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cintos de segurança nos veı́culos de menos de 3,5 toneladas» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento do Conselho
que estabelece a organização comum de mercado do álcool etı́lico de origem agrı́cola»
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Conselho
que altera as Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE relativas à comercialização de sementes de plantas forrageiras, de sementes de cereais e de batatas de
semente» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo à aplicação das normas internacionais de
contabilidade» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera a Directiva 97/68/CE relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes a medidas contra a emissão de poluentes gasosos e de partı́culas pelos
motores de combustão interna a instalar em máquinas móveis não-rodoviárias»
(2001/C 260/01)
Em 15 de Janeiro de 2001, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 95.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
A Secção de Mercado Único, Produção e Consumo, incumbida da preparação dos trabalhos correspondentes, emitiu parecer em 27 de Junho de 2001 (relator: P. Barros Vale).
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou, por 94 votos a favor, 1 voto contra e 2 abstenções, o presente parecer.
1. Introdução

1.1.
O CES acolhe favoravelmente a proposta da Comissão
de alteração da Directiva 97/68/CE para «alargamento do
âmbito da actual directiva às emissões provenientes dos
motores de ignição por compressão a utilizar em máquinas
não rodoviárias de modo a abranger também pequenos
motores de ignição comandada (por faı́sca), por forma a
contribuir para atingir objectivos da qualidade do ar ambiente,
especialmente em relação à formação de ozono.»

1.2.
A presente directiva apenas abrange motores de compressão de potências superiores a 18 kW e não superiores a
560 kW. Inclui limites para as emissões de monóxido de
carbono, de óxidos de azoto, de hidrocarbonetos e de partı́culas, sendo que os diferentes valores-limite são aplicados em
duas fases — a primeira fase, entrou em vigor em 1999, e a
segunda fase entra em vigor entre 2000 e 2003, dependendo
da potência do motor. Por razões que se prendem com a
maior importância que os motores de compressão têm na
contribuição para a poluição do meio ambiente, devido à sua

potência e consumos de combustı́vel mais elevados, a Directiva
97/68/CE avançou com a regulamentação relativa a estes,
deixando para posterior regulamentação os pequenos motores
a gasolina de ignição comandada (por faı́sca). No considerando
5 da directiva prevê-se que o âmbito da directiva seja alargado
de modo a abranger também os motores a gasolina aplicados
em máquinas de potência não superior a 19 kW.

1.3.
A Comissão, com a sua proposta, pretende promover
a melhoria da qualidade do ar, definindo normas e métodos de
ensaio para os limites máximos para as emissões gasosas das
máquinas de potência não superior a 19 kW. A inclusão no
articulado da directiva destes pequenos motores a gasolina
vem dar resposta ao previsto no considerando 5 da Directiva
97/68/CE. A razão de ser da inclusão de métodos de ensaio
para determinação dos limites máximos das emissões, resulta
do facto de não estarem disponı́veis normas ISO para o efeito
e se considerar que a regulamentação em anexo à proposta de
alteração da directiva constitui um meio mais expedito e
rápido para dispor de regulamentação para ensaios dirigidos a
esta aplicação.
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2. Comentários gerais
2.1.
A Comissão, na ausência de estudos relativos à eficácia
dos custos produzidos pelo programa Auto-Oil II quanto aos
motores de ignição comandada para máquinas não rodoviárias,
faz recurso aos valores recolhidos dos «estudos extensos sobre
os benefı́cios ambientais, os efeitos das emissões e os custos
das normas decididas», disponı́veis sobre a situação dos EUA.
Assume-se que a eficácia de custos utilizada no processo
regulamentar dos EUA é também tı́pica para as condições
europeias. A estimativa americana baseou-se na hipótese de a
legislação ser introduzida apenas nos EUA; considera-se que
os fabricantes europeus, que produzem motores para o
mercado mundial, têm que desenvolver e produzir motores
que satisfaçam as normas americanas independentemente da
legislação da EU; para os outros fabricantes europeus que não
estarão a funcionar para um mercado mundial, preconizam-se, por exemplo, «perı́odos de implementação mais longos».

2.2.

