeias de conteúdos, facilitando, simultaneamente, a participação de todos os cidadãos europeus na
sociedade da informação. O apoio adequado ao acesso e ao
intercâmbio de informações multilingues e interculturais será
um estimulador essencial do desenvolvimento de um mercado
de massas europeu para produtos e serviços de informação. O
programa apoiará acções que visem uma colaboração mais
estreita entre o sector dos conteúdos digitais e o das lı́nguas,
ultrapassando, dessa forma, a fragmentação linguı́stica dos
mercados europeus e reforçando a competitividade mundial
de ambos os sectores. Será dedicada especial atenção às PME e
às novas empresas em fase de arranque, às lı́nguas comunitárias
menos faladas e às lı́nguas de potenciais novos Estados-Membros.
2.3.2. Os objectivos definidos no programa de trabalho
poderão relacionar-se com:
—

bons resultados e expansão dos mercados para as empresas de conteúdos europeias (e, em especial, as PME)
através da adaptação linguı́stica e cultural;
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—

o aumento dos conteúdos, nas lı́nguas dos diferentes
Estados-Membros, nas redes mundiais;

—

o desenvolvimento da infra-estrutura linguı́stica (identificação dos sectores dedicados à promoção das lı́nguas e
aos conteúdos digitais) e, em especial, da infra-estrutura
relacionada com as lı́nguas dos paı́ses candidatos;

—

a actividade económica e o número de postos de trabalho
criados através das iniciativas de adaptação linguı́stica.

2.4. Apoiar estimuladores de mercado — 10 milhões de euros
2.4.1. A acção proposta visa estabelecer uma ponte entre
as empresas no domı́nio dos conteúdos digitais e os potenciais
investidores. Para além disso, pretende-se centrar o trabalho
na eficácia e eficiência da comercialização de direitos multimédia, bem como dos procedimentos de compensação de direitos.
2.4.2.
—

Os objectivos quantificados poderão abranger:

o número de empresas de conteúdos em fase inicial e em
rápido crescimento que são ajudadas nos seus contactos
com os potenciais investidores de capital de risco;

—

o número e a qualidade das ligações estabelecidas entre
as instituições financeiras e as empresas de conteúdos;

—

a actividade económica e o número de novos postos de
trabalho criados através dessas ligações;

—

o contributo dos projectos-piloto no domı́nio da compensação dos direitos multimédia para o desenvolvimento
de um sistema europeu de compensação de direitos
multimédia. A actividade económica e o número de
postos de trabalho envolvidos neste âmbito.

3.3.
A ameaça que a Comissão vê pairar sobre este objectivo, e o Comité concorda com ela, é o facto de as empresas
americanas estarem na liderança em termos de aplicações
digitais. O tráfego na Internet provém de forma desproporcional dos Estados Unidos, onde está sediada a grande maioria
dos sı́tios web. A maioria das páginas web é em inglês e a maior
parte opera a partir dos Estados Unidos. Dos 100 sı́tios web
mais visitados, 94 estão fisicamente localizados nos Estados
Unidos.

3.4.
A Comissão considera existirem ainda oportunidades
para o sector dos conteúdos europeu. Daı́ a urgente necessidade
de levar quanto antes a cabo este programa, com a qual o CES
concorda inteiramente.

4.

O que está em jogo

3.1.
Na opinião do CES, a diversidade linguı́stica e cultural
da UE constitui um património.
3.2.
O objectivo do programa é ajudar a criar um ambiente
favorável às iniciativas empresariais em que a criatividade, a
diversidade cultural e as capacidades tecnológicas europeias
possam ser exploradas comercialmente. O anexo 1 mostra de
que forma este programa se relaciona com outros programas
comunitários afins.

Conteúdos digitais

4.1.
A Comissão definiu a «indústria de conteúdos», nos
seguintes termos, obviamente muito abrangentes:

«A indústria dos conteúdos é constituı́da pelas empresas
com actividades de criação, desenvolvimento, empacotamento e distribuição de conteúdos — dados, texto, som,
imagem ou combinação multimédia dos mesmos —,
representados em formato analógico ou digital em diversos
suportes, como sejam papel, microfilme, memória magnética ou óptica. A indústria do conteúdo inclui os diferentes
segmentos da edição impressa (jornais, livros, revistas,
publicações de empresas) e da edição electrónica (bases de
dados em linha, serviços de audiotexto e de videotexto,
serviços com base em fax e em CD, Disco Versátil Digital
— DVD —, Internet na Teia Mundial e software ludo-educativo) e a indústria do audiovisual (televisão, vı́deo,
rádio, áudio e cinema).»

2.4.3. A população-alvo consistirá, principalmente, nos
fornecedores de conteúdos e actividades linguı́sticas na cadeia
de valor da informação. No âmbito do programa, será
consagrada uma atenção especial às PME e às empresas e
instituições dos paı́ses candidatos.

3.
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4.2.
Para efeitos do presente parecer, o CES destaca algumas
das muitas categorias de conteúdos da Internet:

—

Serviços prestados pelos PSI (Prestadores de Serviços de
Internet) — indo de funções básicas, como o correio
electrónico, a funções avançadas, baseadas em motores
de busca, e destas a portais inteiramente comerciais;

—

Comércio electrónico — envolvendo ligações entre
empresas e entre empresas e consumidores, incluindo
trocas comerciais;
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—

Administração pública electrónica (e-government) —
abrangendo ligações entre administrações públicas
(government-to-government — G:G) (inter-serviços),
entre administrações e empresas (government-to-business
— G:B) (contratos públicos por via electrónica) e entre a
administração pública e os cidadãos (government-to-citizen — G:C) (licenças, impostos, segurança social,
etc.). Para além destas vertentes, o voto e a consulta
popular electrónicos aumentam o potencial da democracia electrónica (e-democracy);

—

Fontes de informação governamentais — compreendendo, nomeadamente, legislação, regulamentação, registos públicos, informação de bibliotecas nacionais e
museus, informação geográfica, dados sobre a população
e censos, registos de empresas, etc. Uma questão chave
será a acessibilidade dos arquivos;

—

Fontes de informação não governamentais — designadamente, empresas, ONG, clubes desportivos, universidades, meios de comunicação social, agências noticiosas,
bolsas de valores, associações e grupos profissionais,
saber profissional especı́fico (como conhecimentos médicos), etc.;

—

Recreação — i. e, desenvolvimento de plataformas de
banda larga para prestação de serviços lúdicos audiovisuais: televisão, produções cinematográficas, música,
jogos, etc.;

—

Educação — que, se ministrada através de redes, sobretudo das de banda larga, tem um potencial considerável
para crianças e adultos e permite em particular reforçar a
numeracia e a literacia e dar ampla divulgação às novas
competências e conhecimentos requeridos pela sociedade
da informação;

—

Conteúdos vocacionados para as crianças — devem ser
considerados como uma categoria especial de conteúdos
Internet. No ambiente Internet, as crianças requerem
programas de protecção especı́ficos. As crianças distinguem-se por serem potencialmente quem mais competência tem na utilização da Internet. São potenciais utilizadoras de todos os serviços para adultos, mas representam
um sector distinto em áreas como a educação, a recreação
e a telecompra. Também é provável que as suas necessidades de informação sejam maiores do que as da maioria
dos adultos.

4.3.
Esta lista indicativa permite-nos verificar até que ponto
o programa em questão se aproxima do seu objectivo de
estimular o desenvolvimento e a utilização de conteúdos
digitais europeus nas redes mundiais.
4.4.
Desta análise depreende-se claramente a utilidade da
linha de acção para estimular a exploração da informação do
sector público. E, de facto, num parecer recente, o CES já
apoiara a exploração da informação do sector público (1).
Transformar a informação do sector público em formato
(1) Parecer do CES «Informação do sector público: um recurso
fundamental para a Europa — Livro Verde sobre a informação do
sector público na sociedade da informação» (COM(1998) 585
final); JO C 169 de 16.6.1999.
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digital, utilizável pelo grande público, é um grande empreendimento que contribuirá sem dúvida significativamente para
alcançar o objectivo de oferecer na Internet conteúdos digitais
nas diferentes lı́nguas europeias. Trata-se de um dos principais
elementos do programa e-Content, e, ainda assim, não é mais
do que uma componente do panorama global dos conteúdos
digitais exposto no ponto 4.2 supra.

4.5.
O financiamento da compilação e conversão dos dados
do sector público para o seu acesso via Internet deveria ser da
responsabilidade das administrações públicas e ficar financeiramente a cargo destas, a não ser que se recorresse a acordos
comerciais. Esses acordos poderiam envolver uma terceira
parte que suportasse os custos da conversão a troco dos
ganhos com a exploração. Em todo o caso, haveria que
distinguir entre informações essenciais para o exercı́cio dos
direitos democráticos dos cidadãos — que deveriam ser
fornecidas gratuitamente, ou, se necessário, a taxas bastante
reduzidas — e informações com finalidade comercial, às
quais se aplicaria um preço (em virtude da sua pronta
disponibilidade) baseado nos custos de impressão, actualização, busca e transmissão de dados — que podiam ser
devidamente facturados —, ou um preço de mercado considerado razoável. O Comité aguarda proposta da Comissão sobre
o assunto. A proposta do programa que preconiza a partilha
de experiências entre as administrações públicas poderia ser
útil para o efeito.

4.6.
O CES incitaria a Comissão a desenvolver projectos
destinados a manter a circulação e a melhoria contı́nua da
informação do sector público disponı́vel em linha.

5.

Fomentar a adaptação dos conteúdos linguı́sticos e
culturais

5.1.
O programa da Comissão contém dois elementos
principais:
—

fomentar novas parcerias e adoptar estratégias de pluralidade linguı́stica através da promoção de novas formas de
parceria entre o sector dos conteúdos digitais e o sector
das lı́nguas;

—

reforçar a infra-estrutura linguı́stica, o que implica criar
um quadro aberto, compreendendo recursos multilingues
normalizados e inter-operacionais e envolvendo, por
exemplo, léxicos electrónicos, colectâneas de textos,
memórias de tradução e compilações de terminologia.

5.2.
De seguida faz-se uma avaliação das possibilidades de
adaptação linguı́stica de alguns aspectos dos conteúdos digitais
na Internet.
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5.2.1. S e r v i ç o s p r e s t a d o s p e l o s P S I ( P r e s t a dores de Serviços de Internet)
a)

b)

c)

c)

A nı́vel das lı́nguas nacionais, seria surpreendente que
não existissem já provedores de serviços de Internet nas
lı́nguas nacionais para fomentar o diálogo nessas lı́nguas.
De igual modo, também os portais têm de oferecer
serviços personalizados nas lı́nguas nacionais. Actualmente constata-se que os prestadores de serviços de
Internet e os portais em lı́nguas nacionais estão já a
prevalecer sobre os sı́tios web em inglês nos Estados-Membros da UE.

As administrações públicas que pretendam operar ou
fazer negócios à escala mundial, poderão, para tal, optar
por expressar-se em muitas lı́nguas. Neste contexto,
seria interessante ver como se desenvolve a estratégia
linguı́stica da UE no que se refere às comunicações entre
Estados-Membros e entre instituições e Estados-Membros.

d)

A democracia electrónica (e-democracy) requer vasta penetração da Internet e pode vir a constituir um efeito
colateral positivo do elenco de programas ora preconizados.

O potencial da oferta para todos os tipos de novos grupos
de interesses contribuirá para acelerar a aceitação da
Internet entre os consumidores privados.

5.2.4. F o n t e s d e i n f o r m a ç ã o g o v e r n a m e n t a i s
a)

Trata-se de uma das linhas de acção do programa da
Comissão. Estas fontes constituem um elemento essencial
para o desenvolvimento das lı́nguas nacionais na Internet,
mas não são certamente o único.

b)

Em termos gerais, qualquer cidadão estrangeiro que
queira consultar fontes de dados de uma administração
pública, deveria estar preparado para o fazer na lı́ngua
nacional. A tradução não se afigura prioritária, embora a
busca de palavras-chave em lı́nguas internacionais
pudesse ser útil.

c)

É nas bases de dados à escala europeia que a adaptação
linguı́stica terá maior impacto.

O diálogo internacional processar-se-á obviamente em
lı́nguas que ambas as partes compreendam. Esse diálogo
entre utilizadores desenrolar-se-á independentemente da
lı́ngua do fornecedor dos serviços.

5.2.2. C o m é r c i o e l e c t r ó n i c o
a)

b)

c)

As empresas nacionais que pretendem afirmar a sua
presença no comércio electrónico, seja ele nacional
ou internacional, fá-lo-ão na lı́ngua dos seus parceiros
comerciais ou potenciais clientes. O mesmo acontecerá
com as trocas comerciais.
Nos negócios internacionais, as transacções à escala
mundial entre empresas (B:B) processar-se-ão na lı́ngua
utilizada pelo sector a essa escala. As transacções entre
empresas e consumidores (B:C) far-se-ão na lı́ngua dos
consumidores de cada paı́s.

b)

5.2.5. F o n t e s d e i n f o r m a ç ã o n ã o g o v e r n a mentais
a)

As organizações que dispõem de dados de interesse geral
aproximar-se-ão dos seus próprios objectivos organizacionais se facultarem essa informação em linha. É, por
exemplo, o caso dos clubes desportivos, das empresas,
das ONG, das organizações profissionais, etc.

b)

Se essas organizações tiverem uma audiência internacional, irão provavelmente fornecer-lhe traduções. A linha
de acção poderia apoiar tal tarefa.

Tanto a vertente a) como a b) têm potencial para a linha
de acção «fomento da adaptação linguı́stica».

5.2.3. A d m i n i s t r a ç ã o
(e-government)
a)
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p ú b l i c a

e l e c t r ó n i c a

É precisamente no contexto das actividades desenvolvidas
pelas administrações públicas que as transacções por
Internet entre administrações públicas (G:G), entre administrações públicas e empresas (G:B) e entre administrações públicas e consumidores (G:C) constituem a maior
oportunidade para desenvolver a Internet nas lı́nguas
nacionais. As transacções entre administrações públicas
(G:G) melhorarão a comunicação dentro da própria
administração; as efectuadas entre administrações e
empresas (G:B) reduzirão as despesas relacionadas com
contratos públicos e incitarão simultaneamente todos os
participantes na cadeia da oferta a utilizarem a Internet e
a fazê-lo na lı́ngua nacional do respectivo Estado. As
transacções entre as administrações públicas e os cidadãos
(G:C) reduzirão os custos dos serviços da administração,
melhorarão a qualidade dos mesmos e darão assim aos
cidadãos maiores estı́mulos para se ligarem à Internet.
A nı́vel internacional, as empresas que prevejam entrar
em negócios com as administrações públicas nacionais
podem ver-se obrigadas a fazê-lo na lı́ngua nacional.

5.2.6. R e c r e a ç ã o
a)

Há uma audiência natural para a recreação nas lı́nguas
nacionais, o que explica o êxito das emissoras nacionais
de televisão.

b)

Vislumbram-se também boas oportunidades para a exploração multinacional de produções cinematográficas e
televisivas nas principais lı́nguas da UE. As preferências
dos cidadãos europeus em termos de segunda lı́ngua
podem modificar-se significativamente com a adesão dos
paı́ses candidatos.

c)

Por último, existem audiências significativas para a exportação de conteúdos recreativos. A lı́ngua constitui um
factor importante para o sucesso desses conteúdos no
estrangeiro.
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5.2.7. E d u c a ç ã o
A Internet pode ser desde já explorada, entre outros fins, para
o ensino de lı́nguas a estudantes de todas as idades.

5.2.8. C o n t e ú d o s
crianças
a)

b)

c)

5.3.
são:

vocacionados

para

as

Nunca se valorizará demasiado a importância de sı́tios
web exemplares, concebidos em lı́nguas nacionais. A
tradução — necessária para a penetração nos mercados
de todos os Estados-Membros — dos sı́tios web europeus
infantis que mais êxito tenham registado constitui uma
oportunidade a não perder. Para tal, são pertinentes as
dimensões étnica e cultural.
Para as crianças é particularmente importante que as
fontes nacionais de informação — dicionários, bibliotecas, enciclopédias, etc. — estejam disponı́veis em linha.
Essa informação seria, por definição, veiculada na lı́ngua
nacional.
Não deverı́amos subestimar o interesse das crianças
pela dimensão internacional da Internet, nem as suas
competências linguı́sticas. As crianças ver-se-ão irresistivelmente levadas a comunicar em muitas lı́nguas, para o
que deviam ser encorajadas.
Os principais aspectos que se retiram da análise supra
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5.6.
Um aspecto importante da adaptação linguı́stica é o
da preparação das empresas e de outras organizações que
tencionam utilizar a Internet para chegarem aos consumidores
e a potenciais clientes. É evidente que construir um sı́tio web
concebido para o acesso multilingue será mais barato do que
construir um que tenha que ser posteriormente adaptado ao
multilinguismo. O CES está receptivo a projectos-piloto nesta
área.
5.7.
No que se refere à adaptação linguı́stica, são vários os
objectivos:
a)

disponibilidade de «conteúdos digitais» nas lı́nguas nacionais;

b)

disponibilidade de «conteúdos digitais» em lı́nguas nacionais nas redes mundiais;

c)

na prossecução dos objectivos a) e b) supra, há que ter
especialmente em conta os paı́ses candidatos à adesão.

Além disso, a exploração dos resultados do Quinto Programa-Quadro de IDT (1) constituirá uma parte importante da linha
de acção. Por outro lado, perante o alcance desta linha de
acção, não podemos deixar de exprimir preocupação com a
escassez dos recursos atribuı́dos.

6.

Atingir os objectivos estratégicos do programa

—

a preservação da diversidade linguı́stica e cultural nos
Estados-Membros;

6.1.
Os objectivos estratégicos do programa figuram no
ponto 1.3 supra.

—

a eliminação dos obstáculos linguı́sticos ao comércio e às
relações humanas, promovendo assim a capacidade de
apreciar e de desfrutar, à escala europeia, a herança de
diversidade cultural e linguı́stica da UE;

6.1.1. Criar condições favoráveis à comercialização, distribuição e utilização de conteúdos digitais europeus nas redes
mundiais

—

a promoção dos conteúdos digitais europeus nas redes
mundiais.

5.4.
A abordagem destes tópicos depende, em primeiro
lugar, da presença de «ilhas» linguı́sticas nacionais, ricas em
património, onde todas as dimensões da vida nacional estejam
acessı́veis na lı́ngua de cada Estado-Membro. No mundo dos
conteúdos digitais, isto significa todo um complemento de
conteúdos digitais nas respectivas lı́nguas nacionais, com uma
cobertura adequada das lı́nguas regionais, ao qual deveria
poder ter acesso a Diáspora mundial dos cidadãos europeus.
5.5.
Entre estas ilhas são necessárias pontes. Ora essas
pontes existem fora da Internet. Muitos cidadãos são multilingues e apreciam literatura, teatro e ópera em muitas lı́nguas
europeias. A Internet não cria barreiras ao diálogo existente —
o desafio que se coloca à UE é utilizar a Internet para construir
ainda melhores pontes.

Na opinião do CES, o programa é susceptı́vel de começar a
criar condições favoráveis, mas, face à escassez de recursos
disponı́veis, poderá não chegar suficientemente longe.
6.1.2. Estimular a utilização do potencial de conteúdos da
Europa e, em especial, da informação do sector público
O programa incidirá especificamente na informação do sector
público. Atendendo ao gigantesco potencial em causa, o CES
está curioso sobre o evoluir deste ambicioso projecto.
6.1.3. Promover a pluralidade linguı́stica nos conteúdos
digitais nas redes mundiais
(1) Ver parecer do CES sobre os programas especı́ficos de execução do
Quinto Programa-Quadro de Investigação e de Desenvolvimento
Tecnológico (1998-2002); JO C 407 de 28.12.1998, pp. 123-159.
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Na medida em que implica lı́nguas nacionais para audiências
nacionais, o programa terá certamente impacto. Porém, chegar
a audiências internacionais em lı́nguas internacionais poderá
ser mais difı́cil de concretizar.

7.

20.4.2001

Conclusões

Aumentar as oportunidades de exportação das empresas
europeias de conteúdos, e especialmente das PME, através
da adaptação linguı́stica

7.1.
Já referimos acima que o financiamento permite uma
despesa média de 1 milhão de euros em cada um dos quinze
Estados-Membros e por cada um dos cinco anos de duração
do programa. Para que o programa possa ter algum impacto,
estas ajudas terão de ser altamente eficazes e muito bem
direccionadas.

Trata-se de uma iniciativa muito importante para as PME,
esperando-se que proporcione inovação e crie emprego.

7.2.
Nos paı́ses candidatos, o financiamento só poderá
apoiar o trabalho preparatório, sendo posteriormente necessárias outras fontes de rendimentos.

6.1.3.1. Contribuir para o desenvolvimento profissional,
social e cultural dos cidadãos da UE e
facilitar a integração económica e social dos cidadãos dos
paı́ses candidatos na sociedade da informação
a)

b)

Para lograr atingir ambos os objectivos estratégicos, será
necessário poder dispor de todos os conteúdos descritos
no ponto 5.2 supra. Tal irá requerer, em particular,
provedores de serviços de Internet nas lı́nguas nacionais
e a completa digitalização dos conteúdos profissionais,
sociais e culturais nos sı́tios web pertinentes.
O programa proposto pela Comissão pode ajudar a
iniciar o desenvolvimento de sı́tios web tanto nos Estados-Membros como nos paı́ses candidatos. Nessa medida,
pode tratar-se de uma iniciativa valiosa, que conta com o
apoio do CES. No entanto, o montante do financiamento
comunitário disponı́vel obrigará a que sejam os Estados-Membros a fornecer a maior parte dos recursos necessários.

7.3.
A linha de acção em prol do desenvolvimento e da
utilização dos conteúdos digitais, cuja ênfase é colocada
na informação do sector público, representará facultar um
manancial de informação aos governos da UE, aos interesses
comerciais e aos cidadãos.
7.4.
Melhorar a adaptação linguı́stica e cultural dará à
indústria dos conteúdos um estı́mulo para explorar a riqueza
cultural resultante da diversidade nacional. Também facilitará
a participação dos cidadãos europeus na sociedade da informação.
7.5.
O CES subscreve de bom grado as principais linhas de
acção do programa, por estar convicto de que estão bem
concebidas e dirigidas e de que têm uma importância inestimável para a famı́lia europeia das nações. Todavia, carecerão
inevitavelmente de mais fundos.
7.6.
Por si só, este programa não conseguirá cumprir os
objectivos que lhe foram fixados, mas poderá contribuir para
o desenvolvimento destas estratégias enquanto elementos
constituintes da iniciativa eEurope 2002.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa à hora de Verão»
(2001/C 116/07)
Em 12 de Julho de 2000, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 95.o do Tratado que institui
a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramentionada.
A Secção de Transportes, Energia, Infra-estruturas e Sociedade da Informação, incumbida da preparação
dos correspondentes trabalhos, adoptou parecer em 9 de Novembro de 2000 (relator: P. Levaux).
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 106 votos a favor e 1 abstenção o presente parecer.
1.

—

Introdução

1.1.
Tomando como referência os fusos horários, os
15 Estados-Membros da UE encontram-se actualmente repartidos entre três zonas horárias, que não coincidem necessariamente com as «zonas de meridiano». A Irlanda, o Reino Unido
e Portugal situam-se na zona horária de Greenwich (TU). A
Grécia e a Finlândia encontram-se na zona horária TU+2.
Finalmente, a Suécia, a Alemanha, o Luxemburgo, a Dinamarca, a Áustria, a Espanha, a França, os Paı́ses Baixos, a
Bélgica e a Itália situam-se na zona horária TU+1.
1.2.
No decorrer dos anos setenta, como consequência,
sobretudo, da primeira crise energética, a maior parte dos
Estados-Membros adoptou disposições quanto à hora de
Verão.
1.3.
A existência de disposições nacionais diferentes sobre
a hora de Verão patenteou a necessidade de tratar a questão a
nı́vel comunitário.
Verão (1)

entrou
1.4.
A primeira Directiva relativa à hora de
em vigor em 1981 e tinha como único objectivo harmonizar
progressivamente as datas de inı́cio e fim do perı́odo da hora
de Verão a fim de suprimir os obstáculos à livre circulação de
bens, serviços e pessoas que disposições nacionais divergentes
poderiam criar.
1.5.
Este objectivo fora apenas parcialmente atingido pela
primeira directiva, uma vez que só a data de inı́cio estava
harmonizada em todos os Estados-Membros.
1.6.
As directivas subsequentes fixaram duas datas de fim
de perı́odo (2):
—

o quarto domingo de Outubro para a Irlanda e o Reino
Unido.

1.7.
A harmonização completa do calendário do perı́odo
da hora de Verão foi finalmente alcançada com a adopção da
sétima Directiva 94/21/CE (3), que previa, a partir de 1996,
uma data comum para começar e terminar o perı́odo da hora
de Verão em todos os Estados-Membros, sem excepção.

1.8.
Por fim, a oitava Directiva 97/44/CE (4) reconduziu,
por um perı́odo de quatro anos (de 1998 a 2001, inclusive),
as disposições da sétima directiva, segundo as quais o perı́odo
da hora de Verão começa no último domingo de Março e
termina no último domingo de Outubro, em todos os paı́ses
da União Europeia.

1.9.
Aquando da adopção da oitava directiva, a Comissão
comprometeu-se a proceder a uma análise aprofundada das
implicações da hora de Verão nos Estados-Membros da União
Europeia. Foi realizado um amplo estudo, entre 1998 e 1999,
por um consultor independente (5), que teve por missão tomar
em conta os diferentes estudos e conclusões dos relatórios
existentes sobre a matéria, tanto no plano comunitário como
nacional, inquirir especialistas dos diferentes domı́nios envolvidos e, por último, apresentar conclusões e formular recomendações, com base nas análises e exames realizados. O estudo
devia cingir-se unicamente aos efeitos e às implicações da hora
de Verão, não tendo por objectivo examinar a composição ou
a alteração das zonas horárias através da Europa (que competia
aos Estados-Membros), e ainda menos a introdução de uma
hora única na União Europeia.

o último domingo de Setembro para os Estados-Membros
do Continente, e

(1) Directiva 80/737/CEE do Conselho, de 22 de Julho de 1980,
respeitante às decisões relativas à hora de Verão (JO L 205 de
7.8.1980, p. 17); parecer do CES: JO C 131 de 12.6.1976, p. 12.
(2) Directiva 82/399/CEE (JO L 173 de 19.6.1982, p. 17). Directiva
84/634/CEE (JO L 331 de 19.12.1984, p. 33). Directiva
88/14/CEE (JO L 6 de 9.1.1988, p. 38). Directiva 89/47/CEE (JO
L 17 de 21.1.1989, p. 57). Directiva 92/20/CEE (JO L 89 de
4.4.1992, p. 28).

(3) Sétima Directiva 94/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 30 de Maio de 1994, respeitante às disposições relativas à hora
de Verão (JO L 164 de 30.6.1994, p. 1); parecer do CES: JO C 34
de 2.2.1994, p. 21).
(4) Oitava Directiva 97/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 22 de Julho de 1997, respeitante às disposições relativas à hora
de Verão (JO L 206 de 1.8.1997, p. 62); parecer do CES: JO C 30
de 30.1.1997, p. 20.
(5) Research voor Beleid International (RvB), Leida, Paı́ses Baixos,
Junho de 1999.
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3.

A proposta da Comissão

2.1.
A proposta de directiva em apreço, em grande medida
baseada nas conclusões do estudo sobre a hora de Verão, prevê
o estabelecimento, por um prazo ilimitado, das disposições
relativas ao perı́odo da hora de Verão a partir de 2002. Com
efeito, no entender da Comissão, o bom funcionamento de
determinados sectores, não só o dos transportes e o das
comunicações, mas também o de outros sectores da indústria,
exige uma programação estável a longo prazo.
2.2.
Por outro lado, por motivos de clareza e de precisão
da informação, a Comissão propõe fixar e publicar de cinco
em cinco anos o calendário de aplicação do perı́odo da hora
de Verão para os cinco anos seguintes.
2.3.
Finalmente, a proposta prevê que a aplicação da
futura directiva seja acompanhada através de um relatório a
apresentar ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité
Económico e Social sobre a implicação das presentes disposições em todos os sectores envolvidos. Esse relatório deve
basear-se nas informações comunicadas pelos Estados-Membros à Comissão em tempo útil, para permitir apresentá-lo
dentro do prazo fixado, ou seja, até 31 de Dezembro de 2007.

20.4.2001

Observações do Comité

3.1.
O CES louva o facto de a Comissão ter encomendado
um estudo aprofundado sobre os efeitos da hora de Verão para
o conjunto dos principais sectores económicos implicados,
tais como a agricultura, a indústria, o comércio, a banca ou os
transportes, assim como para a saúde de determinadas categorias da população, a segurança rodoviária, o turismo e os
tempos livres.
3.2.
Embora esse estudo não tenha permitido chegar a
conclusões definitivas sobre as implicações económicas e
sociais, negativas e positivas, do regime da hora de Verão, o
Comité Económico e Social acolhe favoravelmente a proposta
da Comissão, na linha dos seus anteriores pareceres sobre a
matéria, na medida em que a mesma facilita a livre circulação
de bens, serviços e pessoas e o bom funcionamento do
mercado interno.
3.3.
Por último, o Comité regozija-se pelo facto de a
Comissão ter previsto, no artigo 5.o da proposta de directiva,
que a aplicação das disposições da directiva seja seguida através
de um relatório (a apresentar até 31 e Dezembro de 2007) e
que esse relatório deva ser obrigatoriamente apresentado ao
Comité Económico e Social.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre:
—

a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos resı́duos de
equipamentos eléctricos e electrónicos», e

—

a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à restrição do uso de
determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos»
(2001/C 116/08)

Em 14 de Setembro de 2000, o Conselho decidiu consultar o Comité Económico e Social, nos termos
dos artigos 95.o e 175.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, sobre as propostas
supramencionadas.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Ambiente, que emitiu parecer em 15 de Novembro de 2000 (relator: S. Colombo).
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou, por 100 votos a favor, 4 votos contra e 3 abstenções, o presente parecer.
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Propostas da Comissão

1.1.
As duas propostas têm por objectivo solucionar os
problemas ambientais ocasionados pelo fluxo em rápido
crescimento dos resı́duos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), que vão desde grandes e pequenos electrodomésticos (máquinas de lavar roupa, frigorı́ficos, torradeiras, secadores de cabelo, etc.) a equipamentos informáticos e de telecomunicações (computadores pessoais, impressoras, telefones celulares, etc.) e dos equipamentos de iluminação aos distribuidores
automáticos. Mais concretamente (no âmbito da polı́tica geral
comunitária em matéria de resı́duos), as propostas têm como
fim a prevenção, reutilização, reciclagem e outras formas de
recuperação de tais resı́duos, assim como o seu tratamento e
eliminação segura. Simultaneamente, pretendem contribuir
para a harmonização de diversas iniciativas nacionais promovidas no sector.
1.2.
Em 1998, foram produzidos seis milhões de toneladas
de REEE (isto é, 4 % dos resı́duos urbanos). Prevê-se que o
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volume dos REEE aumente pelo menos 3-5 % por ano, o que
significa que dentro de cinco anos serão produzidos mais 16-28 % de REEE e que este valor duplicará em doze anos. O
crescimento dos REEE é superior ao triplo do dos resı́duos
urbanos normais. Mais de 90 % dos REEE são depositados em
aterro, incinerados ou valorizados sem tratamento prévio.
Devido ao seu teor em matérias perigosas, uma parte importante dos vários poluentes encontrados nos resı́duos urbanos
é proveniente dos REEE. O fardo ambiental derivado de tais
resı́duos é, de longe, maior do que o associado à produção
de materiais constituintes dos outros subtipos de resı́duos
urbanos.
1.3.
A primeira proposta de directiva (a chamada «directiva
relativa aos REEE»), que tem como base o artigo 175.o do
Tratado (ambiente), trata da gestão dos REEE. Com base no
conceito da partilha das responsabilidades, prescreve uma série
de obrigações aos interessados: produtores, distribuidores,
administração pública e consumidores.
1.3.1. No que se refere aos REEE domésticos, o quadro (ver
mais adiante) resume as principais disposições da proposta.

Quadro
REEE domésticos — Principais obrigações para os diversos interessados
Sector

Recolha separada

Tipo de obrigação

Agente responsável (técnico e ou financeiro)

recolha sem encargos (n.o 2 do art. 4.o) distribuidores [produtores a
voluntário (n.o 3 do artigo 4.o)]

Prazo

tı́tulo no momento da transposição da directiva para o direito nacional (nos
18 meses subsequentes à sua aprovação)

criação de centros e sistemas de recolha administração pública
(n.o 1 do art. 4.o)

no momento da transposição

objectivo de recolha de 4 kg de resı́duos administração pública
por habitante e por ano (n.o 5 do art. 4.o)

até 1 de Janeiro de 2006; depois dessa
data, possı́vel estabelecimento de objectivos obrigatórios

transferência dos centros de recolha administração pública (n.o 4 do art. 4.o);
para instalações de tratamento (n.o 4 do os produtores assegurarão o financiaart. 4.o)
mento, podendo ser efectuado através
de sistemas colectivos ou individuais
(n.o 2 do art. 7.o)

obrigação de financiamento: prazo de
5 anos após a entrada em vigor da
directiva; esta obrigação aplica-se
também aos resı́duos «históricos» (1)
cujo financiamento tem de ser partilhado por todos os produtos existentes
(n.o 3 do art. 7.o)

os produtores assegurarão o financia- idem (n.o 3 do art. 7.o)
mento, podendo ser efectuado através
de sistemas colectivos ou individuais
(n.o 2 do art. 7.o)

Tratamento

criação de sistemas de tratamento e
organização do tratamento (n.o 1 do
art. 5.o) nas instalações autorizadas
(n.o 2 do art. 5.o)

Valorização

criação de sistemas de valorização (n.o 1 idem (n.o 2 do art. 7.o)
do art. 6.o)

idem (n.o 3 do art. 7.o)

realização dos objectivos mı́nimos de idem (n.o 2 do art. 7.o)
valorização (incluindo reutilização e
reciclagem) para os resı́duos recolhidos
separadamente (n.o 2 do art. 6.o)

até 1.1.2006, com possibilidade de
prorrogação depois de 2008

organização de uma eliminação em boas idem (n.o 2 do art. 7.o)
condições ambientais (n.o 2 do art. 7.o)

idem (n.o 3 do art. 7.o)

Eliminação

(1) Isto é, os resı́duos provenientes dos produtos colocados no mercado antes de expirar o prazo transitório de 5 anos relativo à obrigação de financiamento
(portanto nunca antes da entrada em vigor da directiva).
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1.3.2. Quanto aos REEE não provenientes dos agregados
familiares, é proposta uma série de normas parcialmente
diferentes. No atinente a esta categoria, por exemplo, os
produtores serão obrigados à recolha dos REEE entregues por
detentores (n.o 3 do artigo 4.o) e não é aplicável o objectivo de
recolha de 4 kg (n.o 5 do artigo 4.o). O elemento mais
importante é que o custo da recolha separada, tratamento,
valorização e eliminação de tais resı́duos será coberto através
de acordos entre o produtor e o utilizador do equipamento no
momento da aquisição (artigo 8.o).
1.3.3. Para além das obrigações mencionadas nos pontos
1.3.1 e 1.3.2 do presente parecer, a proposta de directiva
relativa aos REEE contém uma série de disposições sobre
informações aos utilizadores (artigo 9.o) e instalações de
tratamento (artigo 10.o). Obriga ainda os Estados-Membros a
fornecerem informações sobre as quantidades e categorias de
equipamentos eléctricos e electrónicos colocados no mercado,
recolhidos e reciclados (artigo 11.o) e a enviar um relatório à
Comissão sobre a aplicação da directiva (artigo 12.o).

1.4.
A segunda proposta de directiva (a chamada «directiva
relativa às substâncias perigosas»), com base no artigo 95.o
do Tratado (mercado interno), impõe que os produtores
substituam até 1 de Janeiro de 2008 a utilização de chumbo,
mercúrio, cádmio, crómio hexavalente, bifenilos polibromados
(PBB) e éteres difenı́licos polibromados (PBDE) nos equipamentos eléctricos e electrónicos. Tal disposição não abrange,
porém, algumas aplicações destas substâncias (n.o 2 do
artigo 4.o). A proposta prevê que a obrigação de substituição
seja futuramente adaptada aos progressos técnicos e cientı́ficos,
após consulta dos produtores. Em todo o caso, a Comissão
reexaminará, até 1 de Janeiro de 2004, os requisitos para a
substituição com vista a ter em conta, se necessário, as novas
provas cientı́ficas.

2.

Observações na generalidade
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Comunidade Europeia toma a vanguarda na gestão dos
problemas ambientais associados a um sector económico de
importância estratégica e forte desenvolvimento. O Comité
convida a Comissão a promover a dita abordagem inovadora
em sede internacional, mormente na OCDE.
2.3.
O Comité pronunciou-se, no parecer sobre a comunicação da Comissão relativa à análise da estratégia comunitária
para a gestão dos resı́duos, sobre a importância de aplicar
concretamente o princı́pio da responsabilidade do produtor (1),
defendendo que a abordagem identificada na directiva «Embalagens» fosse alargada a outros fluxos prioritários de resı́duos.
Só os produtores podem desenvolver abordagens de concepção
e fabrico dos seus produtos capazes de assegurar uma vida de
produto tão longa quanto possı́vel e, uma vez que este tenha
de ir para a sucata, os melhores métodos de valorização e
eliminação em termos de protecção do ambiente. A etiqueta
ecológica (Ecolabel) e o sistema comunitário de ecogestão e
auditoria (EMAS) de certificação ambiental podem utilmente
contribuir para o efeito promovendo soluções mais avançadas.
2.4.
Importa acentuar, todavia, que a abordagem de tipo
hierárquico da Comissão para o problema dos REEE (1. prevenção, 2. reutilização, reciclagem e valorização, 3. tratamento e
eliminação segura) é em parte debilitada pela falta de um
terceiro e fundamental instrumento legislativo comunitário
sobre a concepção e fabrico de equipamentos eléctricos e
electrónicos. No que se refere a este aspecto fundamental da
prevenção da produção de REEE, a Comissão só menciona a
sua intenção de o apresentar «ainda durante este ano».
2.4.1. O CES exorta a Comissão, com o fim de garantir
uma prevenção efectiva a partir do momento da produção
dos REEE, a considerar todos os instrumentos disponı́veis
susceptı́veis de orientar os critérios de concepção e fabrico de
equipamentos eléctricos e electrónicos de molde a minimizar
o impacte ambiental sem prejudicar o potencial inovador do
sector. Só assim a gestão dos REEE respeitará plenamente a
hierarquia subjacente à legislação comunitária sobre resı́duos
(prevenção, reutilização, reciclagem e valorização, eliminação
segura).

Observações na generalidade sobre as duas propostas
3.
2.1.
A exposição de motivos que acompanha as duas
propostas de directiva descreve exaustivamente a situação
actual no que se refere à produção, valorização, reciclagem e
eliminação dos REEE. O Comité subscreve, pois, as directivas
propostas pela Comissão, atentas as perspectivas de rápido
crescimento do volume de REEE, do seu teor em substâncias
perigosas, da «bagagem ecológica» de tais produtos e do facto
de mais de 90 % dos REEE serem depositados em aterro,
incinerados ou valorizados sem tratamento prévio, com graves
consequências para o ambiente e para a saúde humana.

2.2.
O Comité compraz-se que a Comissão tenha adoptado
uma abordagem inovadora para o impacte ambiental dos
produtos eléctricos e electrónicos. Com estas medidas a

Observações na especialidade sobre a proposta de
directiva relativa aos REEE

3.1. Artigo 1.o — Fins
O Comité reserva acolhimento favorável aos fins indicados na
proposta, em particular a importância atribuı́da à prevenção
dos REEE (isto é, a redução da sua quantidade e perigo).
Assinala, porém, que a falta de uma proposta sobre a
concepção e produção de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE) pode obstar à plena consecução do objectivo de
prevenção.
(1) JO C 89 de 19.3.1997.
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3.2. Artigo 4.o — Recolha separada

3.2.1. A recolha separada é uma condição essencial para
garantir as sucessivas operações de tratamento e valorização.
Mais concretamente, dado que tanto as obrigações em matéria
de tratamento (artigo 5.o) como os objectivos de valorização
(artigo 6.o) fazem referência aos REEE recolhidos (em oposição
ao total dos REEE produzidos), a taxa de recolha constitui um
parâmetro fundamental para avaliar até que ponto se atingem
os objectivos da directiva. Por isso, o disposto no n.o 5 do
artigo 4.o (um objectivo — não vinculante — de recolha de
4 kg de REEE provenientes de particulares até 2006) suscita
uma série de interrogações.

3.2.2. Segundo a Comissão (ponto 9.2 da exposição de
motivos), o objectivo de recolha de 4 kg constitui apenas 25 %
da produção anual total de REEE, o que pressupõe que, a
médio prazo, os riscos ambientais ligados aos restantes 75 %
poderiam continuar a receber um tratamento inadequado. Por
isso, haveria que considerar uma ou várias das seguintes
sugestões: i) modificar o objectivo «mı́nimo» proposto para o
tornar vinculante; ii) elevar a um nı́vel mais ambicioso a taxa
de recolha de 4 kg; iii) antecipar a data de 2006; iv) introduzir
um objectivo de recolha de REEE não provenientes de agregados familiares, para os quais não se prevê uma taxa de
recolha. Os argumentos aduzidos na descrição do conteúdo
do artigo 4.o constante da exposição de motivos vêm corroborar estas sugestões: a taxa de recolha proposta de 4 kg já foi
atingida por projectos experimentais realizados há anos em
vários paı́ses (1).

3.3. Artigo 5.o — Tratamento

3.3.1. O Comité aplaude os requisitos para o tratamento
enunciados no n.o 1 do artigo 5.o. Acresce que o requisito de
obtenção de autorização para os operadores do sector e o de
inspecção previsto pelos Estados-Membros que queiram ser
dispensados de autorização, de acordo com o disposto nos
artigos 9.o, 10.o e 11.o da Directiva 75/442/CEE, são dois
instrumentos importantes de controlo da aplicação dos requisitos ambientais.

3.3.2. Os Estados-Membros deverão garantir em todo o
território da União Europeia a harmonização dos requisitos
ambientais dos estabelecimentos que realizam operações de
tratamento e valorização dos resı́duos, a fim de impedir
distorções do mercado e mecanismos perversos de promoção
do transporte de resı́duos para determinadas áreas consideradas mais «débeis».

(1) Caso, por exemplo, da Noruega onde se aplica uma taxa de
recolha de 5 kg.
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3.3.3. A possibilidade de exportar resı́duos perigosos destinados à valorização, em conformidade com o disposto no
Regulamento (CEE) n.o 259/93 do Conselho, inclusivamente
para fora da Comunidade, não pode esquecer que o risco
decorrente das substâncias perigosas aumenta com a distância
do transporte, à luz da extensão da área geográfica abrangida
e do número de pessoas expostas. Por isso, como já afirmado
pelo Comité (2), importa fazer valer o princı́pio da proximidade
e da auto-suficiência, em conformidade com as prioridades em
termos de prevenção.

3.4. Artigo 6.o — Valorização

3.4.1. O Comité subscreve a introdução de objectivos
ambiciosos em matéria de valorização, reutilização e reciclagem. Segundo a Comissão, as propostas apresentadas neste
contexto reflectem a situação actual das instalações de reciclagem e não implicam custos adicionais especı́ficos em relação
aos custos médios de reciclagem registados em outros projectos experimentais europeus. Nesse caso, cabe perguntar por
que motivo os objectivos propostos devem ser atingidos
apenas em 2006 e por que permanecerão inalterados pelo
menos até 2009 (a introdução de objectivos mais ambiciosos
está prevista para os «anos posteriores a 2008»). Por último, o
Comité acentua que a falta de um objectivo distinto para a
reutilização dos REEE debilita o resultado que se pretende
atingir.

3.4.2. O Comité está ciente de que objectivos ambiciosos
requerem empresas de gestão de resı́duos modernas e eficientes. Este sector económico é essencialmente composto por
PME. Para atingir nı́veis cada vez mais elevados de valorização
e reciclagem, será necessário estimular os investimentos no
sector. Deverão ser criados instrumentos financeiros para
fomentar a necessária adaptação das PME.

3.5. Artigos 7.o e 8.o — Financiamento

3.5.1. O artigo 7.o inclui as disposições mais controversas
da proposta. Com base no conceito da partilha das responsabilidades, tendem a repartir entre os produtores e a administração
pública os custos das medidas propostas. Embora concordando
com o princı́pio, o Comité pretende fazer as seguintes
observações a alguns aspectos concretos do artigo 7.o

3.5.2. A possibilidade para os consumidores de entregar os
REEE sem encargos é fundamental para efeitos da eficácia da
directiva.

(2) JO C 89 de 19.3.1997.
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3.5.3. O Comité assinala que, na situação actual, as medidas
propostas pressupõem uma repartição equilibrada (50 %/50 %)
dos custos entre a administração pública e os produtores. No
entanto, prevê-se que aumente futuramente a percentagem dos
custos suportados pela administração pública, o que virá
dificultar a aplicação do princı́pio da partilha das responsabilidades.

3.5.4. O disposto no n.o 3 do artigo 7.o sobre obrigação de
financiamento suscita duas interrogações quanto à entrada em
vigor das mesmas e à margem de manobra dos Estados-Membros para a sua aplicação.

3.5.4.1. Quanto à primeira, cabe assinalar que a proposta
requer aos produtores que (co)financiem a gestão dos REEE
apenas cinco anos após a entrada em vigor da directiva. As
consequências de tais disposições deveriam ser aprofundadas:
com efeito, se o perı́odo de transição de cinco anos se propõe
sobretudo resolver os problemas associados aos equipamentos
eléctricos e electrónicos comercializados antes da entrada em
vigor da directiva (produtos «antigos» (1) contra «novos»), não é
menos verdade que dessa forma ignoram os problemas dos
equipamentos com mais de cinco anos.

3.5.4.1.1
Por fim, a proposta parece consentir aos Estados-Membros que o pretendam a introdução da obrigação de
financiamento antes do perı́odo de transição de cinco anos,
sendo, porém, necessário neste contexto que o texto seja mais
explı́cito.

3.5.4.2. Quanto ao segundo aspecto, a questão crucial
consiste em saber se é de permitir aos produtores a introdução
de uma taxa identificável, como solicitam as associações de
produtores. Se bem que, segundo a Comissão, a proposta não
exclua uma taxa desse tipo, esta poderia dissuadir os produtores de melhorar regularmente os seus produtos. Se o recurso a
uma taxa identificável pode justificar-se no caso dos equipamentos eléctricos e electrónicos «antigos», comercializados
antes da entrada em vigor da directiva (ou seja, antes de
evidenciada a importância das novas formas de concepção),
seria de examinar com mais atenção a possibilidade de a ela
recorrer após tal perı́odo.

3.6. Artigo 9.o — Informação aos utilizadores
O Comité frisa a importância fundamental da prestação aos
utilizadores de informações adequadas. Para motivar os

(1) Para evitar confusões, afigura-se conveniente distinguir entre os
produtos comercializados antes da entrada em vigor da directiva
(produtos «antigos») e os comercializados antes da entrada em
vigor da obrigação de financiamento (produtos «históricos»).
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consumidores a contribuir para a gestão dos REEE, os Estados-Membros deveriam lançar campanhas publicitárias nos meios
de comunicação social. Ademais, não se deve descurar a
importância de recorrer a incentivos inovadores e «aliciantes»
(como, por exemplo, a introdução de um «prémio de recolha»
pelas autarquias locais), assim como à educação ambiental.

3.7. Informação para instalações de tratamento e reciclagem

3.7.1. O Comité considera essencial garantir a máxima
difusão da informação às instalações de reciclagem, que, na sua
maioria, são PME. O inı́cio de experiências de modernização e
adaptação das PME às exigências ambientais, contemplando
igualmente a necessidade de mobilizar os recursos necessários
para a qualificação profissional, poderia ser favorecido pelo
concurso das indústrias produtoras.

3.7.2. O CES é favorável à elaboração de manuais para
as operações de reciclagem, à identificação adequada dos
componentes plásticos e dos que contenham substâncias
perigosas, à concepção de produtos de tal modo que favoreçam
a separação dos componentes para reciclagem e para eliminação.

4.

Observações na especialidade sobre a proposta de
directiva relativa às substâncias perigosas

4.1.
A data de 1 de Janeiro de 2004, em vez de 2008, como
limite para a eliminação de substâncias, tais como os PBB e os
PBDE, cuja produção, por exemplo, cessou na Alemanha numa
base voluntária em 1986, parece mais adequada para permitir
a necessária adaptação por parte dos produtores, o que é
corroborado pelo facto de, segundo a Comissão, o último
fabricante europeu de PBB ter cessado a produção em 2000.

4.2.
No artigo 5.o, n.o 1, alı́neas a), b) e c), a Comissão
enumera os critérios para rever a obrigação de substituição até
31 de Dezembro de 2003 (artigo 6.o), quatro anos antes da
entrada em vigor de tal obrigação. Afigura-se haver uma
contradição com o objectivo da directiva. Seria mais eficaz
prever mecanismos consultivos com todas as partes interessadas na sequência da substituição das substâncias objecto da
proposta. Nesse sentido, a redacção do n.o 3 do artigo 4.o,
relativo à possı́vel modificação dos requisitos para a substituição das substâncias abrangidas pela directiva, deveria prever
a consulta de todos os interessados (instalações de reciclagem
e de valorização, associações de consumidores e ecologistas).
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4.3.
O Comité recomenda, mormente no que se refere à
directiva relativa à substituição de substâncias perigosas, uma
análise atenta dos numerosos exemplos de regulamentação
dos produtos que contêm metais pesados, PBDE e PBB
existentes nos Estados-Membros para explorar tal experiência
e integrá-la na nova legislação. Com efeito, para garantir a
realização dos objectivos da directiva é preciso valorizar ao
máximo os acordos voluntários existentes em alguns Estados-Membros, a fim de ampliar os resultados positivos e reduzir
as eventuais carências.
4.4.
Uma substância especialmente problemática para o
tratamento e eliminação dos REEE é o PVC (cloreto polivinı́lico). Com efeito, os plásticos em geral constituem 20 % dos
REEE (n.o 2 do artigo 5.o). O PVC, pelo seu lado, constitui
20 % dos plásticos utilizados nos equipamentos eléctricos e
electrónicos. No Livro Verde — Aspectos ambientais do
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PVC (1), a Comissão identifica e expõe os problemas ambientais
e sanitários relacionados com a presença de PVC nos fluxos
dos resı́duos.
4.5.
O Comité está apto a contribuir para o debate encetado
pelo Livro Verde, atenta a importância do tema e as suas
implicações económicas e sociais. Aprecia os esforços desenvolvidos pela Comissão para apresentar, no inı́cio de 2001,
uma comunicação que enuncie uma estratégia comunitária
integrada para os aspectos ambientais do PVC. Considera que
as propostas de directiva devem conter um empenho especial
para modificar futuramente estes instrumentos legislativos em
função da evolução da abordagem comunitária para resolver
os problemas ambientais suscitados pela utilização do PVC.
(1) «Livro Verde — Aspectos ambientais do PVC», COM(2000) 469
final, de 26.7.2000.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa ao acesso às informações sobre ambiente»
(2001/C 116/09)
Em 25 de Julho de 2000, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 175.o do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta
supramencionada.
A Secção de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente, incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 15 de Novembro de 2000. Foi relator P. Braghin.
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou, por 107 votos a favor e 1 abstenção, o seguinte parecer.

1.

Introdução

—

abrir caminho para a ratificação pela Comunidade Europeia da Convenção da UN/ECE (conhecida como Convenção de Århus) assinada em 25 de Junho de 1998;

—

adaptar a Directiva 90/313/CEE à evolução das tecnologias da informação.

1.1.
A proposta de directiva não se limita a alterar a
Directiva 90/313/CEE, mas pretende substituı́-la no interesse
de maior transparência, com três objectivos:
—

corrigir as deficiências verificadas na aplicação prática da
Directiva 90/313/CEE;
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1.2.
O artigo 2.o do Tratado CE dispõe que a Comunidade
tem como missão promover um elevado nı́vel de protecção e
de melhoria da qualidade do ambiente, que contribua para:

—

preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente;

—

proteger a saúde humana;

—

utilizar prudente e racionalmente os recursos naturais;

—

promover, no plano internacional, medidas para combater os problemas regionais ou mundiais do ambiente.

1.3.
Para alcançar estes objectivos é essencial tornar as
informações sobre ambiente, mantidas pelas autoridades públicas, acessı́veis ao público. Com uma maior sensibilização,
poder-se-á exercer melhor controlo sobre a actividade das
autoridades públicas no exercı́cio das suas responsabilidades
no domı́nio ambiental.

1.4.
A acção de nı́vel comunitário justifica-se pela dimensão
transfronteiriça de muitos problemas ambientais e para garantir a aplicação uniforme em toda a Comunidade. É ainda
necessária para cumprir os compromissos internacionais assumidos pela Comunidade com a assinatura da Convenção de
Århus (a qual não pode ser ratificada até que a legislação
comunitária a ela se adapte).

tiva 90/313/CEE conclui-se que de tal aplicação não resultaram
grandes problemas financeiros. Assim, pode presumir-se que a
adopção da actual proposta não tenha consequências de vulto
no plano financeiro, quer porque grande parte das informações
sobre o ambiente estão já previstas nas normas em vigor,
quer porque todos os Estados-Membros, enquanto partes da
Convenção de Århus, se obrigaram a disponibilizar e tornar
acessı́vel a informação ambiental num âmbito mais amplo do
que o da Directiva 90/313/CEE.

1.8.
A proposta obriga os Estados-Membros a utilizarem
mais as modernas tecnologias informáticas para divulgar a
informação o que implica um aumento das despesas de capital
no inı́cio mas, em contrapartida, uma provável redução dos
custos sucessivos de tratamento dos pedidos de informação.
Refira-se que, os Estados-Membros estão a generalizar o uso
da moderna tecnologia informática que pode, sem especiais
problemas, ser utilizada para publicar e divulgar a informação
sobre o ambiente.

1.9.
O âmbito da proposta é alargado a alguns organismos
não pertencentes ao sector público que prestam serviços de
interesse económico geral em matéria de ambiente. Dado que
a maior parte deles pertenciam ao sector público (e estavam,
portanto, já sujeitos às obrigações da Directiva 90/313/CEE)
ou são sucessores de autoridades ou organismos que estavam
sujeitos a tais obrigações, a proposta não deve implicar um
significativo aumento dos custos para tais organismos.

2.
1.5.
A proposta de revisão pretende estabelecer condições
mı́nimas para melhorar o exercı́cio do direito de acesso à
informação sobre o ambiente em toda a Comunidade, e pô-la
sistematicamente à disposição do público, deixando aos Estados-Membros a responsabilidade de definir as modalidades
práticas de tal disponibilização.

1.6.
A proposta obriga os Estados-Membros a disponibilizarem, por princı́pio, a informação sobre o ambiente e a divulgá-la através, nomeadamente, das tecnologias telemáticas e/ou
electrónicas.

1.7.
A experiência mostra que uma abordagem mais activa
gera mais pedidos e, portanto maiores custos de gestão
para as autoridades nacionais. Por outro lado, dos relatórios
nacionais sobre a aplicação das disposições legislativas, administrativas e regulamentares necessárias para cumprir a Direc-
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Observações na generalidade

2.1.
O Comité congratula-se com a intenção da Comissão
de aderir à Convenção de Århus e apoia a proposta com
ressalva das observações que se seguem. Espera que, quanto
antes, a Comissão proceda à integração e/ou alteração das
directivas que já definem alguns tipos de informação ambiental.

2.2.
O objectivo da proposta de garantir o direito de acesso
à informação sobre o ambiente mantido pelas ou para as
autoridades públicas e de definir as condições de acesso é um
importante passo em frente que o Comité apoia sem reservas
na medida em que se consagra um verdadeiro direito e não a
simples liberdade de acesso à informação (como na Directiva
90/313/CEE), com a garantia de que a informação sobre o
ambiente seja, por norma, disponibilizada ao público em geral
e divulgada inclusivamente através das tecnologias informáticas e/ou electrónicas de telecomunicações.
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2.3.
A definição de «informações sobre o ambiente» é
alargada para abranger:
—

o estado dos elementos do ambiente, como a paisagem e
as áreas protegidas naturais, a diversidade biológica e seus
componentes, incluindo os organismos geneticamente
modificados;

—

factores como as substâncias, a energia, o ruı́do, as
radiações ou os resı́duos, que afectam ou podem afectar
os elementos do ambiente referidos na alı́nea a) e/ou a
saúde e a segurança das pessoas;

—

os efluentes gasosos, lı́quidos ou outros libertados para o
ambiente;

—

as medidas (incluindo medidas administrativas), que
podem afectar ou se destinam a proteger esses elementos;

—

análises custos/benefı́cios e outras análises económicas
utilizadas no âmbito das medidas e actividades que
possam afectar o ambiente;

—

o estado da saúde e da segurança das pessoas e as
condições de vida (que são, nos termos do art. 174.o
do Tratado, um dos objectivos da polı́tica ambiental
comunitária).

2.3.1. Tal alargamento das garantias e das definições completa eficazmente o sistema de informação ao público sobre o
ambiente já contemplado pelo Regulamento que institui a
Agência Europeia do Ambiente e numerosas normas comunitárias. Tais como:
—

a Directiva 97/11/CE (que substitui Directiva
85/337/CEE) a qual prevê que, aquando da adopção de
uma decisão sobre projecto com importante impacto
ambiental, as autoridades competentes devem informar
os cidadãos segundo processos apropriados;

—

a Directiva 88/610/CEE que altera a Directiva 82/501/CEE
(designada Sveso I) relativa às actividades que apresentam
risco de acidentes, na qual se definem, de forma precisa,
as informações a pôr à disposição da população;

—

a Directiva 96/82/CE (designada Sveso II) sobre o controlo
dos acidentes relacionados com determinadas substâncias
perigosas, que reitera as obrigações antes referidas;

—

o Regulamento CEE 1836/93 referente ao sistema europeu de eco-gestão e eco-auditoria, que prevê uma «declaração ambiental» com um conjunto de informações
incluindo dados quantitativos sobre as emissões poluentes;

—
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a Directiva 96/61/CE sobre a prevenção e a redução
integradas da poluição que obriga os Estados-Membros a
tornar acessı́veis os pedidos de autorização de novas
instalações e a sua alteração, antes de decidir, bem como
a autorização concedida e os resultados do controlo das
emissões.

2.3.2. O Comité concorda com a proposta de alargamento
da definição de «informações sobre o ambiente» e em particular
a referência à situação da saúde e segurança das pessoas, a que
sempre prestou atenção em muitos pareceres anteriores, bem
como a referência explı́cita aos organismos geneticamente
modificados e às radiações.

2.4.
O artigo 6.o da Directiva 90/313/CEE prevê a aplicação
da directiva a entidades com «responsabilidades públicas no
domı́nio ambiental» e sujeitas a controlo das autoridades
públicas, conceito que deu lugar a interpretações divergentes.
Agora este conceito é alargado a «funções ou serviços directa e
indirectamente relacionados com o ambiente», permitindo
assim incluir também serviços prestados actualmente por
organismos do sector privado, que tradicionalmente integravam o sector público.

2.4.1. O âmbito da directiva estende-se às pessoas jurı́dicas
incumbidas por lei, ou com base em acordos celebrados com
outras autoridades públicas, da execução de serviços de
interesse económico geral que afectem ou possam afectar o
ambiente. Assim, ultrapassam-se as divergências de interpretação associadas ao ponto anterior, evitando que as privatizações no sector dos serviços comportem uma redução das
informações sobre o ambiente à disposição do público.

2.4.2. O Comité considera que a definição adoptada é
perfeitamente clara, embora objecto de viva discussão entre os
Estados-Membros e convida a dar interpretação mais ampla a
este conceito de «pessoa jurı́dica responsável». O Comité
apoia esta extensão à Directiva 90/313/CEE, embora esteja
consciente das dificuldades práticas de aplicação e de que
implicará alterações às condições de interacção entre as
autoridades públicas e os responsáveis pelos serviços de
interesse económico geral que têm ou podem ter reflexos no
ambiente.

2.5.
A actual proposta supera algumas interpretações restritivas do direito de acesso à informação, definindo claramente
que cada requerente, pessoa singular ou colectiva, não tem de
«provar» o seu interesse mas simplesmente declará-lo.
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2.6.
A autoridade deve disponibilizar a informação requerida o mais depressa possı́vel e num prazo razoável, no
máximo de um mês (em vez de dois meses) e não apenas dar
uma simples resposta dilatória, disponibilizando a informação
na forma ou formato requerido, incluindo cópia dos documentos, salvo se já estiverem publicados em forma ou formato
diversos ou existam motivos justificados para a prestar de
diferente modo.

2.6.1. O Comité apoia, em termos gerais, a conveniência
de reduzir os prazos de resposta, mas sem prejuı́zo de uma
informação completa e adequada. Tal implica, segundo o
Comité, um nı́vel de pormenor que responda às exigência do
público e do requerente, a garantia da confidencialidade
requerida pela protecção dos dados pessoais e das informações
comerciais e industriais, a disponibilização das informações de
forma activa e no momento oportuno a fim de favorecer o
processo de decisão, evitando riscos de instrumentalização.

2.7.
Os Estados-Membros definem as modalidades práticas
para o fornecimento efectivo das informações sobre o
ambiente, que podem respeitar:

—

à designação dos responsáveis pela informação;

—

à criação e gestão de gabinetes para a consulta da
informação requerida;

—

à elaboração de relações das autoridades públicas, a que
o público possa aceder, bem como registos e relações de
tais autoridades e dos pontos de informação.
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abuso de direito, que impliquem custos ou esforços desproporcionados ou impeçam ou interfiram de forma evidente com o
normal decurso das actividades públicas.

2.9.
Quando haja o risco de violar a protecção da confidencialidade de dados pessoais, a autoridade pública deve informar
a autoridade nacional responsável pelo controlo da protecção
dos dados pessoais (antigo art. 28.o da Directiva 95/46/CE). A
protecção da confidencialidade de informações comerciais ou
industriais, não pode ser invocada nos casos de efluentes
gasosos, lı́quidos ou outros libertados no ambiente regulados
pela legislação comunitária. Por outro lado, deve ser garantida
a protecção do direito de propriedade intelectual, pelo que o
requerente não poderá reproduzir ou utilizar a informação
para qualquer fim económico sem a prévia autorização do
titular do direito.

2.9.1. A protecção adequada dos interesses legı́timos privados e públicos é um princı́pio fundamental a que o Comité
atribui grande importância. Face ao alargamento do âmbito e
à necessidade de respostas completas e adequadas e para evitar
indeferimentos precipitados ou a violação de direitos legı́timos,
o Comité considera realista prever a possibilidade de uma
derrogação justificada da resposta por um máximo de 30 dias.

2.10. A autoridade deve fundamentar adequadamente o
indeferimento do requerimento de acesso à informação, a fim
de evitar que a falta de resposta valha indeferimento tácito, e
informar o requerente das vias de recurso de que dispõe. O
Comité está de acordo com a perspectiva da Comissão segundo
a qual a falta de resposta da autoridade pública não pode ser
considerada como indeferimento e insta a Comissão a velar
por que nenhuma norma nacional o permita.

O Comité sugere que em cada Estado-Membro seja instituı́da
uma espécie de «autoridade garante da informação» que
responda perante o governo pela correcta aplicação da presente
directiva.

2.8.
As autoridades públicas apenas podem indeferir um
pedido de informação sobre o ambiente em casos especı́ficos
e claramente definidos, ou seja, determinados tipos de informação e para proteger interesses legı́timos. Tais excepções
devem ser definidas com muito rigor para não prejudicar o
princı́pio geral de acesso: respeitarem a informação não
mantida pela ou para a autoridade pública, caso em que
requerimento deverá ser encaminhado para quem a mantenha;
serem pedidos não razoáveis, vexatórios, ou que prefigurem

2.11. As autoridades públicas podem prestar informações
ambientais mediante pagamento de uma contrapartida com
limites razoáveis. Nesse sentido deve publicar-se e pôr-se à
disposição dos requerentes uma tabela tarifária. O Comité
considera que os montantes do pagamento não devem desincentivar os requerentes de informações, devendo corresponder
substancialmente ao estipulado para serviços públicos equivalentes. Podem justificar-se diferenças de preços devido ao tipo
de elaboração requerida, sem atingir a imputação total dos
custos directos e indirectos da recolha e tratamento da própria
informação (Tribunal de Justiça, Acórdão Comissão/Alemanha,
processo C-217/97).
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2.12. Para cumprir as obrigações internacionais assumidas
com a assinatura da Convenção de Århus, o artigo 6.o da
proposta prevê a possibilidade de interpor recurso para
um tribunal ou outra qualquer instância competente para
reapreciar os actos ou omissões das autoridades públicas em
causa. Prevê-se, também, que os Estados-Membros devem velar
por que os requerentes tenham acesso a outro processo de
reapreciação pela autoridade pública em causa dos actos ou
omissões dessa mesma autoridade pública ou de reapreciação
administrativa por outro organismo instituı́do por lei, a fim de
tornar tal procedimento célere e gratuito ou pouco dispendioso.

2.12.1. O Comité concorda com o objectivo desta alteração,
porém, para evitar que se possa interpor recurso contra a
autoridade destinatária apenas pela dificuldade objectiva de
procurar e prestar a informação solicitada nos prazos peremptórios fixados, com uma radicalização do procedimento que
não aproveita a nenhuma das partes, sugere que se permita
uma prorrogação por mais 30 dias se for necessária para
garantir uma resposta correcta e adequada.

2.13. Foi dado um notável passo em frente com a disposição sobre a «divulgação da informação», que antes apenas
havia sido mencionada, para garantir informação homogénea
do público em toda a Comunidade, a proposta contém um
conjunto não exaustivo de tipos de informação sobre o
ambiente que devem ser sistematicamente disponibilizados ao
público e prevê para tal o uso das tecnologias informáticas e
electrónicas de telecomunicações.

2.14. A proposta impõe também a publicação, a intervalos
regulares não superiores a quatro anos, de relatórios nacionais,
regionais ou locais sobre o estado do ambiente, contendo
informação sobre a qualidade do ambiente e as pressões sobre
ele exercidas.
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vez dos anteriores quatro) e impõe aos Estados-Membros que
tomem todas as medidas necessárias para dar cumprimento à
directiva num prazo a determinar. Esta falta de prazos
concretos não parece justificar-se.

3.

Observações na especialidade

Artigo 3.o, n.o 2 alı́nea b)
3.1.
A possibilidade de a autoridade dar resposta no prazo
de dois meses, desde que justificado pela complexidade e
volume da informação solicitada no sentido da Convenção de
Århus, deveria aplicar-se a todos os casos em que possa
verificar-se tal situação com a condição da devida justificação
e fundamentação. Desses casos os mais importantes são,
segundo o Comité:
—

quando a autoridade pública não mantém directamente a
informação e deve envolver outras entidades que a
mantêm;

—

quando a determinação dos interesses legı́timos cuja
confidencialidade está protegida é de difı́cil avaliação;

—

quando devem ser envolvidas autoridades diversas como,
por exemplo, judiciárias ou militares ou instituições
internacionais.

Artigo 4.o, n.o 2, alı́nea d)
3.2.
A referência à confidencialidade «prevista na lei» na
protecção de um interesse económico legı́timo poderia gerar
alguma ambiguidade dada a especificidade de cada ordenamento jurı́dico nacional, que por vezes se reflecte na transposição das directivas comunitárias. Para evitar uma interpretação
restritiva, seria conveniente simplificar este ponto afirmando
simplesmente: «... quando a confidencialidade proteja um
interesse económico legı́timo». O Comité concorda com a
segunda frase da mesma alı́nea, mas precisa que os dados
utilizados para calcular estas emissões não devem ser considerados, em si mesmos, informações sobre as emissões.
Artigo 5.o
3.3.
Este artigo diz respeito ao serviço de prestação de
informação ambiental. Nas versões linguı́sticas em que consta
o termo «taxas» este deve ser substituı́do para evitar confusões
prejudiciais.
Artigo 7.o, n.o 3

2.15. A proposta, à semelhança da Directiva 90/313/CEE,
prevê a revisão cinco anos após o prazo de transposição (em

3.4.
O Comité apoia plenamente o objectivo de divulgar
imediatamente e sem demora todas as informações úteis em
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caso de ameaça iminente para a saúde humana e para o
ambiente. A fim de evitar tomar medidas e prestar informações
que poderiam causar pânico inoportuno e injustificado, ou
determinar medidas arbitrárias, o Comité sugere uma referência à Comunicação da Comissão sobre o recurso ao princı́pio
de precaução (1), reiterando em especial a posição defendida
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no parecer respectivo (2) de que cada medida deveria dar lugar
a uma avaliação objectiva dos riscos identificando, sempre que
possı́vel, em cada fase, o grau de incerteza cientı́fica.

(2) Ponto 6 do parecer do CES sobre «O recurso ao princı́pio de
precaução». JO C 268 de 19.9.2000, p. 9.

(1) COM(2000) 1 de 2 de Fevereiro de 2000.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa à avaliação e gestão do ruı́do ambiente»
(2001/C 116/10)
Em 10 de Outubro de 2000, a Comissão, em conformidade com o disposto no artigo 175.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, encarregada de preparar os trabalhos sobre
a matéria, emitiu parecer em 15 de Novembro de 2000 (relator: J. Gafo Fernández).
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 110 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções o seguinte parecer.
1.

Introdução

1.1.
A presente proposta de directiva trata da criação de
um sistema harmonizado de medida, avaliação e informação
da população, nos diversos Estados-Membros, no que diz
respeito ao chamado «ruı́do ambiente», isto é, o ruı́do de que
se apercebem os cidadãos nos seus lugares habituais de
residência e que não corresponde a um foco de ruı́do
individualizado, mas ao conjunto de focos emissores que se
encontram na proximidade.

1.2.
Até agora, a óptica normativa do controlo do ruı́do
centrava-se em determinar os nı́veis máximos de emissão
sonoras de uma série de produtos (tais como automóveis,
motocicletas, aeronaves, máquinas de cortar relva ou máquinas
de obras públicas) e correspondia tanto a critérios de mercado
interno (harmonização para evitar obstáculos ao comércio)
como a uma luta deliberada para reduzir os efeitos negativos
nos cidadãos ou trabalhadores.

1.3.
No Livro Verde de 1996 sobre a polı́tica de luta contra
o ruı́do verificou-se que a situação não era satisfatória e por
esse motivo a actual proposta assenta em três vectores bem
definidos:
—

harmonização, no âmbito comunitário, dos indicadores
de ruı́do e métodos de avaliação do impacto no ambiente;

—

estabelecer, com base em dados anteriores, «mapas de
ruı́do» consequentemente harmonizados no que respeita
à metodologia;

—

estabelecer critérios de informação ao público.

1.4.
Embora a proposta de directiva não fixe normas
unitárias ou harmonizadas de ruı́do, uma vez que a maioria
dos Estados-Membros fixou nı́veis nacionais, permitirá que
chegue uma informação comparada ao cidadão comunitário.
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1.5.
A perspectiva adoptada é, pois, a de estabelecer
métodos homologados para fazer as medições e com elas,
mapas de ruı́do, que diferenciem os nı́veis sonoros em função
das diferentes horas do dia — e, portanto, o seu diferente
impacto no cidadão — e concentra-se em três áreas especialmente relevantes do ponto de vista do custo-eficácia:
povoações de mais de 250 000 habitantes; eixos de transporte
rodoviário ou ferroviário com tráfego superior a três milhões
de veı́culos por ano ou 30 000 comboios por ano; aeroportos
com tráfego de aeronaves superior a 50 000 descolagens e
aterragens por ano.

1.6.
Antes de 30 de Junho de 2003, os Estados-Membros
deverão comunicar à Comissão os grandes eixos rodoviários e
ferroviários, grandes aeroportos e aglomerações de mais de
250 000 habitantes existentes no seu território e antes de
31 de Dezembro de 2004 as autoridades competentes deverão
elaborar e aprovar os mapas de ruı́do correspondentes. Do
mesmo modo, na proposta se estabelece que, o mais tardar até
31 de Dezembro de 2009, deverão estar realizados os mapas
de ruı́do para as aglomerações de mais de 100 000 habitantes.

1.7.
Com base nestes mapas de ruı́do das grandes aglomerações, eixos rodoviários e ferroviários e grandes aeroportos,
as autoridades competentes deverão preparar até 31 de
Dezembro de 2005 (31 de Dezembro 2010 para aglomerações
de 100 000 a 250 000 habitantes) planos de acção que
incluam um diagnóstico da situação, identificação dos problemas mais importantes e inventário das medidas de correcção a
tomar. Estes mapas de ruı́do e planos de acção deverão ser
actualizados pelo menos de cinco em cinco anos.
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problemas que o chamado «ruı́do ambiente» está a criar para a
saúde dos indivı́duos, como para uma certa degradação da
convivência e da capacidade de comunicação. O Comité
manifesta-se preocupado com o facto de se transmitir às
gerações futuras uma perniciosa «cultura do ruı́do», em que
este é um factor habitual da vida quotidiana e, portanto,
perfeitamente assumı́vel.

2.2.
O Comité chama a atenção para o facto de o ruı́do ser
o elemento central de um conceito mais amplo que é a
contaminação sonora e que, além do mais, o ruı́do tem
caracterı́sticas muito diferentes, devendo distinguir-se a
incidência do mesmo em função do seu valor médio, da sua
persistência no tempo ou dos seus valores máximos (que, em
muitos casos corresponde a perı́odos de curta duração). Os
mapas do ruı́do, enquanto tal, referem-se a valores médios de
ruı́do, que consideram a duração temporal de sons individuais
múltiplos. O que não deve obstar à actuação, através da
adequada vigilância e controlo, face a ruı́dos de alta intensidade
e curta duração.

2.3.
O Comité está consciente de que, ao formular estas
propostas, a Comissão Europeia teve de avançar numa via
estreita entre a protecção da saúde das pessoas e a protecção
do ambiente, o respeito do princı́pio da subsidiariedade através
da diferença de percepção cultural do factor ruı́do.

1.8.
Tanto os mapas de ruı́do como os planos de acção
serão objecto de informação pública, por exemplo através da
Internet, e serão enviados também à Comissão Europeia.

1.9.
Finalmente, a Comissão Europeia propõe apresentar,
até 31 de Dezembro de 2007, um relatório sobre a aplicação
desta directiva, onde se aponte, com base no progresso
cientı́fico e técnico registado neste perı́odo, a conveniência de
estabelecer objectivos de qualidade à escala comunitária que
compreendam a redução do número de pessoas afectadas e
medidas necessárias para alcançar esses objectivos, o que
poderia conduzir a uma proposta de revisão da presente
directiva.

2.

2.4.
No entanto, o Comité não pode deixar de formular
algumas observações crı́ticas construtivas, que serão desenvolvidas nas observações na especialidade. Têm elas que ver muito
especialmente com os seguintes aspectos:

—

a possı́vel inobservância do princı́pio da subsidiariedade
ao estabelecer exigências tão pormenorizadas nos planos
de acção;

—

a dificuldade em estabelecer condições médias homologáveis de ruı́do médio diário (Lden) e nocturno (Lnight)
em todos os paı́ses da Comunidade, atendendo muito
simplesmente às diferentes estações do ano;

—

ausência total de menção da necessidade de assegurar que
se apliquem, com toda a firmeza e previamente à
confecção de mapas de ruı́do, as normas individuais de
emissão de ruı́do nas categorias que são objecto de
aplicação comunitária;

Observações na generalidade

2.1.
O Comité acolhe a apresentação desta proposta com a
mesma satisfação com que acolheu a intenção de realizar este
projecto (1) tendente a uma maior sensibilização tanto para os

(1) Parecer do CES sobre a «Polı́tica futura de luta contra o ruı́do —
Livro Verde da Comissão Europeia» — JO C 206 de 7.7.1997.
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—

a ausência de qualquer referência aos critérios de ordenamento do território, com especial incidência nas imediações dos eixos rodoviários e ferroviários ou aeroportos;

—

a falta de tratamento das vibrações sem qualquer justificação, que geralmente se associa à legislação sobre ruı́do.

2.5.
O Comité considera que a proposta da Comissão quer
estabelecer um quadro coordenado de medição do ruı́do e de
informação da população, que, combinado com os limites
individuais de ruı́do máximo estabelecidos no artigo 5.o para
eixos rodoviários e ferroviários, grandes aeroportos e ruı́do
industrial, pretende levar a uma harmonização ulterior de tais
nı́veis a nı́vel comunitário. Por tal motivo, o Comité insta com
a Comissão para que formule um novo considerando definindo
com precisão este objectivo a médio prazo e encete um debate
sobre a conveniência desta medida — que o Comité considera
necessária e conveniente — e das modalidades práticas de
aplicação, que poderiam passar pelo estabelecimento de uma
harmonização comunitária com base num nı́vel mı́nimo, que
permita aos Estados-Membros que o desejem chegar a nı́veis
de protecção mais estritos (como prevê o artigo 175.o do
Tratado). Também, em outro considerando, haveria que assinalar que o ordenamento do território tenha em conta os mapas
de ruı́do existentes e que oriente o desenho de novos núcleos
residenciais de forma a ali integrar permanentemente um nı́vel
reduzido de contaminação acústica.

3.
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existência de uma autoridade competente única, com capacidade para executar os mapas de ruı́do e, especialmente, pôr
em marcha os planos de acção. O que evitará o potencial
contra-senso de que, numa mesma aglomeração, haja duas ou
mais entidades competentes, cada uma responsável por avaliar
e aplicar os planos de acção contra o ruı́do em parte dessa
aglomeração, considerada, pela directiva, como um todo
indivisı́vel.

3.2.4. Na alı́nea k), substituir «autoridade local competente»
por «autoridade competente». Além disso, o CES considera que
não há razão para o limite superior de Lden ser fixado pelo
Estado-Membro, devendo sê-lo pela autoridade competente
em cada caso.

3.2.5. Na alı́nea l), do mesmo modo, suprimir a referência
à autoridade nacional ou regional.

3.2.6. Na alı́nea n), aditar, no final, «ou com tráfego de
pesados superior ao valor a determinar oportunamente» (de
forma a encontrar o equilı́brio entre tráfego de veı́culos
pesados e ligeiros). O mesmo se deveria dizer no caso do
tráfego ferroviário atendendo ao tipo de comboios que por ali
passam.

Observações na especialidade

3.1.
No artigo 1.o, juntamente com a referência aos efeitos
para a saúde humana, deveriam também referir-se explicitamente os efeitos sobre a convivência colectiva (prejuı́zos para
possibilidade de comunicação em zonas abertas e expostas ao
ruı́do) e sobre o ambiente em geral (por exemplo, impacto na
fauna e, potencialmente, ainda que haja suficientes estudos
empı́ricos, na flora).

3.2. No artigo 3.o — Definições

3.2.1. Na alı́nea a), aditar «todo o tipo de maquinaria» às
fontes de ruı́do mencionadas.

3.2.2. Na alı́nea c), aditar, depois de «saúde humana», «na
convivência social e no ambiente em geral». De acordo com as
explicações exemplificativas na mesma alı́nea.

3.2.3. Na alı́nea j): «Aglomeração» — na sua definição
deveria integrar-se, também, como critério de definição, a

3.2.7. Deveriam introduzir-se como pontos geradores de
ruı́do a ter em conta nesta directiva (sobretudo nos artigos 4.o,
7.o, 8.o e 11.o, bem como nos anexos) os grandes portos de
mar com volume de tráfego de passageiros e mercadorias a
determinar oportunamente.

3.3.
No n.o 5 do artigo 7.o; aditar no final: «... ou quando
tiverem ocorrido mudanças substanciais que aconselhem uma
actualização com maior rapidez. Em alternativa, quando
a autoridade competente justifique suficientemente que as
condições de ruı́do, por amostragem ou outro método de
verificação, não se tiverem alterado, poderá derrogar-se por
um prazo adicional máximo de cinco anos a actualização dos
ditos mapas de ruı́do».

3.4.
Anexo I: Indicadores de ruı́do: Na introdução da
proposta não se justifica de modo algum a adição de 5 decibéis
a Levening e de 10 decibéis a Lnight. O Comité não pode
pronunciar-se sobre a justificação destes critérios, mas considera que estes 5 (dB) aplicados a Levening sobrecarregarão
indevidamente os mapas de ruı́do dos paı́ses do Sul da UE,
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uma vez que, neles, o tempo de descanso é muito menor que
nos do Norte. Uma possı́vel solução seria ater-se a «perı́odos
de actividade» e não a faixas horárias pré-definidas para todos
os Estados-Membros, o que levaria a suprimir a referência ao
indicador correspondente ao perı́odo Levening. Por outro lado, a
definição de «ano metereológico médio» pode tornar mais
difı́cil a realização (e a actualização posterior) dos mapas de
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ruı́do nos prazos previstos. O Comité considera, pelo contrário,
totalmente acertada a inclusão de indicadores especiais de
ruı́do.
3.5.
Anexo V: No quarto travessão aditar: «valores-limite na
aglomeração de acordo com o disposto no artigo 5.o».

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento do Conselho relativo a
acções de informação e promoção a favor dos produtos agrı́colas no mercado interno»
(2001/C 116/11)
Em 26 de Setembro 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 a proposta supramencionada.
A Secção de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente, incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 15 de Novembro de 2000 (relator: Espuny Moyano).
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 110 votos a favor e 2 abstenções o seguinte parecer.
1.

Introdução

1.1.
A proposta da Comissão em apreço visa harmonizar e
simplificar, através de um instrumento único de carácter
horizontal, a regulamentação dos diferentes regimes comunitários de promoção no mercado interno actualmente existentes.

1.2.
Com base no modelo adoptado para a promoção dos
produtos agrı́colas nos paı́ses terceiros, a Comissão considera
que este instrumento deve ter por objectivo a informação e a
promoção genérica e colectiva, centrada nas caracterı́sticas
intrı́nsecas dos produtos europeus, para valorizar a sua imagem
junto dos consumidores.

1.3.
Neste sentido, a Comissão considera que as medidas
de promoção comunitárias devem ser complementares das
medidas adoptadas nos Estados-Membros pelas empresas ou
pelas autoridades nacionais ou regionais e fornecer valor
acrescentado às acções clássicas de comercialização e de
publicidade das marcas.

1.4.
A Comissão propõe uma selecção periódica, com base
no procedimento do Comité de Gestão, dos temas e sectores
que podem ser objecto das acções de informação e promoção.

1.4.1. O Comité de Gestão definirá as linhas directrizes
sectoriais e os critérios de selecção aplicáveis.

1.5.
Com base em convites à apresentação de propostas
organizados pelos Estados-Membros, as organizações profissionais ou interprofissionais apresentarão programas que os
Estados-Membros enviarão à Comissão para verificação da sua
conformidade com a regulamentação comunitária e com o
caderno de encargos aplicável. Os Estados-Membros procederão, depois, à selecção final.

1.6.
A Comissão propõe um sistema de gestão indirecta em
que os Estados-Membros serão responsáveis pelo controlo e
pagamento das acções aprovadas.
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1.7.
Para responsabilizar os diversos intervenientes, o financiamento proposto é repartido entre a Comunidade, os
Estados-Membros e as organizações profissionais ou interprofissionais.

1.7.1. Propõe-se que a participação da Comunidade não
ultrapasse 50 % do custo real das acções, excepto no caso dos
estudos de avaliação dos resultados de acções de informação e
promoção, integralmente financiados pela Comunidade.

1.7.2. A participação dos Estados-Membros será, em regra,
de 20 % do custo real destas acções, sendo o restante financiado
pelas organizações profissionais ou interprofissionais.

1.7.3. Não obstante, e no que concerne às acções de
informação sobre os regimes comunitários das Denominações
de Origem Protegidas (DOP), Indicações Geográficas Protegidas
(IGP), Especialidades Tradicionais Garantidas (ETG), produção
biológica e rotulagem, a Comissão tem por conveniente que a
contribuição financeira se limite aos Estados-Membros e à
Comunidade.

2.

Observações na generalidade

2.1.
O CES acolhe favoravelmente, de uma maneira geral,
esta iniciativa em matéria de promoção, que complementa o
instrumento de promoção adoptado em 1999 em relação a
paı́ses terceiros (1) e representa um contributo para o objectivo
de promover, tanto na União Europeia como no resto do
mundo, um modelo agrı́cola e alimentar europeu baseado na
diversidade, qualidade e segurança. Põe, porém, reservas
relativamente aos procedimentos propostos pela Comissão.

2.1.1. O Comité lamenta que este objectivo não esteja
enunciado de forma suficientemente clara na proposta. A
difusão do modelo agrı́cola e alimentar europeu baseado na
multifuncionalidade e nos conceitos enunciados anteriormente, bem como o reforço da confiança dos consumidores
nos produtos agrı́colas e alimentares, deveriam ser os objectivos prioritários da promoção no mercado interno.

2.1.2. Neste sentido, é necessário valorizar a imagem dos
produtos europeus aos olhos dos consumidores da União
Europeia e dar-lhes a conhecer os esforços que estão a ser
realizados para lhes assegurar uma oferta diversificada e/ou
tı́pica e um nı́vel elevado em matéria de qualidade, segurança
alimentar e cumprimento das normas de bem-estar dos
animais.

(1) JO C 169 de 16.6.1999.
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2.1.3. Assim, o Comité concorda com o objectivo de
potenciar ao nı́vel comunitário a informação sobre as caracterı́sticas intrı́nsecas dos produtos agrı́colas e alimentares, tais
como: qualidade, higiene, aspectos nutricionais, segurança
alimentar, rotulagem, rastreabilidade, método de produção
biológica ou integrada, sistemas comunitários de DOP/
/IGP/ETG, vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas (VQPRD), vinhos de mesa e bebidas espirituosas com
indicação geográfica.

2.1.4. O Comité apoia igualmente a extensão do benefı́cio
potencial da promoção comunitária no mercado interno a
outros produtos agrı́colas e alimentares.

2.2.
Se a União Europeia quiser retirar valor acrescentado
da promoção comunitária dos produtos europeus no seu
mercado interno, é essencial que o seu âmbito de actuação seja
complementar e coordenado com as iniciativas empreendidas
pelas empresas, organizações e autoridades nacionais nos
respectivos Estados-Membros.

2.2.1. Tal como no caso da promoção em paı́ses terceiros, a
subsidiariedade e a complementaridade devem ser os princı́pios
inspiradores da acção comunitária de promoção dos produtos
agrı́colas e alimentares no mercado interno.

2.2.2. Neste sentido, o Comité saúda a abordagem global e
coerente adoptada pela Comissão para harmonizar os múltiplos regimes comunitários de promoção no mercado interno,
substituindo-os por um quadro único de medidas, financiamento e gestão das acções de promoção.

2.3.
O Comité subscreve a conveniência do co-financiamento das medidas de promoção, que não só permite agregar
recursos como também implicar e responsabilizar todas as
partes interessadas com o objectivo de optimizar a eficácia das
acções de promoção e a utilização dos recursos financeiros.
No entanto, insiste no co-financiamento de 20 % por parte do
Estado-Membro. Em determinados casos, porém, deveria ser
possı́vel uma aplicação flexı́vel das percentagens de financiamento.

2.4.
Do triplo ponto de vista da subsidiariedade, complementaridade e co-financiamento, é imprescindı́vel que tanto as
organizações profissionais como as autoridades nacionais
trabalhem de uma forma activa e coordenada com a Comissão
na concepção, selecção, gestão e avaliação das acções comunitárias de promoção no mercado interno.

2.4.1. O Comité lamenta, como já o fez no caso da
promoção em paı́ses terceiros, que a Comissão não tenha
valorizado suficientemente as implicações e os benefı́cios dos
princı́pios de subsidiariedade, complementaridade e co-financiamento na gestão da promoção.
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2.4.2. Lamenta, em particular, a extrema complexidade do
procedimento proposto e o insuficiente envolvimento dos
agentes económicos.

e na elaboração das linhas directrizes dos programas de
promoção e informação (artigo 5.o). Neste sentido, o CES
propõe:

2.5.
Por último, o Comité considera que, para que o
instrumento comunitário de promoção no mercado interno
cumpra o ambicioso objectivo de uma melhor valorização da
imagem dos produtos europeus aos olhos dos consumidores
na óptica da defesa, na própria União Europeia, do modelo
agrı́cola e alimentar europeu, é imprescindı́vel que disponha
de recursos suficientes.

3.3.1. a consulta obrigatória, e não facultativa, do Grupo
Permanente «Promoção dos Produtos Agrı́colas» do Comité
Consultivo «Qualidade e Sanidade da Produção Agrı́cola» com
vista à determinação, de três em três anos, da lista dos temas e
dos produtos elegı́veis (n.o 2 do artigo 4.o);

2.5.1. O problema da adequação dos recursos financeiros é
ainda mais evidente no contexto de uma polı́tica que pretende,
a um tempo, potenciar a promoção nas suas vertentes interna
e externa e alargar o leque dos produtos beneficiários.
2.5.2.

O Comité

—

verifica com decepção que o orçamento proposto pela
Comissão é, no entanto, claramente insuficiente;

—

expressa a sua preocupação perante o risco de o aumento
previsı́vel do orçamento para a promoção em paı́ses
terceiros se fazer em detrimento dos recursos destinados
à promoção no interior da Comunidade;

—

teme, por último, que a escassez do orçamento provoque
consideráveis tensões entre sectores e produtos.

3.

Observações na especialidade

3.1.
As acções de informação e promoção não devem ser
orientadas em função de marcas comerciais (n.o 2 do artigo 1.o).
Porém, tal não deve traduzir-se na exclusão automática do
benefı́cio da promoção comunitária de acções de carácter
genérico enquadradas em iniciativas de promoção mais vastas
a nı́vel nacional ou privado que incluam componentes relativos
às marcas. Trata-se de uma condição da eficácia e complementaridade da acção comunitária com as iniciativas nacionais e
privadas.
3.2.
Entre as acções contempladas na alı́nea a) do artigo 2.o
que podem beneficiar da promoção comunitária contam-se
acções de relações públicas, promoção e publicidade que
tenham por objectivo realçar as vantagens dos produtos
comunitários em matéria de bem-estar dos animais. Por isso, a
valorização do respeito do bem-estar dos animais deve figurar
explicitamente no critério de selecção dos sectores ou produtos
enumerados na alı́nea a) do artigo 3.o
3.3.
Dado o regime de co-financiamento proposto pela
Comissão, é imprescindı́vel poder contar com a experiência e
a participação activa das organizações privadas nas decisões
relativas à lista dos temas e dos produtos elegı́veis (artigo 4.o)

3.3.2. a consulta obrigatória deste Grupo Permanente antes
do estabelecimento das linhas directrizes dos programas de
promoção e informação (n.o 1 do artigo 5.o).

3.4.
O Comité considera ainda que o carácter obrigatório
da colaboração entre as organizações profissionais e os
organismos de execução, contemplado no n.o 2 do artigo 6.o,
é uma condição desnecessária que complica um procedimento
de selecção já bastante complexo. Não se deveria excluir a
execução dos programas pelas próprias organizações sempre
que estas demonstrem a sua experiência e garantam, através
de meios apropriados, a correcta execução dos mesmos.

3.5.
Por último, o CES constata que o orçamento previsto
a cargo da Comunidade é muito inferior ao orçamento actual.
Considera que tal orçamento é claramente insuficiente para a
prossecução dos objectivos finais da promoção no mercado
interno, maxime quando esta tem vocação a ampliar-se a todos
os produtos. A escassez do orçamento poderia explicar a
formulação vaga da exposição de motivos no que se refere aos
verdadeiros objectivos desta acção comunitária.
3.5.1. Para evitar possı́veis conflitos com as acções de
promoção no exterior, bem como entre sectores e produtos, o
Comité convida a Comissão, o Parlamento Europeu e o
Conselho a envidarem os esforços necessários para dotar este
instrumento de recursos apropriados.

4.

Recomendações finais

4.1.
A defesa do modelo agrı́cola europeu e o reforço
da confiança dos consumidores nos produtos agrı́colas e
alimentares comunitários contam-se entre as prioridades consagradas pela reforma da Polı́tica Agrı́cola Comum no âmbito
da Agenda 2000. Neste sentido, a valorização da imagem dos
produtos europeus aos olhos dos consumidores através de
acções comunitárias de informação e promoção no mercado
interno deve ser o objectivo claramente indicado desta iniciativa.

4.2.
Para optimizar os benefı́cios da promoção a nı́vel
comunitário, é imprescindı́vel que todos os actores — organizações profissionais e interprofissionais, Comissão, Estados-
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-Membros — trabalhem de forma complementar e coordenada. Neste contexto, a participação e a experiência do sector
privado são essenciais. Isto deve reflectir-se na concepção,
formulação e execução dos programas, particularmente para
evitar complicações burocráticas.

20.4.2001

4.3.
O orçamento para a promoção no mercado interno
deve estar à altura das ambições. A insuficiência de recursos
não só limitará a eficácia deste instrumento como provocará
tensões inúteis entre sectores e produtos elegı́veis.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu
e do Conselho relativo às condições de polı́cia sanitária aplicáveis à circulação sem carácter
comercial de animais de companhia»
(2001/C 116/12)
Em 10 de Outubro de 2000, o Conselho decidiu, nos termos dos artigos 37.o e 152.o [n.o 4 da alı́nea b)],
do Tratado que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta
supramencionada.
A Secção de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente, incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 15 de Novembro de 2000. Foi relator Leif Nielsen.
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 110 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção o presente parecer.
1.

Introdução

1.1.
O receio da raiva e de outras doenças transmissı́veis
dos animais de companhia levou certos Estados-Membros a
introduzir restrições à circulação não comercial de cães, gatos
e outros animais de companhia provenientes de outros
Estados-Membros ou de paı́ses terceiros. A proposta da
Comissão tem por objectivo harmonizar a protecção externa
comum e impor restrições internas mais severas. Algumas das
doenças em questão afectavam unicamente a saúde dos
animais enquanto outras («zoonoses» e, especialmente, a raiva)
tinham também consequências para os seres humanos. A
harmonização deve, portanto, no entender da Comissão, ser
integrada no processo comum de decisão.

1.2.
No caso da raiva, a situação registou uma evolução
muito favorável na UE em resultado da vacinação oral das
populações de raposas nas regiões endémicas. A Suécia e o
Reino Unido decidiram, por este motivo, abandonar o sistema

de quarentena e introduzir medidas menos restritivas. Os casos
de raiva observados actualmente na UE dizem respeito, na sua
maioria, a animais originários de certas zonas urbanas de
paı́ses terceiros. A proposta defende o reforço do controlo da
circulação de animais provenientes de paı́ses terceiros e apoia-se nas conclusões dos grupos de peritos consultados nesta
matéria, nomeadamente, do Comité Cientı́fico e Veterinário.

1.3.
Na óptica da proposta, os gatos e cães que circulam
entre Estados-Membros ou provêm de paı́ses terceiros e
territórios terceiros cujo estatuto seja, numa lógica regional,
assimilável ao da Comunidade (Andorra, Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, São Marinho, Suı́ça, Vaticano, Ilha de
Man e Ilhas Canárias), devem ser acompanhados do seu
proprietário ou de uma pessoa singular por eles responsável
aquando da sua deslocação. Os animais serão identificados
mediante uma tatuagem ou um sistema de identificação
electrónica (respondedor) e acompanhados de um certificado
que ateste a vacinação anti-rábica. Exceptuando o caso de uma
vacinação básica, a referida vacinação deve ter sido efectuada
há menos de um ano com uma vacina inactivada, em
conformidade com as normas internacionais da OMS.
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1.4.
A Suécia, a Irlanda e o Reino Unido poderão exigir,
em complemento, certificado que ateste uma titulação de
anticorpos neutralizantes efectuada com base numa colheita
realizada há mais de seis meses antes da circulação do animal
e mais de trinta dias após a vacinação efectuada antes de o
animal circular. Não obstante, estes paı́ses poderão dispensar
de qualquer condição relativa à raiva a circulação, com destino
ao seu território, de animais provenientes dos Estados-Membros e de paı́ses ou territórios terceiros com o mesmo
estatuto.

1.5.
No atinente à circulação para a UE de paı́ses terceiros
não especificados na lista supra, a vacinação anti-rábica e a
titulação de anti-corpos deverão sujeitar-se às mesmas regras
aplicáveis na Suécia, na Irlanda e no Reino Unido, o que
implica condições mais estritas para certos Estados-Membros.
Além disso, estes três paı́ses podem introduzir um sistema de
quarentena, que deverá ser notificado à Comissão.

1.6.
A proposta não estabelece quaisquer exigências no
respeitante à circulação entre Estados-Membros ou em proveniência de paı́ses ou territórios terceiros de outros animais que
não sejam os constantes da lista do Anexo I: aracnı́deos e
insectos, peixes, anfı́bios, répteis, aves e furões, cobaias e
hamsters.

1.7.
Todavia, com a entrada em vigor do regulamento, um
Estado-Membro pode requerer à Comissão, em circunstâncias
especiais, garantias adicionais em relação a outras doenças que
não a raiva. A Comissão prevê, além disso, competências para
alterar e completar os anexos que se referem às espécies
animais, aos paı́ses e territórios e às condições veterinárias,
em colaboração com o Comité Veterinário Permanente. Na
inscrição de um paı́s terceiro serão tidos em conta a estrutura
e a organização dos seus serviços veterinários, o seu estatuto
no referente à raiva, a regulamentação aplicável às importações
de carnı́voros e as disposições regulamentares aplicáveis à
colocação no mercado de vacinas anti-rábicas.

2.

Observações na generalidade

2.1.
O Comité considera vital tomar amplas medidas para
prevenir e combater as doenças contagiosas dos animais
domésticos na UE e nos paı́ses candidatos e evitar a propagação
destas doenças com a entrada de animais provenientes de
paı́ses terceiros. Após o alargamento, os novos paı́ses vizinhos
e a circulação de animais entre distâncias maiores aumentarão
o risco de contágio. Como é o caso da proposta em apreço, as
medidas relevantes terão de basear-se, dentro do possı́vel, na
evidência cientı́fica.
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2.2.
É de saudar o facto de a raiva ter sido dominada em
todos os Estados-Membros, mas existe, por outro lado, um
risco maior de propagação da raiva devido à entrada de animais
provenientes de regiões endémicas. É, portanto, essencial
harmonizar as legislações nacionais e introduzir um sistema
comum de transporte de animais. O Comité não deixa, porém,
de observar que a proposta aponta para a regionalização e não
para a harmonização plena, que muitas vezes se justifica no
sector veterinário. Os paı́ses que se encontram «historicamente
indemnes de raiva» contam, assim, com protecção especial, o
que se poderá justificar por enquanto.

2.3.
As medidas de prevenção contra a raiva de que fala a
proposta têm sobretudo fundamento nos Estados-Membros
que se encontram em posição de realizar controlos adequados
das importações em proveniência de paı́ses terceiros não
especificados. O Comité recomenda à Comissão e aos Estados-Membros que envidem todos os esforços para conseguir um
controlo óptimo nas fronteiras.

2.4.
É pertinente que, como propõe a Comissão, se apliquem as mesmas regras aos paı́ses e territórios terceiros cujo
estatuto seja assimilável ao da Comunidade do ponto de vista
geográfico e sanitário. Tal implica, contudo, que as introduções
de animais provenientes de outros paı́ses terceiros nestes paı́ses
e regiões fiquem sujeitas exactamente ao mesmo tipo de
controlos aplicado às introduções na UE.

3.

Observações na especialidade

3.1.
Para além da raiva, o transporte de animais de companhia dá também origem a outros problemas sanitários que
podem exigir a adopção de medidas destinadas a evitar o
contágio dos animais domésticos, que acarretaria intervenções
dispendiosas. Todos os tipos de aves, por exemplo, as galinhas
domésticas, as pombas, os papagaios, etc. podem ser portadores de doenças contagiosas virulentas (doença de Newcastle,
ornitose e zoonoses como a salmonela DT 104). O Campylobacter, que pode infectar as aves, pode transmitir-se através de
animais de companhia (cães, serpentes, tartarugas, etc.) que
estejam em contacto com águas poluı́das.

3.2.
Apesar dos possı́veis argumentos a favor de medidas
para reduzir o risco de contágio de estas e outras doenças
associadas à circulação dos animais de companhia, o Comité
entende que a situação administrativa não é clara e o impacto
dessas medidas não seria proporcionado em comparação com
o risco de contágio através da fauna selvagem.
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3.3.
O abate de animais que não cumpram as exigências
colocadas deve ser efectuado em consonância com o protocolo
anexo ao Tratado de Amesterdão relativo à protecção e ao
bem-estar dos animais.

3.5.
A Comissão devia apresentar um relatório sobre a
aplicação do regime, acompanhado de eventuais propostas de
alteração, num prazo de cinco anos.
4.