Preocupações relativas às novas caracterı́sticas administrativas
opcionais

A proposta da Comissão inclui novas caracterı́sticas para a
certificação de motores na FASE II. O tipo de processo de
aprovação usual na União Europeia é o processo standard para
a FASE I, bem como para a FASE II. No entanto, um sistema
usado com sucesso nos EUA será aberto como alternativa para
os fabricantes de motores e designado de «Sistema voluntário
de compensação e de reserva de emissões». A sua aplicação
poderá ser mais complicada na EU devido ao facto de serem
15 os Estados-Membros, mas, se cuidadosamente planeada,
poderão ser razoavelmente atingidos os seus propósitos. Por
exemplo, o fabricante de motores terá que se restringir às
autoridades de um único Estado-Membro quando procurar
colocar os seus produtos no mercado comunitário em sujeição
ao «sistema voluntário de compensação e de reserva de
emissões».
Para compensar a vantagem que os fabricantes de motores
mais poluentes podem ter com o sistema, os fabricantes
trabalhando de acordo com os processos standard de aprovação dos seus motores podem recorrer à excepção criada para
as pequenas famı́lias de motores («niche products»).
Espera-se que os estudos a desenvolver pela Comissão sobre
esta matéria, anunciados em nota de rodapé no Anexo XII,
venham a clarificar a aplicabilidade do sistema na EU.

2.3.

Distinção Tecnológica Motores 2T/4T

A Comissão parte do princı́pio de que a separação dos motores
da classe S (pequenos motores de potência não superior a
19 kW) em categorias de «motores de mão» e «motores não de
mão» coincide de forma natural com a separação dos motores
em 2T e 4T, pelo que dispensa a referência à solução
tecnológica 2T/4T e opta apenas pela subdivisão em classes
por cilindrada para as duas categorias: motores para máquinas
de mão/motores para máquinas não de mão.

17.9.2001

3. Observações na especialidade

3.1.
Considerando o diferente estado da arte quanto à
aplicabilidade das soluções tecnológicas nos motores 2T e nos
motores 4T; considerando que é corrente o fabricante de
motores produzir estas unidades para os fabricantes das
máquinas em que são aplicados; considerando que os fabricantes destes pequenos motores são também, e em geral, fabricantes de motores para máquinas rodoviárias, justifica-se a
introdução de mecanismos de reapreciação em fase intercalar
às datas-alvo, para confirmação da existência no mercado de
motores ao dispor dos fabricantes de máquinas de mão,
cumpridores da regulamentação agora proposta.

3.2.
A preocupação do ponto precedente é reforçada pelo
facto de a regulamentação proposta ser suportada por métodos
de ensaio definidos conjuntamente nesta proposta de alteração
de directiva, com o respectivo articulado da própria Directiva.

3.3.
Convém reflectir sobre a aplicabilidade do «sistema
voluntário de compensação e de reserva de emissões», dada a
sua previsı́vel complexidade do ponto de vista burocrático e
administrativo.

4. Considerações finais

4.1.
Sendo de apoiar o princı́pio de preocupação ambiental
em que radica a proposta agora em apreço, devem ser tomadas
em conta as dificuldades técnico-industriais previsı́veis, bem
como as dificuldades com a aplicação e fiscalização do
cumprimento das normas regulamentadas.

4.2.
Uma vez que, nem as máquinas de mão, nem as
máquinas não de mão, são sujeitas a qualquer registo ou
matrı́cula, o sistema de controlo depende do processo de
homologação, sendo previsı́vel a complexidade dos registos e
arquivo de suporte, em particular nos casos de regime de
créditos de emissões e nos casos em que o fabricante do motor
e o fabricante da máquina que os utiliza não coincidem.

4.3.
Uma outra dificuldade na aplicação do «sistema voluntário de compensação e de reserva de emissões» resulta do
facto de um motor, cumprindo os requisitos de aprovação
quando a verificação de conformidade é solicitada pelo
fabricantes de motores, poder deixar de os cumprir quando o
fabricante da máquina que aplica aquele motor introduz
alterações na admissão do ar, alimentação de combustı́vel e
sistema de escape (para adaptação à máquina em causa),
alterando em consequência as condições de funcionamento do
motor e as suas emissões originais.
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5. Conclusões
5.1.
O Comité congratula-se com a proposta da Comissão
tendo em vista a redução da poluição causada por máquinas
móveis não rodoviárias incorporando motores de combustão
interna.
5.2.
A razoabilidade dos valores prescritos para as emissões
dos motores, bem como as datas previstas para a sua aplicação,

C 260/3

e a qualidade técnica evidenciada na formulação dos novos
métodos de ensaio enunciados nos Anexos à proposta de
directiva, merecem o apoio do Comité.
5.3.
Perante as considerações relativas ao «sistema voluntário de compensação e de reserva de emissões», tal solução não
deverá ser utilizada por um perı́odo superior a 10 anos, a
partir do qual todas as máquinas deverão ficar sujeitas a
limitações claras e quantificadas das suas emissões.