3.4.
O CES considera, além disso, necessário minorar as
incidências de bem-estar dos animais à importação comercial
de animais exóticos para a UE.
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Conclusão

4.1.
O Comité apoia a proposta da Comissão, com reserva
das observações acima formuladas.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento do Conselho que
prorroga por um perı́odo máximo de um ano o financiamento de certos planos de melhoramento
da qualidade e da comercialização aprovados no âmbito do tı́tulo II-A do Regulamento (CEE)
n.o 1035/72»
(2001/C 116/13)
Em 20 de Outubro 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.
A Secção de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente, incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 15 de Novembro de 2000 (relator: J. M. de las Heras Cabañas).
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 107 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções o presente parecer.
1.

Introdução

1.1.
A proposta de regulamento em exame desenvolve a
primeira parte do acordo do Conselho de Ministros, reunido
em Bruxelas em 17 de Julho de 2000, pelo qual se convidava
a Comissão a propor que os pagamentos aos produtores de
frutas de casca rija (amêndoas, avelãs, nozes e pistácios) e de
alfarrobas, que expiram em 2000, fossem prorrogados por um
ano no quadro do orçamento para 2001. Em complemento,
incumbia-se a Comissão de estudar especificamente a situação
do sector das frutas de casca rija e das alfarrobas no contexto
do relatório sobre o regime das frutas e dos produtos hortı́colas
que apresentará antes do final de 2000.

2.

Antecedentes

2.1.
Os planos de melhoramento aplicados a partir de 1989
por um perı́odo de dez anos, ao abrigo do estabelecido no

tı́tulo II-A do Regulamento (CEE) n.o 1035/72, tiveram, em
alguns Estados-Membros, um impacto muito significativo na
organização da produção, na concentração da oferta e na
melhoria das estruturas produtivas e comerciais. Tais planos
incidiram no apoio aos rendimentos dos produtores, permitindo travar o abandono das culturas de frutas de casca rija e
de alfarrobas nas regiões produtoras da UE.

2.2.
Todavia, a problemática especı́fica das frutas de casca
rija e das alfarrobas não foi reconhecida pelo Regulamento
(CE) n.o 2200/96, que reformava a Organização Comum de
Mercado do sector das frutas e produtos hortı́colas e derrogou
aquelas medidas. As medidas previstas neste regulamento não
foram adequadas e são insuficientes, não se ajustando à
natureza especı́fica daquelas produções.

20.4.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

2.3.
Dada a situação particularmente desfavorável por que
passa o sector das avelãs, o Regulamento (CE) n.o 2200/96
estabeleceu, no artigo 55.o, uma ajuda fixa às organizações
de produtores para as avelãs colhidas nas campanhas de
1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000. Esta ajuda teve um
efeito decisivo no crescimento das organizações de produtores
em Itália e serviu para compensar a desvantagem concorrencial
que os produtores comunitários de avelãs suportaram devido
à situação de mercado desfavorável, que perdura.

3.

Observações na generalidade

3.1.
A produção das frutas de casca rija e da alfarroba
ocupa amplas zonas desfavorecidas da Europa mediterrânea
(900 000 hectares) e a sua sobrevivência é de importância vital
para as regiões produtoras da União Europeia, dado a sua
incidência positiva no emprego, no ambiente, na paisagem e na
cultura, permitindo a diversificação das explorações agrı́colas e
a sua manutenção no território e constituindo uma barreira
aos processos de desertificação. As alternativas a estas produções são muito restritas ou inexistentes e as limitações da
PAC não permitem a sua substituição por outras.

3.2.
A produção das frutas de casca rija e da alfarroba é a
base de uma importante indústria de transformação, geradora
de emprego e actividade económica nas zonas rurais desfavorecidas. Quer a indústria de primeira transformação quer a de
segunda transformação integram um elevado número de
empresas de todos os tipos e dimensões, desde as de descasque
até às de tostagem, a indústria chocolateira, a gelataria, os
doces tradicionais e a pastelaria artesanal e industrial.

destes produtos à Comunidade, é aconselhável manter os
nı́veis actuais de produção da União Europeia dado o risco
que representa a excessiva dependência e as suas possı́veis
consequências para o nı́vel dos preços e, portanto, para os
consumidores.

3.5.
A protecção aduaneira destes produtos é muito débil,
em consequência do baixo nı́vel de auto-abastecimento da
União Europeia, com direitos aduaneiros muito baixos e
vantagens concedidas aos principais paı́ses abastecedores
através de acordos comerciais. A produção de amêndoa e noz
nos Estados Unidos é altamente intensiva, configurando um
sistema produtivo radicalmente distinto do dos paı́ses mediterrâneos, com elevados rendimentos e baixos custos de
produção que permitem baixar os preços para nı́veis não
suportáveis pelos produtores comunitários. A base da forte
competitividade da Turquia reside sobretudo nos baixos custos
de mão-de-obra e na maior pluviometria da sua zona de
produção. Por outro lado, os dispositivos existentes não
asseguram que os produtos importados hajam respeitado as
normas laborais, fitossanitárias e ambientais, cujo cumprimento é exigido aos produtos da União Europeia.

3.6.
O Comité salienta a escassa incidência financeira das
medidas previstas para o sector das frutas de casca rija e das
alfarrobas relativamente à concentração da oferta, à melhoria
da qualidade e da comercialização dos produtos e aos benefı́cios sociais e ambientais desta produção. As medidas de apoio
ao sector representam uma ı́nfima parte das despesas do
FEOGA, cerca de 0,2 % do orçamento comunitário. O Comité
recorda que o seu parecer (1) de 19 de Outubro de 2000 sobre
o regime das frutas e dos produtos hortı́colas evocou a
necessidade de uma dotação financeira suficiente (vejam-se os
pontos 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5 e 4.1.2).

4.
3.3.
O consumo de frutas de casca rija na União Europeia e
no resto do mundo mantém um crescimento constante, em
consequência da incorporação destes produtos no fabrico de
uma multiplicidade de alimentos, graças ao desenvolvimento
da tecnologia agro-alimentar e à vontade dos consumidores de
os integrar na sua dieta. Estas frutas são, na verdade, fonte de
elementos nutritivos muito ricos, pelo seu conteúdo de fibras,
proteı́nas, minerais e vitaminas e pelos efeitos positivos na
saúde, em especial a prevenção de doenças cardiovasculares
resultante da presença de ácidos gordos mono e poli-insaturados.

3.4.
A União Europeia é claramente deficitária nestes
produtos, compensando o défice por importações de paı́ses
terceiros, com destaque para as importações de amêndoa e
noz dos Estados Unidos e de avelã da Turquia. Tendo em conta
que estes são praticamente os únicos paı́ses fornecedores
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Observações na especialidade

4.1. Sobre a proposta

4.1.1. Pensa o Comité que o Conselho e a Comissão
deveriam ter apresentado uma proposta definitiva para o
futuro do sector das frutas de casca rija e das alfarrobas.
Acolhe, no entanto, favoravelmente esta proposta como
solução transitória para resolver a delicada situação em que se
encontram as organizações de produtores cujos planos expiram em 2000.

(1) JO C 14 de 16.1.2001, p. 157.
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4.1.2. O Comité considera que a proposta da Comissão não
corresponde exactamente ao espı́rito e à letra das conclusões
da reunião do Conselho de Ministros da Agricultura de 17 de
Julho de 2000, já que não contempla o cofinanciamento da
totalidade das acções realizadas no âmbito dos planos de
melhoramento das organizações de produtores que expiram
em 2000, admitindo-se apenas os pedidos de ajuda para os
trabalhos efectuados até 15 de Junho de 2001. Entende o
Comité que este prazo deve ser alargado até 31 de Dezembro
de 2001.
4.1.3. O Comité pensa que as condições de mercado
desfavoráveis que aconselharam a introdução da medida
especı́fica para o sector das avelãs não se alteraram substancialmente. Assim, tendo em conta a sua escassa incidência
financeira e a prorrogação do resto das medidas aplicáveis às
frutas de casca rija e às alfarrobas, é coerente prorrogar para a
campanha de 2000/2001 a ajuda fixa estabelecida pelo
artigo 55.o do Regulamento (CE) n.o 2200/96.
4.1.4. O Comité objecta ao terceiro considerando da proposta da Comissão, pelo risco de que o princı́pio da ajuda
degressiva e a transferência progressiva da responsabilidade
financeira para os produtores possam servir de referência com
vista a uma solução a longo prazo da problemática das frutas
de casca rija e das alfarrobas.

4.2. Sobre o futuro do sector das frutas de casca rija e das alfarrobas
4.2.1. O Comité considera que é necessária uma solução a
longo prazo para este sector e insta a Comissão a apresentar
até ao final de 2000, acompanhando o estudo especı́fico do
sector no contexto do relatório a elaborar sobre o regime das
frutas e dos produtos hortı́colas, uma proposta com novas
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medidas de apoio às frutas de casca rija e alfarrobas com vista
a integrá-las no Regulamento (CE) n.o 2200/96, de modo que:
—

se estabeleça uma ajuda fixa por unidade de superfı́cie
através das organizações de produtores; esta ajuda deveria
estar condicionada a intervenções de cultivo precisas;

—

se prorrogue a ajuda fixa às avelãs após a campanha de
2000/2001.

4.2.2. Tendo em conta a situação desfavorável do mercado
das castanhas, dever-se-ia estudar a sua cobertura pelas medidas aplicáveis às frutas de casca rija e às alfarrobas.
4.2.3. O Comité releva a necessidade de realizar um
cadastro comunitário das superfı́cies cultivadas com frutas de
casca rija e alfarrobas e reforçar os controlos da aplicação das
normas de comercialização e os controlos fitossanitários dos
produtos importados. Considera também que, no contexto
dos acordos comerciais com paı́ses terceiros, se tenha em
conta a sensibilidade destes produtos perante qualquer nova
concessão neste sector.
5.

Conclusão

5.1.
Pensa o Comité que, dado o carácter multifuncional
das produções de frutas de casca rija e alfarrobas e face
à persistência da situação desfavorável nos mercados que
aconselhou a introdução de medidas de apoio ao sector,
convém prorrogar de forma adequada, e transitoriamente, as
medidas que expiram em 2000. Ao mesmo tempo, devem ser
propostas novas medidas de apoio como solução definitiva
dos problemas destas produções, para garantir um nı́vel
adequado de rendimento aos produtores comunitários e o
equilı́brio entre regiões e permitir aos consumidores o acesso
a uma oferta variada destes produtos a preços razoáveis em
toda a Comunidade.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre:
—

a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento
(CEE) n.o 218/92 do Conselho relativo à cooperação administrativa no domı́nio dos impostos
indirectos (IVA)», e

—

a «Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva n.o 77/388/CEE no que se refere
ao regime de imposto sobre o valor acrescentado aplicável a determinados serviços prestados
por via electrónica»
(2001/C 116/14)

Em 11 de Setembro de 2000, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 262.o do Tratado que institui a
CE, consultar o Comité Económico e Social sobre as propostas supramencionadas.
Foi encarregada da preparação dos trabalhos relativos a esta matéria a Secção da União Económica e
Monetária e Coesão Económica e Social, que emitiu parecer em 7 de Novembro de 2000. Foi relator
K. Walker.
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou, por 106 votos a favor, 2 contra e 4 abstenções, o presente parecer.
1.

Introdução

1.1.
O comércio electrónico está a revolucionar a actividade
comercial. A localização fı́sica de uma empresa, das suas
actividades básicas e serviços acessórios tem cada vez menos
importância. As fronteiras entre Estados perdem relevância.
Pela sua natureza global, o competitivo mercado electrónico
não se encontra sujeito às fronteiras geográficas, económicas
ou polı́ticas tradicionais. Será explorado por quem se encontrar
em melhor posição para beneficiar das suas caracterı́sticas. Isto
constitui um repto considerável para o mundo dos sistemas
fiscais nacionais, em que cada paı́s espera tributar transacções
ou lucros gerados nos respectivos territórios. Para as administrações fiscais, esta é, provavelmente, a mais candente das
questões que actualmente se lhes deparam.

1.2.
O comércio electrónico prenuncia uma considerável
criação de riqueza para a Europa. Assim, torna-se crucial que
a fiscalidade não constitua um obstáculo ao seu crescimento,
antes promova um clima de confiança em que este se possa
processar, protegendo, todavia, os interesses de todas as partes
interessadas. A criação de um quadro regulamentar claro e
preciso constitui, aos olhos das empresas e dos governos, um
requisito indispensável para criar um clima de confiança que
estimule o investimento e o comércio. Embora a existência de
normas onerosas possa paralisar o processo criativo que
comanda a actividade económica, a indecisão regulamentar
pode ser igualmente perturbadora.

1.3.
O Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 de Março
de 2000 concluiu que, como parte das medidas necessárias
para que o comércio electrónico realizasse plenamente todo o
seu potencial na UE, as regras aplicáveis ao mesmo deviam ser
previsı́veis e inspirar confiança às empresas e aos consumidores. A proposta da Comissão pretende ser a resposta a este
objectivo.

1.4.
Consciente de que tanto o surgimento do comércio
electrónico como, em particular, o crescimento da Internet
como veı́culo do comércio internacional levantaram uma série
de questões para o futuro do regime do IVA na UE, a Comissão
Europeia começou, em 1997, a analisar as implicações fiscais.
Em estreita colaboração com representantes das quinze administrações fiscais nacionais, procedeu-se a uma análise aprofundada do impacto provável do crescimento do comércio
electrónico sobre a fiscalidade comunitária. O relatório provisório (1) sobre as implicações do comércio electrónico para o
IVA e as alfândegas constatou que, em muitos casos, os
mecanismos e a base jurı́dica existentes seriam suficientes para
garantir a cobrança dos impostos, embora as administrações
tivessem de estar atentas ao possı́vel impacto das mudanças
nos moldes e no volume das transacções.
1.4.1. Uma das recomendações fundamentais do relatório
provisório foi, portanto, a de que os impostos existentes
podiam perfeitamente convir e ser aplicados ao comércio
electrónico, não havendo, por conseguinte, necessidade de
prever a criação de novos impostos ou de impostos especiais.
A concretização desta recomendação exigiria alterações à
estrutura legislativa existente.
1.4.2. Ficou também claro que uma abordagem puramente
legislativa da tributação do comércio electrónico não era a
única resposta. O comércio electrónico é um verdadeiro
processo global e nenhuma jurisdição fiscal poderá, isoladamente, dar resposta a todas as questões que levanta. É
necessário um certo nı́vel de colaboração no plano internacional. Uma administração e uma aplicação de impostos bem
sucedidas dependem, em grande medida, da obtenção, nomeadamente, de um consenso internacional sobre as medidas a
adoptar no sentido de evitar a dupla tributação ou a não
tributação involuntária, oferecendo ao mesmo tempo às
empresas segurança e certeza no que se refere às suas
obrigações.
(1) Documento XXI/98/0359 datado de 3 de Abril de 1998.
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1.4.2.1. A Comissão adoptou, para este efeito, um conjunto
de orientações (1), em Junho de 1998, para servir de base aos
progressos a realizar no futuro e criar, em especial, um quadro
comum que permitisse avançar com o debate na Comunidade.
As orientações deveriam ainda servir de plataforma comum
para a posição a defender pela UE e pelos seus Estados-Membros em questões relativas à fiscalidade indirecta na
conferência ministerial da OCDE, prevista para Outubro desse
mesmo ano em Otava. Estas orientações reconheciam a
necessidade de se chegar a um acordo internacional sobre a
matéria.
1.4.2.2. O princı́pio subjacente às orientações era de que o
ponto de ligação entre o regime da fiscalidade indirecta da
Comunidade e o dos seus parceiros comerciais devesse ser
neutro. Na prática, todos os bens fornecidos para consumo
dentro da UE deviam estar sujeitos ao IVA comunitário,
enquanto bens destinados a paı́ses terceiros não. Isto reflecte a
natureza do regime comunitário do IVA, que é um imposto
geral e global sobre o consumo.
1.4.3. As orientações da Comissão foram examinadas pelo
Conselho ECOFIN de 6 de Julho de 1998, tendo os Estados-Membros aprovado três grandes princı́pios:
—

não há necessidade de criar impostos novos ou suplementares para o comércio electrónico; os impostos existentes,
e especificamente o IVA, devem ser adaptados para serem
aplicáveis ao comércio electrónico;

—

os produtos fornecidos por via electrónica não devem,
para efeitos de impostos sobre o consumo, ser considerados bens; no caso do regime do IVA da UE, devem ser
tratados como serviços;

governos e das empresas na conferência de Otava, atribuem
especial prioridade à aplicação de um regime de impostos
sobre o consumo que se conforme aos princı́pios gerais de
tributação tradicionalmente aceites, nomeadamente a neutralidade, a eficácia, a certeza e a simplicidade. Tal sistema desposa,
na prática, os princı́pios adoptados pelo Conselho.
1.4.4. Como etapa de um vasto processo de consulta,
mais de cem representantes dos meios empresariais europeus
(incluindo representantes de PME) participaram numa mesa
redonda sobre as opções para o regime do IVA na União
Europeia que se realizou em Bruxelas em Janeiro de 1999. A
mensagem sistematicamente transmitida pelos meios empresariais foi a da necessidade de assegurar prioritariamente a
clareza das regras tributárias aplicáveis ao comércio electrónico
e de segurança quanto às regras e sua aplicação. A Comissão
reconhece plenamente a importância de eliminar as incertezas
e as distorções do actual regime fiscal.
1.5.
Pretende-se melhorar o funcionamento do mercado
único sem, todavia, pôr em causa o compromisso legal e
polı́tico a longo prazo de um regime definitivo de tributação e
o grau de harmonização que tal requer. A presente proposta
sobre a tributação de certos serviços prestados por via
electrónica constitui um primeiro passo para a aplicação desta
estratégia.

2.

—

de tais serviços, apenas os consumidos na Europa devem
ser tributados na Europa.

1.4.3.1.

O Conselho sublinhou ainda as seguintes questões:

—

a questão da fiscalização e polı́cia do IVA no comércio
electrónico;

—

a necessidade de criar regras que permitam aceitar a
facturação electrónica sem suporte documental;

—

a necessidade, tendo em conta os acordos internacionais,
de tornar o cumprimento das regras por parte dos
operadores não comunitários tão fácil e simples quanto
possı́vel;

—

a necessidade de prever a possibilidade de cumprir as
obrigações fiscais por via electrónica.

1.4.3.2. A nı́vel internacional, as condições gerais de tributação, posteriormente adoptadas pelos representantes dos
(1) COM(1998) 374 final.

20.4.2001

As propostas da Comissão

2.1. IVA sobre certos serviços prestados por via electrónica
2.1.1. A presente proposta refere-se ao fornecimento em
linha de produtos digitais, em especial os que são destinados a
consumidores finais na União Europeia, identificado pelo
relatório provisório como potencial problema fiscal. Trata-se
de um novo tipo de transacção comercial, que não foi prevista
aquando da redacção da actual base jurı́dica. Além disso, é
provável que os procedimentos de conformidade, de controlo
e de execução de que as administrações fiscais actualmente
dispõem já não sejam adequados a certos casos.
2.1.2. As consultas levadas a cabo pela Comissão confirmaram o ponto de vista segundo o qual as modificações
necessárias deverão afastar-se o menos possı́vel do funcionamento do regime do IVA actual. A presente proposta baseia-se, por conseguinte, na continuação do mecanismo de
incidência no destinatário para as transacções que envolvam
operadores registados, articulada com um registo obrigatório
de operadores não comunitários que efectuem prestações, na
UE, a pessoas que não sejam sujeitos passivos do imposto.
2.1.3. A abordagem adoptada consiste em alterar o
artigo 9.o da 6.a Directiva sobre o IVA. As actuais disposições
do artigo 9.o, em especial o n.o 1 e as alı́neas c) e e) do
artigo 2.o da 6.a Directiva, prevêem o seguinte:
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as prestações efectuadas por operadores estabelecidos em
paı́ses terceiros a pessoas que não sejam sujeitos passivos
estabelecidos na UE são isentas de IVA, enquanto os
operadores estabelecidos na UE são obrigados a aplicar o
IVA aos mesmos serviços, uma vez que o lugar de
prestação é normalmente o lugar em que o prestador
se encontra estabelecido (tais casos não se encontram
abrangidos pelo n.o 2, alı́nea e) do artigo 9.o, sendo-lhes
aplicável a regra geral prevista no n.o 1 do artigo 9.o;
as prestações de serviços efectuadas por operadores
estabelecidos na UE, visadas no n.o 2, alı́nea c), do
artigo 9.o, a destinatários situados em paı́ses terceiros ou
a sujeitos passivos estabelecidos na Comunidade, mas
num paı́s diverso do paı́s do prestador, poderão ser
sujeitas a IVA, uma vez que o lugar das prestações de
serviços é o lugar onde as referidas prestações de serviços
são materialmente executadas.

—
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caso um operador da UE preste os serviços em questão a
uma pessoa não registada na UE, ou a um operador
registado no mesmo Estado-Membro, o lugar da prestação
será aquele em que o prestador se encontrar estabelecido.

2.1.5. A proposta não tem quaisquer efeitos sobre os
serviços prestados a tı́tulo gratuito, quer estejam definidos no
n.o 2, alı́nea f), do artigo 9.o quer não estejam, tais como o
acesso livre à Internet ou descargas(downloads) gratuitas. (O
artigo 2.o da sexta directiva precisa que apenas os serviços
efectuados a tı́tulo oneroso são sujeitos a IVA.) A proposta
não afecta também transacções que envolvam a circulação
fı́sica de mercadorias, mesmo que as transacções sejam efectuadas por via electrónica. O seu âmbito de aplicação limita-se às
prestações de serviços a seguir descritas, quando prestadas por
via electrónica e a tı́tulo oneroso, abrangendo ainda a concessão de direitos de utilização de diversos serviços:

2.1.3.1. Isto conduz a distorções da concorrência e coloca
os prestadores estabelecidos na UE em desvantagem em relação
a prestadores não comunitários. Para colmatar a situação,
propõe-se aditar uma nova alı́nea f) ao n.o 2 do artigo 9.o,
que transfere, como regra geral, a tributação dos serviços
designados na proposta para o lugar onde o cliente tenha a
sede da sua actividade económica ou um estabelecimento
estável para o qual os serviços são prestados ou, na falta de
sede ou de estabelecimento estável, o lugar do seu domicı́lio
ou residência habitual. Quando o destinatário é um operador
registado estabelecido num paı́s diferente daquele em que o
prestador se encontra estabelecido, o cliente assumirá a
responsabilidade fiscal. Quando as prestações são efectuadas
por sujeitos passivos (estabelecidos dentro ou fora da Comunidade) a pessoas que não são sujeitos passivos estabelecidas na
Comunidade, a proposta introduz uma disposição especı́fica
que estabelece o lugar da prestação no Estado-Membro onde o
prestador se encontra identificado para efeitos de IVA (n.o 2,
alı́nea f), do artigo 9.o).

—

actividades culturais, artı́sticas, desportivas, cientı́ficas,
docentes, recreativas ou similares, incluindo as dos organizadores das mesmas, bem como prestações de serviços
acessórias (primeiro travessão da alı́nea c) do n.o 2 do
artigo 9.o). Isto abrange todas as formas de radiodifusão
e outras formas de difusão e distribuição de som e de
imagem por via electrónica;

—

software: inclui, nomeadamente, os jogos de computador;

—

tratamento de dados (terceiro travessão da alı́nea e) do
n.o 2 do artigo 9.o), incluindo expressamente serviços
informáticos, tais como a domiciliação de páginas Web,
a concepção de sı́tios Web e serviços similares;

—

prestação de informações.

2.1.4.
forma:

2.1.5.1. Por conveniência, estes serviços serão doravante
referidos como «as prestações abrangidas pela proposta».

—

O efeito da proposta pode resumir-se da seguinte

relativamente a serviços prestados por um operador
estabelecido fora da UE a um destinatário estabelecido na
UE, o lugar de tributação será na UE, sendo a transacção
sujeita a IVA;

—

quando estes serviços forem prestados por um operador
estabelecido na UE a um destinatário estabelecido fora da
UE, o lugar da tributação será aquele em que o destinatário
se encontrar estabelecido, não estando a transacção
sujeita a IVA;

—

caso um operador da UE preste serviços a um operador
registado estabelecido noutro Estado-Membro, o lugar da
prestação será aquele em que o destinatário se encontrar
estabelecido;

2.1.6. Foram necessárias várias medidas adicionais para
dar aplicação à legislação proposta, cujo impacto pode ser
resumido da seguinte forma:
—

o imposto sobre prestações efectuadas a operadores
registados será devido pelo destinatário; o registo para
efeitos fiscais de prestadores não comunitários apenas
será necessário caso as prestações se destinem a clientes
não registados;

—

o registo não será necessário para os operadores não
estabelecidos na UE cujo volume de vendas anual na UE
seja inferior a 100 000 euros;

C 116/62

—

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

será possı́vel efectuar o registo num único lugar (que, na
prática, será normalmente o Estado-Membro onde se
efectuar a primeira prestação tributável); isto permitirá
ao operador não comunitário cumprir todas as suas
obrigações em matéria de IVA da UE junto de uma única
administração fiscal; esta medida coloca, de modo eficaz,
os operadores comunitários e de paı́ses terceiros em
condições de igualdade aquando da prestação de serviços
a consumidores da UE;

—

será também possı́vel completar por via electrónica todos
os procedimentos ligados ao registo e as declarações
fiscais;

—

as administrações fiscais colocarão à disposição dos
operadores os meios destinados a permitir-lhes identificar
facilmente o estatuto dos seus clientes (isto é, se o cliente
é ou não uma empresa registada para efeitos de IVA), o
que deverá, em princı́pio, permitir a um prestador que
actue com toda a diligência possı́vel determinar se uma
transacção está ou não sujeita a imposto.

2.1.7. Nos termos da legislação em vigor, a taxa aplicável
às vendas a clientes estabelecidos na Comunidade é a taxa
normal do IVA aplicada pelo Estado-Membro onde o prestador
se encontrar registado. Neste contexto, existe risco de se
aplicarem taxas diferentes a bens e serviços claramente similares. A Comissão tenciona examinar esta questão por ocasião
de uma futura revisão do Anexo H da 6.a Directiva sobre o
IVA, que enumera os fornecimentos de bens e serviços que
podem ser sujeitos a taxas reduzidas de IVA.

2.2. Objectivos e teor da proposta que altera o Regulamento (CEE)
n.o 218/92

2.2.1. As propostas supra necessitam de uma alteração da
actual base jurı́dica da confirmação da validade dos números
de identificação para efeitos de IVA.

2.2.1.1. O texto actual do artigo 6.o do Regulamento (CEE)
n.o 218/92 autoriza os Estados-Membros a confirmarem a
validade do número de identificação para efeitos do IVA de
qualquer pessoa. Contudo, o âmbito desta confirmação limita-se a pessoas que tenham «efectuado ou recebido uma entrega
intracomunitária de bens ou uma prestação intracomunitária
de serviços».

2.2.1.2. Uma vez que os serviços prestados por via electrónica, conforme definidos na proposta de alteração da Directiva
77/388/CEE, podem envolver prestações de serviços que não
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sejam intracomunitárias, é necessário alterar o âmbito do
regulamento, por forma a permitir aos Estados-Membros
confirmarem a validade do número de identificação para
efeitos do IVA de um destinatário a qualquer pessoa que preste
serviços por via electrónica.

2.2.2. Os sujeitos passivos que prestam serviços nos termos
do n.o 2, alı́nea e), do artigo 9.o da Directiva 77/388/CEE não
têm qualquer obrigação legal de confirmar se os seus clientes
têm um número de identificação válido para efeitos do
IVA. Contudo, a Comissão considera que a possibilidade de
verificação dos números de identificação para efeitos do IVA
dos destinatários deverá ser alargada aos referidos prestadores.

2.2.2.1. É necessário, como medida para facilitar o comércio, que a confirmação da validade dos números de identificação para efeitos do IVA possa ser efectuada por via
electrónica. Para tal, a presente proposta vem autorizar esta
possibilidade através de decisão da Comissão, tomada no
âmbito do exercı́cio dos seus poderes de execução. Uma vez
que o Conselho decidiu alterar os procedimentos para o
exercı́cio dos poderes de execução conferidos à Comissão,
utiliza-se a oportunidade representada pela necessidade de
alterar o regulamento para actualizar os procedimentos de
comitologia.

2.2.2.2. A Comissão apresenta a presente proposta ao
abrigo do artigo 95.o do Tratado, uma vez que as medidas
propostas não constituem disposições de harmonização em
matéria fiscal, mas destinam-se a assegurar o funcionamento
correcto do mercado interno de serviços oferecidos por meios
electrónicos. A escolha da base jurı́dica dada pelo artigo 95.o
CE pela Comissão é coerente com a proposta de Regulamento
(CEE) n.o 218/92 de 19 de Junho de 1990 (COM(90)183), na
qual a Comissão propunha já o artigo 100.o-A do Tratado CE
(actual artigo 95.o CE) para base jurı́dica adequada. O facto de
o conteúdo dessas informações poder ser utilizado para uma
liquidação fiscal correcta não significa que a fiscalidade,
enquanto tal, constitua o objectivo principal do Regulamento
(CEE) n.o 218/92 ou das alterações propostas. A base jurı́dica
para a harmonização dos impostos indirectos é o
artigo 93.o CE.

3.

Observações na generalidade

3.1.
O Comité acolhe com satisfação as propostas da
Comissão relativas ao IVA e ao comércio electrónico, por
contribuı́rem de modo significativo para a criação de uma
situação de igualdade concorrencial entre as empresas comunitárias que prestam serviços a consumidores por via electrónica
e os operadores não comunitários que prestam serviços nos
mesmos mercados.
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3.1.1. Em princı́pio, a abordagem das prestações pelo
ângulo do consumidor final é correcta, estabelecendo a UE
no direito de tributar produtos digitalizados fornecidos a
consumidores comunitários. No caso das prestações que
excedem o limite máximo esta iniciativa eliminará a vantagem
concorrencial que actualmente beneficia os prestadores não
comunitários de produtos digitalizados, pois obriga-os a
cobrarem o IVA da UE sobre prestações efectuadas a consumidores comunitários. Deste modo, coloca-os, para vendas
dentro da Comunidade, na mesma situação dos operadores
comunitários.
3.1.2. Analogamente, a possibilidade de os operadores
comunitários prestarem serviços livres de IVA a clientes
não comunitários eliminará uma desvantagem concorrencial
significativa.
3.2.
O Comité tem manifestado sempre o seu apoio à
introdução, com a maior brevidade possı́vel, de um novo
regime de IVA definitivo baseado na tributação no paı́s de
origem e tem apelado repetidas vezes aos Estados-Membros
para reconhecerem a importância desta medida e deixarem de
vetar as iniciativas de reforma do IVA (1). Assim, nota com
satisfação a garantia da Comissão de que as presentes propostas
não põem em causa o compromisso jurı́dico e polı́tico, a
longo prazo, de um regime de tributação definitivo.
3.3.
O Comité concorda com os objectivos de garantir às
empresas simplicidade, clareza e certeza quanto às suas
obrigações legais. Para elas, a incerteza constitui um risco
maior e um desincentivo mais forte do que uma obrigação
certa.
3.3.1. Concorda, igualmente, com a necessidade de proteger
empresas que cumprem a lei contra a concorrência desleal de
operadores que fujam às suas obrigações fiscais. É claramente
injusto que sejam, na verdade, as empresas honestas a subsidiar
as que têm padrões éticos menos elevados. O pagamento de
impostos é uma obrigação social e legal que não deve ser
evadida.
3.3.2. O Comité concorda que não são necessárias novas
formas de tributação e que os impostos existentes podem e
devem ser adaptados de modo a abrangerem o comércio
electrónico.
3.3.3. Apoia o princı́pio de que as alterações necessárias
deverão afastar-se o menos possı́vel do funcionamento do
regime do IVA actual, até que se introduza um novo regime
definitivo.
3.4.
Nesta fase, não se trata essencialmente de uma questão
de receitas cessantes. O volume total actual de vendas de
produtos digitalizados não representa mais do que 35 milhões
de euros por ano em toda a UE. Todavia, o potencial de
(1) JO C 82 de 19.3.1996, p. 49, JO C 296 de 29.9.1997, p. 51, JO
C 101 de 12.4.1999, p. 73, JO C 116 de 28.4.1999, p. 14.

C 116/63

crescimento do comércio electrónico é exponencial, o que
poderá conduzir a graves prejuı́zos fiscais no futuro, se a
situação não for regularizada. O Comité aprova o princı́pio de
corrigir a estrutura tributária antes que a cessação de receitas
fiscais se transforme num problema grave.

3.5.
É importante que estas propostas, que são um bom
ponto de partida para a adaptação do regime do IVA ao
comércio electrónico, não prejudiquem ou afectem negativamente os esforços desenvolvidos pelo grupo de trabalho da
OCDE sobre a tributação do consumo. Tal como a própria
Comissão reconhece, o comércio electrónico é um processo
verdadeiramente global e as questões que levanta só podem
ser solucionadas através de um processo de cooperação
internacional com a mais larga base de apoio possı́vel.

3.6.
A principal preocupação referente a estas propostas
prende-se necessariamente com a questão da sua força executória, a qual dependerá, por sua vez, de três factores:
—

da boa-vontade dos operadores não comunitários para
procederem voluntariamente ao respectivo registo;

—

da boa-vontade das administrações fiscais não comunitárias para cooperarem no processo de fazer cumprir a lei;

—

da possibilidade de assegurar o cumprimento da lei por
outros meios.

3.6.1. O IVA é um imposto que se traduz em encargos
administrativos consideráveis para as empresas devidamente
registadas. A recusa em sujeitar-se a este imposto tanto se
pode prender com uma falta de vontade de incorrer nos custos
do trabalho que o preenchimento das declarações acarreta
como com um desejo de conseguir uma vantagem concorrencial ilı́cita. A existência de um único lugar de registo simplificará grandemente o processo para os operadores não comunitários e constitui, como se torna evidente, um factor-chave
para garantir que estes cumpram as disposições. Resta saber se
esta medida será aceitável para uma maioria de Estados-Membros, mas, sem ela, será consideravelmente mais remota
a hipótese de persuadir cas empresas não comunitárias a
procederem ao respectivo registo na UE.

3.6.1.1. O principal problema derivará provavelmente do
receio de alguns Estados-Membros de poderem perder receitas
fiscais em favor de outros paı́ses com taxas de IVA menos
elevadas, uma vez que a proposta, ao estipular que o registo se
deve efectuar no Estado-Membro onde se realiza a primeira
prestação tributável, fica claramente sujeita a manipulações,
tendo os operadores não comunitários, na prática, a possibilidade de escolher o Estado-Membro de registo.
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3.6.1.2. Esta questão poderia ser solucionada através da
criação de um sistema de compensação para redistribuir as
receitas fiscais pelos Estados-Membros em função do consumo.
No entanto, experiências anteriores demonstraram que tais
acordos são inevitavelmente tão complexos que se tornam
impraticáveis.

3.6.2. É pouco provável que as administrações fiscais de
outros paı́ses estejam preparadas para dispender grande
esforço na cobrança de receitas fiscais por conta dos Estados-Membros da UE ou na perseguição da evasão fiscal. O nı́vel
de cooperação nesta matéria, mesmo entre os Estados-Membros, tem sido desencorajador.

3.6.3. Reveste-se de incerteza a eficácia de outras medidas
eventuais, de base não voluntária, para garantir o cumprimento
da lei. Como a Comissão diz, o incumprimento das obrigações
de autoliquidação em nada reduz ou elimina uma dı́vida fiscal;
mas, não sendo a dı́vida executável, a questão é puramente
teórica. Considerando o volume de fraudes fiscais que se
reconhece existirem na UE apesar dos regulamentos em vigor,
torna-se claro que não se pode confiar inteiramente num
cumprimento voluntário. Serão necessários instrumentos de
execução directa, para evitar que a dimensão da evasão fiscal
retire todo o crédito ao sistema.

3.6.3.1. Uma possibilidade, como sugere a Comissão, é o
recurso a cartões de crédito, mas esta abordagem não é isenta
de problemas. A utilização do indicador do paı́s no número
do cartão de crédito só será praticável se o operador não
comunitário estiver disposto a cooperar. Uma medida mais
radical seria exigir aos emissores de cartões de crédito que
cobrassem IVA sobre as transacções debitadas a cada cartão.
Para além de difı́cil aplicação, esta abordagem é passı́vel de
várias objecções. Em primeiro lugar, os bancos, que controlam
a maior parte das emissões de cartões de crédito, poderão ter
relutância em divulgar esta informação. Em alguns casos,
podem estar sujeitos a obrigações legais nos respectivos
Estados-Membros. Em segundo lugar, é plausı́vel haver portadores de cartões de crédito emitidos por bancos localizados
em paı́ses que não os seus. Se for óbvio que se pode obter uma
vantagem comercial significativa com a emissão de cartões de
crédito isentos da obrigação de cobrar impostos, não faltarão
instituições financeiras, estabelecidas em paraı́sos fiscais off-shore, dispostas a oferecer tal serviço. Por último, tal como
constata a Comissão, os pagamentos por cartão de crédito
poderão vir a ser suplantados por outros sistemas de pagamento para transacções de comércio electrónico.

3.6.3.2. Levanta-se igualmente a questão de saber se as
empresas de cartões de crédito estarão dispostas a efectuar o
trabalho adicional que envolve a prestação desta informação.
As mesmas considerações são válidas para outros intermediários, cuja cooperação poderia ser solicitada, tais como os
prestadores de serviços Internet, as companhias telefónicas e
as companhias de televisão interactiva.
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3.6.3.3. O documento da Comissão contém uma ameaça
velada no sentido de retirar a protecção aos direitos de
propriedade intelectual dos operadores não comunitários que
não cumprirem as suas obrigações. Isto seria um forte
incentivo, uma vez que os produtos transaccionados pelo
comércio electrónico são facilmente pirateados, mas enveredar
por esse tipo de acção colocaria a UE numa situação de
violação dos acordos internacionais que concluiu sobre esta
matéria. Poderia também implicar uma violação das regras da
OMC.
3.6.3.4. A Comissão tem em mira novos instrumentos para
garantir a aplicação da lei a empresas infractoras e espera que
tais instrumentos estejam disponı́veis através da evolução
tecnológica e dos processos de comércio electrónico. No
entanto, a experiência ensina que a legislação, especialmente
no domı́nio da tributação, tende a não conseguir acompanhar
a evolução tecnológica. A vantagem tecnológica favorece o
prevaricador mais do que o legislador.
3.6.3.5. Para ser eficaz, a prevenção da evasão fiscal, tal
como noutras áreas da actividade criminal, depende essencialmente de uma expectativa razoável e realista de que o
incumprimento seja detectado. No domı́nio do comércio
electrónico, a dificuldade consiste em saber sequer que a
transacção foi efectuada. A proliferação de computadores
portáteis permite que a transacção tenha origem em qualquer
parte do mundo, independentemente do domicı́lio do consumidor.
3.6.3.6. Não se conseguindo fazer com que a larga maioria
dos operadores cujas transacções fossem passı́veis de IVA
comunitário para os efeitos da presente proposta cumprisse,
voluntariamente ou não, a lei precipitaria a evasão dos
operadores não comunitários que já se tivessem registado, ao
verem-se numa posição de desvantagem concorrencial.
3.7.
Torna-se evidente que os operadores não comunitários
que decidirem cumprir a obrigação de autoliquidação deverão
ter os meios necessários para verificar o estatuto fiscal dos
respectivos clientes. Este processo seria grandemente facilitado
se as administrações fiscais nacionais publicassem listas de
empresas registadas para efeitos de IVA nas respectivas jurisdições, da mesma forma que se publicam listas telefónicas ou
listas de eleitores. Estas listas poderiam ser actualizadas
trimestralmente.
3.8.
A lista das prestações abrangidas pela presente proposta não é exaustiva, o que pode conduzir à possibilidade de
litı́gio sobre se um serviço especı́fico está ou não abrangido
por alguma das categorias definidas e, estando-o, por qual
delas. Isto provoca um determinado grau de incerteza, precisamente o que a Comissão afirmou pretender evitar. Existe
igualmente o problema de que as listas fiquem desactualizadas
devido a evoluções tecnológicas que levem ao aparecimento
de novos tipos de serviços. Seria preferı́vel uma categorização
em termos mais gerais. Há fortes razões para substituir as listas
por algo elaborado em termos mais gerais, o que seria melhor
em vista de evoluções futuras.
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3.9.
As propostas da Comissão constituem, na prática,
um alargamento da aplicação do regime de imposição no
destinatário. Isto contraria a anterior posição da Comissão,
que se tem, em geral, oposto ao alargamento do regime de
imposição no destinatário, por afastar mais o regime do IVA
do regime definitivo, baseado na origem, que tem preconizado.

4.3.
O aditamento da alı́nea f) ao n.o 2 do artigo 9.o para
abranger produtos digitalizados segundo regras diferentes das
constantes do n.o 2, alı́nea e), do artigo 9.o poderá criar
complexidades administrativas e distorções em favor de prestadores não comunitários no caso de entregas «grupadas» ou
compósitas, com elementos regulados por alı́neas diferentes.

3.10. O Comité acolhe com particular satisfação a afirmação da Comissão segundo a qual «continuará a trabalhar a
fim de garantir que sejam eliminados quaisquer aspectos do
regime fiscal da UE susceptı́veis de constituir um obstáculo ao
crescimento do comércio electrónico». O Comité considera tal
uma condição prévia indispensável para a tributação do
comércio electrónico.

4.3.1. A radiodifusão sonora e televisiva não foi incluı́da
como elemento especı́fico no n.o 2, alı́nea f), do artigo 9.o, o
que é muito de estranhar, tendo em conta o preâmbulo. As
prestações de serviços de radiodifusão televisiva mencionadas
no n.o 2, alı́nea c), do artigo 9.o serão incluı́das no novo n.o 2,
alı́nea f), do mesmo artigo. Aparentemente, ficam abrangidos
alguns aspectos de radiodifusão sonora e televisiva, mas
não todos. Este sector necessita de uma reformulação que
identifique com clareza o que fica a constar do n.o 2, alı́nea f),
do artigo 9.o O problema não surgiria se os produtos
digitalizados e os serviços de radiodifusão fossem sujeitos às
mesmas regras.

3.11. A proposta refere a «diligência possı́vel». O Comité
sente que tal constitui potencialmente uma exigência muito
onerosa se interpretada de modo demasiado rı́gido. Sente
igualmente preocupação com que as disparidades entre os
Estados-Membros, no referente à interpretação e aplicação
deste termo, possam conduzir a uma maior fragmentação do
regime e a um aumento dos obstáculos para os operadores
transfronteiriços. O Comité considera que uma exigência de
«diligência razoável» seria menos prejudicial.

4.

4.3.2. O tratamento de dados continua a recair no âmbito
de aplicação do n.o 2, alı́nea e), do artigo 9.o, mas quando esses
serviços são prestados por via electrónica passam para o
âmbito do n.o 2, alı́nea f), do mesmo. Uma parte importante
do tratamento de dados efectua-se em computadores (máquinas de tratamento de dados) e a inclusão em ambas as alı́neas
causará certamente dificuldades.

Observações na especialidade

4.1.
A presente proposta é a mais recente de uma série de
alterações ao artigo 9.o da 6.a Directiva sobre o IVA, cujo efeito
cumulativo conduziu a um grau de complexidade pouco
desejável. Embora possa parecer desnecessária uma grande
reestruturação da 6.a Directiva por estar iminente um novo
regime definitivo, há que reconhecer que este regime definitivo
tem tido um longo perı́odo de gestação. Dada a relutância
dos Estados-Membros em chegarem a acordo em relação a
alterações ao regime do IVA, há que encarar com um certo
cepticismo o surgimento de um novo regime definitivo no
futuro imediato. Caso este seja relegado para uma data muito
posterior, o Comité, sem pôr em causa o compromisso
assumido para com este regime nem querer atrasar mais a sua
aplicação, preconiza que se deva proceder a uma grande
reformulação do artigo 9.o como parte de uma modernização
global do actual regime.

4.2.
A proposta autoriza algumas transacções transfronteiras isentas de impostos, o que é, de uma maneira geral, de
louvar, mas torna-se necessário dar maior ênfase à alı́nea e) do
n.o 2 do artigo 9.o, não só, aliás, relativamente ao comércio
electrónico. É o n.o 2 do artigo 9.o, e não o n.o 1 do mesmo
artigo, que deve ser aplicável em princı́pio às transacções
transfronteiriças de todos os serviços e produtos digitalizados.

4.3.2.1. O n.o 2, alı́nea f), do artigo 9.o define serviços
informáticos como «incluindo a domiciliação de páginas Web,
a concepção de sı́tios Web e a prestação de serviços ou
informações similares». Sem uma definição mais clara, haverá
diferenças de interpretação consideráveis. Por exemplo, o
aluguer de computadores poderá ser incluı́do na alı́nea f) ou
na alı́nea e) do n.o 2 do artigo 9.o, enquanto os serviços de
manutenção de equipamento informático poderão recair no
âmbito da alı́nea f) ou da alı́nea c) do n.o 2 do mesmo artigo.

4.4.
Poderão surgir situações anómalas, dando-se o caso de
um serviço prestado por via electrónica ser tributado a uma
taxa diferente da aplicada a um serviço idêntico prestado por
meios convencionais, por o serviço convencional poder, por
exemplo, ser tributado a taxa reduzida num determinado
Estado-Membro, e o serviço electrónico à taxa normal.

4.5.
O Comité constata que o registo não será obrigatório
para operadores não comunitários cujo volume de negócios
anual na UE seja inferior a 100 000 euros. O Comité considera
que se reduziria a distorção da concorrência entre operadores
estabelecidos e não estabelecidos na UE se este limite máximo
fosse uniformizado em todos os Estados-Membros e abrangesse tanto operadores nacionais como estrangeiros.
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4.6.
O Comité acolhe com satisfação a proposta que
permitirá aos operadores cumprir por via electrónica as suas
obrigações fiscais, inclusive a verificação do estatuto dos seus
clientes para efeitos do IVA e o pagamento do imposto. Em
especial, na opinião do Comité, a verificação electrónica do
estatuto dos clientes constitui uma condição determinante
para o comércio electrónico. O Comité considera que esta
facilidade deveria ser alargada a todos os operadores registados
e não só aos operadores de comércio electrónico.

4.6.1. O Comité constata que alguns Estados-Membros
poderão requerer uma derrogação a esta obrigação por um
perı́odo transitório, uma vez que as respectivas administrações
fiscais ainda não possuem o equipamento tecnológico necessário. Um perı́odo de transição prolongado durante o qual alguns
Estados-Membros não operassem um sistema electrónico
traduzir-se-ia na criação de novas disparidades entre os
Estados-Membros, o que minaria a continuidade do sistema.
Desencorajaria igualmente o registo de operadores não comunitários naqueles Estados-Membros. O Comité espera que
qualquer derrogação concedida neste contexto o seja pelo
menor perı́odo de tempo possı́vel.

4.7.
O Comité nota que a Comissão tenciona proceder a
uma revisão do Anexo H da 6.a Directiva sobre o IVA, que
enumera as entregas de bens e as prestações de serviços que
podem ser sujeitas a taxas reduzidas de IVA. Embora tal seja,
evidentemente, necessário, é duvidoso que os Estados-Membros aceitem mais restrições às suas competências em
matéria de aplicação de taxas reduzidas.
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4.10. O Comité concorda com a decisão da Comissão de
recorrer ao artigo 95.o do Tratado para base jurı́dica do
regulamento proposto.

5.

Conclusões

5.1.
O comércio electrónico é uma actividade global e os
desafios que coloca à fiscalidade só poderão ser tratados de
forma eficaz através da mais alargada cooperação possı́vel à
escala internacional.

5.2.
O Comité concorda com a Comissão no referente à
necessidade de eliminar as desvantagens concorrenciais que
afectam os operadores europeus em comparação com os
operadores de paı́ses terceiros, à necessidade de proteger as
empresas que cumprem a lei contra a concorrência desleal dos
operadores que fogem às suas responsabilidades fiscais, bem
como no atinente à necessidade de alterar o regime do IVA
para poder responder aos novos desafios que o comércio
electrónico coloca.

5.3.
O Comité apoia o princı́pio segundo o qual a tributação
deve possuir qualidades genéricas de neutralidade, eficácia,
certeza e simplicidade.

5.4.
O Comité concorda que não é necessário criar impostos novos ou suplementares e que os impostos actuais devem
ser adaptados por forma a abranger o comércio electrónico.
4.8.
A potencial expansão exponencial do comércio electrónico levanta problemas tanto de tributação de bens como de
serviços. O imenso volume de transacções transfronteiriças de
bens poderá criar sérias dificuldades aos serviços aduaneiros,
que têm de cobrar o IVA sobre bens importados na fronteira.
Em alguns Estados-Membros, já se tornou necessário aumentar
o limite do valor unitário para aplicação do IVA. Serão,
provavelmente, necessários mais aumentos deste limite e talvez
se torne necessária a criação de um outro regime de tributação
sobre transacções transfronteiriças.

4.9.
Existe um risco de dupla tributação para os consumidores europeus. Quando um prestador de serviços de um paı́s
terceiro é obrigado a facturar o imposto de transacções do paı́s
de origem sobre as exportações e procede ao registo para
autoliquidação do IVA da UE, não existe qualquer mecanismo
de reembolso ou compensação do imposto estrangeiro, o que
contrasta com a situação relativa aos dividendos estrangeiros.

5.5.
O Comité lamenta a longa demora na introdução de
um regime definitivo de IVA e acolhe com satisfação a garantia
do total empenho da Comissão neste projecto.

5.6.
O Comité aprova as propostas que visam permitir aos
operadores apresentar as suas declarações de IVA, efectuar
pagamentos, verificar o estatuto dos seus clientes para efeitos
de IVA e fornecer qualquer outra informação necessária às
autoridades fiscais por via electrónica e espera que quaisquer
derrogações à obrigação dos Estados-Membros de pôr este
instrumento à disposição de todos os operadores da sua
jurisdição não se prolonguem desnecessariamente.

5.7.
O Comité acolhe com satisfação a garantia da Comissão
de que serão eliminados quaisquer aspectos do regime fiscal da
UE que possam constituir obstáculo ao comércio electrónico.
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5.8.
As propostas da Comissão coadunam-se com os
princı́pios do IVA. Se se pretende que o IVA permaneça o
padrão europeu do imposto sobre o consumo, aplicável a
todas as formas de comércio, terá que introduzir-se algo
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semelhante ao proposto. Infelizmente, há dúvidas quanto à
força executória das propostas da Comissão e quanto à sua
aceitação, nas modalidades propostas, pelos Estados-Membros.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Conselho que altera, no
que respeita ao perı́odo de aplicação da taxa normal mı́nima, a Directiva 77/388/CEE relativa ao
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado»
(2001/C 116/15)
Em 19 de Outubro 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.
A Secção da União Económica e Monetária e Coesão Económica e Social, incumbida da preparação dos
correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 7 de Novembro de 2000, sendo relator Kenneth Walker.
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social aprovou por 110 votos a favor, um voto contra e 10 abstenções, o seguinte parecer.
1.

Introdução

1.1.
O n.o 3, alı́nea a), do artigo 12.o da Directiva
77/388/CEE (1) prevê que, sob proposta da Comissão, após
consulta do Parlamento Europeu e do Comité Económico e
Social, o Conselho delibere por unanimidade sobre a taxa
normal do imposto sobre o valor acrescentado.
1.2.
A directiva, que estabelece o sistema da taxa mı́nima,
previa designadamente que, a partir de 1 de Janeiro de 1993, a
taxa normal não poderia ser inferior a 15 %. Contudo, foi
concedida aos Estados-Membros a possibilidade de aplicar
uma ou duas taxas reduzidas de, pelo menos, 5 % a uma lista
restrita de categorias de bens e serviços. Foram igualmente
previstas algumas derrogações transitórias a fim de ter em
conta situações especiais e fixada a data-limite de 31 de
Dezembro de 2000.
1.2.1. Simultaneamente porém, o Conselho confirmava
jurı́dica e politicamente o compromisso de Abril de 1967 de
criar um regime fiscal definitivo baseado na tributação de bens
e serviços no Estado-Membro de origem e fixou uma nova
data-limite para atingir este objectivo, a saber, 31 de Dezembro
de 1996.
(1) JO L 145 de 13.6.1977, p. 1. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 2000/17/CE (JO L 84 de 5.4.2000
p. 24-25).

1.3.
Em Julho de 1996, o programa adoptado pela Comissão previa a passagem progressiva ao sistema definitivo. A
primeira etapa prevista devia ser a modernização e uma
aplicação mais uniforme do regime em vigor por parte dos
Estados-Membros, acompanhada de alterações que deveriam
conduzir ao sistema definitivo, mas, tal como em 1987,
rapidamente se verificou que tal grau de harmonização não
era possı́vel devido às diferentes situações internas dos Estados-Membros.

1.4.
Por este motivo, e a fim de assegurar a manutenção do
nı́vel de harmonização das taxas já atingido, por um lado, e,
por outro, preparar o caminho para um regime definitivo do
IVA baseado no princı́pio de tributação na origem que exigiria
uma aproximação aprofundada das taxas do IVA a Comissão
apresentou, em 20 de Dezembro de 1995, uma nova proposta
de directiva (2) tal como o preconizava a directiva de 1992
sobre a aproximação das taxas. Esta proposta previa uma taxa
normal situada num intervalo entre 15 % e 25 %. Tendo em
conta o carácter transitório do regime fiscal em vigor, o
perı́odo de aplicação deste regime foi limitado em dois anos
(de 1 de Janeiro de 1997 a 31 de Dezembro de 1998).

(2) COM(95) 731 (JO C 73 de 13.3.1996, p. 22).
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1.4.1. O intervalo proposto inspirava-se nas taxas praticadas nos Estados-Membros, tendo o nı́vel da taxa normal
aplicada variado sempre entre 15 % e 25 %. A taxa aplicada na
maior parte dos Estados-Membros situa-se neste intervalo;
ainda hoje, um Estado-Membro aplica a taxa de 15 %
(Luxemburgo) e dois Estados-Membros aplicam a taxa de 25 %
(Dinamarca e Suécia).
1.4.1.1. A Comissão apresentou ao Conselho uma proposta
idêntica para o perı́odo compreendido entre 1 de Janeiro de
1999 e 31 de Dezembro de 1999.
1.4.2. Em ambos os casos, as propostas foram rejeitadas
pelo Conselho, que teve em conta unicamente o princı́pio da
taxa mı́nima.
1.5.
A Comissão reavaliou o programa que apresentara em
1996 e propôs uma estratégia aplicável em várias etapas e
centrada nos quatro objectivos principais, a simplificação e a
modernização das regras existentes, uma aplicação mais
uniforme das disposições actualmente em vigor e uma nova
execução da cooperação administrativa.
1.5.1. Considera-se necessário evitar que, durante este perı́odo, diferenças crescentes entre as taxas normais praticadas
pelos Estados-Membros provoquem desequilı́brios estruturais
na UE e distorções da concorrência em determinados sectores
de actividade.
1.5.2. Nestas circunstâncias, afigura-se adequado manter,
temporariamente, o princı́pio da taxa normal mı́nima de 15 %
e propor a prorrogação da legislação em vigor.
2.

Propostas da Comissão

2.1.
Dado que o perı́odo de aplicação desta taxa previsto
no n.o 3, alı́nea a), do artigo 12.o da Directiva 77/388/CEE
caduca em 31 de Dezembro de 2000, o objecto da proposta
em apreço é permitir ao Conselho prorrogar este perı́odo de
aplicação da taxa normal mı́nima.
2.2.
O primeiro parágrafo alterado do artigo 1.o propõe
que a taxa normal mı́nima do imposto sobre o valor acrescentado nos diferentes Estados-Membros fixada em 15 % seja
prorrogada de 1 de Janeiro de 2001 até 31 de Dezembro de
2005.
2.2.1. O segundo parágrafo fixa o prazo do nı́vel mı́nimo
proposto para a taxa normal em 31 de Dezembro de 2005.
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Esta disposição será revista, dado que, sob proposta da
Comissão, o mais tardar em 31 de Dezembro de 2005, o
Conselho deverá deliberar sobre a taxa normal aplicável após
essa data.
2.2.2. Os artigos 2.o a 4.o prevêem as medidas de entrada
em vigor da directiva.

3.

Observações

3.1.
O Comité Económico e Social já exprimiu parecer
favorável (1) sobre as duas propostas da Comissão respeitantes
à introdução de um intervalo da taxa normal entre 15 % e
25 %. Manifesta, no caso vertente, concordância com a actual
proposta da Comissão de prorrogar a validade do nı́vel mı́nimo
da taxa por mais cinco anos, até 31 de Dezembro de 2005.
3.1.1. O Comité concorda com a Comissão quanto à
necessidade desta medida para evitar que diferenças crescentes
entre as taxas do IVA provoquem desequilı́brios estruturais na
UE e distorções da concorrência. Não existindo lamentavelmente o necessário consenso polı́tico para a introdução de um
intervalo da taxa normal, o Comité considera também que
uma nova prorrogação da actual legislação sobre a taxa
mı́nima é a única medida para evitar que isso aconteça.
3.1.2. O Comité tem reiteradamente chamado a atenção
para o facto de as diferenças entre os Estados-Membros no que
diz respeito a taxas, legislação, procedimentos e interpretação
das normas do IVA terem como consequência a fragmentação
do mercado único e constituı́rem um entrave ao comércio
intracomunitário, especialmente para as pequenas empresas.
Insta, por conseguinte, a Comissão a continuar a pressionar os
Estados-Membros para que reduzam essas diferenças.
3.1.3. O Comité espera que o Conselho adopte a actual
proposta da Comissão; se mesmo este nı́vel mı́nimo de
harmonização não puder ser mantido, poucas serão as possibilidades de criar um sistema que satisfaça as necessidade de um
verdadeiro mercado único.
(1) Parecer de 25 de Abril de 1996 sobre a proposta de directiva do
Conselho que altera a Directiva 77/388/CEE relativa ao sistema
comum do imposto sobre o valor acrescentado (valor mı́nimo da
taxa normal), JO C 204 de 15.7.1996, p. 94 e parecer de 28 de
Janeiro de 1999 sobre a proposta de directiva do Conselho que
altera, no que respeita à taxa normal, a Directiva 77/388/CEE
relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado,
JO C 101 de 12.4.1999, p. 87.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa à admissão de valores mobiliários à cotação oficial de uma bolsa de valores
e à informação a publicar sobre esse valores — (versão codificada)»
(2001/C 116/16)
Em 20 de Setembro de 2000, o Conselho, em conformidade com o disposto no artigo 262.o do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, decidiu consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta
supramencionada.
A Secção da União Económica e Monetária e Coesão Económica e Social, encarregada de preparar os
correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 7 de Novembro de 2000 (relator: J. Lehnhoff).
Na sua 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou o parecer seguinte por 112 votos a favor e sem abstenções.
1.
O Comité aprova a iniciativa da Comissão de proceder à
codificação da regulamentação comunitária relativa à admissão
dos valores imobiliários à cotação oficial e à informação a
publicar sobre esses valores.
2.
O Comité pronunciou-se várias vezes a favor de uma
cada vez maior simplificação, clareza e acessibilidade do
cidadão ao direito comunitário e já constatou que a aplicação
da decisão da Comissão, de 1 de Abril de 1987, e das

subsequentes conclusões da Presidência do Conselho Europeu
de Edimburgo, de Dezembro de 1992, sobre o assunto, seguem
em bom caminho. Ainda nesta linha, o Comité apoia o acordo
interinstitucional de 20 de Dezembro de 1994, mediante o
qual o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão decidiram optar por um método de trabalho acelerado que permite
a adopção rápida dos actos codificados, quando é efectuada
alguma alteração substancial aos actos que constituem objecto
de codificação.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre:
—

a «Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e
Social e ao Comité das Regiões — Rumo a uma estratégia-quadro da Comunidade para a
igualdade entre homens e mulheres (2001-2005)», e

—

a «Proposta de decisão do Conselho sobre o programa relativo à estratégia-quadro da
Comunidade para a igualdade entre homens e mulheres (2001-2005)»
(2001/C 116/17)

Em 24 de Julho 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 comunicação e a proposta
supramencionadas.
A Secção de Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania, incumbida da preparação dos correspondentes
trabalhos, emitiu parecer em 14 de Novembro de 2000 (relator: C. Wahrolin).
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 30 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou, por 70 votos a favor, 1 contra e 10 abstenções, o presente parecer.
1.

Introdução

1.1.
Em 7 de Junho de 2000, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de estratégia-quadro para a igualdade entre
homens e mulheres (2001-2005). A Comissão realizou um
trabalho de fôlego para a promoção dessa igualdade na
sociedade, já consagrada no artigo 119.o do Tratado de Roma
que introduziu o conceito de salário igual para trabalho igual.
Ao longo dos anos, as decisões do Tribunal de Justiça têm
vindo a formar um corpo de jurisprudência em matéria de
igualdade de oportunidades. Desde 1981 que a União Europeia
vem concebendo programas especı́ficos em torno desta
matéria. O programa em vigor chegará ao seu termo em
Dezembro de 2000.

1.2.
A proposta apresentada pela Comissão encontra-se na
linha do n.o 2 do artigo 4.o do Tratado de Amsterdão.

1.3.
A estratégia preconizada articula-se em redor de cinco
áreas de intervenção:
—

vida económica,

—

igualdade de participação e representação,

—

direitos sociais,

—

vida civil,

—

papéis e estereótipos de género.

1.4.
A estratégia assenta em dois pilares — intervenção
proactiva («mainstreaming», ou integração da perspectiva do

«género» em todas as polı́ticas) e intervenção reactiva (acções
positivas) — e contempla um programa de apoio para
coordenar melhor as várias polı́ticas relacionadas com a
igualdade entre homens e mulheres. Abrange, além disso, esta
mesma igualdade no âmbito do alargamento e da polı́tica de
ajuda ao desenvolvimento.

1.5.
A Comissão propõe que o programa de apoio seja
financiado através da rubrica orçamental (B3-4012).

2.

Observações na generalidade

2.1.
O Comité Económico e Social regista com agrado a
proposta da Comissão e realça as vantagens de combinar a
abordagem «mainstreaming» com acções positivas.

2.2.
Associa-se igualmente à proposta de criar uma rubrica
orçamental especial para financiar o programa de apoio e de
introduzir uma perspectiva de género tanto nos trabalhos
inerentes ao alargamento como à polı́tica de ajuda ao desenvolvimento. Acolhe favoravelmente a possibilidade de conceder
apoio às ONG, que pode ir até 80 %. Critica, todavia, a verba
orçamental proposta. Mesmo que o número orçamental
tenha unicamente por objecto a coordenação das medidas de
promoção da igualdade entre homens e mulheres, um programa desta envergadura deveria contar com maiores recursos
para poder produzir efeitos palpáveis.
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2.3.
O Comité considera que tanto a legislação como a
informação são instrumentos preciosos. Devia-se avaliar e
rever a legislação na matéria, pondo-a a corresponder às
exigências actuais.

2.4.
Nos pontos seguintes, o Comité tecerá considerações
sobre os vários capı́tulos da proposta da Comissão.

3.

Observações na especialidade

3.1. Igualdade entre homens e mulheres na vida económica

3.1.1. É um factor central para haver igualdade entre
homens e mulheres haver igualdade de oportunidades em
matéria de emprego e independência económica. Ora, esta
asserção está justamente na linha da estratégia a favor do
emprego da UE e das conclusões da Cimeira de Lisboa, que
coloca como objectivo o aumento do número de mulheres
empregadas da média actual de 51 % para mais de 60 % em
2010. A igualdade constitui o quarto pilar da estratégia de
emprego e, graças às cimeiras anuais realizadas na sequência
da Conferência de Lisboa, as mulheres e a vida profissional
passaram a ter lugar cativo na agenda polı́tica. O Comité
concorda plenamente com a Comissão que é crucial promover
a igualdade entre homens e mulheres na vida económica. Esta
igualdade deve ser vista como um factor produtivo. Está fora
de dúvida que a entrada das mulheres no mercado de trabalho
criou uma premissa fundamental para alcançar na UE um
crescimento económico capaz de garantir o futuro do nosso
sistema social, designadamente, no que se refere às pensões de
reforma. A igualdade é essencial para a produtividade numa
Europa em que o envelhecimento progressivo da população é
um facto. A manutenção do nı́vel da protecção social na
Europa torna imprescindı́vel dar às mulheres a possibilidade
de contribuı́rem para a economia mediante o exercı́cio de uma
profissão.
3.1.1.1. O Comité destaca particularmente das conclusões
de Lisboa o propósito de tornar mais fácil a conciliação da
vida profissional com a vida familiar. Uma condição para as
mulheres poderem exercer uma actividade profissional é,
por um lado, que os homens assumam a sua parte de
responsabilidade nas lides domésticas e nos cuidados às
crianças e aos idosos e, por outro, que se desenvolva um bom
sistema de assistência às crianças e aos idosos, juntamente com
o direito a uma licença parental flexı́vel. A responsabilidade de
criar condições que permitam tanto aos homens como às
mulheres conciliarem a vida profissional com a vida familiar é
também da sociedade.

3.1.2. Deseja ainda realçar que é muito baixa a percentagem
das mulheres portadoras de deficiência que participam no
mercado de trabalho, pelo que são necessárias medidas para
aumentá-la.

C 116/71

3.1.3. O Comité congratula-se com a proposta da Comissão
de uma revisão dos sistemas fiscais e de prestações (tax benefit
systems) com vista à redução dos desincentivos à entrada de
mulheres no mercado de trabalho.
3.1.4. Neste contexto, é primordial fomentar a aprendizagem ao longo da vida e o acesso a medidas activas do mercado
laboral destinadas às mulheres. Tal aplica-se sobretudo ao
sector das tecnologias da informação, que está a passar por
uma expansão vertiginosa. O Comité exorta os Estados-Membros a reforçar a orientação profissional e a melhorar a
educação para adultos, sobretudo para as mulheres que
desejam regressar ao mercado de trabalho.
3.1.5. O acesso a dados estatı́sticos fiáveis é um importante
instrumento para promover a igualdade entre homens e
mulheres. Por este motivo, o Comité saúda particularmente a
proposta de reforçar a cooperação e o desenvolvimento
dos sistemas nacionais de estatı́stica, de molde a permitir
comparações pertinentes e o acompanhamento dos objectivos
estabelecidos pela Estratégia Europeia de Emprego.
3.1.6. O Comité nota com satisfação a proposta de aumentar o contributo dos Fundos Estruturais para promover a
igualdade entre homens e mulheres.
3.1.7. Aproveita para salientar o significado do objectivo
operacional proposto pela Comissão que consiste em desenvolver estratégias para incentivar a integração da perspectiva de
género em todas as polı́ticas com repercussões na situação das
mulheres na economia, por exemplo, polı́ticas com incidência
em áreas como a fiscalidade, as finanças, a economia, o ensino,
os transportes, a investigação e as questões sociais. O Comité
fica na expectativa de verificar na prática o impacto positivo
destas estratégias.
3.1.8. É muito louvável a proposta de desenvolver o diálogo
com as empresas, especialmente em cooperação com os
parceiros sociais.
3.1.9. O Comité tem objecções a fazer ao texto da Comissão, na medida em que, na sua opinião, são necessárias
propostas mais concretas de planos de acção («actions»)
com vista a desenvolver métodos de quantificação e de
acompanhamento do impacto das decisões com respeito, por
exemplo, à fiscalidade, à polı́tica económica e à polı́tica
financeira. Outro aspecto essencial é verificar como é aplicada
a legislação, sobretudo ao nı́vel da igualdade de remuneração
e de acesso ao mercado de trabalho, e se é divulgada nos
vários Estados-Membros a informação sobre os trabalhos da
Comissão na matéria.
3.2. Igualdade de participação e representação
3.2.1. A proposta da Comissão de um plano de acção para
alcançar o equilı́brio entre mulheres e homens na decisão
polı́tica é de importância crucial e está no prolongamento da
polı́tica que visa promover a participação das mulheres no
processo de decisão conduzido pelos órgãos da Comunidade
Europeia.
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3.2.2. O Comité apoia a ideia de reforçar o equilı́brio dos
papéis de ambos os sexos na tomada de decisões económicas
e sociais, bem como as acções propostas, sobretudo no
atinente ao desenvolvimento de métodos estatı́sticos para
medir a participação das mulheres nessas decisões. Conforme
referiu num seu parecer anterior (1), é especialmente importante dispor de estatı́sticas do sector económico privado. Há
que apelar aos Estados-Membros para recolher este tipo de
informação.
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3.3.4. O Comité dá o seu aval à proposta especı́fica de
integrar uma perspectiva de género na nova e reforçada
cooperação em matéria de segurança social, bem como no
combate à «exclusão social». Também neste domı́nio, seria
apropriado especificar melhor a orientação da polı́tica de ajuda
ao desenvolvimento.

3.4. Vida civil
3.2.3. O Comité considera que programas de apoio de
vários tipos poderão contribuir consideravelmente para reforçar a representação das mulheres.

3.2.4. O Comité acolhe com agrado a proposta de um
programa de apoio para reforçar as capacidades institucional e
operacional dos paı́ses em desenvolvimento e de integrar
plenamente as questões de género na polı́tica de ajuda ao
desenvolvimento, assim como nas relações com os paı́ses
candidatos.

3.2.5. Na opinião do Comité, é importante melhorar o
equilı́brio entre os géneros não só na Comissão, mas também
em todas as demais instituições comunitárias.

3.4.1. A igualdade na vida civil é uma questão relacionada
directamente com o pleno exercı́cio dos direitos humanos,
também para mulheres e raparigas, e das liberdades fundamentais tanto para homens como para mulheres, independentemente da raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência,
idade ou orientação sexual.

3.4.2. É muito positiva a proposta da Comissão de acções
especı́ficas de informação e formação em matéria de legislação
de igualdade e direitos humanos das mulheres tanto na UE
como nos paı́ses candidatos. O mesmo se pode dizer da
atenção particular dedicada às mulheres que são alvo de
múltiplas discriminações. Não obstante, o Comité gostaria de
observar que este problema não diz unicamente respeito às
mulheres migrantes e oriundas de minorias étnicas, mas
também às mulheres com algum tipo de deficiência.

3.3. Direitos sociais
3.3.1. O Comité reconhece que, na esfera social, tanto a
acção contratual como a legislativa, nas áreas da licença
parental, protecção da maternidade, tempo de trabalho, trabalho a tempo parcial e a termo, são essenciais para a igualdade
entre homens e mulheres. É, portanto, essencial acompanhar a
par e passo a forma como os Estados-Membros aplicam as
decisões comunitárias na matéria.

3.3.2. O Comité considera necessárias directivas que reforcem a segurança jurı́dica e promovam acções de informação e
de sensibilização. Há pontos de vista muito diversos a este
respeito, que variam conforme os paı́ses e as regiões e ainda as
gerações. Se se pretende uma mudança de atitude, a legislação
e a informação terão de andar de par. Também aqui cabe aos
parceiros sociais um papel fundamental.

3.3.3. O Comité regozija-se com a iniciativa da Comissão
de apresentar uma proposta baseada no artigo 13.o do Tratado,
que não trata unicamente das questões do mercado de trabalho,
mas abrange também outros domı́nios, o que vai ao encontro
da recomendação feita no seu parecer sobre a directiva que
aplica o princı́pio da igualdade de tratamento entre as pessoas
sem distinção de raça ou origem étnica(2).

(1) JO C 368 de 20.12.1999.
(2) JO C 204 de 18.7.2000, pp. 82-90.

3.4.3. É muito oportuna a proposta de reforçar e apoiar o
combate à violência contra as mulheres, bem como as
acções de prevenção neste domı́nio, em especial através
dos programas STOP e Daphne, que o Comité subscreve
inteiramente. Chama, porém, a atenção da Comissão para a
conveniência de concentrar-se mais nas causas da violência.
Impõe-se, de facto, buscar soluções a longo prazo para romper
os padrões de violência psı́quica e fı́sica e, simultaneamente,
ocupar-se das vı́timas e dar-lhes protecção. Será difı́cil adoptar
as contramedidas necessárias, enquanto não se encontrar uma
resposta credı́vel para as causas que estão na sua origem.
Entende, por isso, o Comité que as intervenções para mudar
atitudes têm de iniciar-se ainda na idade escolar.

3.5. Papéis e estereótipos de género

3.5.1. A perpetuação de imagens negativas ou estereotipadas de mulheres, veiculadas em especial pelos meios de
comunicação e pelos materiais didácticos, influenciam especialmente os jovens e estimulam as desigualdades na sociedade.

3.5.2. O Comité congratula-se com a proposta de integração de uma perspectiva de igualdade entre mulheres e
homens nos programas e iniciativas da Comunidade centrados
na educação, assim como com as acções de sensibilização que
façam reconhecer o contributo das mulheres para o projecto e
a cultura europeus.
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3.5.3. Deveriam ser os próprios meios de comunicação a
contribuir para alterar as imagens estereotipadas de mulheres
que veiculam. É interessante e louvável a proposta da Comissão
de promover o intercâmbio de pontos de vista e de boas
práticas entre os representantes dos media. Ao mesmo tempo,
a Comissão deveria melhorar a informação sobre as acções já
realizadas neste domı́nio.
4.

Sı́ntese

O Comité gostaria de exprimir, em suma, a sua satisfação pelos
programas de apoio a que se refere a proposta da Comissão e,
sobretudo, pelos esforços no sentido da integração da igualdade entre homens e mulheres em todos as áreas polı́ticas.
Fica, portanto, na expectativa de que, por um lado, os Estados-Membros ajam dentro deste espı́rito e, por outro, as futuras
comunicações da Comissão estejam também impregnadas
deste mesmo espı́rito.
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Na sua qualidade de representante das organizações da sociedade civil, o Comité sente-se chamado a realçar a importância
de envolver as ONG nos vários tipos de acções de promoção
da igualdade entre homens e mulheres. O seu papel neste
contexto é decisivo ao nı́vel do desenvolvimento.
Por último, o Comité lembra os pareceres que emitiu sobre o
quarto programa de acção comunitário para a igualdade
de oportunidades entre mulheres e homens (1), o programa
Daphne (2), a directiva que aplica o princı́pio da igualdade de
tratamento entre as pessoas sem distinção de raça ou origem
étnica (3) e a quarta conferência mundial das Nações Unidas
sobre as mulheres (4), em que manifestava a sua posição sobre
a igualdade entre homens e mulheres.
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

JO C 39 de 12.2.1996, p. 39.
JO C 169 de 16.6.1999, p. 35.
JO C 204 de 18.7.2000, pp. 82-90.
JO C 168 de 16.6.2000, p. 42.

Bruxelas, 30 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social
A proposta de alteração seguinte, que obteve pelo menos um quarto dos votos expressos a seu favor, foi rejeitada
durante o debate: Adite-se a seguir ao quinto perı́odo.
Ponto 3.1.1.1
Nova redacção
«O Comité chama especialmente a atenção para as conclusões de Lisboa no que diz respeito a melhor compatibilizar
profissão e famı́lia. A condição de uma participação superior das mulheres é uma repartição de tarefas entre iguais
em matéria de cuidados domésticos, cuidados com as crianças e com as gerações mais velhas. Sobretudo, o Comité
tem por insubstituı́vel o papel que cabe aos pais na criação e educação das crianças. A ambos os pais tem de ser dada
a possibilidade de conciliar famı́lia e profissão. Terão, neste aspecto, de criar-se as condições necessárias no plano da
organização do trabalho, por exemplo através de horários de trabalho adaptados e flexı́veis, instrumentos como a
licença parental, o trabalho a tempo parcial, etc. Não chegam instrumentos legislativos, os agentes económicos têm
igualmente de ser chamados à responsabilidade.
Outra condição de compatibilidade entre profissão e famı́lia é o desenvolvimento da assistência infantil e aos idosos.
Se a assistência infantil é, em primeira instância, uma tarefa social equiparada para ambos os pais, então o
desenvolvimento da infra-estrutura de apoio à criança não pode deixar de ser uma medida de acompanhamento e
complementar necessária, tanto mais que a compatibilidade profissão-famı́lia é presa frequente de dificuldades
económicas e atendendo, também, ao número sempre crescente de famı́lias monoparentais.»
Justificação
A redacção actual do parecer não dá relevo suficiente ao esforço que há que empreender para dar prioritariamente
aos pais a possibilidade de prestarem assistência aos filhos.
Resultado da votação
Votos a favor: 20, votos contra: 49, abstenções: 10.
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho que adopta um programa de acção comunitária no domı́nio da saúde pública
(2001-2006)»
(2001/C 116/18)
Em 12 de Julho de 2000, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 152.o do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta
supramencionada.
A Secção do Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania, encarregada da preparação dos correspondentes
trabalhos, adoptou parecer em 14 de Novembro de 2000, sendo relator Fuchs.
Na sua 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou, por 108 votos a favor e 4 abstenções, o seguinte parecer.
1.

Sı́ntese da proposta

1.1.
A Comissão apresentou ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões uma comunicação sobre a estratégia da Comunidade
Europeia em matéria de saúde, da qual fazia parte uma
proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho
que adopta um programa de acção comunitária no domı́nio
da saúde pública (2001-2006). Com a estratégia proposta, a
Comissão pretende entrar numa nova fase na formulação da
polı́tica da saúde, de modo a conferir um valor acrescentado
às medidas dos Estados-Membros no domı́nio da polı́tica da
saúde e a assumir plenamente o seu papel na condução da
mesma.

1.2.
A nova estratégia da UE para a polı́tica da saúde deverá
corresponder às expectativas dos cidadãos europeus e estar à
altura dos desafios representados pelo aumento da esperança
média de vida, pelo progresso técnico, pelo aumento da
migração no interior da União, mas igualmente pelo alargamento da Comunidade e pelas novas disposições sobre a saúde
pública consagradas no Tratado de Amesterdão.

1.3.
A estratégia para a polı́tica da saúde pública agora
proposta inscreve-se na reforma da polı́tica comunitária no
domı́nio da saúde iniciada com a publicação da comunicação
da Comissão sobre o desenvolvimento da polı́tica de saúde
pública na Comunidade Europeia (1). A estratégia descrita na
comunicação e explicitada na proposta de decisão permite
distinguir claramente dois aspectos essenciais da polı́tica de
saúde da UE:

(1) Vide comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões sobre o desenvolvimento da polı́tica de saúde pública na
Comunidade Europeia (COM(1998) 230 final).

1.3.1. Um programa de acção centrado em três prioridades
permite apoiar os esforços dos Estados-Membros no domı́nio
da polı́tica da saúde: a melhoria da informação e dos conhecimentos em matéria de saúde; uma reacção rápida às ameaças
para a saúde; a abordagem das determinantes da saúde.

1.3.2. Em segundo lugar, em conformidade com o
artigo 152.o do Tratado de Amesterdão, todas as polı́ticas
comunitárias devem ser avaliadas em função das suas consequências para a saúde dos cidadãos.

1.4.
Estas duas orientações principais são harmonizadas,
do ponto de vista de conteúdo, através de um quadro de acção
que coordena os programas já em execução, os projectos de
orientações e de directivas e as recomendações. Uma acção
coerente da Comunidade no que respeita aos objectivos da
saúde reforçará a eficiência dos meios empregues.

1.5.
A comunicação da Comissão sobre a estratégia comunitária em matéria de polı́tica da saúde define, através da
proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho
sobre um programa de acção comunitária no domı́nio da
saúde pública (2001-2006), a base jurı́dica necessária para a
execução da referida estratégia, assim como um quadro para a
atribuição das dotações financeiras para o desenvolvimento de
programas de acção num perı́odo total de 6 anos, com um
orçamento global de 300 milhões de euros.

1.6.
As dotações previstas podem ser aplicadas tanto para
a adjudicação de contratos pela Comissão como para a
subvenção de projectos. Essas dotações devem poder ser
utilizadas de maneira flexı́vel e intermutável entre os três
domı́nios prioritários.

1.7.
Deste modo, a Comissão deu expressão concreta à sua
intenção de apresentar propostas formais para a realização de
polı́tica de uma saúde comunitária, anunciada na sua anterior
comunicação.
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Anteriores pareceres do CES sobre a orientação da
polı́tica comunitária no domı́nio da saúde pública

—

Coerência e complementaridade: o Comité considera
essencial que as medidas e os programas comunitários
relevantes em matéria de polı́tica da saúde sejam coerentes
e se completem mutuamente por forma a evitar sobreposições e permitir a interacção entre esses programas e
medidas. O Comité acolhe favoravelmente as reformas
até agora levadas a cabo na Comissão Europeia, sobretudo
o agrupamento das questões relacionadas com a polı́tica
da saúde e com a protecção dos consumidores. O
documento da Comissão em apreço preconiza um procedimento bastante mais coerente do que os programas de
acção anteriores e conduzirá, se for executada conforme
planeado, a maiores sinergias entre os diversos domı́nios
polı́ticos da União;

—

A criação de um comité consultivo: o Comité considera
que a Comissão deve criar um comité consultivo, cujos
membros auxiliarão a Comissão tanto na definição dos
critérios e dos procedimentos para a selecção e financiamento das medidas a executar no âmbito do programa
como no processo de avaliação. Os Estados-Membros
deverão ter em consideração as opiniões dos diferentes
grupos de interesses sociais e económicos envolvidos no
sector da polı́tica de saúde pública. A estratégia polı́tica
agora proposta prevê a criação tanto de um comité
consultivo para auxiliar a Comissão como de um fórum
dos cidadãos.

2.1.
Neste contexto, importa mencionar pareceres anteriores do CES (1) que tenham influenciado as linhas gerais da
polı́tica comunitária neste domı́nio.
2.2.
O Comité pronunciou-se pela última vez sobre o
presente tema no seu parecer de 1998 sobre a «Comunicação
da Comissão sobre o desenvolvimento da polı́tica de saúde
pública na Comunidade Europeia (2)». Nesse parecer, o CES
apelou repetidamente a que fossem tomados em conta os
seguintes aspectos:
—

Recursos limitados: o Comité sustentou sempre que a
dotação financeira de certos programas era insuficiente
para o alcance dos seus objectivos;

(1) Parecer do CES sobre a «Comunicação sobre o quadro de acção
no domı́nio da saúde pública», JO C 388 de 31.12.1994; parecer
do CES sobre o «Plano de acção em matéria de luta contra o
cancro», JO C 393 de 31.12.1994; parecer do CES sobre a
«Comunicação sobre a promoção da saúde, esclarecimento, educação e formação», JO C 102 de 24.4.1995; parecer do CES sobre
o «Programa de acção para a prevenção da toxicodependência»,
JO C 110 de 2.5.1995; parecer do CES sobre o «Programa de
acção da Comunidade para a prevenção da SIDA e outras doenças
transmissı́veis», JO C 133 de 31.5.1995; parecer do CES sobre o
«Programa de acção para a vigilância da saúde», JO C 174 de
17.6.1996; parecer do CES sobre «As múltiplas consequências da
crise da encefalopatia espongiforme bovina (EEB) para a União
Europeia», JO C 295 de 7.10.1996; parecer do CES sobre a
«Rede de vigilância epidemiológica e de controlo das doenças
transmissı́veis», JO C 30 de 30.1.1997; parecer do CES sobre a
«Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
relativa ao papel actual e futuro da Comunidade na luta contra o
consumo de tabaco», JO C 296 de 29.9.1997; parecer do CES
sobre o «Programa de acção relativo à prevenção de ferimentos»,
JO C 19 de 21.1.1998; parecer do CES sobre o «Programa da
Comunidade relativo às doenças raras», JO C 19 de 21.1.1998;
parecer do CES sobre o «Programa de acção relativo às doenças
relacionadas com o ambiente», JO C 19 de 21.1.1998; parecer do
CES sobre a «Comunicação sobre a saúde dos consumidores e a
segurança dos alimentos», JO C 19 de 21.1.1998; parecer do CES
sobre a «Proposta de regulamento (CE) do Parlamento Europeu e
do Conselho sobre os medicamentos para as doenças raras», JO C
101 de 12.4.1999; parecer de iniciativa do CES sobre o «Amianto»,
JO C 138 de 18.5.1999; parecer do CES sobre a «Proposta de
directiva do Conselho relativa à protecção dos trabalhadores
contra riscos ligados à exposição a agentes cancerı́genos durante
o trabalho (sexta directiva especial nos termos do n.o 1 do artigo
16.o da Directiva 89/391/CEE)», JO C 368 de 20.12.1999; parecer
do CES sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho que estabelece um código comunitário relativo aos
medicamentos para uso humano (versão codificada)», JO C 368
de 20.12.1999; parecer do CES sobre a «Proposta de directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das
disposições legislativas, regulamentares ou administrativas dos
Estados-Membros no que respeita ao fabrico, à apresentação ou à
venda de produtos do tabaco (versão reformulada)», JO C 140 de
18.5.2000.
(2) Vide parecer do CES sobre a «Comunicação da Comissão ao
Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social
e ao Comité das Regiões sobre o desenvolvimento da polı́tica
comunitária no domı́nio da saúde pública», JO C 407 de
28.12.1998.
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2.3.
O reforço da abordagem horizontal na protecção da
saúde, repetidamente defendido pelo Comité, surge agora
integrado na nova estratégia comunitária para a polı́tica da
saúde com base no novo artigo 152.o do Tratado de Amesterdão. Pretende-se, para além da obrigatoriedade de avaliar a
compatibilidade de todos os domı́nios polı́ticos da União com
a polı́tica da saúde, a coordenação das medidas já iniciadas
para o estabelecimento de redes, observatórios, orientações,
directrizes ou recomendações. A isto acrescem medidas nos
domı́nios veterinário e fitossanitário, que deverão contribuir
para a melhoria da protecção do ambiente na sua relação com
a saúde e da qualidade dos produtos alimentares.

2.4.
No seu parecer de 1998 sobre o desenvolvimento da
polı́tica comunitária no domı́nio da saúde pública, o Comité
sugeriu, nomeadamente, que os domı́nios seguintes fossem
tomados em consideração para o desenvolvimento de uma
estratégia para a polı́tica da saúde:
—

os grupos etários (por exemplo, jovens e idosos) e
os grupos mais vulneráveis (por exemplo, população
imigrada e extractos mais desfavorecidos da população);

—

a articulação entre a polı́tica de saúde pública e a
dimensão socioeconómica (por exemplo, em termos de
emprego);

—

carácter horizontal da saúde pública, que vai para além
da polı́tica social, e deve incluir determinados domı́nios,
como o ambiente).
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Observações na generalidade

3.1.
O Comité Económico e Social considera fundamentada
a elaboração de uma estratégia para a polı́tica da saúde com a
correspondente proposta quanto mais não seja pela expiração
dos programas actuais, e reconhece a necessidade e a importância da mesma em virtude da ratificação do Tratado de
Amesterdão. O Comité acolhe com aprovação a proposta de
decisão sub judice.

3.2.
O Comité constata que o amplo debate levado a cabo
pela Comissão com as instituições e os órgãos da União
Europeia conduziu à revisão e reformulação da proposta de
1998. A nova abordagem estratégica organizada em torno de
um duplo objectivo — o apoio aos esforços dos Estados-Membros em matéria de saúde pública e o reforço da
orientação de todos os domı́nios polı́ticos da UE no sentido da
tomada em conta das necessidades da população em termos
de saúde e da protecção da saúde pública — corresponde ao
espı́rito do Tratado de Amesterdão. A estratégia tem em
conta as pretensões legı́timas e cada vez mais vigorosamente
expressas dos cidadãos europeus a uma protecção reforçada e
transfronteiriça da saúde pública na UE.

3.3.
O CES regista com aprovação os resultados do debate
levado a cabo no âmbito da Conferência Europeia sobre os
Factores Determinantes da Saúde na UE (Évora, 15 e 16 de
Março de 2000). O Conselho da União Europeia considerou
então que as crescentes diferenças existentes a nı́vel do estado
de saúde das populações e das prestações dos sistemas de
saúde entre os Estados-Membros e no interior dos mesmos
tornam necessários novos esforços coordenados a nı́vel nacional e comunitário. Do mesmo modo, também as conclusões e
os resultados da Conferência Europeia sobre Medicamentos e
Saúde Pública, realizada em Lisboa em 11 e 12 de Abril de
2000, fizeram referência à nova estratégia no domı́nio da
saúde pública: o Conselho exortou a Comissão a explorar
todas as possibilidades de promoção da cooperação e do
intercâmbio de experiências entre os Estados-Membros.

3.3.1. A conferência de Lisboa foi convocada antes de mais
para analisar especificamente o novo contexto da polı́tica da
saúde na sequência do artigo 152.o do Tratado de Amesterdão.
O CES acolhe, pois, favoravelmente a intenção expressa no
ponto 4 do documento da Comissão — Realizar uma estratégia
de saúde integrada — de apoiar integralmente, no programa, a
polı́tica do sector farmacêutico. O Comité considera necessário
esse apoio, nomeadamente para recuperar o atraso na evolução
do processo de convergência dos vários sistemas reguladores
em vigor nos Estados-Membros, com as consequentes repercussões negativas no processo de livre circulação dos medicamentos na UE.
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3.3.2. A promoção da convergência dos sistemas nacionais
de saúde revela-se importante já para a defesa dos interesses
dos pacientes, os quais actualmente vivem condições diferentes
de acesso aos medicamentos nos diversos Estados-Membros,
já para eliminar do sector os privilégios injustificáveis que
ainda subsistem e que poderão obstruir o objectivo de um
nı́vel mais elevado de protecção da saúde pública ao impedirem
a reorientação dos recursos adequados para a I e D — via
obrigatória para garantir a competitividade das empresas
realmente inovadoras neste sector na UE.

3.4.
A presente proposta de decisão reflecte os apelos à
intensificação da polı́tica comunitária no domı́nio da saúde
pública formulados pelo Comité Económico e Social no seu
parecer de 1998. Na comunicação que precede a proposta de
decisão, a Comissão justifica a sua opção com os desafios que
se colocam aos sistemas de saúde dos Estados-Membros e com
as repercussões dos mesmos para a saúde pública em toda a
Comunidade. A Comissão constata igualmente que os sistemas
de saúde dos Estados-Membros estão sujeitos a pressões cada
vez maiores devido a factores como o aumento da esperança
média de vida dos cidadãos, ao ritmo acelerado das inovações
no domı́nio das ciências e técnicas médicas, ao aumento das
migrações e ao surgimento de novas (ou reaparecimento de
antigas) doenças infecciosas.

3.5.
Também as expectativas cada vez maiores da população quanto à prestação de cuidados de saúde de elevada
qualidade e acessı́veis a todos geram encargos suplementares
para os Estados-Membros. A Comissão argumenta que os
problemas de cariz comunitário ou transfronteiriço deverão
ser tratados a nı́vel comunitário e dispõe-se a assumir, sem
prejuı́zo das competências dos Estados-Membros, uma missão
de coordenação e de apoio. A nova orientação estratégica da
polı́tica da saúde pública da UE vai para além de uma óptica
de tratamento de casos isolados, que dominou até agora as
medidas comunitárias no domı́nio da saúde pública, e conduz
a uma abordagem integrada para um sistema europeu de saúde
pública.

3.6.
A nova estratégia da União Europeia para a saúde
pública representa, assim, a passagem decisiva de uma polı́tica
da saúde pública centrada em temas ou programas isolados
para uma abordagem mais sistemática e global. Em contrapartida, essa nova estratégia global implica que muitos problemas
ainda existentes sejam relegados para segundo plano. Assim, a
prioridade no tratamento de determinados problemas, como
as doenças cardı́acas, o cancro, as doenças mentais, a toxicodependência ou as questões relacionadas com as doenças transmissı́veis, passará de uma estratégia de medidas concretas
operacionais para uma abordagem sistémica comparativa.
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3.7.
Esta mudança de paradigma na polı́tica da saúde, posto
que lógica e adequada à necessidade de coerência e eficiência,
está, por outro lado, associada a uma considerável margem de
incerteza, dado que os novos métodos a introduzir nos
domı́nios dos «sistemas de informação de saúde» e da «abordagem das determinantes da saúde» têm ainda, em parte, carácter
experimental (avaliação das tecnologias da saúde, sistemas de
medição do custo-eficácia, orientações e gestão da medicina,
aferição de desempenhos competitivos) e que não há ainda
qualquer experiência da sua utilização alargada.

3.8.
A vigilância tradicional da saúde, que se pratica de
diferentes maneiras nos diferentes Estados-Membros, conhece
actualmente um interesse renovado devido ao exemplo da
Islândia, onde uma nova base de dados electrónica contendo
dados relativos à saúde e informações genéticas deverá ser não
só constituı́da como explorada comercialmente. Seria, por
isso, conveniente elaborar, para este domı́nio, directivas para
uma utilização aceitável do ponto de vista ético e cientı́fico
dos dados relativos à saúde de cada indivı́duo, de maneira a
proteger eficazmente os cidadãos dos Estados-Membros.

3.9.
Ainda que seja defensável o raciocı́nio que subjaz aos
métodos propostos, os quais visam aumentar a viabilidade
económica do exercı́cio da medicina, a experiência do passado
demonstra que o desenvolvimento da medicina, e em particular
das técnicas médicas, nem sempre foi favorecido por esses
métodos. A aplicação generalizada e indiscriminada dos mesmos pode ter consequências negativas, por um lado, para o
desenvolvimento de novas possibilidades e oportunidades de
tratamento e, por outro lado, para a evolução da indústria dos
equipamentos médicos e da indústria farmacêutica.

3.10. Para promover a aceitação do programa de acção, o
Comité Económico e Social recomenda que se procure assegurar a cooperação internacional e uma avaliação voluntária dos
desempenhos entre as autoridades competentes em cada
Estado-Membro e as autarquias locais. A mera confrontação
de números para comparações forçadas dos desempenhos, ou
mesmo a introdução de sistemas de classificação, só teria como
resultado a desmotivação dos participantes. A Comissão
poderia tornar claro que a participação no programa de acção
pode contribuir para a difusão de conhecimentos baseados na
experiência e de exemplos de melhores práticas nos diferentes
domı́nios da saúde pública, e, por conseguinte também para
um melhor acompanhamento dos constantes progressos no
campo da medicina.

3.11. As medidas propostas no âmbito do programa para
a aproximação dos diversos aspectos polı́ticos no domı́nio da
saúde pública impõem-se com urgência. As diferentes redes,
regulamentos e disposições sobre temas especı́ficos, como as
doenças transmissı́veis, a prevenção da toxicodependência, o
combate ao tabagismo, os órgãos e substâncias de origem
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humana, ou o sangue e seus derivados, devem ser reagrupados
e reorientados para a persecução comum dos objectivos da
saúde pública.

3.12. As novas tarefas nos domı́nios veterinário e fitossanitário inscrevem-se inteiramente neste quadro. A proposta já
anteriormente apresentada de criação de uma autoridade
alimentar, entre cujas atribuições se contariam nomeadamente
a elaboração de pareceres cientı́ficos, a operação de sistemas
de alerta de rápido, a comunicação com os consumidores e a
interligação entre as autoridades e instituições cientı́ficas dos
vários Estados-Membros, aufere igualmente a aprovação do
Comité. Em especial, o aspecto fitossanitário não deveria ser
encarado apenas do ponto de vista da produção de alimentos
seguros mas também como elemento de uma estratégia
ambiental da polı́tica da saúde. A ligação entre a estratégia da
polı́tica da saúde e outros domı́nios de intervenção da
Comunidade, como por exemplo os programas nos domı́nios
das telecomunicações e informática e da estatı́stica, contribuirá
para a melhoria da protecção da saúde dos cidadãos e
fomentará a coordenação dos sistemas de segurança social.

3.13. Ao contrário das partes do programa de acção
entretanto objecto de um amplo debate e da orientação
coordenada das outras polı́ticas relacionadas com a polı́tica da
saúde integradas neste quadro de acção, a observação e a
avaliação das restantes polı́ticas comunitárias, assim como a
análise da sua incidência sobre a saúde dos cidadãos, não
receberam ainda a atenção devida. É verdade que a comunicação da Comissão determina que, a partir de 2001, se
explique em que medida os requisitos de protecção da saúde
são tomados em conta em cada proposta legislativa; no
entanto, a proposta de decisão em apreço não prevê qualquer
procedimento formal neste sentido.

3.14. Além disso, constata-se que a Comissão considera
manifestamente possı́vel controlar em que medida esses requisitos são tomados em conta em todas as polı́ticas da UE sem,
por um lado, recorrer a uma avaliação ou consulta externa e,
por outro lado, sem o concurso de pessoal expressamente
colocado para o efeito. O Comité considera irrealista esta
posição dada a envergadura da tarefa, que engloba todas as
polı́ticas da Comunidade.

3.15. O Comité congratula-se pela abertura dos programas
aos paı́ses candidatos à adesão e igualmente a paı́ses associados
e outros. Porém, os métodos previstos nos domı́nios de
intervenção para as três prioridades (em especial a avaliação
comparativa de desempenhos) poderão levar a que alguns
Estados-Membros, paı́ses candidatos ou associados se sintam
mais intimidados do que apoiados. Por esse motivo, importa
que a elaboração dos programas se atenha estritamente à
consecução dos objectivos no domı́nio da saúde e que a
preparação dos materiais seja feita de maneira rigorosamente
objectiva e cientı́fica.

20.4.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

3.16. Do texto da Comissão resulta pouco claro se a
prioridade é dada à protecção da saúde ou à aplicação dos
princı́pios do mercado. Trata-se de uma questão que assume
destacada importância para a futura evolução polı́tica dos
sistemas nacionais de saúde e de segurança social e que deveria
ser abertamente discutida pela Comissão. Se as questões de
saúde forem orientadas exclusivamente em função de critérios
de viabilidade económica e se as medidas de protecção social
forem avaliadas apenas pela sua compatibilidade com as regras
do mercado, é de recear que dentro de pouco tempo tanto a
protecção social como o lado humano dos cuidados de saúde
e dos sistemas sociais venham a desaparecer. Uma avaliação
diferenciada das interacções entre o aspecto económico e os
sistemas sociais na UE e uma clara tomada de posição pela
Comissão a favor da protecção dos sistemas de saúde e
protecção social mesmo perante os imperativos económicos
contribuiriam para aumentar a confiança dos cidadãos. As
caixas de seguros de doença que funcionam de acordo com o
princı́pio de solidariedade são organismos particularmente
interessados e empenhados nesta evolução. Estes problemas
tornam-se especialmente sensı́veis no sector dos medicamentos. O Comité Económico e Social recomenda que as soluções
a procurar sejam orientadas estritamente para se atingir de um
elevado nı́vel de protecção da saúde.

4.

Observações na especialidade

4.1. Objectivo global e objectivos gerais
A nova estratégia delineada na proposta de decisão tem como
objectivo a) melhorar a informação e os conhecimentos com
vista ao desenvolvimento da saúde pública, b) aumentar a
capacidade de reagir rapidamente e de forma coordenada às
ameaças para a saúde e c) abordar as determinantes da saúde
através de medidas de promoção da saúde e de prevenção das
doenças. O Comité Económico e Social lamenta que não tenha
sido aceite a sua sugestão de introduzir um quarto objectivo,
designadamente garantir a integração dos requisitos de protecção da saúde nas outras polı́ticas e medidas comunitárias.

4.2. Acções comunitárias (artigo 3.o e Anexo «Objectivos e acções
especı́ficos»)

4.2.1. M e l h o r i a d a i n f o r m a ç ã o s o b r e a s a ú d e
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são virtualmente inexistentes na prática. É certo que foram já
efectuados estudos comparativos por organizações como a
OCDE ou a OMS, mas estes são penalizados pela falta de
uniformidade na recolha e na interpretação dos dados.

4.2.1.1.2.
Por outro lado, muitos dos dados utilizados na
análise dos sistemas de saúde constituem estimativas, com
uma inevitável margem de erro que, em regra, torna difı́cil ou
mesmo impossı́vel estabelecer correlações. Este problema é
ainda agravado pelo facto de as diferentes estimativas se
basearem em conceitos ou metodologias distintos e de os
parâmetros utilizados nos diferentes paı́ses só raramente serem
os mesmos. A introdução de uma abordagem comum a toda a
Comunidade seria, por isso, conveniente e poderia dar um
contributo importante para melhorar a qualidade dos dados e
especialmente a comparabilidade dos mesmos. Para o sucesso
dessa abordagem será determinante evidenciar continuamente
o objectivo da vigilância da saúde de modo a que sejam
recolhidos os dados necessários para a promoção da protecção
da saúde. As classificações e os dados estatı́sticos já existentes
deveriam ser incluı́dos no caso do alargamento da vigilância
da saúde.

4.2.1.1.3.
De modo a impedir que a recolha de dados de
saúde suscite uma perda de confiança dos cidadãos, a Comissão
deveria assegurar o total anonimato dos dados pessoais
recolhidos, no âmbito dos programas, pelos poderes públicos
ou por organismos tutelados por instituições do Estado. Caso
contrário, correr-se-ia o risco de abusos polı́ticos ou de
intervenção directa da administração, e a colaboração dos
profissionais de saúde seria igualmente posta em causa. No
entanto, este não constitui um argumento contra a abordagem
sistemática proposta pela Comissão, uma vez que esta pode
também efectuar-se sem recurso a dados individuais e apenas
com dados agregados e anónimos.

4.2.1.1.4.
A uniformização dos indicadores e da correspondente comparação dos resultados da vigilância da saúde entre
sistemas de saúde marcados por especificidades nacionais
representa por si só um desafio considerável. As informações
assim obtidas poderão ser colocadas à disposição tanto do
público em geral, dos profissionais de saúde e de outros grupos
de interesses como das administrações de saúde a nı́vel
nacional, regional e local sob a forma de catálogos e inventários. Para além do facto de se tratar de um programa
extremamente ambicioso, inédito a nı́vel mundial, também os
seus benefı́cios são ainda difı́ceis de avaliar.