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
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 programa-quadro
plurianual 2002-2006 da Comunidade Europeia de acções em matéria de investigação,
desenvolvimento tecnológico e demonstração que visa contribuir para a realização do
Espaço Europeu da Investigação», e

—

a «Proposta de decisão do Conselho relativa ao programa-quadro plurianual 2002-2006 da
Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom) de acções em matéria de investigação
e ensino que visa contribuir para a realização do Espaço Europeu da Investigação»
(2001/C 260/02)

Em 30 de Abril de 2001, o Conselho decidiu, em conformidade com o n.o 1 do artigo 166.o do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a as propostas
supramencionadas.
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção de Mercado Único, Produção e
Consumo emitiu parecer em 27 de Junho de 2001 (relatores: G. Bernabei e G. Wolf).
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou, por unanimidade, o seguinte parecer.
1. Sı́ntese

1.1.
À guisa de resumo da análise pormenorizada e das
conclusões constantes do texto que se segue e que são fruto
dos objectivos estratégicos decididos, nomeadamente, nos
Conselhos Europeus de Lisboa e de Estocolmo, o Comité
recomenda:
—

a deliberação de um aumento de cerca de 50 % no
orçamento total da Comunidade Europeia para acções
em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico
e demonstração (IDT&D) como objectivo polı́tico a médio

prazo para o perı́odo subsequente ao sexto programa-quadro, bem como o apelo aos Estados-Membros e ao
sector industrial para que procedam de modo semelhante
na parte que lhes compete;
—

a reafectação de certos recursos financeiros previstos para
o sexto programa-quadro, aliados a um aumento modesto
do orçamento de 17 500 para 18 930 milhões de euros;

—

o assegurar da continuidade do actual programa em
matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico
e demonstração, minimizando os riscos associados à
introdução de novas estruturas e instrumentos não
testados;
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—

a aplicação paralela dos actuais e dos novos instrumentos
propostos para o sexto programa-quadro: deverão, cumulativamente, tornar-se elementos a seleccionar com flexibilidade numa abordagem a partir da base e a desenvolver
consoante as necessidades das componentes dos vários
domı́nios temáticos;

—

a estruturação de novos instrumentos de acordo com os
princı́pios fundamentais da transparência e da igualdade
de acesso, a fim de evitar os cı́rculos fechados, subcontratações menos correctas e a absorção dos recursos financeiros por apenas um número reduzido de grandes projectos
e redes;

—

a remodelação do sexto programa-quadro em torno de
três objectivos principais, tal como a Comissão propõe,
integrando as seguintes alterações: o primeiro objectivo
deverá conter as acções e prioridades temáticas a longo
prazo, o segundo os projectos a curto e a médio prazo e
o terceiro as actividades permanentes;

—

a harmonização do programa da Comunidade Europeia
com os vários programas nacionais mediante a introdução de um número bastante de órgãos apropriados e
respectivos grupos consultivos técnicos e cientı́ficos, mas

—

evitando a exclusão de novas ideias e opções e reduzindo
a diversidade de objectivos e instrumentos em matéria
de investigação, desenvolvimento tecnológico e
demonstração nos Estados-Membros;

—

a concentração em actividades de investigação avançada
e de longo prazo, incluindo as empresas do sector e PME;

—

a ênfase na necessidade de elevar o nı́vel actual de
participação das PME no sexto programa-quadro, em
especial mediante a investigação em cooperação e colectiva (700 milhões de euros);

—

a clarificação dos direitos de propriedade industrial e
intelectual para as actividades ao abrigo do artigo 169.o e
a abertura de programas nacionais, podendo-se considerar a hipótese de utilizar instrumentos, tais como um
«memorando de entendimento» entre os Estados-Membros participantes;

—

o apoio ao planeamento, desenvolvimento e funcionamento das infra-estruturas de investigação enquanto parte
integrante do Espaço Europeu da Investigação (EEI);

—

a combinação de novos instrumentos com outros instrumentos comunitários, tais como os fundos regionais, a
fim de apoiar o desenvolvimento regional e transnacional
de agregados, redes ou infra-estruturas;