4.2.1.1. Desenvolver e explorar um sistema de vigilância da
saúde

4.2.1.1.1.
A produção de informação sobre as condições
sanitárias nos Estados-Membros e na Comunidade em geral
depende da disponibilidade de dados comparáveis, os quais

4.2.1.1.5.
O programa prevê medidas de controlo da
realização dos estudos e da execução efectiva dos programas;
no entanto, a questão do impacto real sobre os cuidados de
saúde só poderá ser respondida no quadro dos indicadores a
determinar pelos próprios estudos.
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4.2.1.1.6.
Corre-se o risco de que um sistema de comparação baseado em indicadores leve a que os Estados-Membros
concentrem as suas actividades sobre aqueles domı́nios da
saúde que possam ser avaliados através de indicadores e
negligenciem os domı́nios que não possam ser «medidos». A
abordagem proposta não permite avaliar os efeitos colaterais,
como por exemplo a degradação das prestações dos cuidados
de saúde noutros domı́nios (não abrangidos pelos indicadores
disponı́veis) ou uma influência retardadora sobre o desenvolvimento de novas tecnologias médicas, o que teria incidências
negativas a longo prazo. Esta situação impõe novas exigências
a uma garantia da qualidade de base ampla.
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das pessoas colectivas territoriais locais e regionais na reforma
dos sistemas de saúde pública europeus» (2).

4.2.2. R e a c ç ã o r á p i d a à s a m e a ç a s p a r a a s a ú d e

4.2.2.1. Reforçar a capacidade de abordar as doenças transmissı́veis — Reforçar a capacidade de abordar outras
ameaças para a saúde

4.2.1.2. Desenvolver e utilizar mecanismos de análise, aconselhamento, elaboração de relatórios, informação e
consulta
4.2.1.2.1.
Já anteriormente o CES recomendara que a
Comissão fosse assistida por um comité consultivo independente. A Comissão prevê, para esse efeito, a criação de
um fórum europeu da saúde com funções consultivas. As
organizações representativas de doentes, os profissionais de
saúde e outros agentes terão aı́ a possibilidade de contribuir
para a formulação da polı́tica da saúde e para a definição de
prioridades. O fórum permitirá consultas e trocas de opiniões
sobre um amplo leque de temas.
4.2.1.2.2.
A Comissão tenciona proceder, ainda este ano, a
uma consulta sobre os pormenores do funcionamento, da
organização e da composição do fórum.
4.2.1.2.3.
A Comissão deverá perguntar-se a si mesma se a
instituição do fórum permite efectivamente a criação de um
verdadeiro elemento de formação de polı́ticas que, por um
lado, não viole os princı́pios da representação democrática e,
por outro lado, não se exponha à suspeita de ser apenas um
instrumento de «manipulação polı́tica» (policy entrepreneuring).
O CES lamenta a falta de precisão da Comissão sobre este
ponto.
4.2.1.2.4.
No contexto do programa de trabalho iniciado
pela Comissão para um Livro Branco sobre a «Governação
Europeia», o Comité acolhe favoravelmente a intenção da
Comissão, formulada durante o debate sobre o parecer, de não
conferir estatuto formal ao fórum. É inaceitável pôr em causa
a autoridade, a representatividade e a legitimidade do Comité
Económico e Social e do Comité das Regiões. O CES está
disposto a aconselhar a Comissão num processo formal de
consulta sobre a composição e a organização do fórum. A este
respeito, o CES chama igualmente a atenção para o parecer do
Comité das Regiões sobre a matéria (1) e para o parecer do
Comité das Regiões de 13 de Abril de 2000 sobre «O papel

(1) Vide parecer do Comité das Regiões sobre a comunicação sobre a
estratégia da Comunidade Europeia em matéria de saúde —
Proposta de decisão que adopta um programa de acção comunitária no domı́nio da saúde pública (2001-2006) (COM(2000) 285
final).

4.2.2.1.1.
Nos últimos anos, os casos de intoxicação alimentar e de contaminação dos alimentos vieram comprovar
que a coordenação dos sistemas nacionais de alerta continua,
em toda a Comunidade, a não funcionar de maneira satisfatória. A introdução de mecanismos de reacção a riscos graves
para a saúde e a criação de um sistema de alerta rápido
impõem-se, por isso, com urgência.

4.2.2.1.2.
A coordenação com outros domı́nios sujeitos a
regulamentação separada (como por exemplo a garantia da
segurança do sangue, dos órgãos e de outras substâncias de
origem humana), assim como o reforço da vigilância e do
controlo das doenças transmissı́veis, afiguram-se oportunos e
deveriam, conforme proposto pela Comissão, ser alargados
também à questão dos riscos para a saúde derivados da
toxicodependência e dos efeitos fı́sicos sobre a saúde, bem
como a prevenção de acidentes e ferimentos. Os profissionais
de saúde assumem, neste particular, um papel especialmente
importante, dado que devem dar, em maior medida, resposta
às exigências sanitárias e aos riscos para a saúde representados
pela mobilidade, mas sobretudo pelo transporte transfronteiriço de mercadorias. As autoridades competentes a nı́vel
nacional deveriam ter em conta este aspecto na definição
dos requisitos de educação e de formação contı́nua dos
profissionais de saúde.

4.2.2.1.3.
O Comité Económico e Social tem sérias reservas
a pôr à constituição de uma «equipa comunitária de inquérito
em caso de incidentes». Uma tal equipa nunca poderia ter
competência para reagir a todos os incidentes possı́veis, nem
teria o direito de impor medidas enérgicas, nem poderia ser
empregue de maneira consequente. Faria mais sentido criar
instrumentos rápidos de aconselhamento e auxı́lio através do
desenvolvimento de redes de competências. Esta solução traria
ainda a vantagem adicional de a cooperação assim conseguida
contribuir igualmente para a prestação «regular» dos cuidados
de saúde.

(2) CdR 416/99 final.
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4.2.2.1.4.
O Comité corrobora a necessidade de coadunar
a estratégia da saúde pública com outras polı́ticas e com outras
medidas já introduzidas (rede de vigilância e controlo das
doenças transmissı́veis, Observatório Europeu das Drogas e
da Toxicodependência, luta contra o tabagismo, órgãos e
substâncias de origem humana, sangue e seus derivados,
domı́nios veterinário e fitossanitário).

4.2.3. A b o r d a g e m
s a ú d e

das

determinantes

da

4.2.3.1. Definir estratégias e medidas sobre determinantes da
saúde relacionadas com o estilo de vida

4.2.3.1.1.
O terceiro grupo de acções do programa foca as
determinantes da saúde. A esse nı́vel cabe ter em especial
consideração as determinantes, positivas como negativas,
relacionadas com o estilo de vida, como por exemplo o
exercı́cio fı́sico ou uma alimentação saudável, mas também o
stress, o consumo de tabaco, o consumo exagerado de álcool
e o consumo de drogas (incluindo a dopagem no desporto),
assim como determinantes socioeconómicas relevantes.

4.2.3.1.2.
A comunicação da Comissão propõe que as
acções se concentrem sobretudo nos jovens, partindo da
convicção de que os estilos de vida determinantes para a saúde
se aprendem especialmente na infância e na adolescência. No
entanto, cumpre não esquecer que também os adultos podem
alterar o seu comportamento e o seu estilo de vida. A
promoção da saúde deve estar dirigida a todos os cidadãos. Os
meios de comunicação e os profissionais de saúde têm um
papel importante a desempenhar neste contexto. Compete-lhes estarem preparados de maneira contı́nua para a sua
missão de prevenção e de promoção da saúde.

4.2.3.2. Definir estratégias sobre determinantes da saúde
socioeconómicas

4.2.3.2.1.
Dentro do tema «determinantes da saúde socioeconómicas» são abordados os grupos etários (por exemplo,
jovens e idosos, extractos mais desfavorecidos da população) e
os grupos mais vulneráveis (por exemplo, população imigrada),
para os quais o CES chamara a atenção num parecer anterior (1).
A estratégia proposta parece, porém, mais orientada para uma
análise metódica destes problemas do que para a elaboração
de programas especı́ficos para o desenvolvimento e a promoção da saúde nesses domı́nios.

(1) Vide parecer do CES sobre a «Comunicação da Comissão ao
Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social
e ao Comité das Regiões sobre o desenvolvimento da polı́tica
comunitária no domı́nio da saúde pública», JO C 407 de
28.12.1998.
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4.2.3.2.2.
O mesmo se aplica à coordenação da polı́tica da
saúde com a dimensão económica e social, nomeadamente o
emprego, que o CES preconizara no mesmo parecer. Também
aqui o programa proposto se afigura insuficiente, uma vez que
assinala e inventaria de facto os problemas da polı́tica da saúde
e a interrelação destes com questões sociais e económicas, mas
não prevê, por enquanto, qualquer intervenção para regular
essa interrelação.

4.2.3.2.3.
A pressão no sentido da convergência dos sistemas de saúde tornou-se mais premente devido ao aumento da
migração dos cidadãos europeus como trabalhadores ou como
turistas, mas também pela abertura total das fronteiras para a
livre circulação de bens, serviços e capitais. O Comité Económico e Social pronunciou-se já sobre esta matéria no seu
parecer de 27 de Fevereiro de 2000 sobre a «Proposta de
regulamento (CE) do Conselho relativo à coordenação dos
sistemas de segurança social (2)».

4.2.3.2.4.
Para a prestação transfronteiriça de serviços
(vide também o acórdão do Tribunal de Justiça no caso
Kohll/Decker) (3), a Comunidade deveria adoptar normas que
reforcem de maneira inequı́voca os direitos dos cidadãos face
às caixas de seguros de doença ou outros organismos de
financiamento, como por exemplo as administrações (estatais)
de saúde. Para tal seriam igualmente necessárias medidas de
garantia da qualidade (incluindo a questão da qualidade
do acesso) e nos domı́nios da prestação e do pagamento
transfronteiriços de serviços.

4.2.3.2.5.
A Comunidade deveria aproveitar esta oportunidade para reforçar a confiança dos cidadãos, mostrando que o
cidadão tem a opção de recorrer a serviços de saúde prestados
no estrangeiro (sendo reembolsado pelo segurador no seu paı́s
de origem), mas garantindo por outro lado que os cidadãos
não se vejam constrangidos a receber tratamento num outro
paı́s por motivos puramente económicos. Um claro reforço da
convergência — mas não da harmonização — dos sistemas de
saúde é urgente à luz destas novas condições. O Comité
Económico e Social gostaria que a Comissão desse maior
consideração a esta evolução já iniciada.

(2) JO C 75 de 15.3.2000.
(3) Vide acórdão do Tribunal de Justiça de 28 de Abril de 1998 no
processo C-120/95, de acordo com o qual os artigos 30.o e 36.o
do Tratado se opõem a uma legislação nacional por força da qual
um organismo de segurança social de um Estado-Membro recusa
a um beneficiário o reembolso de um montante fixo para óculos
com lentes de correcção comprados num oculista estabelecido
noutro Estado-Membro, com fundamento no facto de que a
compra de qualquer produto médico no estrangeiro deve ser
previamente autorizada («livre circulação de bens»).
Vide acórdão do Tribunal de Justiça de 28 de Abril de 1998 no
processo C-158/96, de acordo com o qual os artigos 59.o e 60.o
do Tratado se opõem a uma legislação nacional que faz depender
de autorização do organismo de segurança social do beneficiário
o reembolso, segundo a tabela do Estado de filiação, de despesas
com tratamentos dentários efectuados por um ortodontista estabelecido noutro Estado-Membro («livre circulação de serviços»).
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4.2.3.3. Definir estratégias e medidas sobre determinantes da
saúde relacionadas com o ambiente
A inclusão de aspectos horizontais da saúde pública reflecte os
apelos do CES (1). No entanto, a proposta da Comissão não
define de que modo serão alterados a cooperação entre os
Estados-Membros e os trabalhos da Comissão.

4.2.4. E x e c u ç ã o
A Comissão recomenda que sejam permitidas tanto a atribuição de contratos de serviços (financiamento global) como
de subvenções.
O Comité Económico e Social felicita-se pela intenção da
Comissão de velar pela execução efectiva e eficiente do
programa de acção no domı́nio da saúde pública e de proceder
a avaliações externas e independentes durante o terceiro
(intercalar) e o último ano (ex-post) do programa com base em
indicadores de desempenho. A Comissão pretende, desse
modo, medir o impacto conseguido e a eficiência da utilização
dos recursos, assim como aperfeiçoar a gestão do programa.
A observação com base em indicadores foi já objecto de
observações crı́ticas em pontos anteriores.
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4.5. Financiamento (artigo 7.o)
O quadro financeiro, para um perı́odo de execução de seis
anos, será de 300 milhões de euros, o que corresponde a um
montante médio anual de 50 milhões de euros. O Comité
Económico e Social congratula-se com o aumento da dotação
financeira. Ao contrário dos programas anteriores, dotados
com orçamentos excessivamente rı́gidos, o quadro de acção
permitirá uma maior flexibilidade na redistribuição dos recursos entre os três grupos de acções. O CES considera necessário
o emprego de recursos financeiros elevados para reorientar
todas as polı́ticas comunitárias para a consecução de um
elevado nı́vel de protecção da saúde. A Comissão parte
manifestamente do princı́pio de que as tarefas a realizar
poderão ser levadas a cabo sem que seja colocado pessoal a
trabalhar especialmente neste campo, o que leva a recear, ante
a complexidade dessas tarefas, que as mesmas não possam ser
concluı́das.
4.6. Participação dos paı́ses da EFTA/EEE, paı́ses associados da
Europa Central e Oriental, Chipre, Malta e da Turquia
(artigo 9.o)
O modo como decorrerá a participação de paı́ses terceiros,
especialmente os paı́ses candidatos, é descrito em termos
demasiado vagos e não surge discriminado nas previsões
financeiras.
4.7. Cooperação internacional (artigo 10.o)

4.3. Acções conjuntas (artigo 4.o)
O Comité Económico e Social acolhe com agrado o facto de,
para «assegurar um elevado nı́vel de protecção da saúde na
definição e na execução de todas as polı́ticas e acções
da Comunidade», as medidas do programa poderem «ser
executadas sob a forma de acções conjuntas com programas e
acções comunitários com eles relacionados». O CES nota,
porém, que tal não pode substituir-se ao objectivo consagrado
no artigo 152.o do Tratado CE, o qual dispõe que «na definição
e execução de todas as polı́ticas e acções da Comunidade será
assegurado um elevado nı́vel de protecção da saúde».

4.4. Coerência e complementaridade (artigo 6.o)
O Comité parte do princı́pio de que o comité referido no n.o 1
do artigo 8.o também analisará as propostas «relevantes para
os objectivos e as acções do programa», mas que não tenham
directamente que ver com o domı́nio da saúde pública.

(1) Vide parecer do CES sobre a «Comunicação da Comissão ao
Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social
e ao Comité das Regiões sobre o desenvolvimento da polı́tica
comunitária no domı́nio da saúde pública», JO C 407 de
28.12.1998.

A proposta prevê a cooperação com organizações internacionais, como a OCDE ou a OMS. Essa cooperação é recomendável e deve ser intensificada por forma a evitar duplicações de
esforços e o consequente desperdı́cio de recursos.

5.

Sı́ntese

5.1.
Sem prejuı́zo de acolher favoravelmente a proposta
nas suas linhas gerais, o Comité Económico e Social faz as
seguintes observações em jeito de conclusão:
5.2.
A comunicação da Comissão sobre a estratégia para a
polı́tica da saúde da Comunidade representa uma viragem na
actuação polı́tica da Comissão de uma abordagem individualizada em função de temas prioritários para uma estratégia
coerente e abrangente com duas vertentes principais: por um
lado, o apoio aos esforços dos Estados-Membros no domı́nio
da saúde; por outro, uma maior coordenação de outras
medidas individuais da União e a avaliação da adequação das
outras polı́ticas comunitárias aos imperativos da saúde pública.
5.3.
A nova estratégia comunitária para a polı́tica da
saúde baseia-se, em grande medida, na comparação de dados
relevantes. O Comité Económico e Social apela a que essa
comparação seja reforçada através da cooperação voluntária
entre as autoridades competentes nos Estados-Membros e
nas regiões, de modo a constituir um estı́mulo para o
desenvolvimento dos sistemas de saúde. Seria lamentável que
os participantes fossem desmotivados pela introdução de
meros sistemas de classificação.
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5.4.
O Comité Económico e Social aprecia, assim, favoravelmente os esforços da Comissão no sentido de desenvolver
dados de saúde comparáveis. Tal é importante para garantir
um desenvolvimento mais uniforme dos diferentes sistemas de
saúde.
O Comité espera que a consideração das necessidades de
prestação de cuidados de saúde venha a ser de grande utilidade
para o planeamento da saúde nos Estados-Membros.
5.5.
O Comité Económico e Social lamenta que a análise
empreendida pela Comunidade das questões de saúde e
respectiva relevância para as outras polı́ticas comunitárias não
se consubstancie num quarto grupo de acções do programa e
que não sejam apresentadas propostas formais ou atribuı́dos
recursos especı́ficos para esse domı́nio.
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5.6.
A Comissão tenciona criar um fórum europeu da saúde
com funções consultivas. A Comissão não especifica o peso
que esse organismo consultivo assumirá e deixa ainda em
aberto a composição do mesmo. Em vez desse fórum, o CES
recomenda que se dê, no quadro da elaboração dos programas,
maior importância e mais oportunidades de cooperação às
autoridades oficiais competentes no domı́nio da saúde, às
autarquias e aos agentes sociais.

5.7.
Se, no futuro, todas as polı́ticas da Comunidade
deverem ser submetidas a uma avaliação da sua adequação aos
imperativos da saúde pública, a Comissão deveria prever essa
exigência na sua «Proposta de decisão do Parlamento Europeu
e do Conselho que adopta um programa de acção comunitária
no domı́nio da saúde pública (2001-2006)».

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

C 116/84

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

20.4.2001

Parecer do Comité Económico e Social sobre o «Livro branco sobre polı́tica de juventude»
(2001/C 116/19)
Em 13 de Julho de 2000, o Comité Económico e Social decidiu, em conformidade com o artigo 23.o,
n.o 3, do Regimento, elaborar um parecer sobre o «Livro branco sobre polı́tica de juventude».
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Emprego, Assuntos Sociais e
Cidadania, que emitiu parecer em 14 de Novembro de 2000 (relatora: J. Hassett).
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou, por 113 votos a favor, com 1 abstenção e sem votos contra, o presente
parecer.
1.

Base do parecer

1.1.
Na reunião do Conselho de 23 de Novembro de 1999,
a comissária Viviane Reding anunciou a intenção da Comissão
Europeia de elaborar um livro branco sobre polı́tica de
juventude. A Comissão lançou posteriormente um vasto
processo de consulta incluindo os próprios jovens, as organizações de juventude, os governos dos Estados-Membros,
investigadores e outros agentes no domı́nio da juventude.
Dado o seu vivo interesse pela polı́tica de juventude e
respectiva promoção a nı́vel comunitário (1) o Comité considerou oportuno emitir um parecer de iniciativa sobre o livro
branco sobre polı́tica de juventude por forma a contribuir para
o debate desde o inı́cio.
1.2.
A partir do fim dos anos 80, a acção comunitária em
favor dos jovens conheceu rápido desenvolvimento. Lançada
uma nova geração de programas ambiciosos nos domı́nios da
juventude e da educação, parece ter chegado o momento
oportuno para reflectir sobre uma polı́tica de juventude na
União Europeia numa perspectiva a mais longo prazo. Os
Conselhos Europeus de Luxemburgo e de Lisboa abriram
novas vias de cooperação entre os Estados-Membros nas
esferas polı́ticas que afectam os jovens, tais como emprego,
formação e educação. A progressão da integração europeia
exige a materialização do conceito de cidadania europeia
introduzido no Tratado de Maastricht a fim de associar mais
de perto os jovens à construção da União Europeia. O Comité
aplaude, pois, a iniciativa da Comissão Europeia de elaborar
um «Livro branco sobre polı́tica de juventude» a fim de abrir
perspectivas claras e promover um amplo consenso em torno
da futura acção comunitária e da cooperação intracomunitária.
1.3.
A Comunidade orientou a sua acção no domı́nio da
juventude para o grupo etário dos 15 a 25 anos (2), já que
corresponde aproximadamente à fase entre a adolescência e a
idade adulta, geralmente designada por juventude. Se bem que
(1) Parecer do CES sobre a «Proposta de decisão do Parlamento
Europeu e do Conselho que cria o programa comunitário de acção
— Serviço voluntário europeu para jovens», 19 de Março de
1997, JO C 158 de 26.5.1997, p. 12.
(2) Decisão n.o 1031/2000/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 13 de Abril de 2000, que cria o programa comunitário de
acção «Juventude», JO L 117 de 18.5.2000, p. 1.

esta varie de pessoa para pessoa e de paı́s para paı́s, o Comité
crê que a polı́tica de juventude deve concentrar-se neste grupo
etário (3).

2.

Polı́tica de juventude na União Europeia

2.1.
Na União Europeia, a polı́tica de juventude visa
«desenvolver... uma cooperação mais intensa em prol da
juventude, com vista a reforçar entre os jovens a consciência
de pertencer à Europa e a ter em conta a vontade de
desempenhar um papel activo na construção da Comunidade
Europeia» (4). Os artigos 149.o et 150.o do Tratado estabelecem
a base jurı́dica da polı́tica comunitária em matéria de educação,
formação profissional e juventude (5). O Tratado reduz as
medidas destinadas aos jovens a «incentivar o desenvolvimento
do intercâmbio de jovens e animadores socioeducativos» (6). A
acção da Comunidade beneficiou da experiência e do mérito
do trabalho realizado em favor dos jovens na Europa no
âmbito do Conselho da Europa e contribuiu, com êxito, para a
consolidação e a divulgação de uma dimensão europeia no
trabalho com a juventude. A polı́tica de juventude da União
Europeia está consubstanciada numa série de programas
vocacionados para facilitar a mobilidade dos jovens, a actividade das organizações de juventude e a formação profissional.
Graças ao desenvolvimento de instrumentos tais como o
programa Juventude para a Europa e o Serviço Voluntário
Europeu para os jovens, a acção comunitária atinge um
número elevado de jovens, quer directamente quer por intermédio das suas organizações. Animado pela natureza descentralizada da acção comunitária, o debate sobre a polı́tica de
juventude na Europa evoluiu significativamente.
(3) Na Grécia, Itália e Espanha, a taxa de desemprego dos jovens que
concluı́ram o ensino superior, pertencentes aos grupos etários
dos 20-24 anos e 25-29 anos, é mais elevada do que a dos jovens
que concluı́ram o ensino obrigatório ou ensino secundário,
«Education at a Glance» (disponı́vel igualmente em francês:
«Regards sur l’éducation»), OCDE, 2000, p. 271.
(4) Resolução sobre uma polı́tica de juventude para a Europa (Ado
Conselho e dos ministros reunidos no Conselho referente a acções
prioritárias para a juventude), de 26 de Junho de 1991, JO C 208
de 9.8.1991, p. 1.
(5) Tratado consolidado que institui a Comunidade Europeia, artigos 149.o e 150.o
(6) Tratado consolidado que institui a Comunidade Europeia,
artigo 149.o
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2.2.
As polı́ticas em favor dos jovens nos Estados-Membros
contribuı́ram para melhorar a sua situação social na segunda
metade do século XX. Os jovens na União Europeia têm
muito mais autonomia e abrem-se-lhes novas perspectivas de
realização das suas aspirações em comparação com as gerações
anteriores. No entanto, a sociedade em que vivem não
foi criada pelos jovens. É uma sociedade que corresponde
simultaneamente a um legado das gerações precedentes e a um
empréstimo às gerações futuras. O carácter transitório da
juventude é acentuado pelas diversas fases por que passam os
jovens: da infância à idade adulta, da educação ao trabalho, da
dependência à autonomia e ao estatuto de cidadão. Todos os
recursos utilizados para habilitar os jovens a desenvolverem as
suas capacidades, para participar e para contribuir para a
sociedade são um investimento e devem ser considerados
como tal, permitindo aos jovens assumir todas as suas
responsabilidades para com a sociedade.

2.3.
A importância da polı́tica de juventude foi salientada
pelos recentes acontecimentos polı́ticos ocorridos a nı́vel
europeu. No âmbito da preparação do Conselho Europeu de
Lisboa, a Presidência portuguesa frisou o compromisso da
União Europeia com os jovens ao anunciar que a população
da Europa, mormente os jovens, deve ter acesso aos conhecimentos de base, tais como a capacidade de assimilar e resolver
problemas, desenvolver as aptidões cientı́ficas, culturais e
técnicas, utilizar as tecnologias da informação, falar lı́nguas
estrangeiras, reforçar a sua capacidade de iniciativa e de
empreendimento, tornando-se cidadãos activos, livres e responsáveis. Para atingir esses objectivos, é essencial aplicar, a
todos os nı́veis, polı́ticas integradas em favor de todos os
jovens, orientadas para uma participação tão dilatada quanto
possı́vel destes últimos, no plano institucional, associativo ou
individual.
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sectorial e integrada elaborada para os jovens e com os jovens
a partir da suas necessidades especı́ficas. Visa melhorar e
desenvolver as condições de vida e a participação dos jovens,
abrangendo toda a gama dos temas sociais, culturais e polı́ticos
que os afectam, bem como outros grupos sociais. Trata-se, por
definição, de uma polı́tica horizontal que, mediante acções
integradas, promove esforços coerentes e coordenados nos
mais diversos sectores polı́ticos e administrativos. A polı́tica
de juventude coordena medidas destinadas a servir os interesses
da juventude e integra os jovens na vida social, económica,
polı́tica e cultural em todos os nı́veis. O jovem está no cerne
da polı́tica de juventude, não como cliente, mas, isso sim,
como agente e instrumento deste processo dinâmico.

2.5.
Na óptica de uma polı́tica comunitária de juventude,
convém demonstrar o nexo entre a polı́tica de juventude
enquanto tal e as polı́ticas sectoriais da União Europeia.
O desenvolvimento de uma polı́tica de juventude não se
esgota, porém, ao incorporar a dimensão da juventude nas
polı́ticas de emprego, integração social e outras. São necessárias
acções especı́ficas para os jovens à escala europeia a fim de
respeitar o valor do trabalho juvenil, em particular a sua
natureza participativa, transformando-os não só num instrumento de polı́tica social, mas igualmente, e sobretudo, num
elemento essencial de renovação das democracias europeias (2).
Para além dos programas de acção especı́ficos nos domı́nios
da juventude e da educação, a Comunidade apoia as medidas
adoptadas em favor dos jovens por intermédio dos programas
dos fundos estruturais (3). A publicação de orientações para a
polı́tica de juventude ajudaria não só a Comissão Europeia na
planificação e avaliação, mas também os Estados-Membros no
desenvolvimento de programas coerentes.

2.6.
Os jovens têm direitos e responsabilidades tal como
qualquer outro grupo social. Devem beneficiar dos mesmos
direitos que os outros cidadãos, contrários a quaisquer discri2.4.
A polı́tica de juventude deve abraçar o espı́rito dos
compromissos assumidos a nı́vel da Comunidade em relação
aos jovens nos últimos anos, considerá-los como um recurso
capital para o futuro da sociedade e criar oportunidades que
lhes permitam tornar-se «cidadãos activos, livres e responsáveis» (1). A polı́tica de juventude é uma polı́tica inter-

(1) Resolução sobre uma polı́tica de juventude para a Europa,
adoptada pelo Parlamento Europeu (A4-0100/99), JO C 175 de
21.6.1999, p. 48; Resolução do Conselho e dos ministros da
Juventude reunidos no Conselho de 8 de Fevereiro de 1999
sobre a participação dos jovens, JO C 42 de 17.2.1999, p. 1;
Contribuição para o relatório da Presidência sobre o Pacto
Europeu para o Emprego — Memorando da Presidência Alemã
intitulado «Os jovens e a Europa — o nosso futuro»; Conselho
Europeu de Viena, Conclusões da Presidência, ponto 46 (11 de
Dezembro de 1998).

(2) Um estudo comparativo do Comité Director da Cooperação
Intergovernamental no Domı́nio da Juventude (CDEJ) do Conselho
da Europa aborda oito áreas componentes da polı́tica de juventude
(CDEJ (96) 11 rev. 2 — texto revisto em 15 de Outubro de 1998),
nomeadamente: (1) órgãos responsáveis pela coordenação da
polı́tica dos governos em matéria de juventude, (2) polı́tica dos
governos no sector da juventude, (3) comissões parlamentares
sobre juventude, (4) disposições constitucionais e legislativas
relativas à juventude, (5) legislação especı́fica relativa à juventude,
(6) vida associativa dos jovens, (7) cooperação internacional no
sector da juventude e (8) critérios e modalidades de reconhecimento e de financiamento das organizações e projectos no
domı́nio da juventude.
(3) No perı́odo de programação de 2000-2006, o Fundo Social
Europeu e a iniciativa comunitária Equal, em particular, promoverão medidas em favor da formação e da empregabilidade dos
jovens. A execução dos fundos estruturais foi descentralizada em
larga medida para o nı́vel dos Estados-Membros, motivo por que
os programas são decididos em conformidade com as prioridades
nacionais.
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minações em conformidade com a definição constante no
artigo 13.o do Tratado. As polı́ticas activas de igualdade de
oportunidades devem fazer parte integrante da polı́tica de
juventude. Para o exercı́cio dos respectivos direitos e responsabilidades, os jovens devem ter acesso a um rendimento
suficiente, à participação no processo de formação das decisões
que os afectam, à informação, ao mercado de trabalho, a
alojamento decente, a cuidados de saúde, a oportunidades de
educação adequadas, a um ambiente não poluı́do, à livre
circulação e ao lazer. A Convenção das Nações Unidas sobre
os direitos da criança constitui uma referência jurı́dica única
para promover os direitos da criança e do jovem. A Carta
Social Europeia consigna direitos que assumem particular
relevância para os jovens, ao mesmo tempo que na União
Europeia a conclusão do debate sobre a Carta dos Direitos
Fundamentais não deixará de os afectar.

2.7.
A União Europeia conta actualmente 46,9 milhões de
jovens de idade compreendida entre os 15 e os 24 anos (1).
Nos dez paı́ses candidatos da Europa Central e Oriental, o
número de jovens ascendia a 16,9 milhões em 1999 (2). Os
jovens representam uma percentagem cada vez menor da
população da União Europeia em virtude da diminuição da
taxa de natalidade e do aumento da esperança de vida. Esta
tendência demográfica deverá acentuar-se na próxima década,
cavando-se o desequilı́brio entre as gerações devido ao número
crescente de pessoas com mais de 65 anos. Esta situação terá
consideráveis repercussões no futuro da democracia e da nossa
sociedade. Prevê-se que, até 2015, o número de pessoas
pertencentes ao grupo etário dos 15 a 29 anos tenha diminuı́do
13 milhões (3). No inı́cio do século XXI, os jovens representarão, pois, um recurso ainda mais vital para a renovação e a
inovação das sociedades e das economias europeias. A sua
plena participação democrática na sociedade será crucial. Além
disso, os jovens tornam-se autónomos mais tarde, não só
devido a uma escolaridade prolongada, mas também por causa
do custo de vida elevado em muitos paı́ses, da necessidade de
financiar os estudos, da falta de protecção social e da dificuldade de ingresso no mercado de trabalho. Por isso, muitos
jovens na casa dos 25/30 anos ainda não são financeiramente
independentes. Esta situação tem consequências sociais e
económicas. Os jovens não podem exercer plenamente os seus
direitos ou responsabilidades, nem são autónomos.
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polı́tica de juventude, o Comité tem vindo a contribuir para o
desenvolvimento da polı́tica de juventude a nı́vel comunitário
no decurso da última década. Lançou importantes debates
sobre temas essenciais, tais como o desemprego dos jovens, os
programas no domı́nio da educação e da juventude, as ONG,
incluindo as organizações de juventude, e a sociedade civil na
Europa (4). No presente parecer, o Comité concentrar-se-á no
emprego dos jovens e integração social, educação e mobilidade,
participação e sociedade civil.

3.

O emprego dos jovens e a integração social

3.1.
Pese embora a taxa de desemprego dos jovens ter
diminuı́do nas últimas duas décadas, ela não deixa de ser
elevada em comparação com os nı́veis registados por outros
grupos etários. Actualmente, a taxa de desemprego do grupo
etário dos 15 aos 24 anos na União Europeia é quase o dobro
da taxa das pessoas dos 25 aos 65 anos, o que representa cerca
de cinco milhões de jovens desempregados. Este número
dissimula importantes variações de paı́s para paı́s, no interior
dos paı́ses e entre os homens e as mulheres. O desemprego
atinge particularmente os jovens em Espanha, Itália, França,
Grécia e Finlândia, e os nı́veis de desemprego das mulheres
jovens são mais crı́ticos na Grécia, Itália e Espanha. Além
disso, as taxas de emprego das minorias étnicas ou das pessoas
com deficiência são inferiores à média. Calcula-se que 45 %
dos jovens fiquem desempregados pelo menos uma vez e 20 %
duas ou três vezes (5).

3.2.
Embora o desemprego seja uma das causas principais
da exclusão social, esta é, não raro, pluridimensional. Com
efeito, vários factores conjugam-se para excluir um indivı́duo
da sociedade, nomeadamente nı́veis reduzidos de escolaridade,
rendimento modesto, um acesso limitado às prestações sociais,
habitação precária, um ambiente onde reina a criminalidade,
condições sanitárias deficientes, pobreza durante a infância,
desmembramento da famı́lia e falta de acesso à informação, à
mobilidade ou à justiça. A transição da infância e da escola

2.8.
Reconhecendo a pluralidade de reptos com que os
jovens se confrontam na sociedade actual e a importância da

(1) Estatı́sticas sociais europeias — Resultados do inquérito comunitário sobre as forças de trabalho — 1999, p. 34.
(2) Projecto MONEE ECO/CEI/Estados bálticos, UNICEF 2000, p. 127.
(3) Comunicação da Comissão «Uma Europa para todas as idades —
Promover a prosperidade e a solidariedade entre as gerações»,
COM(1999) 221 final, p. 7.

(4) Os pareceres do CES incluem «Dimensão europeia da educação:
natureza, conteúdo e perspectivas», relatório de informação, «O
desemprego dos jovens», JO C 18 de 22.1.1996; «Programa de
acção comunitária “Juventude”», JO C 410 de 30.12.1998.
(5) «A execução da estratégia europeia para o emprego», Comissão
Europeia 1999, p. 19. Ao reconhecer estes problemas, a primeira
das directrizes europeias para o emprego em 2000 visa oferecer
uma nova oportunidade a todos os jovens desempregados antes
que atinjam seis meses de desemprego, sob a forma de formação,
reconversão, experiência profissional, emprego ou qualquer outra
medida que favoreça a empregabilidade, com vista a uma integração efectiva no mercado de trabalho.
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para a vida adulta e profissional é uma fase muito vulnerável
para os jovens. Em geral, os que abandonam prematuramente
a escola e não conseguem encontrar emprego têm um acesso
reduzido à protecção social. Acresce que o emprego não põe
automaticamente termo à exclusão social, já que, por força
da modéstia dos rendimentos, os jovens constituem uma
percentagem importante dos «trabalhadores pobres (1)».

3.3. O emprego dos jovens

3.3.1. No Conselho Europeu de Lisboa, os chefes de Estado
e de Governo da União Europeia decidiram tornar a União até
2010, «na economia mais competitiva do mundo, capaz de
garantir um crescimento económico sustentável, com mais e
melhores empregos, e com maior coesão social». A realização
deste objectivo definido em Lisboa exigirá progressos substanciais ao nı́vel da economia e do emprego. Um crescimento
anual firme de 3 %, aliado ao desenvolvimento da inovação e
do conhecimento e à expansão do sector terciário, permitirá
aumentar o nı́vel de emprego dos homens para 70 % e das
mulheres para 60 %. A nova economia do conhecimento
dependerá de uma mão-de-obra mais numerosa, com melhor
nı́vel de instrução e qualificação. Por isso, a geração jovem
que, nos próximos dez anos, passará da educação formal
para o mercado de trabalho terá um importante papel a
desempenhar para assegurar o advento da economia do
conhecimento.

3.3.2. O Conselho Europeu de Lisboa marcou igualmente
uma evolução significativa na metodologia utilizada pela
União Europeia para atingir os seus objectivos, com a passagem
dos actos legislativos para as normas jurı́dicas não vinculativas,
medida que se consubstancia no «método aberto de coordenação» (2). Nas suas conclusões, o Conselho Europeu de Lisboa
promove a extensão do método aberto de coordenação aos
domı́nios seguintes — exclusão social, iniciativa e-Europa,
polı́ticas a favor das pequenas e médias empresas (PME) e
investigação e inovação. A adopção do método aberto de
coordenação nesses domı́nios visa assegurar a realização dos
objectivos definidos no Conselho Europeu de Lisboa, o que
será corroborado pela apresentação, no Conselho Europeu da
Primavera, de um relatório anual da Comissão sobre os
progressos realizados nos principais domı́nios. Um livro
branco sobre polı́tica europeia de juventude deve utilizar estas
evoluções não só como ponto de partida mas igualmente como
meio de promover uma polı́tica intersectorial de juventude a
nı́vel europeu, de molde a revelar o potencial dos jovens
enquanto fonte de desenvolvimento económico e de inovação.

(1) «Os jovens da União Europeia — Transição do mundo da
educação para o mundo do trabalho», Eurostat 1997, p. 58.
(2) O «método aberto de coordenação» é definido no ponto 37 das
conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa (24 de
Março de 2000).
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3.3.3. De acordo com as directrizes para o emprego,
os Estados-Membros deverão assegurar, até 2002, que será
proporcionada a todos os jovens uma nova oportunidade sob
a forma de «formação, reconversão, experiência profissional,
emprego ou qualquer outra medida que favoreça a sua
empregabilidade, com vista a uma integração efectiva no
mercado de trabalho (3)». É vital que todas as oportunidades
oferecidas em conformidade com as directrizes prevejam
projectos de elevada qualidade em áreas de interesse para os
jovens em questão, permitindo-lhes definir os seus próprios
percursos profissionais. Estas medidas não deverão ser apenas
uma forma de reduzir os nı́veis de desemprego juvenil.
Deverão sim proporcionar aos jovens uma via para saı́rem
definitivamente do desemprego. Deverá ser dada prioridade às
medidas de empregabilidade ligadas às oportunidades e aos
défices actualmente existentes no mercado de emprego. O
direito à protecção social não deve depender da participação
em tais medidas.

3.3.4. Toda a formação destinada aos jovens, especialmente
no que respeita às profissões tradicionais, deverá contemplar o
desenvolvimento de competências pertinentes para a economia
do conhecimento em expansão. A formação no domı́nio
das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) é
particularmente importante para evitar a emergência de um
grupo que ficaria excluı́do de determinadas profissões devido
à falta de competências. A formação na área das TIC deve
começar no ensino obrigatório e prosseguir no âmbito da
formação e da aprendizagem ao longo da vida, por forma a
assegurar que não surgirá uma Europa a duas velocidades.

3.3.5. Os Estados-Membros são incentivados a prestar
apoio aos empresários e às pequenas e médias empresas (PME)
no âmbito do segundo pilar das directrizes para o emprego.
As medidas desenvolvidas ao nı́vel nacional em resposta às
directrizes não deverão ser discriminatórias em razão da idade.
Os jovens empresários podem dar um valioso contributo para
a economia através de ideias inovadoras e criando eles próprios
postos de trabalho. Importa promover o surgimento de jovens
empresários através da prestação de apoio financeiro e técnico
e da redução da burocracia que a constituição de uma empresa
implica (4).

3.3.6. Muitos jovens empregados são, todavia, alvo de
diversas formas de discriminação no mercado de emprego e

(3) Directrizes Europeias para o Emprego 2000, Directriz I.
(4) No projecto de parecer da Secção de Emprego, Assuntos Sociais e
Cidadania sobre a «Proposta de decisão do Conselho relativa às
Orientações para as polı́ticas de Emprego dos Estados-Membros
em 2001», o Comité Económico e Social sublinhou a necessidade
de «desmantelamento dos obstáculos à criação e desenvolvimento
de empresas» — JO C 14 de 16.1.2001.
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no local de trabalho. Há que assegurar a observância do
princı́pio «para trabalho igual, salário igual» e todo o acervo
comunitário atinente às condições de trabalho deve ser devidamente aplicado ao nı́vel dos Estados-Membros.

3.3.7. O papel do terceiro sector na aplicação da Estratégia
Europeia de Emprego deve ser promovido ao nı́vel local,
dos Estados-Membros e da Comunidade (1). Através da sua
experiência directa com grupos de pessoas que enfrentam
dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, as ONG e
as organizações de juventude podem apresentar soluções
inovadoras e de elevada qualidade (2). Uma maior participação
no desenvolvimento das polı́ticas seria também garante da
representação dos interesses das pessoas abrangidas pelas
medidas de empregabilidade.
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cerca de 10 % dos jovens têm «estatuto zero», isto é, não estão
a estudar, não frequentam cursos de formação, não estão
empregados nem têm direito a subsı́dio de desemprego (4). Os
jovens que abandonam o ensino e os jovens sem abrigo não
recebem apoio suficiente (5). Os custos sociais e económicos
da não resolução destes problemas e de outros, como, por
exemplo, a delinquência e a toxicodependência numa fase
inicial aumentam ao longo da vida, o que corrobora o
argumento de que tais problemas devem ser atacados tão
cedo quanto possı́vel. As polı́ticas destinadas aos jovens
delinquentes e marginalizados devem ser prioritárias e dedicar
atenção especı́fica à reinserção social deste grupo. Para que se
possam tomar medidas eficazes para atenuar este problema, é
indispensável o envolvimento de diversos agentes, ou seja, não
apenas do governo, mas também da comunidade empresarial
e das organizações do terceiro sector que trabalham com
jovens. A inacção e a complacência face aos jovens socialmente
excluı́dos não pode continuar a ser tolerada e todas as partes
envolvidas devem assumir a responsabilidade pela introdução
de medidas destinadas a corrigir esta situação.

3.4. Integração social

3.4.1. Os jovens viram o seu direito à protecção social
restringido em finais do século XX (3). Em alguns paı́ses, os
jovens não têm direito a subsı́dio de desemprego se não
tiverem trabalhado anteriormente e as prestações sociais estão
amiúde associadas à frequência de um curso de formação ou à
prova de que os jovens estão verdadeiramente empenhados
em procurar emprego. Em consequência deste estado de coisas
e porque um número crescente de jovens tem um perı́odo de
escolaridade mais longo, os jovens abandonam mais tarde a
casa dos pais. Tornam-se independentes mais tarde e, portanto,
é também mais tarde que constituem famı́lia e têm filhos. A
protecção social, o apoio financeiro no ensino superior e o
acesso à habitação permitiriam que os jovens adquirissem
autonomia mais cedo e exercessem plenamente os seus direitos
— e assumissem as suas responsabilidades — como adultos.

3.4.2. As estruturas de apoio aos jovens não são suficientes
para contrabalançar os problemas decorrentes da exclusão
social e dos riscos multiformes da sociedade contemporânea.
Concretamente, calcula-se que, em alguns Estados-Membros,

(1) Parecer do CES sobre «A Economia Social e o Mercado Interno»
— JO C 117 de 24.4.2000, p. 52.
(2) «Get In!», Convenção da Juventude sobre a Exclusão Social e o
Emprego, organizada pelo Comité Económico e Social em 21 de
Fevereiro de 2000, deu exemplos concretos do contributo que a
juventude pode dar para o desenvolvimento e execução de
projectos destinados aos jovens socialmente excluı́dos e desempregados. Ver o relatório «Get In!», publicado pelo Fórum Europeu
da Juventude em Abril de 2000.
(3) Green, David: «Taking Steps — Young People and Social Protection
in the European Union», relatório publicado pelo Fórum Europeu
da Juventude, 1998.

3.4.3. A discriminação «em razão do sexo, raça ou origem
étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação
sexual» (6) é também muito evidente em relação aos jovens,
especialmente nas áreas da educação e do emprego. As
estatı́sticas de desemprego revelam que os jovens são vı́timas
de discriminação no mercado de trabalho, facto comummente
atribuı́do à idade e à falta de experiência (7). As mulheres
jovens, os jovens pertencentes a minorias étnicas e os jovens
deficientes são ainda mais vulneráveis à discriminação no
mercado de emprego. O reforço da investigação sobre juventude e discriminação contribuiria para o desenvolvimento de
polı́ticas e programas destinados a atacar o problema e evitar
que a exclusão numa fase inicial se mantivesse ao longo da
vida. Os jovens e as suas organizações devem ser apoiados no
sentido de desenvolverem acções de luta contra o racismo e a
discriminação. Os jovens podem participar na promoção da
inserção social e de sociedades multiculturais. Se se abordar
estas questões numa fase inicial, é possı́vel instaurar a tolerância e a abertura.

3.4.4. Em muitos domı́nios, é clara a inexistência de uma
verdadeira igualdade entre jovens de ambos os sexos na União
Europeia. Na maioria dos Estados-Membros, é mais elevada a
percentagem de jovens empregados do sexo masculino do que
do sexo feminino. Dado que as prestações da segurança social

(4) É o caso da Bélgica, Grécia, Itália, Espanha e Reino Unido. Ver
«Education at a Glance», OCDE 2000, p. 287.
(5) Estes problemas são analisados pormenorizadamente em: «Os
jovens sem abrigo na União Europeia», «Federação Europeia das
Organizações Nacionais que trabalham com os Sem Abrigo»
(FEANTSA), 1998.
(6) Tratado Consolidado que institui a Comunidade Europeia,
artigo 13.o
(7) Parecer do Comité Económico e Social sobre o «Desemprego dos
Jovens» — JO C 18 de 22.1.1996.
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passaram a estar cada vez mais ligadas a um emprego anterior,
os jovens do sexo feminino estão em desvantagem no acesso
às prestações da segurança social. Há que abordar a questão da
segregação vertical e horizontal no ensino e no mercado de
trabalho para que os jovens do sexo feminino não sejam alvo
de discriminação estrutural nem dissuadidos de optar por
determinadas carreiras. É evidente que todas as estatı́sticas e
indicadores referentes aos jovens deveriam ter em conta a
questão do género como primeiro passo para se entender a
amplitude da discriminação. Tal permitiria que a integração da
igualdade entre os sexos no que se refere aos jovens fosse mais
bem sucedida.

4.

Ensino e Mobilidade

4.1.
O ensino é uma componente importante da vida dos
jovens e, nas duas últimas décadas, os jovens têm tido um
perı́odo de escolaridade mais longo (1). O ensino e o acesso
ao ensino são elementos indispensáveis do processo de
socialização e da integração dos jovens na sociedade e um
meio de desenvolvimento e realização pessoal e social (2). Na
maioria dos paı́ses, existe uma correlação clara entre o sucesso
escolar e a integração bem sucedida no mercado de emprego.
As perspectivas dos jovens com baixo nı́vel de escolaridade
são mais limitadas. São os que têm um perı́odo de escolaridade
mais longo que melhor singram no mercado de emprego (3).
Na UE, em 1997, a taxa de desemprego dos jovens que apenas
tinham concluı́do o ensino obrigatório era de 14 por cento,
situando-se a dos que tinham concluı́do o ensino secundário
em 10 por cento e a dos que possuı́am qualificações do ensino
superior em apenas 6 por cento (4). O aumento do nı́vel de
escolaridade obtido tem de ser acompanhado da melhoria da
qualidade do ensino e do seu grau de adequação às necessidades
do mercado de emprego moderno.

4.2.
A mobilidade dos jovens, integrados num grupo ou
individualmente, dá um contributo vital para a compreensão
intercultural. Isto é particularmente verdadeiro ao nı́vel individual. Com efeito, o potencial social da mobilidade não está
ainda inteiramente explorado, já que o número total de jovens
que participam em intercâmbios e que estudam ou exercem
uma actividade de voluntariado noutro paı́s é ainda marginal.
As competências interculturais são cada vez mais importantes

(1) Em 1998, nos paı́ses da OCDE, um jovem com 15 anos de idade
podia esperar continuar a estudar durante mais 6 anos. Este
número aumentou em mais de ano e meio desde 1985. Ver
«Education at a Glance», OCDE 2000.
(2) Parecer do CES sobre os percursos europeus de formação em
alternância incluindo a aprendizagem — JO C 241 de 10.7.1998.
(3) A Itália e a Espanha constituem uma excepção, já que têm
elevados nı́veis de desemprego de licenciados no grupo etário dos
25-29 anos. Ver «Employment Outlook», OCDE, 1999.
(4) «Situação Social na União Europeia em 2000», Eurostat, 2000,
p. 14.
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nas economias globalizadas e nas sociedades multiculturais da
Europa. Com a transformação da Europa num espaço educativo em que os cidadãos enfrentam os desafios de uma
drástica mudança económica e societal, tanto as competências
linguı́sticas como a capacidade de interagir e cooperar com
pessoas de culturas diferentes devem estar no centro das
preocupações das polı́ticas de ensino europeias. O facto
de viver temporariamente noutro paı́s e de participar em
intercâmbios interculturais e em acções de formação permite
que os jovens reflictam sobre as suas raı́zes culturais e prezem
e respeitem devidamente a diversidade da Europa. Estas
competências são importantes para o desenvolvimento pessoal, promovem atitudes de tolerância para com os outros e
são já prezadas no mercado de emprego. As bases destas
competências são lançadas mais eficazmente quando se é
muito jovem. O mesmo se aplica às competências linguı́sticas.
O desenvolvimento da mobilidade na União Europeia promoverá a tolerância e o sentimento de cidadania europeia. A
oportunidade de participar em intercâmbios deve, pois, abranger todos os grupos de jovens, incluindo os estudantes dos
ensinos secundário e universitário, os jovens voluntários, os
jovens formandos e os jovens empregados, mas também, e em
particular, os jovens que não estão a frequentar cursos de
formação, não estão a estudar nem estão empregados (jovens
com «estatuto zero»).

4.3. Educação

4.3.1. A rápida e contı́nua transformação estrutural no
mercado europeu do emprego levou a um desajustamento
entre a procura e a oferta de qualificações, resultando na
comummente chamada «escassez de qualificações». Apesar da
significativa melhoria registada nos nı́veis de sucesso escolar,
subsiste o grave problema da desistência ou do abandono
precoce dos estudos por parte dos jovens. Nalguns Estados-Membros, o baixo nı́vel de instrução básica impede os
empregadores de recrutarem pessoal para certos cargos. Por
toda a Europa, o crescimento do sector das tecnologias da
informação e da comunicação (TIC) suplantou a oferta de
pessoal devidamente formado e qualificado (5). A mundialização e o êxito do mercado interno vieram criar uma crescente
procura de trabalhadores móveis e possuindo competências
linguı́sticas. Além disso, com o rápido desenvolvimento tecnológico em muitos sectores, a força de trabalho tem de
ser capaz de se adaptar às novas exigências aderindo à
aprendizagem ao longo da vida. O Conselho Europeu de
Lisboa propôs-se reduzir para metade, até 2010, o número de
jovens entre os 18 e os 24 anos «que apenas dispõem de
educação de nı́vel secundário inferior e não beneficiam de
oportunidades de aprendizagem e formação profissional», bem
como melhorar o acesso à Internet e à formação no sector das
TCI. Não obstante, é evidente que terão de ser tomadas

(5) De acordo com as estimativas, em 1998 havia meio milhão de
postos de trabalho vagos neste sector, número que poderá chegar
aos 1,6 milhão em 2002. Comunicação da Comissão Europeia
«Estratégias de criação de empregos na sociedade da informação»
Comissão Europeia, 2000, p. 7.
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medidas complementares a nı́vel dos Estados-Membros para
garantir que as gerações vindouras sejam munidas das qualificações necessárias. Assim haverá, por exemplo, que envidar
esforços para i) aumentar o número de pessoas que concluem
os estudos secundários, ii) garantir que os jovens adquirem as
competências requeridas pelo mercado do emprego e iii)
tornar a prática da aprendizagem ao longo da vida parte
integrante da participação activa no mercado laboral.
4.3.2. A aprendizagem ao longo da vida foi genericamente
definida como englobando «toda e qualquer actividade de
aprendizagem especı́fica, de carácter formal ou informal» (1),
empreendida numa base contı́nua com o objectivo do desenvolvimento pessoal e da melhoria de conhecimentos, aptidões
e competências (2). Nos dias que correm, a educação e a
formação profissional iniciais constituem a forma de aprendizagem ao longo da vida mais importante para os jovens.
No entanto, essa formação de base raramente exige uma
actualização dos conhecimentos e qualificações adquiridos, já
que o objectivo primordial é possibilitar a entrada no mundo
do trabalho. As estratégias da aprendizagem ao longo da vida
centram-se demasiado frequentemente apenas em aspectos da
formação profissional, não tendo em conta que a aprendizagem ao longo da vida é um processo que começa na mais
tenra infância. A educação não formal, que é ministrada desde
cedo pelo trabalho com os jovens e em comunidade e a
qual faculta o acesso a padrões de aprendizagem contı́nua,
raramente é reconhecida oficialmente. Por outro lado, tão
pouco se dá suficiente valor ao desenvolvimento das competências, dos conhecimentos e da autoconfiança que se
consegue através da participação em actividades destinadas
aos jovens e nas oferecidas pelas organizações juvenis (3). Nas
estratégias de aprendizagem ao longo da vida foi dada pouca
ênfase à necessidade de facultar aos jovens mais informação e
orientação para o seu desenvolvimento profissional. A orientação precoce é vital para assegurar que os jovens tirem
proveito do vasto leque de oportunidades que se lhes apresentam ao longo da vida. Antes da transição da escolaridade para
o mundo do trabalho, os jovens têm de estar preparados para
essa escolha, já que as oportunidades decisivas para o resto da
vida são cada vez mais decididas com menos idade.
(1) «A educação não formal é a actividade educativa à margem do
sistema formal estabelecido, destinada a um público concreto
com objectivos de aprendizagem concretos», in: National Youth
Policies (Polı́ticas Nacionais de Juventude), documento de trabalho
elaborado pelos dirigentes da Aliança Mundial das Associações
Cristãs de Jovens, da Aliança Mundial das Associações Cristãs
Femininas, da Organização Mundial do Movimento dos Escuteiros,
da Associação Mundial das Guias e Escuteiras, da Federação
Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho e da International Award Association, Genebra/Londres,
1998, p. 6.
(2) Documento de trabalho da Direcção-Geral «Educação e Cultura»
da Comissão Europeia: «Pôr em prática a aprendizagem ao
longo da vida para uma cidadania activa numa Europa do
conhecimento». Documento apresentado na conferência de lançamento da nova geração de programas nos domı́nios da educação
e da juventude, Lisboa, Março de 2000.
(3) Sahlberg, Pasi: «Building Bridges for Learning — the recognition
and value of non-formal education in youth activity» (Construir
pontes para aprender — reconhecimento e valor da educação não
formal nas actividades para a juventude), estudo publicado pelo
Fórum Europeu da Juventude e pelo Ministério da Educação da
Finlândia, 1999. Ver também a recomendação «Educação não
formal» da Assembleia Plenária do Conselho da Europa, recomendação 1437 (2000) 1.
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4.3.3. A aprendizagem ao longo da vida — incluindo a
educação não formal — devia ser extensiva aos jovens e ser-lhes acessı́vel desde cedo, a fim de lhes permitir actualizar
continuamente os seus conhecimentos e competências e
adaptar-se à rápida evolução do mundo do trabalho. Ainda
não se progrediu o suficiente em matéria de interacção e do
reconhecimento mútuo da educação não formal em diversos
ambientes de aprendizagem. A este respeito, há que reconhecer
mais o valor da educação e formação não formais no local de
trabalho. As «pontes» e transições entre as diversas formas de
educação e de ambientes educativos continuam a constituir
uma excepção na União Europeia.

4.4. Mobilidade

4.4.1. A mobilidade é um direito consagrado no artigo 18.o
do Tratado (4). Cabe à Comunidade e aos Estados-Membros
tomarem as medidas adequadas para garantirem que todos os
cidadãos têm as mesmas oportunidades de usufruir desse
direito. Mas, para a maioria dos jovens, tal direito é hoje em
dia meramente teórico. Esta situação pode dever-se a uma falta
de oportunidades e de recursos, ao não reconhecimento do
valor intrı́nseco da mobilidade e das competências que se
adquirem graças a ela, à repartição desigual de oportunidades,
à resistência social e cultural à ideia da mobilidade e a barreiras
jurı́dicas e administrativas. Haveria, por isso, que prestar
especial atenção aos obstáculos administrativos existentes nos
Estados-Membros em matéria de segurança social (e de seguro
de desemprego em particular), de fiscalidade, de direitos de
residência e de reconhecimento de qualificações adquiridas
tanto através da educação formal como da educação não
formal e informal (5).

4.4.2. Nos programas da Comunidade, a mobilidade a
longo prazo (seis meses ou mais) diz sobretudo respeito à dos
estudantes universitários. O programa Erasmus, embora se
destine a um número limitado de participantes (e exclusivamente a estudantes do ensino superior), foi um sucesso neste
aspecto. A Comunidade devia fomentar — e os Estados-Membros deviam apoiar — a exploração do potencial da

(4) Cf. Tratado consolidado que institui a Comunidade Europeia,
artigo 18.o
(5) Tal como definido no Anexo ao Relatório de Informação sobre
«A dimensão europeia da educação: natureza, conteúdo e perspectivas» (CES 1113/99 fin rev.), educação formal é um sistema
educativo estruturado hierarquicamente e graduado cronologicamente, indo do ensino primário ao ensino superior, educação
informal é o processo pelo qual cada indivı́duo adquire atitudes,
valores, competências e conhecimentos com a experiência quotidiana proporcionada pela famı́lia, amigos, grupos de semelhantes,
meios de comunicação social e demais influências e factores no
ambiente da pessoa e educação não formal é a actividade educativa
organizada à margem do sistema formal estabelecido, destinando-se a um público concreto com objectivos concretos.
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mobilidade, a médio e a longo prazo, pelos mais jovens (isto
é, com menos de 21 anos). São demasiado poucos os jovens
que, no final do ensino secundário, residiram por um perı́odo
considerável noutro paı́s europeu. E os poucos nessas condições correm o risco de esse perı́odo de escolaridade no
estrangeiro não ser plenamente reconhecido no seu paı́s de
origem como parte integrante e válida do seus estudos
secundários. Os recursos disponı́veis para apoiar a mobilidade
dos jovens a todos os nı́veis ainda não são adequados, como
prova a grande procura de programas especı́ficos em favor da
mobilidade. Perante os limitados recursos públicos para apoiar
uma maior mobilidade, parece negligente não se terem explorado mais as possibilidades das parcerias público-privadas.

4.4.3. A União Europeia e os Estados-Membros deviam
promover a mobilidade tanto entre os próprios jovens, como
junto dos decisores e dos multiplicadores da opinião (empregadores, estabelecimentos de ensino, meios de comunicação
social, etc.) e insistir no seu valor em si, mas também social
e económico. Muitos jovens deparam com obstáculos ao
procurarem informação pelo facto de não existir um único
sistema de informação sobre as oportunidades de todos os
tipos de mobilidade (1) (estágios no estrangeiro, parcerias entre
cidades, voluntariado transnacional, intercâmbios juvenis,
mobilidade no ensino secundário e superior, na formação
profissional, etc.). Será necessário todo um esforço inovador
para desenvolver novas qualificações que sejam reconhecidas
em toda a União Europeia, como é o caso dos passaportes de
competências ou do Europass. Tal funcionaria como um
incentivo para os jovens participarem em projectos de educação, formação e de mobilidade.

4.4.4. Além disso, a mobilidade dos jovens é susceptı́vel de
aumentar se os seus educadores, professores e formadores
tiverem eles próprios passado por experiências no estrangeiro.
Apesar dos progressos registados na última década, é ainda
mı́nima a percentagem de educadores, professores e formadores com experiências de trabalho e de docência noutros
Estados-Membros. É, por conseguinte, de louvar a iniciativa da
Presidência francesa do Conselho de elaborar um plano de
acção em prol da mobilidade. Conviria que esse plano de acção
fosse aplicado através de um método aberto de coordenação
que incluı́sse uma revisão por um grupo de peritos. Por
outro lado, também importaria que os parceiros sociais e as
organizações não governamentais activas na área da juventude
e da educação participassem, em estreita colaboração, na
elaboração do mesmo.

(1) Num contributo para o relatório da Presidência sobre o Pacto
Europeu para o Emprego — Memorando da Presidência alemã
«Youth and Europe — Our Future» (Juventude e Europa — o
nosso futuro) sugeria-se que os Estados-Membros deviam prestar
mais apoio aos intercâmbios escolares e às iniciativas de formação
transfronteiriça, tanto numa base bilateral, como multilateral,
apelando-se também à redução dos obstáculos ao reconhecimento
mútuo das qualificações e ao fomento das competências linguı́sticas.

5.
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Participação e Sociedade Civil

5.1.
Qualquer polı́tica de juventude deverá reger-se pelo
princı́pio fundamental de participação da juventude: um
princı́pio reiterado a nı́vel europeu e internacional (2). Os
benefı́cios da promoção, encorajamento e apoio à participação
dos jovens tornam-se evidentes à luz da prática corrente nos
Estados-Membros da União Europeia. A participação dos
jovens facilita a visão das preocupações e dos múltiplos
problemas sentidos pelos jovens nas suas vidas, podendo assim
ser corrigidos pelos próprios jovens, bem como pelos decisores
e administrações. Enquanto a participação dos jovens nos
processos eleitorais tem sido consistentemente reduzida nos
Estados-Membros — sendo ainda menor a sua participações
nas eleições parlamentares europeias de 1999 — os jovens
têm vigorosas opiniões sobre um certo número de temas.
Através da sua experiência única de problemas especı́ficos, os
jovens podem contribuir para o processo de resolução a todos
os nı́veis — local, regional, nacional, europeu e global (3). A
polı́tica de juventude deveria procurar o envolvimento dos
jovens em todas as fases do processo de decisão, a fim de,
simultaneamente, tirar partido das suas próprias experiências
e de os motivar como cidadãos activos e responsáveis. A
participação não tem limites. Todavia, e em particular, as
possibilidades de participação no processo de decisão no sector
de educação formal e no local de trabalho não constituem
uma resposta às necessidades dos jovens.

5.2.
A próxima década assistirá ao alargamento da União
Europeia, através da adesão de um certo número de paı́ses da
Europa Central e Oriental, bem como da Europa Meridional.
Com a adopção do acervo comunitário, estes paı́ses transporão
legislação num grande número de domı́nios de relevância para
os jovens. Será crucial que os jovens e as suas organizações
representativas nestes paı́ses se sensibilizem para as implicações da adesão dos respectivos paı́ses à União Europeia e
para o impacto da adesão em domı́nios importantes da polı́tica
de juventude. Deve-se encorajar a participação da sociedade
civil e a dotação de recursos adequados à sua participação no
processo de decisão.

(2) Declaração das Nações Unidas no Ano Internacional da Juventude
1985, «Paz, Participação, Desenvolvimento»; Convenção das
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 1989; Carta europeia
sobre a participação dos jovens na vida municipal e regional, do
Congresso das autarquias locais e regionais da Europa, 1992;
Recomendação do Comité de Ministros do Conselho da Europa
«Participação dos jovens e o futuro da sociedade civil»; Recomendação n.o R (97) 3, de 4 de Fevereiro de 1997; Resolução do
Conselho de Ministros da Juventude de 8 de Fevereiro de 1999
(JO C 42 de 17.2.1999, p. 1).
(3) Ver relatório de «Get in!», Convenção da juventude sobre exclusão
social e emprego, publicado no Fórum Europeu da Juventude
2000.
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5.3.
Embora os jovens dos paı́ses candidatos se integrem
cada vez mais na acção comunitária no domı́nio da juventude
e da educação, não participam em pé de igualdade. Para o
desenvolvimento da polı́tica de juventude da União Europeia,
torna-se importante ter em conta as experiências destes
paı́ses. Tal contribuirá para uma sensibilização pro-activa da
Comunidade no respeitante às necessidades e aspirações dos
seus futuros cidadãos. Os últimos assistiram igualmente ao
aumento da cooperação com regiões fronteiriças da União
Europeia e outras mais afastadas (1). A fim de encorajar um
sentimento genuı́no de cidadania europeia e de responsabilidade global, e para incutir vitalidade a estas iniciativas de
cooperação numa base individual, bem como ao nı́vel da
sociedade civil, a União Europeia deverá incluir a cooperação
da juventude em todos os acordos regionais. Actualmente, é
bastante fraca a dimensão da juventude das iniciativas de
cooperação regional da União Europeia. Preconiza-se uma
maior abertura aos jovens, a fim de desenvolver o sentimento
de pertença dos jovens cidadãos. A participação activa na
cooperação global e regional aumentará a consciência da
interdependência da União no mundo e contribuirá para a
aceitação e sensibilização no respeitante à imigração de fora
da União Europeia.

5.4.
As organizações não governamentais e as respectivas
actividades constituem a espinha dorsal de uma democracia
estável. As organizações não governamentais oferecem uma
salvaguarda da democracia, da solidariedade e dos direitos
humanos, através das suas extensas redes e dos processos
democráticos de decisão. Constituem igualmente uma vanguarda na renovação da sociedade. As primeiras experiências
dos jovens sobre responsabilidade na sociedade efectuam-se
nas organizações juvenis em todos os aspectos da vida
associativa. Reduzir a sociedade a um puro individualismo e
ao exercı́cio de escolha do consumidor não deveria, nem
poderá, substituir o papel das organizações da juventude. As
organizações não governamentais da juventude deveriam
dispor de um apoio financeiro adequado, bem como do
necessário reconhecimento e dos meios para poderem participar, como actores efectivos, no processo de decisão e na
sociedade a todos os nı́veis. O contributo para a mudança é
uma motivação de amplitude para o envolvimento dos jovens.
Torna-se importante proporcionar aos jovens a oportunidade,
e incentivá-los a envolverem-se em estruturas, organizações e
assuntos alargados e de diversos alcances, particularmente ao
nı́vel local, em que se torna necessário colocar a tónica no
desenvolvimento de mecanismos para a participação no
processo de decisão. Pode-se promover a participação e a

( 1)

Por exemplo, a cooperação nas regiões do mar Báltico, do
Mediterrâneo, do Sudeste da Europa, ACP, Barents, estratégias
comuns para A Federação Russa e Ucrânia, entre outros.
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cidadania através do envolvimento e da parceria — quer em
organizações juvenis, instituições europeias, locais de trabalho,
escolas ou universidades. Só uma influência efectiva poderá
conduzir a uma responsabilidade efectiva.

5.5.
As formas de participação dos jovens registaram uma
evolução dinâmica desde os anos 1960, com o reforço da
democracia representativa através de elementos de participação. Em particular, os jovens contribuı́ram para esta
mudança através do desenvolvimento contı́nuo de organizações juvenis já existentes, de novas formas de participação,
bem como através da criação de novas redes e organizações (2).
As organizações da juventude a todos os nı́veis constituem um
instrumento-chave para o desenvolvimento da polı́tica de
juventude, graças à democracia interna, à abordagem de
participação e à sua implantação ao nı́vel das bases e ao nı́vel
local. A ideia de abertura do trabalho dos jovens em grupos
informais, clubes da juventude, conselhos e parlamento da
juventude abriu vias para a participação e cidadania, que não
só proporcionam uma experiência valiosa como também
atingem resultados concretos através da promoção da integração social dos jovens, especialmente os menos favorecidos.
A experiência demonstra que estas iniciativas só poderão ser
sustentáveis se existir uma disponibilidade de estruturas e
organizações juvenis com fundos adequados para a divulgação
de informação, intercâmbio de boas práticas e oportunidades
em rede, bem como para defenderem eficazmente as necessidades e interesses da juventude.

5.6.
As instituições europeias e os governos nacionais
deverão promover polı́ticas de informação da juventude
destinadas a facultar uma informação tão precisa quanto
possı́vel sobre os assuntos com maior interesse e sobre as
possibilidades de participação. Os governos e as instituições
deverão investir numa «democracia em dois sentidos» através
da consulta e envolvimento dos jovens nas decisões. Ao
nı́vel comunitário, a fraca disponibilidade de informação
centralizada sobre medidas destinadas aos jovens conduz,
potencialmente, a uma situação de incoerência na respectiva
aplicação e uma utilização pouco eficaz dos escassos recursos
disponı́veis.

6.

Áreas rurais/periféricas

6.1.
Muitas vezes, os jovens estão em desvantagem devido
à sua situação geográfica. Em muitas áreas rurais e bolsas
urbanas de pobreza, os jovens não têm acesso à alta qualidade
na educação, formação, mobilidade, serviços de saúde, instalações recreativas, oportunidades de emprego ou de participação na sociedade civil. Devem-se realizar medidas especı́ficas
para garantir o pleno benefı́cio das oportunidades aos jovens

(2) Relatório da mesa redonda «Novas formas de participação da
juventude», Bienne (Suı́ça), 4-6 de Maio de 2000, Comité de
Direcção do Conselho da Europa para a cooperação intergovernamental no domı́nio da juventude, Parte RT (2000) 3.
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em determinadas áreas geográficas, de modo que possam
exercer o seu direito de opção no respeitante às suas próprias
vidas. O afastamento de muitas áreas rurais significa que os
jovens não têm um bom acesso à informação, particularmente
sobre oportunidades. Muitas áreas rurais registam um êxodo
da população, uma vez que os jovens têm de se deslocar para
poderem prosseguir os seus estudos, encontrar emprego ou
ter acesso a melhores oportunidades, melhores serviços de
saúde e melhores actividades de lazer. Há necessidade de apoio
por forma a que os jovens possam viver nas áreas rurais sem
sofrerem a exclusão social e sem terem de comprometer os
seus sonhos, desejos e ambições. Os problemas especiais com
que se debatem os jovens nas áreas rurais deveriam ser tidos
em conta em domı́nios importantes de polı́tica, tais como o
emprego, a educação, a formação e o bem-estar, e deve-se
fazer um esforço para encontrar soluções que garantam a
igualdade de participação. Além disso, os jovens das áreas
rurais deveriam beneficiar de investimentos e estratégias
destinadas à promoção de actividades económicas sustentáveis
em áreas remotas e rurais.
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7.1.3. O Comité considera que a Comissão deveria reunir
peritos e altos funcionários dos ministérios que nos Estados-Membros são responsáveis pelo desenvolvimento da polı́tica
de juventude em áreas fundamentais como o emprego, a
integração social, educação, mobilidade e participação. A
Comissão Europeia facultaria e coordenaria este trabalho e
apresentaria anualmente um relatório de progresso da polı́tica
de juventude ao Conselho Europeu da Primavera.

7.1.4. O Comité apoia as iniciativas destinadas a reunir
peritos, profissionais e representantes dos jovens para recolher
e analisar informação sobre a situação dos jovens na União
Europeia e apresentar propostas para prosseguir o desenvolvimento da polı́tica de juventude e a cooperação entre Estados-Membros, no quadro definido pelo Conselho Europeu e pelo
Conselho de Educação e Juventude.

7.2. Emprego e integração social dos jovens
7.

Recomendações

7.1. Recomendações gerais

7.1.1. O Comité considera que a participação dos jovens e
das organizações de juventude na formulação e no processo
de decisão da polı́tica de juventude a nı́vel regional, nacional e
comunitário é um princı́pio básico. Além disso, deve ser
desenvolvida uma polı́tica de juventude nas administrações
públicas com a criação de serviços incumbidos das questões
da juventude a todos os nı́veis e em todos os sectores
relevantes quer nos Estados-Membros quer nas instituições da
Comunidade.

7.1.2. O Comité entende que no seguimento das orientações definidas pelo Conselho Europeu de Helsı́nquia sobre
«Um Conselho eficaz para uma Europa alargada», é importante
usar eficientemente a interacção das polı́ticas de juventude e
de educação na recentemente criada formação do Conselho
Educação e Juventude (1). Para tal, precisa de ser desenvolvido
um adequado sistema de sessões do Conselho diferenciadas
para evitar que as questões de polı́tica de juventude se
transformem em questões subsidiárias da polı́tica de educação.
O Comité defende que é necessário elaborar duas agendas
diferentes para o Conselho de Educação e Juventude, uma para
os Ministros da Educação, outra para os Ministros da Juventude.
O Comité considera que os Ministros da Juventude deveriam
examinar regularmente os progressos efectuados na polı́tica de
juventude.

(1) Comunicação do Conselho — Seguimento das conclusões do
Conselho Europeu (Helsı́nquia, 10 e 11 de Dezembro de 1999)
— Formações do Conselho, JO C 174 de 23.6.2000, p. 1.

7.2.1. O Comité entende que os Estados-Membros, com o
apoio da Comunidade, deveriam assumir um compromisso
quantificado de redução do desemprego dos jovens. O compromisso deveria compreender a introdução de novas medidas
para estimular e apoiar a melhoria dos nı́veis de emprego nos
Estados-Membros em que a taxa de emprego de jovens é
particularmente reduzido e nos grupos que são discriminados
no mercado de trabalho.

7.2.2. O Comité considera que devem ser executadas
medidas apropriadas em matéria de educação e formação
profissional para fazer face às necessidades do actual mercado
de trabalho e da economia baseada no conhecimento, em
crescente desenvolvimento, especialmente a promoção de
competências em TIC e espı́rito empresarial. Os jovens deveriam dispor mais cedo de orientação e informação sobre os
percursos educativos e o mercado de trabalho, incluindo as
possibilidades e os requisitos para o exercı́cio de actividade
por conta própria ou a criação de PME. Além disso, os jovens
poder adquirir habilitações em comunicação e trabalho de
equipa num contexto formal e não formal.

7.2.3. O Comité entende que os Estados-Membros deveriam
comprometer-se firmemente a proporcionar protecção social
adequada aos jovens.

7.2.4. O Comité considera que tudo deveria ser feito para
lançar medidas de promoção da inserção social dos jovens,
nomeadamente para resolver o problema dos jovens que não
estão a estudar, não recebem formação profissional, não estão
empregados nem inscritos como desempregados.
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7.2.5. O Comité considera que deveria ser facultada às
organizações não-governamentais, em especial às organizações
de juventude, maior participação na Estratégia Europeia para
o Emprego a nı́vel europeu, dos Estados-Membros e local.

7.3. Educação e mobilidade
7.3.1. O Comité considera que as medidas adoptadas em
matéria de formação profissional ao longo da vida deveriam
ser alargadas para garantirem a sua acessibilidade a partir de
uma idade mais jovem, melhores oportunidades e que o valor
da aprendizagem não formal seja reconhecido como um
aspecto importante da formação profissional ao longo da vida.
Tal deveria incluir medidas para promover a aprendizagem
visando uma activa cidadania europeia.
7.3.2. O Comité considera que os governos, as empresas e
o terceiro sector deveriam desenvolver, em conjunto, métodos
de reconhecimento oficial do valor da aprendizagem não
formal e a importância que ela pode ter no desenvolvimento
pessoal.
7.3.3. O Comité entende que, em complemento da aplicação das conclusões do Conselho Europeu de Lisboa que
visam aumentar o número de jovens que completam o ensino
secundário, os Estados-Membros deveriam comprometer-se a
melhorar a qualidade do ensino,.
7.3.4. À luz do seu parecer sobre a proposta de recomendação, apresentada pela Comissão, relativa à mobilidade na
Comunidade de estudantes, formandos, jovens voluntários,
docentes e formadores (1), o Comité acolhe favoravelmente o
Plano de Acção sobre a mobilidade proposto pela Presidência
francesa e defende que deveriam ser apoiadas todas as medidas
destinadas a aumentar a mobilidade dos jovens, criando
possibilidades de mobilidade de estudantes do ensino secundário, da universidade, de estagiários, voluntários ou empregados.
Deveriam ser removidos os obstáculos à mobilidade melhorando o reconhecimento mútuo de habilitações (2).
7.3.5. O Comité entende que os Estados-Membros deveriam
comprometer-se a combater a discriminação na educação e a
reduzir as taxas de abandono prematuro da escola.

(1) Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de
recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
mobilidade na Comunidade de estudantes, formandos, jovens
voluntários, docentes e formadores», JO C 168 de 16.6.2000,
p. 25.
(2) Ver a contribuição para o relatório da Presidência sobre o Pacto
Europeu para o Emprego — memorando da Presidência alemã
«Juventude e Europa — O nosso futuro»? O memorando propõe
que os Estados-Membros aumente o apoio ao intercâmbio em
matéria de educação e de formação transfronteiriça a nı́vel bilateral
e multilateral. Requeria também a supressão de obstáculos ao
reconhecimento mútuo de qualificações e a promoção de conhecimentos linguı́sticos.
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7.4. Participação e sociedade civil

7.4.1. O Comité reafirma o princı́pio básico da participação
da juventude na concepção, aplicação e avaliação da polı́tica
de juventude. A participação não tem limites e deve ir desde o
meio em que vivem os jovens — escolas, locais de trabalho —
até à preparação das polı́ticas ao nı́vel internacional. A este
respeito, o Livro Branco deve definir medidas de aplicação das
recomendações contidas na resolução sobre participação da
juventude aprovada pelos ministros responsáveis pela juventude reunidos em Conselho. Por outro lado, a Carta Europeia
sobre participação dos jovens na vida dos municı́pios e
das regiões proporciona uma boa base para desenvolver a
participação da juventude ao nı́vel local (3). O apoio comunitário deveria corresponder às recomendações e orientações nela
contidas.

7.4.2. O Comité entende que as estruturas representativas
dos jovens e as organizações de juventude são um elementochave da polı́tica de juventude e um instrumento único para
promover a participação a todos os nı́veis (4). As organizações
da juventude deveriam ser adequadamente apoiadas e reconhecidas, como elemento vital da sociedade civil. Ao nı́vel
comunitário, o Fórum Europeu da Juventude cumpre esta
função e deveria ser reconhecido formalmente por todas as
instituições da União Europeia. O Comité considera que a
acção do Fórum Europeu da Juventude é vital para a representação e a participação dos jovens ao nı́vel da Comunidade (5).
Os Estados-Membros e a Comunidade, agindo ao nı́vel relevante, de harmonia com o princı́pio da subsidiariedade,
devem apoiar e reconhecer a criação de plataformas nacionais
representativas da juventude, como os Conselhos Nacionais
de Juventude, quer nos Estados-Membros quer nos paı́ses
candidatos. As organizações não governamentais internacionais que se ocupam da juventude têm um papel importante no
desenvolvimento do trabalho e das polı́ticas de juventude a
todos os nı́veis; um reforço dos meios financeiros de que estas
organizações poderão beneficiar ajudará o prosseguimento do
seu trabalho (6). Cabe-lhes a função importante de garantir a

(3) Carta Europeia sobre a participação dos jovens na vida dos
municı́pios e das regiões — Congresso dos Poderes Locais e
Regionais da Europa, 1992.
(4) Parecer do CES sobre o documento de discussão da Comissão «A
Comissão e as organizações não governamentais: construir uma
parceria mais forte», JO C 268 de 19.9.2000.
(5) O trabalho de organizações de carácter mais sectorial, como as
organizações europeias de estudantes com base na faculdade ou
as organizações de jovens empresários, deveriam obter maior
reconhecimento ao nı́vel comunitário. O seu envolvimento e a
sua função representativa são vitais para o desenvolvimento de
polı́ticas especı́ficas nas suas áreas de interesse.
(6) A União Europeia apoia o Fórum da Juventude através da rubrica
A3023 e as organizações não governamentais internacionais de
juventude através da rubrica A3029 do Orçamento Geral das
Comunidades Europeias.
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participação directa dos jovens na construção europeia;
mediante os seus encontros e intercâmbios, proporcionam
espaços para o desenvolvimento da compreensão mútua e da
conciliação em toda a Europa, e não apenas na União Europeia.
7.4.3. Pensa o Comité que as estruturas de juventude
nacionais e europeias deveriam ser consultadas sobre polı́ticas
e programas que afectam os jovens, incluindo, por exemplo, o
programa de acção comunitária Juventude (1) e o Fundo Social
Europeu.
7.4.4. O Comité entende que os Estados-Membros e a
Comunidade devem comprometer-se firmemente a apoiar o
objectivo da igualdade de oportunidades e a combater as
múltiplas discriminações experimentadas por muitos jovens,
de acordo com a definição do artigo 13.o do Tratado, e a
promover a tolerância.
(1) Parecer do CES sobre a proposta de decisão do Parlamento
Europeu e do Conselho que adopta um programa de acção
comunitária Juventude.
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7.4.5. Na opinião do Comité, haverá que desenvolver
polı́ticas de informação sobre juventude a todos os nı́veis. Em
especial, os Estados-Membros devem facultar aos jovens mais
informação sobre as polı́ticas nacionais e comunitárias que os
afectam. A Comissão Europeia deveria fornecer um inventário
de todas as iniciativas promovidas ou apoiadas pela Comunidade que afectam os jovens, mediante um portal Internet para
os jovens, segundo o modelo da base de dados CORDIS (2).
7.4.6. Para contribuir para o processo de consulta relativo
ao Livro Branco sobre Polı́tica de Juventude, o Comité
transmitirá o seu parecer de iniciativa aos vários actores na
área da juventude, em particular ao Fórum Europeu da
Juventude, às organizações não governamentais internacionais
de juventude, à sociedade civil organizada aos nı́veis europeu
e nacional na área da juventude, bem como aos participantes
no Encontro Europeu de Juventude promovido pela Comissão
Europeia e pela Presidência francesa do Conselho em Paris, de
5 a 7 de Outubro de 2000.
(2) http://www.cordis.lu

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho que prolonga determinados programas de acção comunitária no domı́nio da saúde
pública, adoptados pelas Decisões n.os 645/96/CE, 646/96/CE, 647/96/CE, 102/97/CE, 1400/97/CE
e 1296/1999/CE e que altera as referidas decisões»
(2001/C 116/20)
Em 15 de Setembro de 2000, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 152.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 14 de Novembro de 2000 (relator único: C. Fuchs).
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 110 votos a favor e 3 abstenções o presente parecer.
1.

Introdução

1.1.
A proposta de decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho que prolonga determinados programas de acção
comunitária no domı́nio da saúde pública faz parte da
estratégia em matéria de saúde que a Comissão apresentou
recentemente (1).

1.2.
A nova estratégia de saúde compreende um quadro de
acção no campo da saúde pública, encontrando-se interligada
e apoiando mutuamente componentes noutras polı́ticas e
actividades comunitárias que condicionam factores que
influenciam a saúde. No âmbito do disposto no artigo 152.o
do Tratado CE, a Comissão propôs a adopção pelo Parlamento
Europeu e pelo Conselho de um novo programa global de
acção no campo da saúde pública como parte integrante do
quadro de acção neste campo (2). O novo programa irá
substituir os actuais programas de acção no domı́nio da saúde
pública.

—

plano de acção de luta contra o cancro (4);

—

programa de acção comunitária relativo à prevenção da
SIDA e de outras doenças transmissı́veis (5);

—

programa de acção comunitária de prevenção da toxicodependência (6).

Os programas de acção seguintes expiram em 31 de Dezembro
de 2001:
—

programa de acção comunitária relativo à vigilância da
saúde (7);

—

programa de acção comunitária em matéria de doenças
relacionadas com a poluição (8).

1.4.
As acções ao abrigo dos programas existentes são vitais
para a prossecução dos objectivos da Comunidade em questões
de saúde pública e a sua interrupção provocará danos em
termos de polı́tica e actividade concreta.

1.3.
Face à necessidade de se completar o procedimento de
co-decisão relativo à proposta do novo programa em matéria
de saúde pública, é possı́vel que a adopção da decisão relevante
do Parlamento Europeu e do Conselho não tenha lugar antes
do final da vigência de alguns dos programas existentes.

1.5.
No entanto, a extensão dos programas que expiram
em 2000 e 2001 deverá ser limitada no tempo e abranger o
perı́odo de transição até à entrada em vigor do novo programa
em matéria de saúde pública. Por este motivo, propõe-se o
prolongamento destes seis programas até 31 de Dezembro de
2002.

Os programas e planos de acção seguintes expiram em 31 de
Dezembro de 2000:

2.

—

programa de acção comunitária de promoção, informação, educação e formação em matéria de saúde (3);

(1) «Comunicação sobre a estratégia para a saúde na Comunidade
Europeia» (COM (2000) 285 final).
(2) Ver o parecer do Comité sobre a «Proposta de decisão do
Parlamento Europeu e do Conselho que adopta um programa de
acção comunitária no domı́nio da saúde pública (2001-2006)».
(3) Decisão n.o 645/96/CE — JO L 95 de 16.4.1996.

Observações na generalidade

2.1.
O Comité Económico e Social acolhe favoravelmente
a proposta da Comissão de prolongar os seis programas de
acção comunitária no domı́nio da saúde pública até 31 de
Dezembro de 2002.
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)

Decisão n.o 646/96/CE — JO L 95 de 16.4.1996.
Decisão n.o 647/96/CE — JO L 95 de 16.4.1996.
Decisão n.o 102/97/CE — JO L 19 de 22.1.1997.
Decisão n.o 1400/97/CE — JO L 193 de 22.7.1997.
Decisão n.o 1296/1999/CE — JO L 155 de 22.6.1999.
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2.2.
O Comité considera que, até à adopção do novo
programa global de acção comunitária no domı́nio da saúde,
que substituirá os programas existentes, se deverá possibilitar
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o prolongamento das medidas previstas no âmbito destes
programas.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento do Conselho relativo à
recondução do programa de incentivo e de intercâmbio destinado aos profissionais da justiça no
domı́nio do direito civil (Grotius-Civil)»
(2001/C 116/21)
Em 2 de Outubro de 2000, o Conselho decidiu consultar o Comité Económico e Social, nos termos do
artigo 262.o do Tratado que institui a CE, sobre a proposta supramencionada.
Incumbida dos correspondentes trabalhos, a Secção de Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania adoptou
parecer em 14 de Novembro de 2000 (relator: M. Cavaleiro Brandão; co-relatores: S. Florio e B. Hernández
Bataller).
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou por 112 votos a favor e 2 abstenções o presente parecer.
1.

Introdução

1.1.
O programa Grotius foi criado em 1996 com base no
artigo K.3 do TUE, para o perı́odo de 1996-2000, pelo que
chega ao seu termo no final do corrente ano.

1.2.
O programa Grotius tem por objectivo facilitar a
cooperação judicial entre os Estados-Membros promovendo o
conhecimento mútuo dos sistemas jurı́dicos e judiciais; permite
o financiamento de acções de formação, de programas de
intercâmbio e estágios, a organização de encontros, de estudos
e de acções de investigação, bem como a circulação de
informação, e é destinado aos profissionais da justiça.

1.3.
Com a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, a
cooperação judicial em matéria civil e a cooperação judicial
em matéria penal passaram a ter duas base jurı́dicas distintas
(respectivamente o Tı́tulo IV do TCE e o Tı́tulo VI do TUE). O
presente regulamento diz unicamente respeito à renovação do
programa Grotius no que se refere à cooperação judicial em
matéria civil (Grotius-Civil), expressamente abrangido pelo
artigo 61.o do Tratado que instituiu a Comunidade Europeia.

1.4.
A Comissão iniciou uma reflexão sobre o futuro do
programa Grotius-Civil, especialmente no que respeita às suas
relações com a Acção Robert Schuman, que visa a sensibilização dos profissionais da justiça para o direito comunitário e
se prolonga até 2001.

1.5.
Vem proposta a continuação da parte civil do programa Grotius durante um ano e a afectação para o efeito de
uma verba de 650 000 euros.

1.6.
As subvenções dirão respeito a cinco domı́nios: a
formação linguı́stica e em direito comparado, a organização
de estágios e de visitas ao estrangeiro, a realização de
conferências e a coordenação de acções de investigação sobre
temas de interesse para a cooperação judicial, a difusão de
informações sobre o direito estrangeiro e a cooperação judicial.

2.

Observações na generalidade

2.1.
Os objectivos prosseguidos pelo Grotius, a intenção de
desenvolver a sua articulação com a Acção Robert Schuman e,
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2.2.
A consolidação da União Europeia pressupõe o aprofundamento de um espaço judiciário comum, crescentemente
solidário, cooperante e harmonizado. O Comité apoia as
acções que prossigam ou contribuam para esse objectivo.

2.5.
Finalmente, o Comité reitera (1) o seu ponto de vista no
sentido de que devem ser privilegiadas as acções de formação
e de informação que reunam, simultaneamente, diferentes
categorias de operadores judiciários, por exemplo, juizes e
advogados, por entender que traduzem uma contribuição
especı́fica para a coesão dos sistemas judiciais nacionais e
europeu.

2.3.
Nunca é demais sublinhar a contribuição que, para
aquele efeito, há-de resultar da Carta dos Direitos Fundamentais.

2.6.
O Comité Económico e Social desejaria, também,
que, de futuro, o Programa abra maiores possibilidades de
participação aos paı́ses candidatos à adesão, especialmente em
matéria de direito do trabalho.

2.4.
O Comité considera vantajosa uma futura articulação
entre o programa Grotius-Civil e a Acção Robert Schuman.
Devem, porém, ser preservados os objectivos diferenciados de
ambos e a relevância autónoma de cada um deles.

(1) Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de
decisão do Parlamento Europeu e do Conselhoque cria um
programa de acção para melhoria da sensibilização das profissões
jurı́dicas ao direito comunitário — Acção Robert Schuman»,
JO L 196 de 14.7.1998.

consequentemente, a proposta de prorrogação do Programa
por mais um ano merecem o acordo do Comité.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

20.4.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 116/99

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera a Directiva 97/67/CE no que diz respeito a uma maior abertura à
concorrência dos serviços postais da Comunidade»
(2001/C 116/22)
Em 25 de Setembro 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 encarregada da preparação dos trabalhos relativos a esta matéria a Secção de Transportes, Energia,
Infra-Estruturas e Sociedade da Informação, que emitiu parecer em 9 de Novembro de 2000, sendo
relator P. Morgan.
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou, por 101 votos a favor, 10 contra e 11 abstenções, o presente parecer.
1.

Introdução

1.1.
Apraz ao CES a oportunidade de pronunciar-se sobre
a iniciativa da Comissão referente à apresentação de uma
proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
para uma maior abertura à concorrência dos serviços postais
da Comunidade (1).

1.2.
Embora reconhecendo a inevitabilidade de uma maior
liberalização, o CES está preocupado com uma gestão controlada do processo, que deve ter em total atenção os interesses
das várias partes envolvidas. Acresce ainda uma verdadeira
preocupação do Comité quanto aos efeitos sociais colaterais.

1.3.
O capı́tulo 2 contém um resumo da fundamentação
lógica da Comissão subjacente às medidas de liberalização
propostas.

2.

Disposições fundamentais da proposta de directiva

2.1.
«A proposta da Comissão tem por objectivo evoluir no
sentido da realização do mercado interno dos serviços postais,
assegurando, ao mesmo tempo, a prestação do serviço universal. A intensificação da concorrência permitirá melhorar o
nı́vel dos serviços disponibilizados aos consumidores em
termos de qualidade e de preços e reforçar assim a economia
europeia. Para este efeito, será preferı́vel acordar, para 1 de
Janeiro de 2003, uma etapa importante e estabelecer igualmente um calendário para a tomada de decisões relativas à
continuação da abertura do mercado.»

2.2.
No seguimento da abertura do mercado proposta para
2003, dever-se-á propor, em Dezembro de 2004, uma etapa
adicional para a realização do mercado interno, que terá de ser
objecto de acordo em Dezembro de 2005, para entrar em
vigor em 1 de Janeiro de 2007.

2.3.
As alterações propostas para Janeiro de 2003 são as
seguintes:
1.4.
Nos capı́tulos seguintes, o parecer examinará aspectos
referentes ao serviço universal, ao impacto sobre o emprego, à
economia e a questões sociais colaterais.

1.5.
Em sı́ntese, o CES considera que a continuação da
liberalização é um processo muito complexo, sujeito a consequências inesperadas em todas as etapas. A situação existente
até agora prestou bons serviços à Europa. O abandono da
presente situação deve processar-se com extrema cautela. A
liberalização deverá aproveitar plenamente a extensão do
calendário proposto para a mudança.

(1) Ver pareceres anteriores do CES sobre a liberalização dos serviços
postais: JO C 129 de 10.5.1993 (relator: B. Pompen); JO C 174 de
17.6.1996 (relator: J. Farnleitner).

a)

redução dos limites máximos reservados necessários
para assegurar o serviço universal de 350 gramas para
50 gramas, respectivamente para a correspondência
interna normal, para o correio transfronteiriço de entrada
e para a publicidade endereçada;

b)

redução dos limites máximos para 0 gramas no que
respeita ao correio transfronteiriço de saı́da;

c)

introdução de uma definição de «serviços especiais» e
respectiva liberalização, independentemente do peso e do
preço do seu envio;

d)

relativamente à correspondência transfronteiriça de saı́da
e ao correio expresso, será abolido o actual limite de
preço.
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2.4.
Na opinião da Comissão, esta medida é muito gradual,
porque o limite de 50 gramas só representa 16 % das receitas
postais obtidas pelos prestadores do serviço universal e muitas
destas receitas não serão fácil ou rapidamente objecto de
interesse pela concorrência. A Comissão estima em 2,5 % a
redução do emprego (em virtude do processo de modernização
em curso).

2.5.
Prevê-se que um crescimento do volume da publicidade
endereçada de mais de 5 % por ano, ao longo dos próximos
sete anos, dará aos operadores estabelecidos e aos novos
concorrentes uma margem de crescimento. Propõe-se um
limite de 50 gramas para que todos os Estados-Membros
possam proceder à liberalização da publicidade endereçada
com base neste limite máximo (muitos ainda não começaram).

2.6.
No atinente ao correio transfronteiriço de entrada, o
volume e a dificuldade em determinar a sua proveniência
levaram a Comissão a adiar a iniciativa até que se proceda a
uma nova liberalização, depois de 2003.

2.7.
O impacto global destas propostas será que 50 % das
receitas de serviço postal dos prestadores do serviço universal
permanecerão no âmbito do domı́nio máximo passı́vel de ser
reservado, contra os actuais 70 %, o que significa uma abertura
suplementar do mercado na ordem dos 20 %. Com base no
exemplo de mercados postais que já funcionam num ambiente
mais concorrencial, a Comissão estima que os operadores
estabelecidos conservarão, a médio prazo, 80 a 90 por cento
do mercado aberto à concorrência.

d)

melhorar a competitividade dos serviços postais para
fazer face à concorrência electrónica;

e)

evitar a exploração de posições de monopólio dominantes
pelos operadores estabelecidos; apenas num ambiente
concorrencial se podem explorar oportunidades comerciais suplementares;

f)

facilitar a criação de parcerias transnacionais entre prestadores de serviços postais e grandes clientes.

3.

Serviço universal

3.1. Definição
3.1.1. A seguinte definição de serviço universal foi extraı́da
da Directiva de 1997 (1) sobre serviços postais:
«A r t i g o 3 . o
1.

Os Estados-Membros devem assegurar que os utilizadores
usufruam do direito a um serviço universal que envolva
uma oferta permanente de serviços postais com uma
qualidade especificada, prestados em todos os pontos do
território, a preços acessı́veis a todos os utilizadores.

2.

Para tanto, os Estados-Membros devem providenciar para
que a densidade dos pontos de contacto e dos pontos de
acesso corresponda às necessidades dos utilizadores.

3.

Os Estados-Membros devem providenciar para que o
prestador ou prestadores do serviço universal garantam
em todos os dias úteis e pelo menos cinco dias por
semana, salvo circunstâncias ou condições geográficas
excepcionais, consideradas como tal pelas autoridades
reguladoras nacionais, no mı́nimo:

2.8.
A Comissão compromete-se na sua proposta a realizar
uma etapa subsequente de abertura do mercado em 2007,
cujo âmbito será decidido em Dezembro de 2005. Com esta
declaração de intenção de continuar a abertura do mercado,
pretende-se estimular os operadores estabelecidos para se
prepararem para a plena concorrência. As considerações
incluem:
a)

b)

c)

permitir o desenvolvimento de regimes futuros, quer a
nı́vel regulamentar quer de funcionamento, a fim de
assegurar a viabilidade financeira, a longo prazo, do
prestador do serviço universal mediante reforço da sua
competitividade;
estimular o investimento, em especial no intuito de lograr
a plena integração na sociedade da informação, de modo
a que os actuais operadores estabelecidos consigam
alcançar uma posição competitiva nos grandes mercados
das comunicações e da logı́stica;
obter uma situação de igualdade concorrencial no mercado interno, através da sujeição de todos os operadores
estabelecidos aos mesmos nı́veis de concorrência e de
transparência contabilı́stica;
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4.

—

uma recolha;

—

uma distribuição ao domicı́lio de cada pessoa singular ou colectiva ou, por derrogação em condições a
determinar pela autoridade reguladora nacional, em
instalações apropriadas.

Cada Estado-Membro adopta as medidas necessárias para
que o serviço universal inclua, no mı́nimo, as seguintes
prestações:
—

recolha, triagem, transporte e distribuição dos envios
postais até 2 kg;

—

recolha, triagem, transporte e distribuição das encomendas postais até 10 kg;

—

serviços de envios registados e de envios com valor
declarado.

(1) JO L 15 de 21.1.1998, Directiva 97/67/CE relativa às regras
comuns para o desenvolvimento do mercado interno dos serviços
postais comunitários e a melhoria da qualidade de serviço.
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Artigo 5.o

—

65 % de empresas para particulares;

Cada Estado-Membro deve providenciar para que a prestação
do serviço universal satisfaça os seguintes requisitos:

—

5 % de particulares para empresas;

—

a oferta de um serviço que garanta a observância dos
requisitos essenciais;

—

5 % entre particulares.

—

a oferta de um serviço idêntico aos utilizadores em
condições comparáveis;

—

a prestação de um serviço sem qualquer tipo de discriminação, a prestação não deve ser interrompida ou suspensa,
salvo em caso de força maior;

3.2.2. O tráfego entre empresas corresponde, surpreendentemente, a uma pequena percentagem do total. Isto reflecte
certamente o impacto de transportadoras competitivas (DHL,
etc.), serviços de estafetas e a utilização muito difundida das
comunicações electrónicas — telefone, fax e Internet.

—

a prestação deve evoluir em função do ambiente técnico,
económico e social e das necessidades dos utilizadores.

Artigo 12.o
Os Estados-Membros devem providenciar para que, ao serem
fixadas as tarifas para cada serviço compreendido na prestação
do serviço universal, sejam observados os seguintes princı́pios:
—

os preços devem ser comportáveis e permitir o acesso de
todos os utilizadores aos serviços prestados;

—

os preços devem ser orientados em função dos custos; os
Estados-Membros podem decidir que deverá ser aplicada
uma tarifa única em todo o território nacional respectivo;

—

a aplicação de uma tarifa única não exclui o direito
de o(s) prestador(es) do serviço universal celebrar(em)
acordos individuais com clientes em matéria de preços;

—

as tarifas devem ser transparentes e não discriminatórias.

Artigo 16.o
Os Estados-Membros devem assegurar a fixação e a publicação
de normas em matéria de qualidade de serviço para o serviço
universal, a fim de garantir um serviço postal de boa qualidade.
As normas de qualidade devem incidir, em especial, nos prazos
de encaminhamento, na regularidade e na fiabilidade dos
serviços.»
3.1.2. O Comité apoia a presente definição e considera-a
ainda válida. O CES é de opinião de que o serviço postal
universal é um elemento fundamental na infra-estrutura da
democracia europeia.

3.2. Análise do tráfego e das tendências
3.2.1. O padrão geral dos volumes de entrega na UE, tal
como confirmado pela Comissão, consiste no seguinte:
—

25 % entre empresas;

3.2.3. O tráfego de empresas para particulares é, de longe,
o que ocupa a maior fatia do tráfego postal. As empresas em
questão são, por conseguinte, os clientes mais importantes dos
serviços postais, independentemente do modo como o correio
é produzido (quer por via convencional quer por via electrónica). A maior parte do tráfego consiste em publicidade
endereçada, facturas ou extractos de conta. Com excepção de
jornais e publicações periódicas, este tráfego não está sujeito a
limites temporais muito rigorosos, sendo, no entanto, a maior
parte sensı́vel ao preço.
As observações supra excluem as encomendas, que representam a entrega de mercadorias ou produtos de empresas para
particulares. Estas podem usar serviços normais ou de valor
acrescentado, consoante as necessidades comerciais.

3.2.4.
Apenas 5 % deste fluxo de tráfego se processa no
sentido inverso, ou seja de particulares para empresas. Os
jornais e as revistas são lidos, as facturas arquivadas, a
publicidade endereçada deitada fora e nem todas as contas são
pagas pelo correio. Para tal, existem diversas alternativas,
nomeadamente, a transferência bancária, o débito directo,
serviços bancários por telefone, bem como os bancos Internet,
em fase de surgimento. Existe igualmente algum tráfego
referente à devolução de vendas por correspondência.