—

o apoio à tendência — revelada por novos instrumentos — para descentralizar e robustecer a autarcia e a
autonomia, bem como a transferência das dotações
necessárias para a criação e a manutenção das estruturas
aferentes, que poderiam ascender a 7 % do orçamento;

—

a aplicação do princı́pio segundo o qual as novas medidas
não deverão suscitar um aumento geral da burocracia
mas, antes, reduzir o custo e o ónus administrativo dos
projectos;

—

a ênfase na importância da mobilidade humana nas
relações entre o meio académico e a indústria para o
desenvolvimento do EEI, o envolvimento dos paı́ses
candidatos e a cooperação internacional mediante a
afectação directa de 1/3 das dotações consagradas à
mobilidade a domı́nios temáticos especı́ficos;

—

—

—

—

—

a restruturação dos três objectivos em torno de cinco
grupos de acções:
—

objectivos prioritários (acções temáticas) a médio e
a longo prazo;

—

interacção entre investigação e inovação, entre investigação subsidiária para PME, ligação em rede e
mecanismos de apoio ao arranque e a nova iniciativa
regional;

—

mobilidade dos recursos humanos;

—

cooperação internacional;

—

coordenação das actividades e infra-estruturas permanentes.

a introdução de um tı́tulo especı́fico «Energia e Transportes» nos domı́nios temáticos para dar mais ênfase e
visibilidade ao problema da energia e dos transportes e
sobretudo — na perspectiva do desenvolvimento sustentável — aos sistemas que utilizem energias renováveis
(incluindo armazenamento e distribuição) e à poupança
de energia (1,5 mil milhões de euros);
o reforço do programa Euratom no sentido de tornar a
energia nuclear mais segura, incluindo a produção, o
transporte e o armazenamento dos resı́duos nucleares, e
de fomentar o desenvolvimento da opção da fusão
nuclear (cisão: 350 milhões de euros, fusão: 950 milhões
de euros);
uma definição mais exaustiva dos novos instrumentos,
tais como as redes de excelência, os projectos integrados
e os programas estabelecidos ao abrigo do artigo 169.o,
bem como o tratamento da questão dos processos de
controlo e de decisão, da dinâmica de entrada e saı́da e a
resolução de potenciais conflitos de interesses, preservando, contudo, determinados instrumentos como os
utilizados no âmbito do 5.o programa-quadro;
o acompanhamento dos novos instrumentos com acções
de ensino e de formação e estudos de viabilidade e
trabalhos preparatórios;
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—

o apoio à criação de uma rede estratégica de informação
no EEI incumbida de acompanhar e controlar a qualidade,
a excelência, a transparência e a abertura de novas
perspectivas;

—

A Comunidade e os Estados-Membros coordenarão a sua
acção em matéria de investigação e de desenvolvimento
tecnológico, de forma a assegurar a coerência recı́proca
das polı́ticas nacionais e da polı́tica comunitária;

—

o reforço da visibilidade cientı́fica dos institutos do
Centro Comum de Investigação (CCI) e da sua missão
mediante a criação e nomeação de grupos cientı́ficos de
consulta e supervisão compostos por peritos independentes de alto nı́vel (seleccionados, por exemplo, pelo Eurab
(Órgão Consultivo Europeu de Investigação), seguindo
procedimentos análogos aplicados pelos centros de
excelência nos Estados-Membros;

—

(...) promover e facilitar a investigação nuclear nos
Estados-Membros e complementá-la mediante a execução
de um programa de investigação e ensino.

—

o estudo da possibilidade de criar uma nova agência
europeia para a gestão da investigação, desenvolvimento
tecnológico e demonstração, sob a responsabilidade
directa da Comissão, que trataria os projectos de valor
inferior a 10 milhões de euros.

2. Antecedentes
2.1.
A Comissão Europeia, norteada pelo princı́pio da
subsidiariedade, apoia há muitos anos a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a demonstração a nı́vel europeu graças aos chamados programas-quadro plurianuais da
Comunidade Europeia e da Comunidade Europeia da Energia
Atómica (Euratom).
2.2.
A competência da UE neste domı́nio deriva directamente do Tratado que institui a Comunidade Europeia,
especificamente dos artigos 163.o a 173.o do tı́tulo XVIII (A
investigação e o desenvolvimento tecnológico), e dos artigos 4.o a 11.o do tı́tulo II (Disposições que favorecem o
progresso no domı́nio da energia nuclear) do Tratado que
estabelece a Comunidade Europeia da Energia Atómica.