3.2.5. Os 5 % referentes ao tráfego entre particulares pode
parecer, à primeira vista, baixo, mas escrever cartas é uma arte
em vias de desaparecimento, que está a ser substituı́da
maioritariamente pelo telefone e, em menor escala, pelo fax e
pelo correio electrónico. A maior parte do tráfego entre
particulares é constituı́da por correspondência formal de
felicitações ou de condolências — nascimentos, casamentos,
falecimentos; Natal e aniversários; convites, respostas e agradecimentos; postais de férias. A correspondência urgente é
normalmente tratada por telefone.

3.2.6. Depreende-se da análise supra que as empresas geram
90 % do tráfego postal e que parte do tráfego dirigido de e
para particulares não é urgente. As entregas urgentes estão
disponı́veis enquanto serviço de correio expresso. Neste domı́nio, os serviços de estafeta dominam o correio comercial em
muitas cidades.
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3.2.7. Em termos futuros, afigura-se que a maior parte das
comunicações comerciais ou particulares entre indivı́duos será
efectuada por telefone, sendo os serviços postais reservados
para as comunicações formais. Os telemóveis estão a transformar e a promover padrões de utilização do telefone.

3.2.8. O Comité está particularmente preocupado com a
situação das pessoas idosas da actual geração. Há alguma
inquietação quanto à sua capacidade para se adaptarem às
mais novas formas de comunicação electrónica. Compreende-se também que as pessoas idosas se sentem melhor quando
agem em meios que lhes são familiares. Contudo, é verdade
que o telefone oferece uma alternativa eficaz, especialmente
para os indivı́duos que já começam a ter dificuldades em ler e
escrever.

3.2.9. O correio electrónico continuará a substituir a correspondência comercial formal e fará também algumas incursões
no mercado do correio pessoal. Neste contexto, o correio
comercial formal está a ser produzido de forma crescente por
meios electrónicos.

3.2.10. A encomenda de serviços de vendas a retalho por
via electrónica oferecerá uma nova oportunidade de serviço
para encomendas, no âmbito do tráfego de empresas para
particulares. O carácter de maior ou menor urgência da entrega
dependerá das diferentes mercadorias. A dimensão da procura
para uma cobertura por tais serviços pode ser significativa no
contexto da cobertura universal a longo prazo.

3.2.11. É possı́vel que, à medida que estas tendências
evoluem, a nossa concepção quanto à natureza e estrutura dos
serviços universais evolua também.
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3.3. Financiamento do serviço universal

3.3.1. A Comissão defende que a redução do limite reservado para 50 gramas afecta 16 % da correspondência. Na
opinião da Comissão, qualquer reserva acima dos 50 gramas
abrirá um segmento do mercado demasiado pequeno para
atrair a concorrência. Mesmo com o limite de 50 gramas, a
Comissão espera que os operadores estabelecidos concorram
de forma eficaz pelas quotas de mercado.

Os operadores estabelecidos de regimes postais afirmam que o
seu lucro deriva da fasquia dos 16 % e que, se o limite
reservado for reduzido para 50 gramas, o serviço universal
correrá risco, porque não existirá lucro suficiente para cobrir
os seus custos. Defendem que, em consequência, tanto o
equilı́brio económico do prestador do serviço universal como
os nı́veis de emprego serão comprometidos.

3.3.2. O Comité está consciente de que as diferenças
geográficas e de densidade populacional entre os Estados-Membros e outras regiões fazem com que a dinâmica
económica do serviço universal esteja sujeita a diferentes
formas de limitações em cada Estado-Membro. Estima, tal
como já o afirmou no passado, que a liberalização deve ser
gradual e controlada.

Seria, por conseguinte, mais prudente considerar uma etapa
intermédia entre os dados actuais e os sugeridos pela Comissão
e efectuar um estudo aprofundado sobre as consequências que
daı́ resultam para o serviço universal e para a qualidade do
serviço, por forma a avaliar objectivamente o seu impacto
social e económico, nomeadamente em termos de empregos e
de coesão, antes de qualquer nova iniciativa ser tomada.

3.2.13. Para que os serviços postais sejam competitivos, há
que dar liberdade comercial à administração dos serviços
postais em relação ao modo como esta disponibiliza o acesso
universal.

3.3.3. A viabilidade do serviço universal aumentará se se
puder conservar a sua integridade económica. É essencial que
não se retire o valor económico do serviço universal mediante
o desenvolvimento de falsos serviços «especiais». Do mesmo
modo, não se deve excluir do serviço universal no domı́nio
reservado os serviços «hı́bridos» a menos que sejam de correio
expresso. O CES considera que a definição de serviços especiais
constante do projecto de directiva carece de maior restrição,
de modo a proteger o conteúdo económico do serviço
universal. Na verdade, a definição proposta é tão lata que
qualquer concorrente que defina os seus serviços como
«especiais» pode contornar o domı́nio reservado, pondo assim
em risco a viabilidade económica do serviço universal.

3.2.14. A liberdade comercial concedida às administrações
dos correios deveria incluir as decisões quanto ao local e ao
modo de disponibilizar o acesso universal aos serviços postais.
É claro que a função fulcral do acesso ao serviço postal pode
ser proporcionada em qualquer tipo de posto de venda,
incluindo nos postos de venda móveis.

3.3.4. Mediante exame das estruturas de custos e de preço
dos serviços actuais, melhorar-se-á também a viabilidade do
novo serviço. Há igualmente que considerar o custo da
qualidade. Após a liberalização das telecomunicações, tornou-se notório o desequilı́brio entre os preços de linhas locais e de
longa distância. São passı́veis de existir desequilı́brios

3.2.12. Nos Estados-Membros, o acesso universal existe
tanto para as compras de selos como para os apartados. Os
requisitos de acesso mais exigentes referem-se às encomendas
e a outros serviços. Há que tornar estes serviços fisicamente
disponı́veis a distância razoável dos particulares e das
empresas.
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semelhantes nos serviços postais. A melhoria da rendibilidade
através do controlo de custos e da polı́tica de preços tornará
os operadores estabelecidos menos vulneráveis à escolha
selectiva pelos concorrentes de nichos de mercado mais
vantajosos.

3.3.5. Outro risco para a integridade do serviço universal é
a liberalização do correio transfronteiriço de saı́da, o que
poderia facilitar as práticas de «repostagem», abrangendo, em
particular, grandes volumes de correio nacional. Dado que o
correio transfronteiriço de saı́da é necessário para a prestação
do serviço universal, poderá continuar a ser domı́nio reservado
dentro dos limites de peso e de preços estabelecidos.

3.3.6. Por outro lado, o CES vê com preocupação um
potencial abuso de quaisquer posições dominantes de mercado.
A contabilidade tem de ser transparente e há que evitar a
utilização de subvenções cruzadas por parte de qualquer
participante no mercado.

3.3.7. O CES constata que a Comissão considera que um
fundo de compensação seria um meio eficaz para compensar
quaisquer custos residuais derivados da prestação do serviço
universal.

3.4. Serviço universal e liberalização

3.4.1. O CES apoia o objectivo de realizar o mercado
interno dos serviços postais, assegurando, ao mesmo tempo, o
serviço universal, em conformidade com a Directiva Postal e
as conclusões da Cimeira de Lisboa.

3.4.2. O Comité realça que o funcionamento do serviço
universal é uma prioridade e sublinha a necessidade de se
garantir que a liberalização não se processe de forma demasiado súbita, perturbando desse modo o equilı́brio financeiro
do prestador do serviço universal e minando os interesses da
Comunidade que incluem a universalidade, a continuidade e o
pleno acesso ao serviço pelos utentes. É igualmente conveniente ter em conta as necessidades de todos os clientes,
incluindo as PME, em matéria de serviços postais de alta
qualidade disponı́veis em toda a Comunidade a preços acessı́veis.

4.

Emprego e crescimento económico

4.1.
As considerações a nı́vel macroeconómico para avançar com a liberalização são interessantes de um ponto de vista
conceptual. Há um paralelismo com a liberalização da indústria
das telecomunicações. Embora as companhias «mãe» tenham
sofrido uma quebra no número de postos de trabalho,
conheceram também um aumento da actividade comercial. Os
clientes beneficiaram grandemente das novas tecnologias e dos
novos serviços, enquanto que, em todas as etapas da cadeia de
valor industrial, uma pletora de novas empresas criava variados
novos empregos. Contudo, mesmo tais desenvolvimentos
tiveram consequências negativas para muitos ex-empregados
das companhias telefónicas.

4.2.
No caso dos serviços postais, a oportunidade tecnológica é complementar aos serviços existentes. A transição é,
portanto, mais difı́cil de se processar tanto para os regimes de
operadores estabelecidos como para os seus empregados.
Assim, o processo de liberalização tem de ser empreendido
com maior cautela e de forma mais controlada.

4.3. Emprego no serviço postal

4.3.1. Peritos representando os sindicatos e as uniões
postais questionaram as estatı́sticas donde a Comissão retirou
os dados sobre o emprego utilizados para corroborar a
proposta de directiva. Seria útil ao debate sobre estas propostas
se a Comissão publicasse a sua informação.

4.3.2. De acordo com informação fornecida pela Comissão,
os prestadores do serviço universal empregam actualmente
1,3 milhões de pessoas, sendo os operadores postais privados
responsáveis por cerca de 400 000 postos de trabalho. Estima-se em cerca de 8,4 % a redução total no sector entre 1997 e
2007, independentemente de outra liberalização.

4.3.3. Dos cinco motores de mudança — nomeadamente a
procura, a substituição por meios electrónicos, as alterações
organizacionais, a automatização/novas tecnologias e a liberalização — a Comissão crê que é a abertura à concorrência que
terá, provavelmente, menor impacto sobre o emprego.

4.3.4.
3.4.3. Em princı́pio, o Comité apoia a liberalização, concordando, por conseguinte, com a decisão da Comissão relativa à
prossecução da abertura do mercado. Contudo, as etapas finais
devem depender da experiência resultante desta primeira etapa,
devendo-se fazer uma avaliação da prestação do serviço
universal e da respectiva adaptação às evoluções tecnológicas
e às alterações nas exigências dos consumidores.
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O CES concorda com a opinião da Comissão de que:

a)

os efectivos dos operadores estabelecidos carecem de
reestruturação e de formação no âmbito da sociedade da
informação;

b)

a abertura gradual do mercado permite que tal seja feito
de forma progressiva.
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4.3.5. De qualquer dos modos, o CES insta a que se
proceda com cautela. Os Estados-Membros devem planear a
liberalização de forma a utilizar a próxima etapa de forma
construtiva para gerir o desenvolvimento comercial postal e a
dinâmica conexa do capital humano.

5.
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Questões sociais colaterais

5.1.
Na qualidade de primeiro serviço público, a dimensão
da actividade do serviço postal em todas as regiões dos Estados-Membros criou uma presença de considerável importância
polı́tica e social.

4.4. Emprego e crescimento económico
4.4.1. O desafio económico — e a oportunidade económica
— que a Europa defronta actualmente foi tratado no parecer
do CES para a Cimeira de Lisboa — «Rumo a uma Europa da
inovação e do conhecimento» (1). O CES instou com a Comissão e com os Estados-Membros para procederem a uma rápida
adaptação ao Novo Paradigma e açodar a implantação da Nova
Economia. Relativamente a esta matéria, o CES partilha da
opinião da Comissão manifestada na sua comunicação sobre
«Serviços de interesse geral na Europa» (2), segundo a qual «O
carácter evolutivo do serviço universal permitirá o acesso a
todos os utilizadores desses serviços».
4.4.2. Os serviços postais têm um papel central a desempenhar na revolução em curso. Estes serviços foram o sustentáculo da Velha Economia desde o inı́cio da Revolução Industrial.
Devem passar agora a constituir o sistema nevrálgico da Nova
Economia. O sector postal assegura uma infra-estrutura de
comunicação essencial, de grande importância económica e
social, cujo desenvolvimento deve processar-se paralelamente
com as principais evoluções que ocorrem, caso contrário
ficará irremediavelmente para trás, limitado cada vez mais à
tecnologia do passado.
4.4.3. Os serviços postais estão na encruzilhada de três
mercados vitais para a economia europeia: as comunicações, a
publicidade e os transportes/logı́stica. Estes mercados estão já
francamente abertos à concorrência e estão a sofrer uma rápida
evolução devido às exigências do mercado, às alterações
tecnológicas e à convergência dos meios de comunicação, da
informática e das indústrias de telecomunicações. O comércio
electrónico, em particular, cria uma oportunidade totalmente
nova para os transportes e a logı́stica, pois as mercadorias, e
até mesmo os bens alimentares, são entregues directamente
aos clientes. Isto muda o padrão da distribuição fı́sica. Os
serviços postais têm de estar em boa posição concorrencial,
mas tal só lhes pode ser permitido quando o mercado interno
dos serviços postais estiver aberto à concorrência.
4.4.4. Se os serviços postais da UE forem ineficazes, os
bens e serviços não poderão circular de forma óptima no
território da Comunidade, prejudicando, assim, o crescimento
económico e o emprego. Os benefı́cios do comércio electrónico nunca serão plenamente realizados se os serviços postais
da UE não forem de primeira categoria. O CES gostaria que no
processo de liberalização dos serviços postais se tivesse plena
consideração do impacto económico e laboral em todos os
sectores do mercado.
(1) JO C 117 de 26.4.2000.
(2) Ver COM(2000) 580 final — Anexo I.

5.2.
A presença de carteiros(as) é um importante contributo
para a coesão social e para a vida da comunidade em zonas
rurais ou escassamente povoadas. As estações de correio,
podem, por seu turno, ter uma importância polı́tica e social
que vai muito além da simples função de proporcionar pontos
de acesso ao sistema postal.
5.3.
Na verdade, o funcionamento da rede de estabelecimentos de venda a retalho, conhecidos por estações de correio,
tornou-se uma unidade comercial separada da actividade
postal. Ao longo do tempo, as estações de correio tornaram-se
postos de venda para uma série de serviços públicos, como
por exemplo, caixas de poupança, segurança social, emissão
de licenças, etc.
5.4.
Em geral, a actual tendência é para o declı́nio de
tais serviços, pois os meios electrónicos e os acordos para
transferência de fundos afastam tais transacções das estações
de correio.
5.5.
Por outro lado, muitas comunidades sentem que a
supressão da presença das estações de correio poderia ser fatal,
depois da substituição dos bancos por caixas automáticos
(ATM), das lojas por supermercados, da supressão de pubs e
bares devido a legislação sobre a condução sob a influência do
álcool e depois do declı́nio das igrejas. Sob alguns aspectos,
esta supressão dos postos de venda das pequenas cidades e
vilas comporta um sério risco de «exclusão social».
5.6.
As situações diferem entre os Estados-Membros, dependendo de factores como a geografia, a densidade populacional
e os padrões de venda a retalho. Na maior parte dos casos em
que existem problemas de «supressão», estes serão ainda
agravados devido a um acesso limitado aos transportes
públicos.
5.7.
Estas questões sociais carecem de acção urgente. São
necessárias iniciativas locais e nacionais e talvez não seja
descabido encontrarem-se soluções menos ortodoxas. Há, em
particular, âmbito de acção para uma colaboração entre os
estabelecimentos de venda e os sistemas de transportes e de
entregas, devendo o serviço postal desempenhar o papel que
lhe compete.
5.8.
Ao apoiar a liberalização dos serviços postais, o CES
chama a atenção da Comissão, do Conselho e do Parlamento
para estas questões sociais colaterais. É vital abordá-las em
paralelo com a liberalização dos serviços postais.
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Conclusão

6.1.
No Capı́tulo 1 — Introdução realçaram-se as questões
principais. O CES reconhece que se deve continuar com a
liberalização dos serviços postais de forma cautelosa e que o
objectivo a longo prazo deve ser um mercado único dos
serviços postais, tendo em conta os seguintes aspectos:
—

a integridade, a manutenção e a evolução contı́nua do
serviço universal, ao qual o CES dá prioridade;

—

reflexões sobre o emprego, em geral, e sobre os trabalhadores do sector postal, em particular;

—

a natureza e a dimensão do envolvimento do serviço
postal na nova economia;

—

a resolução de questões sociais ligadas à presença histórica
das estações de correio e dos trabalhadores do sector
postal em zonas rurais e escassamente povoadas.

6.2.
Por consequência, o CES insta com a Comissão, o
Conselho e o Parlamento para que ponderem aprofundada-
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mente as questões identificadas e as incluam como vertente da
gestão e do controlo do processo de liberalização.
6.3.
O Comité realça, em particular, que as suas prioridades
são a manutenção e o desenvolvimento do serviço universal,
tendo em conta a evolução das necessidades sociais e económicas e das tecnologias e a contribuição activa dos serviços
postais para a coesão económica e social. Daı́, ser prudente
considerar uma etapa intermédia entre os dados actuais e os
sugeridos pela Comissão.
6.4.
O CES reconhece que estas adaptações demoram o seu
tempo. Em consequência, aceita a proposta da Comissão que
aponta para o inı́cio da próxima etapa de liberalização em
2005, após uma avaliação do impacto das medidas a executar
em 2003.
6.5.
O CES destacou a preocupação de muitas das partes
interessadas quanto aos dados da Comissão. Incentiva a
Comissão a ser mais transparente no que se refere a esta
questão.

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «Prism 2000» (Observatório do Mercado Único)
(2001/C 116/23)
Em 13 de Julho de 2000, o Comité decidiu, nos termos do n.o 3 do artigo 23.o do Regimento, elaborar
um parecer sobre «Prism 2000» (Observatório do Mercado Único).
Foi encarregada da preparação dos trabalhos relativos a esta matéria a Secção do Mercado Único,
Produção e Consumo, que emitiu parecer em 27 de Setembro de 2000, sendo relatores G. Liverani e
H. Glatz.
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 29 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou, por unanimidade, o presente parecer.
1.

Observações prévias

1.1.
O Observatório do Mercado Único (OMU) europeu
decidiu salientar as iniciativas levadas a cabo no terreno pelas
várias associações e que, por serem inovadoras, exemplares e
concludentes merecem ser amplamente divulgadas no mercado
único. Nesta óptica, o OMU faz um inventário das «melhores
práticas» através da base de dados Prism (Progress Report on
Initiatives in the Single Market).

O presente parecer do Comité Económico e Social visa criar
um quadro para a actualização constante da base de dados
mercê de um inquérito à escala europeia. Trata-se agora de um
primeiro relatório sobre a matéria, mas o projecto Prism
será objecto de actualização anual mediante um parecer de
avaliação que fará o balanço dos obstáculos existentes no
mercado único (1).

1.3.
A base de dados Prism colige as iniciativas do mercado
único em quatro capı́tulos:
A.

Informação e apoio

B.

Resolução de problemas

C.

Parceria

D.

Acordos, códigos de conduta

1.4.
As iniciativas seleccionadas pela base Prism são associativas e não têm fins lucrativos directos: não são consideradas
as de carácter industrial, financeiro ou comercial que dependem
directamente do mercado (ainda que contribuam obviamente
para melhorar o seu funcionamento); tão-pouco se examinam
as iniciativas que apenas representam interesses sectoriais ou
locais, sem valor acrescentado especı́fico. A maior parte destas
iniciativas dizem respeito ao mercado único dos Quinze,
embora algumas delas tenham que ver com as relações com
outros paı́ses directamente associados ao mercado único (cf.
Espaço Económico Europeu, paı́ses candidatos à adesão).
1.5.
O OMU aplicou vários critérios para a escolha das
iniciativas, em particular:

1.2.
O inquérito Prism já recenseou uma centena de iniciativas nos mais diversos horizontes, contribuindo todas elas para
melhorar o funcionamento do mercado único. Podem ser
consultadas na base de dados interactiva Prism do Comité que
faz parte do sı́tio web do Comité (http:/www/esc.eu.int).

(1) Os dados constantes do presente relatório emanam de várias
fontes: nacionais, ao nı́vel do OMU; nacionais, decorrentes das
visitas especı́ficas aos Centros de Coordenação estabelecidos
nos Estados-Membros; iniciativas regionais (parecer «Prism —
Iniciativas Regionais»; iniciativas transfronteiriças (parecer «Prism
— Iniciativas Transfronteiriças»); inquéritos às diferentes organizações; pesquisa na Internet e outros meios de informação;
agências europeias.

—

exemplaridade (originalidade, inovação);

—

relação custo/benefı́cio (orçamento, logı́stica);

—

impacte (directo para os participantes, potencial para os
não participantes); e

—

perspectivas (sustentabilidade, possı́veis efeitos de
sinergia).

2.

O mercado único gerou uma multiplicidade de iniciativas

2.1.
O papel dos meios económicos e sociais consiste em
seleccionar as iniciativas mais adequadas e aplicá-las no
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terreno, isto é, em investimentos, intercâmbios, empregos e
parcerias, respeitando os regulamentos e directivas que definem as regras de jogo.

2.6.5. A Internet difunde a informação, aumentando a
possibilidade de contactos e contribuindo deste modo para o
referido desenvolvimento.

2.2.
As iniciativas envolvem todos os nı́veis (europeu,
nacional, regional, local, transfronteiriço) e os seus promotores
são múltiplos (Comissão Europeia, poderes públicos, empresas,
organizações profissionais ou sindicais e demais associações
da sociedade civil).

2.6.6. A preparação do alargamento está também na origem de um número crescente de iniciativas com vista a facilitar
a aplicação do acervo comunitário nos paı́ses candidatos e
intensificar os intercâmbios.

2.3.
Respondem a necessidades dos mais variados domı́nios
da vida económica e social e permitem criar parcerias a todos
os nı́veis. A maior parte das iniciativas têm em vista encorajar
as empresas que defrontam problemas no mercado único ou
pretendem aproveitar ao máximo as possibilidades que este
lhes oferece.

2.4.
A combinação dessas possibilidades e a extensão das
competências e dos programas comunitários vão abatendo,
pouco a pouco, as barreiras estanques entre as actividades
europeias, por um lado, e as actividades nacionais e locais, por
outro, o que confere um conteúdo cada vez mais europeu a
inúmeras iniciativas tomadas no terreno.

2.6.7. A partir de uma certa massa crı́tica, hoje alcançada,
as iniciativas alimentam-se umas às outras mercê dos contactos
estabelecidos e das reacções em cadeia.

3.

3.1.
A Comissão não se limitou a elaborar um número cada
vez maior de directivas e regulamentos, como também escorou
esta nova regulamentação por programas de apoio aos agentes
económicos e sociais, que estabelecem parcerias e redes com o
objectivo de:
a)

apoiar os operadores económicos, em particular as PME,
através dos eurogabinetes (EIC), cuja rede (273 centros)
se encontra espalhada por todas as regiões da UE, em
especial no quadro de organizações profissionais, câmaras
de comércio, administrações regionais (com extensões
em paı́ses associados). Iniciativa extremamente importante que permitiu apoiar numerosas empresas no mercado único, os eurogabinetes ainda não são, porém,
suficientemente conhecidos pelas PME. Seria conveniente,
por conseguinte, que se organizasse uma nova campanha
europeia de informação sobre os EIC, tanto mais que
pela sua implantação e suas competências, poderão
transformar-se em verdadeiros «balcões únicos» de informação a empresas e meios socioprofissionais sobre o
mercado único e as várias iniciativas comunitárias;

b)

efectuar inquéritos para avaliar, semestralmente, os progressos do mercado único. Estes inquéritos permitem que
os empresários participem directamente na avaliação
da situação do mercado único e especifiquem mais
concretamente o grau e a natureza dos obstáculos com
que estão confrontados;

c)

informar os consumidores através da rede de eurogabinetes, que se encontra ainda em fase experimental (existem
11 centros) e é conveniente desenvolver;

d)

criar uma rede para arbitrar litı́gios em matéria de
consumo, promovendo tramitações céleres, simples e
pouco onerosas que procurem consensos. Como esta
rede se encontra ainda em fase de projecto haveria toda a
conveniência em que fosse homogénea à escala europeia;

2.5.
Cabe salientar que a maior parte das iniciativas coligidas na base de dados Prism são recentes: 50 % surgiram nos
últimos cinco anos e 80 % na última década.

2.6. As iniciativas proliferam

2.6.1. A extensão das liberdades concedidas aos operadores
no mercado único gera um aumento substancial das iniciativas,
em termos de quantidade e de diversidade.

2.6.2. As ajudas comunitárias permitiram, com frequência
criar parcerias para melhor utilizar os recursos (designadamente nas regiões que beneficiam de ajudas prioritárias da UE).

2.6.3. A necessidade de se associar, como ou sem apoio de
ajudas públicas, para melhor beneficiar do mercado único
constitui também factor determinante.

2.6.4. A introdução do euro, ao facilitar as transacções e
comparações, vai dar maior impulso a estas iniciativas.

Origem das iniciativas
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desenvolver a cooperação transfronteira na área social
com os centros EURES, dado que estes contribuı́ram para
o lançamento de acções inovadoras tendentes à criação
de mercados de trabalho transfronteiriços (existem
18 centros);

f)

observar a evolução dos mercados de trabalho a partir de
um observatório europeu do emprego, que viabilizou a
cooperação funcional entre a Comissão e as administrações sociais dos Estados-Membros;

g)

promover o intercâmbio de estudantes, professores,
aprendizes e investigadores, que registou na última década
considerável incremento em toda a União Europeia,
sobretudo graças aos programas Socrates e Leonardo;

h)

dialogar com os cidadãos e os meios empresariais,
organizando campanhas de informação e de diálogo,
em particular sobre os direitos de cada um destes
protagonistas no mercado único;

i)

manter os europeus permanentemente informados da
evolução das acções comunitárias, através da base de
dados Europa, que é actualmente o sı́tio Internet mais
utilizado na Europa;

j)

k)

l)

solucionar quaisquer problemas de entraves, recorrendo
directamente aos centros de coordenação do mercado
único existentes em cada Estado-Membro (ver ponto 3.2);

promover o intercâmbio de funcionários nacionais, especialmente no âmbito da cooperação aduaneira. Esta
iniciativa parece ter afrouxado ultimamente e seria conveniente ser relançada e intensificada, especialmente tendo
em conta as responsabilidades conjuntas crescentes que
os Estados-Membros vão ter que assumir com maior
frequência para melhorar o funcionamento do mercado
único;

procurar simplificar a regulamentação associando directamente a esta tarefa os utilizadores através dos projectos
SLIM e BEST. Estes projectos não passaram da fase
experimental, com repercussões na regulamentação ainda
insuficientes, especialmente devido ao atraso das competentes decisões no Conselho e no Parlamento. É indispensável dar-lhes continuidade e promovê-los em maior
escala;

m) organizar o controlo técnico de vários aspectos concretos
do mercado único (medicamentos, marcas, ambiente,
formação, etc.) com a ajuda de organismos instalados em
vários paı́ses da União;
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n)

estabelecer parcerias entre regiões (europartenariat, interprise), que convém redinamizar dadas as novas perspectivas oferecidas pelo euro no mercado único;

o)

encorajar a transferência tecnológica para as PME, que se
desenvolveu graças às intervenções dos fundos estruturais, e em particular aos programas de desenvolvimento
regional, ao programa-quadro de investigação e desenvolvimento, o qual permite numerosas associações entre
pequenas empresas inovadoras e incentiva parcerias com
empresas maiores e com centros de investigação;

p)

efectuar obras de infra-estruturas através das grandes
redes transeuropeias, sector onde se registaram atrasos em
relação aos projectos iniciais por razões administrativas e
financeiras. Conviria, portanto, acelerá-las.

3.2.
Os Estados-Membros criaram, sob o impulso da Comissão, centros de coordenação do mercado único para resolver
directa e bilateralmente entre Estados os problemas de entraves
no mercado único. Criaram também pontos de contacto sobre
o mercado único destinados especificamente aos cidadãos e às
empresas.
3.2.1. O OMU já visitou alguns centros de coordenação
para avaliar o seu funcionamento e o tipo de problemas que
ainda se mantêm.
Nos últimos meses foram visitados representantes de Centros
de Coordenação:
—

Berlim, em Junho de 1999

—

Londres e Dublim, em Julho de 1999

—

Helsı́nquia e Estocolmo, em Setembro de 1999

—

Roma, em Março de 2000

—

Lisboa, em Junho de 2000

—

Paris, em Novembro de 2000

3.2.2. As diversas reuniões permitiram extrair as seguintes
ilações:
a)

existe a tendência para recorrer directamente aos tribunais
em detrimento da mediação, embora a existência de um
ponto de contacto incite à retirada das queixas;

b)

a principal dificuldade reside na deficiente difusão da
informação às empresas, em especial às PME;
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c)

a maior parte das queixas devem-se à falta de informação
ou à incorrecta interpretação das zonas «cinzentas» da
legislação;

d)

a maior parte das empresas com dificuldades dirigem-se
essencialmente aos eurogabinetes por desconhecerem,
em geral, os centros de coordenação;

e)

os contactos estabelecem-se normalmente directamente
entre as empresas e os centros de coordenação e não
através dos organismos nacionais;

f)
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de acordos contratuais. Os três acordos (licença parental,
trabalho de duração determinada, trabalho a tempo
parcial) foram, em seguida, adoptados pelo Conselho sob
a forma de directivas. Esta entrada em cena dos parceiros
sociais é uma evolução crucial e muito promissora, pois
abre o caminho a uma Europa mais favorável aos
contratos colectivos e à auto regulação associativa;

b)

criaram-se mais de 600 conselhos europeus de empresas
na União Europeia, muitos dos quais antecipando disposições da directiva;

as empresas que habitualmente recorrem ao centro são
as que se defrontam com problemas nos mercados
estrangeiros, sendo rara a situação inversa;

c)

estabeleceram-se 60 pactos territoriais para o emprego
nas regiões da UE, dando origem a novas parcerias locais;

g)

os contactos entre os vários centros facilitam consideravelmente a resolução dos problemas;

d)

h)

os problemas mais frequentes surgem em domı́nios como
a afectação dos trabalhadores, tributação, controlo de
qualidade dos produtos, reconhecimento mútuo, interpretação divergente da legislação e livre circulação de
bens e serviços;

os órgãos de normalização (CEN, Cenelec e ETSI) criaram
milhares de normas europeias, o que constitui um
progresso considerável e indispensável para a coesão
normativa da UE, apesar de o número de normas
nacionais ter continuado a desenvolver-se;

e)

o Instituto Europeu das Patentes concedeu
480 000 patentes europeias. Os titulares já podem gozar
de protecção intelectual e industrial nos paı́ses da sua
eleição, se bem que só a patente comunitária, aguardada
com grandes expectativas mas ainda em fase de projecto,
poderá oferecer cobertura total na UE a custo reduzido;

f)

os processos de reconhecimento mútuo são reforçados
por acordos de certificação celebrados a nı́vel europeu,
mas continuam a ser escassos e carecem forçosamente de
maior incremento nos próximos anos;

i)

a deficiente transposição da legislação europeia acarreta
sérios problemas, sobretudo em domı́nios como a certificação, as normas técnicas, o sector agro-alimentar, a
tributação directa e indirecta e os contratos públicos;

j)

as particularidades locais e regionais causam inúmeros
problemas no que respeita a dissemelhança das legislações;

k)

muitas dificuldades dizem respeito aos paı́ses candidatos.

g)

3.2.3. A presidência considerou estas visitas muito úteis e a
impressão geral é muito positiva, na medida em que os centros
resolveram uma série de problemas concretos dos utilizadores
e lograram uma boa cooperação com e entre os Estados-Membros.

efectuaram-se inquéritos sobre o mercado único em
vários Estados-Membros, muitas vezes por iniciativa das
organizações patronais ou com a sua colaboração, que
constituı́ram um complemento excelente aos serviços da
Comissão;

h)

a perspectiva da criação de um mercado bolsista europeu
na sequência da introdução do euro levou a várias
iniciativas, designadamente Euronext entre Paris, Bruxelas
e Amesterdão. Prevêem-se para breve desenvolvimentos
estratégicos neste domı́nio, sobretudo porque a União
Económica e Monetária, como consequência da globalização, exige inevitavelmente uma maior unificação do
mercado bolsista europeu;

i)

foram criadas associações de jovens empresários a nı́vel
europeu;

3.3.
Os agentes económicos e sociais tomaram inúmeras
iniciativas não só de parceria com a Comissão, mas também
numa base autónoma, com ou sem ajuda do sector público:

a)

os parceiros sociais encetaram, por iniciativa própria e
nos moldes previstos pelo Tratado de Maastricht, um
diálogo social europeu que se concretizou na celebração
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j)

constituı́ram-se várias associações de promoção de capital
de risco, em especial para apoiar o arranque das empresas
procedentes da nova economia e as PME. O progresso
tecnológico, designadamente mercê da informatização, é
razão e fonte principal de iniciativas inovadoras na
Europa;

k)

foram adoptados códigos de conduta de associações e
empresas a nı́vel europeu para harmonizar os métodos
de trabalhos no mercado único;

l)

a promoção e o enquadramento do comércio electrónico
são objecto de autoregulação crescente, a fim de que se
respeitem certos princı́pios éticos e se garanta melhor
protecção do consumidor, o que, sendo uma evolução
essencial, deve ser incrementado;

m) foram criados recentemente instrumentos que promovem
o mecenato de empresas à escala europeia, o que constitui
uma inovação económica e cultural digna de realce;

n)

empreenderam-se acções de assistência e cooperação
jurı́dica entre organizações profissionais, sindicatos e
associações de advogados, que se vão desenvolvendo à
medida que o grande mercado se torna realidade no que
toca a liberdade de trabalho, consumo e circulação entre
Estados-Membros;

o)

continuam a desenvolver-se associações de cooperação
urbana e geminação, cuja eficácia já está há muito
demonstrada, tanto entre cidades pequenas e médias
como entre grandes metrópoles, tendo em vista divulgar
as experiências válidas em diversos campos, como o
ambiente, o transporte, a segurança, a cultura, etc.;
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Business Dialogue) e organizaram-se mesas redondas (Rússia, Japão) que permitiram estabelecer, numa base europeia coerente, contactos e acordos comerciais da UE com
os seus principais parceiros.

4.

Efeitos e limitações destas iniciativas

4.1.
Grande número de iniciativas visam essencialmente
apoiar as PME, que, não raro, necessitam de mais ajuda que as
grandes empresas para tirarem máximo proveito do mercado
único.

4.2.
As iniciativas relativas a outros sectores ou agentes
ocupam lugar secundário em relação às vocacionadas para as
empresas. Existem, porém, algumas iniciativas deste tipo, em
particular no que respeita as preocupações dos trabalhadores,
sendo mais escassas as relacionadas com os consumidores.

4.3.
Quanto ao conteúdo, as iniciativas adoptadas recentemente estão relacionadas com a Internet e o comércio
electrónico, dois domı́nios onde existe um atraso que é
preciso recuperar em matéria de informação e cooperação,
especialmente no atinente às pequenas e médias empresas.

4.4.
A ideia principal com que se fica destas iniciativas é a
descentralização da gestão do mercado único, que afecta cada
vez mais as organizações socioprofissionais e a administração
regional e local.

4.5. Estas iniciativas apresentam vantagens consideráveis
p)

generalizou-se a criação de parcerias regionais e locais
em inúmeras regiões, espalhando assim por todo o
território da UE redes descentralizadas e activas de
solidariedade e intercâmbio, ao mesmo tempo que se
foram multiplicando os gabinetes de representação das
regiões junto das instituições comunitárias (actualmente
194 delegações), o que permitiu desenvolver contactos
frutuosos e intensificar as parcerias;

q)

organizaram-se ciclos de formação de funcionários em
vários Estados-Membros, designadamente por intermédio
do Centro Europeu de Estrasburgo, iniciativa que forçosamente se irá desenvolver dadas as perspectivas de cooperação crescente das administrações nacionais no mercado
único;

r)

instaurou-se um diálogo transatlântico entre os meios
empresariais europeus no quadro do TABD (Trans-Atlantic

4.5.1. Actualmente os europeus dispõem de ferramentas de
informação permanente e directa, praticamente sem custos,
tais como os sı́tios na Internet, em especial o Europa, ou redes
criadas a partir de associações em toda a UE, o que constitui
um enorme progresso em relação à situação de alguns anos
atrás.

4.5.2. Esta informação directa é um incentivo permanente
a que os europeus tirem proveito de todas as liberdades ao seu
dispor, tomem novas iniciativas e façam do mercado único
uma realidade emergente no terreno.

4.5.3. Estabeleceram-se relações de parceria a todos os
nı́veis, associando as instituições europeias, os Estados-Membros e os parceiros económicos e sociais a objectivos comuns.
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4.5.4. A gestão do mercado único é cada vez mais uma
tarefa partilhada, na medida em que as administrações e
organizações socioprofissionais adquirem um papel nuclear
como elo de ligação para realizar os necessários ajustamentos
no terreno.
4.5.5. Desenvolvem-se espaços de liberdade contratual e de
autoregulação que indiciam uma nova forma de governação
europeia, já não centralizada e top down, antes pluralista e
interactiva, até mesmo bottom up, a exigir novas responsabilidades.
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4.6.3. Técnicas:
—

as iniciativas são amiúde demasiado estanques, impedindo assim que se explorem eventuais complementaridades;

—

as relações custo/benefı́cio das iniciativas tomadas, o
seu grau de inovação, exemplaridade e eficácia que
representam para os participantes são bastante variáveis
e, muitas vezes, difı́ceis de calcular correctamente.

4.5.6. Assiste-se ao desenvolvimento de um verdadeiro
mercado de trabalho europeu, especialmente nas zonas de
fronteira, graças aos intercâmbios e apoios neste domı́nio.

4.6.4. Alguns destes obstáculos puderam ser detectados na
sequência do inquérito que a Comissão realizou, em Setembro
de 1999, em mais de 3 000 empresas de diferente dimensão,
sector de actividade e nacionalidade. Se bem que, de um modo
geral, estas empresas reconheçam que os obstáculos regrediram
em termos de frequência e gravidade, o Comité examinou
alguns destes problemas nas diversas audições levadas a cabo:

4.5.7. Estas iniciativas contribuem de forma decisiva para
eliminar os obstáculos administrativos e culturais que ainda
subsistem, pese embora o conjunto das directivas jurı́dicas
vigentes.

—

os custos adicionais decorrentes do facto de os produtos
e os serviços terem que ser compatı́veis com as especificações nacionais;

—

o excesso de auxı́lios públicos que favorecem determinadas empresas em detrimento da concorrência;

—

as dificuldades relacionadas com a falta de homogeneidade dos sistemas e procedimentos do IVA;

—

as restrições no acesso aos mercados e a existência de
redes exclusivas;

—

o custo elevado do financiamento de operações transfronteiriças;

—

a insuficiente repressão da fraude fiscal e comercial e das
acções de pirataria e contrafacção, etc.;

—

a falta de segurança jurı́dica nas transacções e nos
contratos transfronteiriços.

4.6.1. Psicológicas:

5.

Recomendações do CES

—

os europeus (cidadãos, consumidores, sindicatos) nem
sempre estão conscientes dos instrumentos que têm ao
seu dispor, não obstante a grande difusão dos serviços
disponı́veis;

5.1.
Porque as iniciativas proliferam, a iniciativa Prism tem
principalmente em vista:
—

estabelecer critérios relativos às melhores práticas;

as diferenças linguı́sticas e culturais persistem, se bem
que estas iniciativas procurem superá-las;

—

eliminar os obstáculos que dificultam a aplicação dessas
melhores práticas;

—

divulgar as melhores iniciativas.

4.5.8. Constituem também um óptimo instrumento para
detectar os obstáculos, especialmente jurı́dicos, que ainda
persistem e frequentemente dificultam a sua concretização.
4.5.9. São também um viveiro de boas práticas, difundindo
as ideias e os resultados e contribuindo para que o mercado
único seja um terreno favorável à inovação.
4.5.10. Tendem assim a emergir novas identidades comuns,
transfronteiras ou verdadeiramente europeias, através das
acções conjuntas no âmbito do mercado único e ou de
mercados terceiros.
4.6.
Por outro lado, existem várias tipos de dificuldades
nem sempre fáceis de superar:

—

4.6.2. Jurı́dicas:
—

a falta de instrumentos jurı́dicos torna-se cada vez mais
notória à medida que as iniciativas se vão desenvolvendo
(estatuto da sociedade europeia, patente comunitária,
supressão da dupla tributação, etc.);

5.2.
Tendo em conta os objectivos acima referidos, o CES
solicita aos demais agentes do mercado único — instituições
europeias, Estados-Membros, regiões e organizações socioeconómicas — que redobrem esforços nos seguintes domı́nios:
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As instituições europeias deveriam:

5.2.1.1. eliminar os obstáculos que se opõem às iniciativas
no mercado único, criando a base jurı́dica necessária (patente
comunitária, estatuto da sociedade europeia, etc.);
5.2.1.2. velar por que as ajudas comunitárias sejam sobretudo orientadas para promover associações inovadoras que
envolvam agentes socioeconómicos;
5.2.1.3. revitalizar certas iniciativas comunitárias para satisfazer as expectativas dos utilizadores, designadamente o gabinete para a aproximação das empresas (BC-Net — Business
Corporation Network), o programa Interprise e o programa
Mattheus de intercâmbio de funcionários;
5.2.1.4. promover novas iniciativas para responder a certas
exigências que se vão acentuando, tais como o reforço da
segurança dos produtos, a protecção dos consumidores, o
ambiente, a luta contra a fraude, etc.;
5.2.1.5. encorajar os agentes socioeconómicos a desenvolver espaços contratuais e de autoregulação para precisar e
completar as regras do mercado único europeu.
5.2.2.

Os Estados-Membros deveriam:
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5.2.2.3. procurar a compatibilidade das regulamentações
nacionais e locais ao nı́vel europeu e fomentar o reconhecimento mútuo à escala europeia;
5.2.2.4. velar pela correcta e célere transposição da legislação europeia;
5.2.2.5. privilegiar, na utilização das ajudas comunitárias, a
associação dos agentes socioeconómicos e as parcerias que
agilizem o funcionamento do mercado único;
5.2.2.6. reforçar o papel destas iniciativas como meios de
informação pertinentes sobre a situação do mercado único.
5.2.3.

As organizações socioeconómicas deveriam:

5.2.3.1. desenvolver as iniciativas e as parcerias no mercado
único, inspirando-se nas melhores práticas nos respectivos
sectores;
5.2.3.2. estabelecer ligações entre iniciativas que apresentam caracterı́sticas complementares, reforçando assim o seu
impacte e as sinergias no mercado único;

5.2.2.1. melhorar o funcionamento e a visibilidade dos
pontos de contacto e dos centros de coordenação, sobretudo
dando a conhecer a existência destes instrumentos aos cidadãos
e às empresas;

5.2.3.3. participar directamente, através dos códigos de
conduta e dos acordos contratuais, no desenvolvimento de
espaços de autoregulação no âmbito da definição e aplicação
das regras do mercado único;

5.2.2.2. intensificar a colaboração entre si e com a Comissão para facilitar o funcionamento do mercado único, reforçando a cooperação das administrações, a fim de efectuarem
controlos conjuntos;

5.2.3.4. fazer o levantamento dos problemas que persistem
e das necessidades que vão aparecendo e comunicá-los aos
órgãos competentes (designadamente Comissão e Observatório do Mercado Único do Comité Económico e Social).

Bruxelas, 29 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento do Conselho que
estabelece a organização comum do mercado no sector do açúcar»
(2001/C 116/24)
Em 20 de Outubro de 2000, o Conselho decidiu, nos termos dos artigos 36.o e 37.o do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta
supramencionada.
Em 17 de Outubro de 2000, a Mesa do Comité Económico e Social incumbiu a Secção de Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Ambiente da preparação dos correspondentes trabalhos.
O Comité Económico e Social, na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de
30 de Novembro) e tendo em conta a urgência dos trabalhos nomeou J.-P. Bastian relator-geral e aprovou
o seguinte parecer por 107 votos a favor, 13 contra e 8 abstenções.
1.

Introdução

1.1.
No sector do açúcar, isoglicose e xarope de inulina, o
regime de quotas de produção resultante do Regulamento
(CEE) n.o 1785/81 foi prorrogado por diversas vezes. A
última data de 1995, aplica-se a 6 campanhas, 1995/1996 a
2000/2001, e compreende algumas reformas importantes
exigidas pelo Acordo Agrı́cola de Marraquexe de 1994 que
concluiu as negociações comerciais multilaterais do Uruguay
Round. Este regulamento revisto tem o n.o 2038/99.

1.2.
No artigo 26.o n.o 6 estipula que «O Conselho adoptará,
antes de 1 de Janeiro de 2001, de acordo com o procedimento
previsto no n.o 2 do artigo 37.o do Tratado, o regime aplicável
a partir de 1 de Julho de 2001 à produção de açúcar, de
isoglicose e de xarope de inulina».

—

1.4.
A Comissão propõe ainda efectuar estudos sobre a
manutenção ou abolição do regime de quotas, o grau de
concorrência nos diversos sectores agro-alimentares e a transmissibilidade das modificações de preços. Em Julho de 2002,
os resultados destes estudos, o estado das negociações na OMC
e o exame previsto dos regimes dos cereais e das oleaginosas
deverão, no entender da Comissão, permitir uma revisão do
regime actual.

2.
1.3.
A Comissão propõe a prorrogação do regulamento e
dos preços actuais para as campanhas de 2001/2002 e
2002/2003 sob reserva das alterações seguintes:
—

redução das quotas em 115 000 toneladas;

—

supressão do sistema de perequação dos custos de
armazenagem;

—

supressão do reembolso dos custos de armazenagem do
açúcar transferido ou desclassificado para respeitar os
compromissos GATT;

—

supressão da obrigação de reservas mı́nimas;

—

reconversão do ajustamento automático da ajuda de
adaptação atribuı́da às refinarias de açúcar bruto preferencial proveniente dos paı́ses ACP e da Índia e a ajuda
complementar atribuı́da às refinarias de açúcar bruto dos
Departamentos Ultramarinos franceses;

obrigação de os Estados-Membros velarem por que a
cultura de beterraba respeite o ambiente, definirem
eventualmente requisitos ambientais e apresentarem, até
30 de Junho de 2002, um relatório à Comissão.

Observações na generalidade

2.1.
O funcionamento do actual regime de quotas e o
financiamento por quotizações à produção permitiram satisfazer plenamente a procura interna, alimentar um fluxo de
exportações estável, respeitar os compromissos da União para
com a OMC e promover as negociações de alargamento da
União Europeia aos paı́ses da Europa Central e Oriental.

2.2.
O funcionamento do regime de preços e o mecanismo
de trocas com os paı́ses terceiros permitiram assegurar rendimentos convenientes aos produtores agrı́colas da CEE e dos
paı́ses ACP e um nı́vel de actividade adequado aos industriais
do açúcar e às refinarias.

2.3.
A polı́tica de preços, caracterizada por grande estabilidade nestes últimos decénios, permitiu manter o preço do
açúcar a um nı́vel comparável à de outros paı́ses desenvolvidos.
Baixou 36 % a preços constantes desde 1985 e três quartos do
consumo correspondem a produtos transformados cujo preço
é insensı́vel às variações do preço do açúcar.
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2.4.
O mercado comunitário esteve protegido das brutais
flutuações das cotações mundiais e os produtores agrı́colas
e industriais de açúcar não tiveram de sofrer as graves
consequências sociais e económicas que poderiam ter resultado
das importações a baixo preço de certos paı́ses.

3.2.1. O Comité duvida do grau de economia orçamental
que se espera da supressão do regime de perequação dos custos
de armazenagem, na medida em que a redução das despesas
comporta a perda de receitas decorrente da desaparição das
quotizações respectivas.

2.5.
O regime do açúcar europeu oferece à importação, aos
paı́ses em desenvolvimento de África, Caraı́bas e Pacı́fico e à
Índia um escoamento permanente basicamente ao preço
garantido europeu para 1 600 000 toneladas de açúcar que
acrescem à produção comunitária.

3.2.2. Por outro lado, a supressão do regime de armazenagem acarreta o risco eventual de venda a preços de intervenção
à custa dos orçamentos nacionais e comunitário, torna mais
difı́cil e aleatória a fixação do nı́vel das restituições à exportação
e à produção e conduz a riscos de rotura do abastecimento em
fim de campanha.

3.

3.1.

Observações na especialidade

A proposta da Comissão aplica-se a duas campanhas.

3.1.1. O Comité lembra os seus anteriores pareceres, nomeadamente os de Novembro de 1992 e de Abril de 1993 (1), nos
quais se opunha à curta vigência dos regulamentos sobre o
açúcar, que criava um clima de incerteza nos produtores e
transformadores e dificultava as decisões nomeadamente em
matéria de investimentos.

3.1.2. O Comité verifica que a Comissão, por outro lado, se
propõe a fazer coincidir a reforma da OCM do açúcar, o
exame intercalar no sector dos cereais e das oleaginosas e,
eventualmente, a reforma do regime do leite.

3.1.3. O Comité considera que devem ser respeitados os
compromissos de Berlim sobre a agricultura, nomeadamente
o quadro orçamental.

3.1.4. O Comité convida o Conselho a rever a vigência de
2 anos, proposta pela Comissão, de modo a fazer coincidir a
vigência do regulamento com a do quadro orçamental aprovado em Berlim, em Março de 1999, pela Cimeira de Chefes
de Estado e de Governo.

3.2.
O Comité lamenta que as alterações propostas pela
Comissão no que respeita à armazenagem não tenham sido
objecto de estudo de impacto. Além disso, surpreende-se pelo
facto de disposições que foram consideradas muito úteis nos
regulamentos anteriores serem subitamente qualificadas de
inúteis sem que a Comissão justifique a mudança de opinião.

(1) JO C 19 de 25.1.1993 e JO C 161 de 14.6.1993.

3.2.3. O Comité verifica que o reporte de açúcar C permite
regularizar o fluxo de açúcar para o mercado da União e para
exportação, merecendo ser apoiado.

3.2.4. As disposições sobre a reserva mı́nima garantem o
abastecimento, o que é especialmente útil nas zonas deficitárias.

3.2.5. Assim, o Comité convida o Conselho a reintroduzir
as disposições sobre as reservas.

3.3.
O Comité verifica que a proposta da Comissão de
descida das quotas em 115 000 toneladas é inútil tendo em
conta as disposições de ajustamento anual das quotas previstas
no artigo 10.o para cumprir as obrigações do GATT, considera
que esta redução estrutural das quotas pode ter consequências
negativas em caso de aumento do consumo e que é mal
compreendida pelas regiões que solicitam ajustamentos de
quotas ou reclamam medidas para corrigir desvantagens
naturais.

3.4.
O Comité lembra que no mercado da indústria quı́mica,
o açúcar e o amido estão em concorrência. Ora, as restituições
«amido» à indústria quı́mica são financiadas pelo FEOGA,
integralmente, sem quotização dos produtores, enquanto as
restituições «açúcar» à indústria quı́mica são financiadas na sua
maior parte pelas quotizações dos produtores de beterraba,
cana e açúcar. Assim, o CES considera legı́timo que as finanças
comunitárias continuem a suportar as restituições à produção
atribuı́das a 60 000 toneladas de açúcar utilizadas na indústria
quı́mica.