2.2.1.
—

—

2.2.2. Estas disposições são complementadas pelo
artigo 157.o do tı́tulo XVI (A indústria), pelo n.o 1 do
artigo 152.o do tı́tulo XIII (A saúde pública), pelo artigo 174.o
do tı́tulo XIX (O ambiente) e pelo tı́tulo XVII (A coesão
económica e social) do Tratado. A Carta Europeia das Pequenas
Empresas, aprovada pelo Conselho Europeu de Santa Maria da
Feira, a necessidade de um aprovisionamento energético seguro
previsto no livro verde da Comissão «Para uma estratégia
europeia de segurança do aprovisionamento energético» (1) e a
necessidade de produtos e alimentos seguros constituem
orientações complementares.
2.3.
Em Janeiro de 2000, a Comissão publicou a sua
comunicação «Rumo a um espaço europeu da investigação»,
que descreve a polı́tica seguida para atingir esse objectivo.

2.3.1. Como principal razão para a necessidade de reforçar
significativamente a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a demonstração na UE, a Comissão apontou vários
factos assaz preocupantes, nomeadamente:
—

Em média, as actividades de investigação da União
representam actualmente apenas 1,9 % do seu PIB, em
comparação com 2,8 % nos EUA e 2,8 % no Japão. Além
do mais, este desfasamento tende a agravar-se.

—

Em termos de emprego, os investigadores representam
apenas 2,5 ‰ dos trabalhadores das empresas na Europa,
em comparação com 6,7 ‰ nos EUA e 6 ‰ no Japão.

Reproduz-se a seguir uma parte dos textos citados:

(...) reforçar as bases cientı́ficas e tecnológicas da indústria
comunitária e fomentar o desenvolvimento da sua capacidade concorrencial internacional, bem como promover
as acções de investigação consideradas necessárias ao
abrigo de outros capı́tulos do presente Tratado;
(...), incentivará, em todo o seu território, as empresas,
incluindo as pequenas e médias empresas, os centros de
investigação e as universidades nos seus esforços de
investigação e de desenvolvimento tecnológico de elevada
qualidade;

—

(...) execução de programas de investigação, de desenvolvimento tecnológico e de demonstração, promovendo a
cooperação com e entre as empresas, os centros de
investigação e as universidades;

—

(...) promoção da cooperação em matéria de investigação,
de desenvolvimento tecnológico e de demonstração
comunitários com paı́ses terceiros e com organizações
internacionais;

2.3.2. Em resposta à citada comunicação da Comissão, o
Comité elaborou um parecer minucioso (2), no qual perfilha as
preocupações expressas, que, no que tange ao presente parecer,
podem ser sintetizadas nos termos seguintes:
—

O Comité considera a investigação e o desenvolvimento
decisivos para a prosperidade, o progresso social e a
garantia da competitividade e do futuro da Europa.

—

Exorta os governos, a indústria, o Conselho e o Parlamento Europeu a apoiar mais veementemente a investigação e o desenvolvimento, a intensificar e consolidar a
formação técnica e cientı́fica nas escolas e universidades
e a dar à orientação profissional para a investigação e o
desenvolvimento um carácter atractivo e compensador
capaz de cativar os mais dotados.

(1) COM(2000) 769 final.
(2) JO C 204 de 18.7.2000, p. 70.
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—

As acções e instrumentos propostos poderiam constituir
um meio importante de atingir estes objectivos.

—

No entanto, para criar um clima estrutural que favoreça
o espı́rito de iniciativa, a criatividade e a inventividade, é
preciso ter todo o cuidado para aplicar estes instrumentos
durante primeiro uma fase de ensaio bem definida.

—

Impõe-se simplificar as formalidades inerentes à administração, à apresentação de candidaturas, aos exames periciais, aos relatórios, etc., e unificá-las nas numerosas
instâncias envolvidas, a fim de manter os encargos que
tal implica dentro de limites aceitáveis.

—

Urge eliminar os múltiplos obstáculos para melhorar e
consolidar a interacção, essencial para a inovação, entre a
investigação fundamental e o desenvolvimento de produtos e processos.

—

Os incentivos devem ser mais eficazes para aumentar a
mobilidade de cientistas e engenheiros entre a indústria
(inclusivamente pequenas e médias empresas), as universidades (técnicas) e outros institutos de investigação.