3.5.
O Comité sublinha que, como toda a actividade
agrı́cola, a cultura da beterraba obedece a regras de protecção
do ambiente vigentes a nı́vel regional, nacional e comunitário.

3.5.1. O Comité considera que a sustentabilidade da agricultura deve ser promovida.
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3.5.2. A beterraba é apenas uma das culturas de rotação,
não apresentando riscos especı́ficos. Assim, o Comité preconiza uma gestão sustentável do ambiente de carácter horizontal
e global de preferência a uma perspectiva sectorial.

compromissos que haviam assumido. Os Estados Unidos
aumentaram fortemente as ajudas à agricultura e revogarão
proximamente o seu «Fair Act». A Austrália acaba de atribuir
grandes ajudas ao sector açucareiro, enquanto o Brasil e a
Tailândia anulam as dı́vidas das suas empresas açucareiras.

3.6.
O Comité regista o parecer da Comissão segundo o
qual o futuro da OCM deverá considerar as negociações de
alargamento.

3.7.2. O Comité considera que os acordos de Berlim devem
ser respeitados bem como o mandato de negociação da OMC
que dele decorre, que, por isso, é inútil antecipar os resultados
da negociação actual na OMC sobre o açúcar e que a OCM
poderá ser adaptada, se for necessário, em resultado das
negociações.

3.6.1. O Comité verifica que a actual OCM, com as
suas disposições sobre quotas e autofinanciamento, facilita
certamente o alargamento impedindo excedentes de produção
e o aumento de despesas orçamentais.

4.
3.6.2. Por outro lado, os paı́ses candidatos estão a reestruturar a produção de beterraba e a indústria açucareira para se
adaptarem ao alargamento para o que investem na modernização do sector beterraba/açúcar. A pedido da União, cumprem paralelamente o acervo comunitário, ou seja, as disposições e mecanismos do actual Regulamento «Açúcar». Um
regulamento demasiado estrito, ameaças ao regime de quotas
ou o abandono de mecanismos de estabilização dos preços,
como o financiamento dos custos de armazenagem e do
reporte só perturbarão as negociações de adesão e retardarão
os esforços de adaptação em curso nos paı́ses candidatos.
3.7.
A OCM do açúcar, tendo em conta as reformas
introduzidas em 1995, garantiu o cumprimento dos compromissos assumidos na OMC.
3.7.1. Por outro lado, o Comité verifica da parte dos
principais parceiros da União Europeia um certo recuo nos

Conclusão

4.1.
O Comité defende um regulamento do açúcar que
vigore até 2006.
4.2.
Insiste também na manutenção das disposições sobre
o regime de perequação dos custos de armazenagem, incluindo
o reporte.
4.3.
Considera que é inútil a diminuição de quotas e que as
disposições financeiras relativas às primeiras 60 000 toneladas
de açúcar utilizadas na indústria quı́mica não devem ser
alteradas.
4.4.
Além disso, o Comité solicita participar nos estudos
que a Comissão pretende efectuar para analisar, nomeadamente, as crı́ticas feitas à OCM do açúcar, a concentração na
indústria agro-alimentar e a transmissibilidade das alterações
de preços entre o produtor e o consumidor.

Bruxelas, 30 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social
Propostas de alteração rejeitadas
No debate foram rejeitadas as seguintes propostas de alteração, que recolheram votos favoráveis que representam
pelo menos um quarto dos sufrágios expressos.
Ponto 3.1.4
Substituir por:
«O Comité aceita a vigência de dois anos, proposta pela Comissão, de modo a que o açúcar possa ser incluı́do na
prevista revisão intercalar da Agenda 2000, como foi decidido em Berlim, em Março de 1999.»
Justificação
Preparação da adesão.
Resultado da votação
Votos a favor: 29, votos contra: 86, abstenções: 3.
Ponto 4.1
Proceder à seguinte alteração:
«O Comité defende um regulamento do açúcar que vigore até 2002/2003.»
Justificação
Preparação da adesão e inclusão do açúcar no reexame das culturas arvenses.
Resultado da votação
Votos a favor: 32, votos contra: 89, abstenções: 2.
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Parecer do Comité Económico e Social sobre o «Relatório da Comissão sobre a aplicação da
Directiva 93/13/CE do Conselho de 5 de Abril de 1993 relativa às cláusulas abusivas nos contratos
celebrados com os consumidores»
(2001/C 116/25)
Em 27 de Abril de 2000, a Comissão Europeia decidiu, nos termos do artigo 262.o do Tratado que institui
a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre o relatório supramencionado.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Mercado Único, Produção e
Consumo, que emitiu parecer em 8 de Novembro de 2000 (relator: M. Ataı́de Ferreira).
Na 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro de 2000 (sessão de 30 de Novembro), o Comité
Económico e Social adoptou, por 85 votos a favor, 38 votos contra e 11 abstenções o seguinte parecer.
1.

Introdução

1.1.
A questão da insuficiência dos princı́pios clássicos da
autonomia da vontade, da igualdade das partes e da liberdade
de contratar, sintetizados no brocardo latino «pacta sunt
servanda», constantes da generalidade dos sistemas jurı́dicos
de direito civil europeus, tributários ou não do Código de
Napoleão, para regular, com justiça e equidade, as relações
contratuais, designadamente com particulares, foi despoletada,
no apogeu da era industrial, com o aparecimento dos chamados «contratos-tipo» ou «contratos de adesão» (1). Caracterizados fundamentalmente pela «superioridade económica de um
dos contratantes, que o coloca em condições de ditar as
cláusulas ao outro; pela unilateralidade das cláusulas, concebidas especialmente no interesse da parte mais poderosa; pela
invariabilidade do texto negocial que coloca a parte mais fraca
perante o dilema de “pegar ou largar”» (2), os contratos de
adesão suscitam diversos problemas, designadamente ao nı́vel
da formação da vontade e do seu conteúdo, expresso em
condições gerais não negociadas.

1.2.
Em vários paı́ses europeus foram surgindo, em leis
avulsas, ou integradas nos respectivos Códigos Civis, normas
especı́ficas destinadas a obviar a injustiça resultante da utilização de certo tipo de cláusulas contratuais, designadamente
constantes de «condições gerais» de contratos pré-redigidos, e
que se traduziam num efectivo desequilı́brio entre as partes
contratantes. A lei dinamarquesa sobre as práticas comerciais
é de 1974; a «AGB-Gesetz» alemã data de Dezembro de 1976;
o «Unfair Contract Terms Act» inglês é de 1977; o «Sale of

(1) Foi o grande jurista francês Saleilles quem, em 1901, baptizou
assim as propostas de contratos de conteúdo pré-determinado e
não negociável, expressão consagrada nos paı́ses de tradição latina
e traduzida nos sistemas da «common law»por «standard form
contracts».
(2) Carbonnier, «Droit Civil», 6.a ed., T4, 1969, p. 53.

Goods and Supply of Services Act» da Irlanda foi publicado
em 1980; é de 1983 a lei luxemburguesa que identifica vinte
tipos de cláusulas abusivas; a lei portuguesa sobre «cláusulas
contratuais gerais» foi publicada em 1985.

1.3.
Ao nı́vel europeu, coube ao Conselho da Europa
formular, logo em 16 de Novembro de 1976, uma recomendação relativa às cláusulas abusivas (3). A nı́vel comunitário, a
questão foi suscitada pela primeira vez no 1.o programa para
uma Polı́tica dos Consumidores (4), tendo a Comissão recebido
mandato expresso do Conselho no 2.o programa de 1981, para
elaborar sobre o tema um documento de reflexão (5). A
Comissão deu resposta ao solicitado, sob a forma de comunicação ao Conselho, de 14 de Fevereiro de 1984 (6).

1.4.
Em 27 de Julho de 1990 a Comissão formalizou a sua
proposta, convertida posteriormente na Directiva 93/13/CE de
5 de Abril de 1993 (7).

1.5.
O objectivo da Directiva 93/13/CE, claramente enunciado no seu preâmbulo e no artigo 1.o, é a «aproximação das
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos
Estados-Membros relativas às cláusulas abusivas nos contratos
concluı́dos entre um profissional e um consumidor», na
medida em que foi considerado necessário «suprimir as
cláusulas abusivas» segundo «critérios de apreciação» ou «regras
uniformes», «com vista a facilitar o estabelecimento do mercado
interno e a proteger o cidadão no seu papel de consumidor
quando ele adquire bens ou serviços por contratos regidos pela
legislação de Estados-Membros que não sejam o seu».

(3) Resolução 76(47) do Conselho da Europa de 16.11.1976.
(4) Aprovado por resolução do Conselho de 14.4.1975.
(5) Ponto 30.o: «a Comissão apresentará, em primeiro lugar, um
documento de reflexão no qual formulará a problemática relativa
a este assunto e as diferentes opções possı́veis com vista a
harmonizar as condições de concorrência susceptı́veis de ser
afectadas pelas disparidades neste domı́nio» (Boletim da CE 5-81).
(6) COM(84) 55 final; Boletim da CE Supl. 1-84.
(7) JO L 95 de 21.4.1993.
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Do âmbito da directiva foram expressamente excluı́dos:

—

os contratos celebrados entre profissionais;

—

ou entre consumidores;

—

os contratos de trabalho;

—

os contratos relativos a direitos sucessórios e ao estatuto
familiar;

—

e os contratos relativos à constituição e aos estatutos das
sociedades.

1.7.
Por outro lado, atento o carácter minimalista do
seu artigo 8.o, a directiva facultou aos Estados-Membros a
possibilidade de não incluir, nos seus actos de transposição,
como objecto da regulamentação dela decorrente:
—

as cláusulas que sejam objecto de negociação individual;

—

as cláusulas que sejam consequência de disposições
legislativas ou regulamentares imperativas, bem como de
disposições ou princı́pios de convenções internacionais;

—

as cláusulas relativas à definição do objecto principal do
contrato ou à adequação entre o preço ou a remuneração
e os serviços ou os bens a fornecer, desde que sejam
redigidas de forma clara e compreensı́vel.

1.8.
A directiva estabeleceu, ainda, uma lista «não exaustiva»
de cláusulas reputadas «abusivas», com carácter meramente
indicativo, que «podem ser declaradas abusivas» desde que se
verifiquem os requisitos do seu artigo 3.o n.o 1, ou seja, que
«não obstante a exigência da boa-fé, criem, em prejuı́zo do
consumidor, um desequilı́brio significativo entre os direitos e
as obrigações das partes» (lista cinzenta).

1.9.
A directiva consagrou, finalmente, a necessidade de os
Estados-Membros introduzirem «meios adequados e eficazes
de fazer cessar a utilização de cláusulas abusivas», que incluam
a possibilidade de «pessoas ou organizações que tenham,
segundo a legislação nacional, um interesse legı́timo em
proteger os consumidores», se dirigirem «aos tribunais ou
aos órgãos administrativos competentes, a fim de que eles
determinem se as cláusulas contratuais redigidas com vista a
uma utilização generalizada, têm caracter abusivo», e, em caso
afirmativo, «apliquem os meios adequados e eficazes para fazer
cessar a utilização de tais cláusulas».

1.10. Era suposto os Estados-Membros efectuarem a transposição da referida directiva o mais tardar até 31 de Dezembro
de 1994.
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1.11. Cerca de 5 anos após essa data, entre 1 e 3 de Julho
de 1999, a Comissão abriu um debate público sobre a
«Avaliação e as perspectivas de futuro» da directiva, reunindo,
em Bruxelas, cerca de 300 especialistas em direito das obrigações e direito do consumo, representantes dos Estados-Membros e de organizações profissionais e de consumidores
interessadas e funcionários das instituições comunitárias (1).

1.12. Nos termos do artigo 9.o da directiva, a Comissão
deveria submeter ao Parlamento Europeu e ao Conselho, até
31 de Dezembro de 1999, «um relatório relativo à aplicação
da directiva». É este relatório, que a Comissão ultimou em
27 de Abril de 2000, que está agora submetido a Parecer do
CES.

1.13. O relatório da Comissão tem um duplo objectivo: por
um lado, proceder a uma análise crı́tica, não só do regime
criado para a harmonização legislativa da definição, prevenção
e sancionamento da utilização de cláusulas abusivas em
contratos com os consumidores, mas também da forma da sua
transposição, implementação e aplicação nos Estados-Membros; por outro lado, abrir um debate público e apelar a
contributos no sentido da revisão e eventual reformulação do
regime instituı́do.

2.

Apreciação do relatório da Comissão

2.1.
Cabe reconhecer não só a qualidade do relatório nos
seus aspectos técnicos e documentais, como a oportunidade
da sua apresentação, apesar da limitação, de que o mesmo dá
conta, da reduzida experiência de aplicação do regime instituı́do em alguns Estados-Membros, que apenas muito recentemente transpuseram a directiva.

2.2.
É igualmente de registar o esforço que o relatório
procura levar a cabo de sintetizar o que foram os vários
contributos dados para a discussão do tema, durante as
jornadas de 1 a 3 de Julho de 1999, já mencionadas, sendo de
realçar o enunciado de questões fundamentais a que o mesmo
procede, no seguimento e como consequência do referido
debate.

2.3.
Uma outra consideração preliminar vai também no
sentido de manifestar o apreço pelos trabalhos que a Comissão
tem vindo a realizar, ao longo dos anos, não só com a análise

(1) Os trabalhos podem ser consultados no «site»da Internet:
(http://europa.eu.int/comm/dgs/health–consumer/events/event–29
–01.pdf), num total de 356 páginas. As conclusões respectivas,
sumariadas pelo então Chefe da Unidade C da DG XXIV,
encontram-se nas pp. 232 e seguintes.
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sectorial das decisões dos órgãos nacionais competentes que
se têm pronunciado sobre o carácter abusivo de certos tipos
de cláusulas, e de cujo labor dá conta, mas também pela
iniciativa da criação do CLAB (1), instrumento de utilidade para
a caracterização do fenómeno a nı́vel comunitário. O CES,
quando em 1991 se pronunciou (2) sobre a proposta de
directiva, sustentou ser indispensável a criação de um método
de análise de aplicação do regime a instituir e por isso é
particularmente sensı́vel a ver confirmada a oportunidade da
proposta.
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2.8.
Em coerência com as suas anteriores posições assumidas em várias ocasiões nestas matérias, o CES não poderá
aceitar que, a pretexto da revisão da directiva, sejam com a sua
publicação dados passos atrás no nı́vel de protecção que os
consumidores alcançaram no seio da União Europeia, pois tal
é vedado pelo Tratado (art. 2.o e 153.o n.o 1).

2.9.
Neste contexto o presente parecer analisa as seguintes
questões fundamentais:

2.4.
O Comité exprime a sua concordância de princı́pio
tanto com a abordagem crı́tica da Comissão ao regime
instituı́do pela directiva, independentemente de não a acompanhar em todas as vertentes enunciadas, como em relação ao
rigor, ao critério e ao cuidado com que foram enunciadas as
questões colocadas ao longo do documento em apreço.

a)

O âmbito da aplicação da directiva;

b)

A definição dos princı́pios gerais que a enformam;

c)

A tipologia e o carácter da lista de cláusulas consideradas
abusivas;

2.5.
Apesar do atraso com que alguns Estados-Membros
transpuseram a directiva, pode constatar-se que, a nı́vel
europeu:

d)

A natureza do vı́cio e as suas consequências jurı́dicas;

e)

Os mecanismos do sancionamento da sua utilização;

f)

O papel do diálogo entre profissionais e consumidores;

g)

A importância e o futuro do CLAB.

3.

O âmbito de aplicação da directiva

a)

a forma da sua transposição não conduziu a uma
verdadeira harmonização dos diferentes direitos nacionais;

b)

não é idêntica a interpretação que os Estados-Membros
fizeram do alcance e da natureza dos preceitos da
directiva;

c)

nem é semelhante, em termos de eficácia, a forma como
nos diversos Estados-Membros são aplicadas as normas
de transposição.

2.6.
Mantêm-se, assim, diferenças sensı́veis nos nı́veis de
protecção dos consumidores consoante a lei aplicável aos
contratos que celebram, potenciadas pelo carácter minimalista
da directiva que permite que certos Estados-Membros instituam
regimes de protecção mais estritos, mas não harmonizados, de
protecção dos consumidores, o que não contribui, antes
prejudica, a concretização do mercado interno.
2.7.
Cabe ao CES centrar-se não tanto nos aspectos descritivos e informativos do regime existente e da sua aplicação, mas
antes na consideração de propostas de alteração ou de
reformulação do sistema, tendo em conta, embora não exclusivamente, as diversas questões colocadas pela Comissão(3) e
necessariamente retomando (e, se for o caso, abandonando) as
posições anteriores sobre o tema(4).
(1) Base de dados sobre cláusulas abusivas.
(2) JO C 159 de 17.6.1991, p. 34 e seguintes n.o 2.1.4.
(3) As 22 questões para as quais a Comissão suscita o debate e
convida a recolha de opiniões e sugestões, no seu relatório, são,
na realidade, e numa análise mais cuidada, 33. Não nos cabe dar
resposta a cada quesito, mas, como se referiu, tomar posição
sobre as mais importantes.
(4) Cf. em especial o parecer de iniciativa de 1998 «Os consumidores
no mercado dos seguros» in JO C 95 de 30.3.1998.

3.1.
A primeira questão que desde logo se deve colocar é a
do âmbito do regime em causa.
Sendo historicamente compreensı́vel que, originariamente, a
protecção contra a utilização de cláusulas contratuais abusivas
fosse orientada exclusivamente para os consumidores nas suas
relações com profissionais, hoje, a partir do Tratado de
Amesterdão, é possı́vel encontrar base e fundamento jurı́dico
para uma consideração mais alargada da matéria — artigo 65.o
do Tratado (5).

(5) As medidas no domı́nio da cooperação judiciária em matéria civil
que tenham uma incidência transfronteiriça, a adoptar nos termos
do artigo 67.o e na medida do necessário ao bom funcionamento
do mercado interno, terão por objectivo, nomeadamente:
a) Melhorar e simplificar:
— o sistema de citação e de notificação transfronteiriça dos actos
judiciais e extrajudiciais;
— a cooperação em matéria de obtenção de meios de prova;
— o reconhecimento e a execução das decisões em matéria civil
e comercial, incluindo as decisões extrajudiciais.
b) Promover a compatibilidade das normas aplicáveis nos Estados-Membros em matéria de conflitos de leis e de jurisdição.
c) Eliminar os obstáculos à boa tramitação das acções cı́veis,
promovendo, se necessário, a compatibilidade das normas de
processo civil aplicáveis nos Estados-Membros.
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3.2.
A situação de desequilı́brio contratual e de desigualdade material das partes na celebração de certo tipo de
contratos, cujos conteúdos sejam propostas por uma das
partes, cabendo à outra parte apenas aceitar ou recusar o seu
clausulado, não existe apenas nas relações entre profissionais
e consumidores, mas, de um modo geral, em todas as relações
em que aquele tipo de contratos sejam usados, e uma das
partes não tiver uma possibilidade real de moldar o seu
conteúdo, em pé de igualdade, com particular realce para as
PME industriais ou comerciais, ou outros profissionais e
associações. Aliás, alguns Estados-Membros já adoptaram
legislação relativa às cláusulas abusivas nos contratos, com
âmbito muito mais amplo do que o previsto na directiva
em análise, abrangendo relações entre particulares que não
constituem relações de consumo, bem como relações entre
profissionais.

3.3.
Não parece justificar-se, assim, a limitação do regime
instituı́do de prevenção e repressão da utilização de cláusulas
abusivas apenas às relações de consumo, devendo alargar-se a
todos os tipos de relações contratuais com aquelas caracterı́sticas, tal como o CES já havia apontado no seu parecer de 1991
citado (1).

3.4.
No caso da Comissão entender não alargar substancialmente o âmbito da directiva no sentido referido, esta deverá,
num primeiro passo, pelo menos, prever a aplicação por
analogia («reflex-application») com carácter obrigatório nos
casos em que uma cláusula considerada abusiva numa relação
contratual «consumidor-empresa» consta de uma relação contratual entre empresas numa fase anterior da cadeia de
distribuição.
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midor, às disposições «imperativas» e às estipulações contratuais relativas ao preço e ao objecto do contrato, tudo matérias,
aliás, que a maioria dos Estados-Membros não transpuseram,
com vantagem evidente para o regime de protecção dos
consumidores daı́ resultante.

3.6.2. Acresce que o uso da faculdade de não utilização da
exclusão pela maioria dos Estados-Membros vem a traduzir-se, a nı́vel comunitário, no agravamento das divergências
legislativas (legislações nacionais não harmonizadas) o que
prejudica o bom funcionamento do mercado interno, designadamente em matéria de concorrência (3).

4.

A definição dos princı́pios gerais

4.1.
Ao nı́vel dos princı́pios gerais enformadores do regime
é oportuno questionar o relevo que deve ser dado a alguns
conceitos fundamentais da negociação contratual.

4.1.1. É o caso do princı́pio da transparência, cujas noção
e função não se mostram inteiramente claras no articulado
actual, em particular ao nı́vel das suas consequências na vida
do contrato.

4.1.2. Julga-se que se ganharia em clareza se se estabelecesse, de forma inequı́voca, que:
3.5.
Tal não deverá impedir, no entanto, que a consideração
da especial natureza das relações de consumo exija um
tratamento diferenciado dos contratos em que uma das partes
seja um consumidor, podendo ser diferentes quer o tipo
das cláusulas consideradas abusivas, quer a intensidade da
protecção — distinção, por exemplo, entre proibições absolutas e proibições relativas ou regime do conhecimento do
carácter abusivo (conhecimento oficioso pela entidade competente, ou inversão do ónus de alegar e demonstrar o carácter
abusivo).

3.6.
Por outro lado, certo tipo de exclusões, que o regime
actual contém (2), também parece não se justificarem, no
entender da Comissão, o que se apoia.

3.6.1. Referem-se, em particular, as exclusões relativas às
cláusulas contratuais negociadas individualmente pelo consu-

(1) JO C 159 de 17.6.1991, n.o 2.3.3.
(2) Referidas atrás no ponto 1.7.

a)

as cláusulas que não sejam objecto de negociação individual só podem ser consideradas aceites pelo consumidor,
quando este tenha tido oportunidade de as conhecer e de
apreender o seu sentido antes da conclusão do contrato;
e

b)

as cláusulas contratuais devem ser redigidas por forma
legı́vel, clara e unı́voca, entendı́veis por um consumidor
médio usando da diligência normal de um «bonus pater
familias», sob pena de serem consideradas nulas e de
nenhum efeito (4).

(3) Responde-se, desta forma, afirmativamente, às questões formuladas sob o n.o 1 do relatório da Comissão, além de se tomar clara
posição sobre a questão do alargamento do âmbito de aplicação
das Directiva a todos os contratos, independentemente de uma
das partes ser consumidor, dando assim acolhimento a sugestões
várias nesse sentido, produzidas durante as jornadas de 1 a 3 de
Julho de 1999.
(4) Como o CES já referia no ponto 2.5.3 do seu parecer citado.
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4.1.3. O princı́pio da transparência deveria ainda ser fundamento para que se estipulassem as obrigações decorrentes
para os contratantes do incumprimento das obrigações de
informação pré-contratual por quem proponha condições
contratuais gerais não negociáveis, com particular incidência
nas vendas à distância, designadamente com a utilização das
novas tecnologias, matéria para que o CES, em 1991, embora
sem êxito, chamou a atenção do Conselho e da Comissão (1) (2).

4.2.
Mas é o próprio princı́pio da boa-fé e a sua articulação
com a noção de desequilı́brio contratual que parece também
deverem ser clarificados a nı́vel comunitário, por forma a
possibilitar que a sua transposição não dê origem, como sucede
hoje, a regimes diversos, quando não mesmo divergentes, nos
vários direitos nacionais.

4.2.1. Foi, com efeito, matéria largamente debatida nas
jornadas de 1 a 3 de Julho de 1999, os diversos sentidos
possı́veis da expressão constante do artigo 3.o, n.o 1 da
directiva «a despeito da exigência de boa-fé», traduzida de
maneiras diferentes e até com significados opostos, nas várias
versões linguı́sticas da directiva (3).

4.2.2. Identicamente, também não é claro o conteúdo da
expressão «desequilı́brio significativo», exigido como requisito
para além da noção de boa-fé.

4.2.3. Finalmente, o próprio conteúdo da noção de «boa fé»
não é unı́voco, consoante as diferentes tradições jurı́dicas
de vários Estados-Membros, levando a suscitar a questão
fundamental, de carácter eminentemente teórico, mas com
evidentes repercussões práticas na aplicação do direito, de
saber se se deve continuar a fazer apelo a esta noção como
elemento integrador do conceito de cláusula abusiva.
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-jurı́dicas que lhe subjazem, o CES convida a Comissão a não
deixar de se pronunciar sobre elas, por forma a clarificar o
sentido e o conteúdo destas noções fundamentais, de modo a
que a sua transposição, para os direitos nacionais se faça sem
equı́vocos e de forma efectivamente harmonizada.

4.4.
O CES convida igualmente a Comissão e os Estados-Membros a unirem esforços no sentido de examinar a
possibilidade de uma nova abordagem de toda esta matéria,
fazendo apelo, designadamente, à experiência norte-americana
na elaboração de «leis-quadro» ou «leis uniformes», no intuito
de se avançar, de modo mais consistente, na tentativa de uma
real convergência dos direitos nacionais, ao menos em aspectos
sectoriais (v.g. seguros, actividade bancária, transportes, serviços essenciais), deste modo melhor se ultrapassando as
dificuldades da coexistência, na UE, de sistemas jurı́dicos
baseados em conceitos não coincidentes.

5.

A tipologia e a natureza das listas de cláusulas
abusivas

5.1.
Os tipos das cláusulas contratuais gerais proibidas e a
elaboração da respectiva lista também parece que devam ser
revistos, desde logo com a classificação e distinção de cláusulas
absolutamente proibidas (lista negra) e relativamente proibidas
(lista cinzenta).

5.1.1. Mais do que aumentar o número dos exemplos das
cláusulas, julga-se, antes, que a sua redacção deve ser melhorada e simplificada.

5.1.2. Pelo que toca à lista negra, julga-se que ela se
deve cingir àquelas situações em que o carácter abusivo é
unanimemente reconhecido no direito comparado dos Estados-Membros, por violar princı́pios gerais comummente aceites, em qualquer tipo de contrato.

4.3.
Sobre estas questões a Comissão não toma posição
expressa no seu Relatório. Apesar das dificuldades técnico-

5.2.
Independentemente do seu carácter, obrigatório ou
indicativo, as listas, negras ou cinzentas, devem ser obrigatoriamente transcritas, «qua tale», nos textos legais de transposição
da directiva.

(1) Cit. n.o 2.5.
(2) Dá-se, assim, resposta às questões suscitadas pela Comissão, sob
os n.os 3, 4 e 5 do seu relatório, a p. 20, da edição portuguesa.
(3) Um jurista português, presente nas jornadas comentava, a propósito: «O que significa, afinal “a despeito da exigência da boa fé”?
(...). Refere-se à boa fé em sentido subjectivo? Ou à boa fé
objectiva? Mas, neste último caso, pode a cláusula ser abusiva, por
dar origem a um “desequilı́brio significativo em detrimento do
consumidor” e, apesar disso, ser conforme à boa fé?» (Prof. Pinto
Monteiro).

5.3.
O próprio carácter imperativo da lista negra e meramente indicativo da lista cinzenta deverá ser claramente
precisado no texto legislativo. A situação actual é inadequada,
e para ela já o CES havia chamado a atenção (4).

(4) Cit. n.o 2.8.
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5.4.
O conteúdo das listas deverá igualmente ser revisto à
luz da experiência recolhida, e poderá ser encarada a possibilidade de serem consagradas listas de cláusulas segundo os
principais tipos de contratos em causa (p. ex. serviços bancários, seguros (1), time-share, viagens organizadas) (2).

6.5.
Finalmente, o estabelecimento de sanções acessórias só
parece justificar-se com a natureza de «sanção pecuniária
compulsória», quando o proponente das cláusulas, vencido em
acção inibitória, infringir, dolosamente, a proibição de utilizar
ou de recomendar cláusulas contratuais que hajam sido objecto
de proibição definitiva por decisão transitada em julgado (4).

6.

7.

Natureza do vı́cio e suas consequências

Os mecanismos da prevenção e da supressão da
utilização de cláusulas abusivas

6.1.
Como a própria Comissão reconhece no seu relatório
o actual regime é particularmente deficiente e omisso na
qualificação jurı́dica do vı́cio resultante da utilização de
cláusulas abusivas e das suas consequências.

7.1. Os limites do sistema judicial e as possibilidades da sua
melhoria

Limitando-se a prever que as cláusulas abusivas «não devem
vincular os consumidores», o texto do artigo 6.o da directiva
permitiu que, na sua transposição, os diferentes Estados-Membros, de acordo com as suas tradições jurı́dicas, estabelecessem diversos regimes de sancionamento para a utilização
de cláusulas abusivas, que vão da inexistência jurı́dica à
nulidade ou anulabilidade, da ineficácia à inoponibilidade ou à
inaplicabilidade das referidas cláusulas.

7.1.1. Na grande maioria dos Estados-Membros a única
forma de prevenir a utilização das cláusulas abusivas é o
recurso à via judicial. Durante as jornadas de 1 a 3 de Julho de
1999, a generalidade dos especialistas ouvidos foi unânime em
considerar que o sistema de controlo judicial implementado
nos vários paı́ses é deficiente e pouco eficaz, em relação ao
objectivo de erradicar a utilização das cláusulas contratuais
abusivas.

6.2.
Sendo diferentes os regimes de cada uma das sanções
civis antes referidas, diversas são também as suas consequências, ao nı́vel, designadamente, da vinculação das partes no
âmbito do contrato, do momento a partir do qual os efeitos se
produzem ou da possibilidade de conhecimento oficioso por
parte do juiz (3).

6.3.
Parece, assim, oportuno recomendar que o novo texto
da directiva defina, com clareza, a natureza da sanção civil
para a utilização de cláusulas abusivas, o seu efeito e alcance
nos contratos em que se incluem (nulidade total ou parcial,
inoponibilidade, redução), e a possibilidade do seu conhecimento oficioso pelos tribunais.

6.4.
Quanto à hipótese formulada pela Comissão de reforçar as sanções de carácter civil, o CES é de parecer que, nas
presentes circunstâncias, tal se não justifica. Porém é de
entendimento que, na medida em que o mero uso de uma
cláusula abusiva é lesivo dos interesses da contraparte, justifica-se a inversão do ónus da prova para a demonstração do nexo
da causalidade e da existência do dano, cabendo no entanto ao
lesado provar o seu quantitativo.

7.1.2.
a)

a morosidade dos processos judiciais, mesmo quando
revestem o carácter de procedimentos cautelares ou
urgentes;

b)

o regime geral do alcance e do efeito do caso julgado,
restringido, em princı́pio, exclusivamente ao contrato ou
à cláusula submetida a apreciação judicial e ao proponente da mesma;

c)

a possibilidade de, no próprio decurso da acção inibitória,
os proponentes alterarem formalmente os contratos,
gorando o efeito útil da acção, por alegada «inutilidade
superveniente da lide» e, obrigando a propor indefinidamente tantas novas acções quantas a sua imaginação
permitir modificar sucessivamente a redacção das cláusulas ou, até mesmo, apenas, a sua numeração no formulário das condições gerais.

7.1.3. Julga-se, assim, que merecem incentivo os esforços
da Comissão no sentido de:
a)

(1) Parecer do CES de 1998 cit., largamente referido no relatório em
análise.
(2) Dá-se, assim, resposta às questões suscitadas pela Comissão sob o
n.o 2, a p. 18.
(3) Cf. o importante acórdão do Tribunal de Justiça de 27.7.2000
(Processos C 240/98 e 244/98).

As principais razões invocadas prendem-se com

reforçar a cominação aos Estados-Membros para que
assegurem meios judiciais mais rápidos e eficazes que
conduzam à proibição efectiva e garantam a não utilização de cláusulas contratuais abusivas;

(4) Responde-se, desta forma, às questões suscitadas pela Comissão,
sob os n.os 6, 7 e 8 a p. 22 e 13 e 14 a p. 26.
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estudar a possibilidade de, em conformidade com as
novas orientações em matéria de direito processual civil
em desenvolvimento nos Estados-Membros, definir as
condições em que uma decisão judicial relativa a um tipo
de cláusula considerada abusiva por uma decisão judicial
possa ser tornada vinculativa para todos os contratos
idênticos utilizados pelo mesmo proponente e, com as
necessárias garantias de intervenção processual, por
outros proponentes do mesmo sector de actividade, ou
mesmo por qualquer contratante em geral;
impor aos proponentes condenados judicialmente pela
utilização de cláusulas abusivas, segundo o prudente
critério do juiz e ponderados os benefı́cios obtidos com a
infracção, a obrigação de tornar público, em meios da
comunicação social, o teor das cláusulas julgadas abusivas, na medida em que tal possa contribuir em tempo
útil para a prevenção do uso de cláusulas abusivas e
informação dos interessados;
serem previstos mecanismos para apoio financeiro adequados às intervenções referidas.

7.2. Fiscalização administrativa

7.2.1. Sem prejuı́zo do referido no número anterior julga-se, no entanto, que, a nı́vel comunitário, deve ser prevista a
instituição de sistemas de natureza administrativa que permitam que entidade independente e idónea decida do carácter
abusivo de certas cláusulas e tenha o poder de proibir o seu
uso, em geral, sem embargo de as entidades visadas poderem
recorrer a tribunal para impugnar a decisão administrativa.

7.2.2. A experiência colhida nos Estados-Membros que
possuem sistemas desta natureza, como o Reino Unido (Office
of Fair Trading), a França e a Bélgica (Comissões de Cláusulas
Abusivas) ou os Ombudsmen dos Consumidores nos paı́ses
nórdicos, é de molde a justificar plenamente que se incentive a
Comissão a avançar com uma determinação no sentido
referido no número anterior.

7.2.3. Ao contrário, não se apoia, no seguimento, aliás, de
posição já assumida nesse sentido pelo CES, no seu Parecer de
1991 (1), a criação, pela Comunidade, de um «Ombudsman»
europeu para tal efeito, por não se crer que um órgão distante
do dia-a-dia dos agentes económicos e em particular dos
consumidores, nos seus respectivos paı́ses ou regiões, possa
contribuir para a resolução, eficaz e em tempo útil, do tipo de
conflitos que surgem pela utilização de cláusulas contratuais
abusivas.

(1) Cit. n.o 2.1.7.
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7.3.
As autoridades administrativas que se pronunciem
sobre o carácter abusivo das cláusulas contratuais também
devem poder aconselhar sobre qual o conteúdo, não abusivo,
das cláusulas em causa (2).

8.

O papel do diálogo entre profissionais e consumidores

8.1.
Sendo certo que a prevenção na utilização de cláusulas
abusivas deve prevalecer sobre a sua repressão, e considerando
que, cada vez mais, a contratação se faz transfronteiras no
mercado único, sendo reconhecidamente idênticos os tipos de
condições gerais constantes nos diversos contratos, nos vários
Estados-Membros, parece oportuno ponderar a institucionalização de mecanismos de concertação extrajudicial, ao nı́vel do
diálogo entre representantes de consumidores e representantes
de profissionais, e estes entre si, a nı́vel comunitário, para o
estabelecimento de acordos colectivos (3).

8.1.1. Haverá, no entanto, de ter cautela no sentido de
tais acordos não poderem constituir práticas concertadas
violadoras de regras da concorrência, sem embargo de uma
interpretação sistemática e finalı́stica das disposições relevantes
do Tratado dificilmente poder conduzir à condenação de tais
acordos, com aquele fundamento.

8.1.2. Aspecto do maior relevo, a este nı́vel, serão os
mecanismos voluntários que possam ser incentivados, conducentes ao estabelecimento de códigos de conduta, que incluam
contratos-tipo expurgados de cláusulas abusivas, em particular
em relação a certos sectores de actividade mais problemáticos,
como o dos serviços essenciais ou o dos serviços financeiros,
e, em particular, quando tais serviços sejam negociados à
distância, designadamente via Internet.

8.2.
Mas também não parece despiciendo serem instituı́dos
mecanismos extrajudiciais, seja de mediação, seja mesmo de
arbitragem, para a resolução de diferendos que envolvam a
utilização de cláusulas contratuais gerais, em particular em
contratos transfronteiras, e, designadamente, quando tenham
por objecto contratos negociados através de comércio electrónico. É mais fácil criar ou aplicar mecanismos de carácter
voluntário quando se achem associados a sistemas extrajudiciais de mediação e arbitragem.

(2) Desta forma ficam respondidas as questões n.os 9,10,11, e 12 a
pp. 25 e 26 e n.os 16 a pag. 28 e 17 a pag. 29 do relatório da
Comissão.
(3) Cf. n.o 2.54 do parecer de 1991.
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8.2.1. Não se julga adequado, em regra, submeter a redacção de quaisquer contratos, salvo quando estejam em causa
serviços essenciais de interesse geral, a um controlo prévio de
quaisquer autoridades administrativas de regulação, não só
pela burocratização que tal implicaria, mas também porque
nada garantiria que tais contratos não contivessem cláusulas
abusivas.

8.2.2. Admite-se, no entanto, que, a serem criadas as
entidades referidas no ponto 7.2.1, a elas seja conferida
competência para aprovação de clausulados de condições
contratuais gerais que os proponentes lhes submetam voluntariamente (1).

9.

O CLAB

9.1.
O CES, relativamente ao CLAB, sublinha, como já fez
atrás, o interesse da iniciativa e o esforço da Comissão na
sua manutenção em permanente actualização, dele podendo
usufruir e beneficiar não só a comunidade cientı́fica, como as
instituições comunitárias e os próprios juizes, advogados e
outras autoridades administrativas encarregadas de interpretar
e aplicar o direito interno, derivado da transposição da
directiva, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento
dos estudos de direito comparado na matéria e abrindo a via à
elaboração de leis uniformes (cf. n.o 4.4).

9.2.
Julga, no entanto, o CES que, para além da mera
recolha e disponibilização dos dados constantes do CLAB,
seria oportuno que a Comissão tirasse maior proveito dos
elementos que já possui, designadamente tornando-os acessı́veis em todas as lı́nguas comunitárias (2) e elaborando e
divulgando estudos globais, sectoriais ou temáticos sobre
as linhas de orientação da jurisprudência europeia nesta
matéria (3).

9.3.
Será desejável que a Comissão elabore, com periodicidade adequada, um relatório sobre o funcionamento do CLAB
e o remeta ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao CES.

(1) Dá-se, assim, resposta às questões constantes dos n.o 15 a p. 28 e
n.os 18, 19 e 20 a p. 31 do relatório da Comissão.
(2) Cf. neste sentido a proposta da Comissão para uma decisão do
Conselho que adopte «Um Programa Comunitário Multianual
para estimular o desenvolvimento e o uso de conteúdos digitais
europeus nas redes globais e para promover a diversidade
linguı́stica na Sociedade da Informação».
(3) Dá-se, assim, o contributo que se julga institucionalmente apropriado, às questões n.os 2, 21 e 22 da Comissão.
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10. Conclusões

10.1. Mais do que uma mera «aproximação» das legislações,
uma futura e, desejavelmente próxima, revisão da Directiva
93/13/CE, deverá ter como objectivo principal uma verdadeira
harmonização e, em aspectos fundamentais tais como a noção
mesma de «cláusula abusiva» ou a definição de uma «lista
negra» de cláusulas, uma estrita uniformização do direito dos
Estados-Membros neste domı́nio.

10.2. Aspecto fundamental, em tal revisão, será a redefinição do âmbito da directiva, por forma a abranger igualmente
os contratos entre profissionais, sempre que se verifiquem
situações de desequilı́brio e de desigualdade negocial significativas, designadamente quando sejam utilizados «contratos-tipo»
ou «contratos de adesão».

10.3. De igual modo deverão ser eliminadas as actuais
exclusões, passando o regime da Directiva a ser aplicado
igualmente às cláusulas contratuais negociadas individualmente, às condições gerais resultantes de disposições «imperativas» e às estipulações contratuais relativas ao preço ou ao
objecto do contrato, desde que preencham os requisitos para a
sua classificação como abusivas.

10.4. Deverão igualmente ser tiradas todas as consequências da exigência da transparência nas relações contratuais,
ferindo de nulidade as cláusulas contratuais ambı́guas, equı́vocas, incompreensı́veis ou ilegı́veis, e tendo particular atenção
na compatibilização deste regime com o constante de várias
directivas que já estabelecem obrigações de informação (p. ex.
Vendas à distância, Comércio electrónico, etc.).

10.5. Toda a construção da noção de «abuso» deverá ser
repensada em termos objectivos de «desequilı́brio negocial»,
clarificando, de forma transparente, qual, se algum, o peso da
noção de «má-fé» na integração do conceito de cláusula
abusiva.

10.6.
sivas:

Relativamente à lista das cláusulas consideradas abu-

10.6.1. Deverá ser elaborada uma «lista negra» de cláusulas
que serão sempre consideradas abusivas, independentemente
da consideração de quaisquer circunstâncias concretas do
contrato ou dos contratantes;
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10.6.2. Deverá ser mantida uma «lista cinzenta» revista,
com carácter indicativo, para as autoridades encarregadas de
decidir do carácter abusivo das cláusulas nela referenciadas,
consoante as circunstâncias do contrato em que se inserem;
10.6.3. Deverão ser elaboradas listas diferenciadas, com
carácter indicativo, para contratos entre profissionais e com
consumidores, e segundo sectores especı́ficos de actividade ou
serviços essenciais;
10.6.4. As listas deverão ser transpostas nos seus precisos
termos nos direitos nacionais.
10.7. Deverá clarificar-se a natureza do vı́cio da utilização
de cláusulas abusivas, o regime jurı́dico daı́ resultante e a
possibilidade do seu conhecimento oficioso pelo juiz.
10.8. Deve ser encarada a possibilidade de as decisões
judiciais que, em acção inibitória, concluam pelo carácter
abusivo de certas cláusulas, produzirem efeitos gerais em
relação a situações idênticas e não circunscritas ao caso
apreciado, sem prejuı́zo das garantias adequadas de intervenção processual.
10.9. Deve ser reforçada a cominação aos Estados-Membros
no sentido de garantirem a instituição de mecanismos judiciais
eficazes e expeditos de proibição de utilização de cláusulas
abusivas.
10.10. Deve ser instituı́da a obrigação de publicitar,
segundo o prudente critério do juiz, nos meios de comunicação
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social, as decisões judiciais que condenem na abstenção da
utilização de cláusulas abusivas, sempre que tal possa contribuir para prevenir o seu uso.
10.11. Deve ser incentivada a criação, pelos Estados-Membros, de mecanismos de fiscalização administrativa de cláusulas
contratuais gerais, por autoridades independentes, com capacidade para definir o seu carácter abusivo, proibir a sua utilização
e recomendar a sua correcta redacção, sem prejuı́zo da garantia
de recurso para os tribunais da decisão administrativa.
10.12. Devem ser institucionalizados mecanismos de concertação extrajudicial, a nı́vel nacional e comunitário, privilegiando o diálogo entre representantes dos interessados, para
eliminação de cláusulas abusivas ou menos justas em condições
contratuais gerais, que possam conduzir ao estabelecimento
de contratos-tipo ou de códigos de conduta, em especial
nos serviços essenciais de interesse geral ou nos serviços
financeiros, e, em particular, nos contratos celebrados à
distância, designadamente via Internet.
10.13. Deve ser avaliada a possibilidade de os Estados-Membros, por iniciativa própria, ou mediante intervenção
adequada da Comissão, adoptarem normativos de referência
uniformes ou «leis-quadro» para a definição de contratos tipo,
de natureza sectorial.
10.14. Deve, finalmente, ser incentivada a manutenção do
CLAB, e assegurada a sua permanente actualização, com
exploração de todas as suas potencialidades e melhoramento
do seu acesso, designadamente ao nı́vel das lı́nguas em que
está disponı́vel.

Bruxelas, 30 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social
As propostas de alteração seguintes foram rejeitadas, tendo no entanto obtido pelo menos um quarto dos votos
expressos.
Pontos 3.1 a 3.5
Substituir pelo texto seguinte:
«A directiva de 1993 visa as cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores. Coloca-se a questão
de saber se o âmbito de aplicação deve ser alargado às cláusulas abusivas nos contratos que regem as relações entre
profissionais.
Este alargamento não é desejável, por diversas razões:
Com efeito, a liberdade contratual deve ser aceitável entre profissionais. Igualmente, não se deve correr o risco de
aniquilar todo o regime do direito comum das obrigações. Além disso, seria totalmente aberrante querer alargar aos
profissionais um texto que foi exclusivamente concebido na perspectiva da protecção dos consumidores.»
Justificação
As relações entre profissionais são completamente diferentes das entre profissionais e consumidores: as partes estão
em pé de igualdade e o direito comum das obrigações deve ser de aplicação.
O facto de um ou outro Estado-Membro derrogar a esta regra não justifica um alargamento a toda a Comunidade
Europeia.
Mesmo na hipóteses de se prever uma regulamentação, não tem cabimento na directiva referida; muito mais se for
previsto incluir no âmbito de aplicação as cláusulas negociadas individualmente.
Resultado da votação
Votos a favor: 48, votos contra: 51, abstenções: 4.
Pontos 3.6 a 3.6.2
Substituir pelo texto seguinte:
«No mesmo contexto, é actual a conveniência de manter a exclusão das cláusulas negociadas individualmente.
A este respeito, há que constatar que a directiva se aplica a contratos abrangendo todos os produtos e serviços,
incluindo os não produzidos “em massa”.
Neste último caso, tendo em conta a forma como o mercado em causa está organizado, o consumidor pode negociar
ele próprio as cláusulas, ou até mesmo fazer aceitar pelo vendedor as suas próprias cláusulas. Importa que estas
cláusulas fiquem excluı́das do âmbito de aplicação da directiva. Alargar a aplicação a todas as cláusulas sem distinção
pode conduzir à situação paradoxal em que o consumidor, constatando que o contrato que ele próprio propusera
permite interpretações diferentes, pode fazer valer aquela que lhe é mais favorável, quando é ele próprio que está na
origem da cláusula.»
Resultado da votação
Votos a favor: 63, votos contra: 66, abstenções: 2.
Pontos 4.2 a 4.3
Suprimir.
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Justificação
A boa- fé constitui um princı́pio essencial e bem conhecido do direito das obrigações dos Estados-Membros, bem
como da «Common Law». Esta noção não implica tratamento particular no quadro da directiva visada. No ponto 4.3
faz-se de resto referência às dificuldades técnico-jurı́dicas subjacentes, motivo pelo qual a Comissão não toma posição
sobre a questão.
Resultado da votação
Votos a favor: 52, votos contra: 70, abstenções: 7.
Ponto 4.4
Suprimir.
Justificação
A experiência norte-americana na elaboração de «leis-quadro» ou «leis uniformes» não é transponı́vel tal e qual para a
União Europeia. Na realidade, contrariamente à União Europeia, os Estados Unidos têm conceitos de direito que são
uniformes.
Além disso, uma abordagem sectorial corre o risco de suscitar no consumidor, em certos sectores, mais confusão
que clareza.
Resultado da votação
Votos a favor: 46, votos contra: 73, abstenções: 6.
Ponto 6.4
Suprimir a segunda frase.
Justificação
Não tem cabimento a inversão do ónus da prova para a demonstração do nexo de causalidade e da existência do
dano em benefı́cio do consumidor. Assim, a directiva iria mais além do regime de responsabilidade instalado pela
directiva sobre a responsabilidade do estado dos produtos, que prevê que a vı́tima deva fazer a prova do defeito do
produto, do dano e do nexo de causalidade entre os dois.
Além disso, uma tal disposição não tem cabimento numa directiva que não respeita à reparação dos danos.
Resultado da votação
Votos a favor: 48, votos contra: 67, abstenções: 8.
Pontos 7.1.2. b e 7.1.3. b
Suprimir.
Justificação
Há que seguir o princı́pio da relatividade da coisa julgada, que constitui um princı́pio essencial do direito na maioria
dos Estados-Membros.
Além disso não se pode convidar a Comissão a estudar a questão, visto ela não ser competente para intervir no
direito judiciário (ver n.os 2 e 3 do artigo 3.o B, do Tratado CE).
Resultado da votação
Votos a favor: 51, votos contra: 74, abstenções: 6.
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de decisão do Conselho que altera a
Decisão 90/424/CEE relativa a determinadas despesas no domı́nio veterinário»
(2001/C 116/26)
Em 2 de Outubro de 2000, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 37.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
Em 17 de Outubro de 2000, a Mesa do Comité Económico e Social incumbiu a Secção de Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Ambiente da preparação dos correspondentes trabalhos.
Na sua 377.a reunião plenária de 29 e 30 de Novembro (sessão de 30 Novembro), atenta a urgência dos
trabalhos, o Comité Económico e Social nomeou J. Jaschick relator-geral e adoptou por unanimidade o
seguinte parecer.
1.

Introdução

1.1.
A proposta da Comissão tem por objectivo alterar a
Decisão 90/424/CEE relativa a determinadas despesas no
domı́nio veterinário.
1.2.
A partir de 1 de Janeiro de 2000, as acções previstas
na Decisão 90/424/CEE do Conselho serão financiadas pela
secção «Garantia» do Fundo Europeu de Orientação e de
Garantia Agrı́cola (FEOGA). A proposta em apreço tem por
objectivo definir claramente as regras a aplicar no que respeita
à gestão das despesas no domı́nio veterinário. Tal implica o
recurso ao procedimento do Comité de Regulamentação, bem
como a continuação da aplicação, pela Comissão, do sistema
de gestão directa da contribuição financeira da Comunidade
nas acções veterinárias.
2.

Observações na generalidade

2.1.
O Comité Económico e Social saúda esta proposta de
Decisão do Conselho.

2.2.
O Comité constata que a Comissão reagiu prontamente
ao se verificar que as novas regras para o co-financiamento
comunitário de acções veterinárias pontuais e de programas
de erradicação e de vigilância de doenças animais não eram
conformes com o disposto na Decisão 90/424/CEE.

2.3.
O CES partilha da opinião de que as exigências
especiais e a frequente urgência que se impõem às despesas no
sector veterinário são incompatı́veis com as normas que regem
a secção «Garantia» do FEOGA, pelo que as considera razões
adicionais para a necessidade de se alterar a Decisão
90/424/CEE.

2.4.
Em suma, esta proposta de decisão da Comissão
reveste-se de grande importância e actualidade quer no que
respeita aos programas de vigilância da BSE — o perigo de
epidemia não está de modo algum excluı́do — quer também
no âmbito de acções veterinárias pontuais e de programas
como, designadamente, os que se destinam a erradicar e a
combater a raiva e a peste suı́na.

Bruxelas, 30 de Novembro de 2000.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