2.4.
A legitimidade polı́tica da acção da União foi reforçada
pela vontade expressa nos Conselhos Europeus de chefes de
Estado e Governo, em particular a partir do Conselho Europeu
de Lisboa, e nas reuniões dos ministros da Investigação
(resoluções do Conselho de Junho e de Novembro 2000) e no
Parlamento Europeu (resoluções sobre o Espaço Europeu da
Investigação).
2.4.1. Os objectivos definidos neste contexto pelo Conselho
e pelo Parlamento podem ser resumidos nos termos seguintes:
estabelecimento de um espaço europeu de investigação e
inovação, nomeadamente na perspectiva da criação de
emprego e do crescimento económico, coordenação eficaz das
actividades da Comissão, dos Estados-Membros e dos agentes
económicos, melhoramento das futuras acções de investigação,
desenvolvimento tecnológico e demonstração, preservando,
no entanto, os resultados positivos obtidos com o actual
programa.

2.4.2. Em 21 de Setembro de 2000, o Comité aprovou
um parecer de iniciativa sobre «Seguimento, avaliação e
optimização do impacto económico e social da IDT: do 5.o
para o 6.o programa-quadro» (1), no qual:
—

salientava a necessidade da uma «estratégia comunitária
baseada num núcleo de prioridades comuns e concentrada num número muito mais limitado de acções-chave» (...) graças a um «esquema de ataque aos desafios
tecnológicos capaz de mobilizar todas as forças em
presença na cena europeia»; e

(1) JO C 367 de 20.12.2000, p. 61.

—
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defendia a tarefa da Comissão «de coordenar e garantir o
funcionamento eficaz e não dispendioso do ciclo de
inteligência estratégica, do controlo da qualidade, excelência e transparência (...)».

2.4.3. Em Março de 2001, o Conselho Europeu de Estocolmo confirmou o objectivo estratégico para a próxima
década decidido em Lisboa: «tornar-se na economia baseada
no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo,
capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com
mais e melhores empregos e com maior coesão social». Tal
estratégia «inclui a promoção das novas tecnologias mediante
o reforço da polı́tica comunitária de investigação e desenvolvimento e de esforços especiais no domı́nio das novas tecnologias, designadamente a biotecnologia». Em Junho de 2001, o
Conselho Europeu de Gotemburgo sublinhou, em especial,
a importância da IDT&D no domı́nio da energia e dos
transportes.
2.5.
Em Outubro de 2000, a Comissão publicou uma outra
comunicação (2) que apresenta mais circunstanciadamente os
«instrumentos» especı́ficos a desenvolver para o efeito.
2.6.
A proposta da Comissão em apreço parte dos documentos acima mencionados e contém essencialmente (i)
propostas relativas às acções e aos instrumentos necessários
para a execução e estruturação do Espaço Europeu da Investigação (EEI) e a gestão do programa em matéria de investigação,
desenvolvimento tecnológico e demonstração, (ii) propostas
relativas aos domı́nios temáticos e ao orçamento atribuı́do, e
(iii) a proposta relativa ao programa da Comunidade Europeia
da Energia Atómica (Euratom).

3. Proposta da Comissão

3.1.
A proposta de decisão da Comissão compreende dois
elementos diferentes, designadamente
—

por um lado, a estrutura, a arquitectura e as acções e
instrumentos dos programas em causa;

—

por outro, os principais temas e acções a apoiar.

3.2.
Nela a Comissão indica como objectivos estruturais
principais:
—

a integração da investigação europeia,

—

a estruturação do Espaço Europeu da Investigação, e

(2) COM(2000) 612 «Realização do Espaço Europeu da Investigação:
Orientações para as acções da União no domı́nio da investigação
(2002-2006)».
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o reforço das bases do Espaço Europeu da Investigação.

Nenhuma referência é feita a órgãos de consulta e gestão, tal
como foram utilizados no 5.o programa-quadro.

3.3.
Como instrumentos principais para a integração da
investigação europeia a Comissão propõe:
—

as redes de excelência;

—

os projectos integrados;

—

a participação da UE em programas de investigação dos
Estados-Membros realizados conjuntamente (abertura de
programas nacionais).

A estes vêm juntar-se outros instrumentos para actividades de
investigação colectiva e em cooperação das PME, medidas de
inovação, bolsas de mobilidade, subvenções para infra-estruturas de investigação e iniciativas no domı́nio da ciência
e da governação, bem como subsı́dios destinados a promover
a coordenação e a coerência polı́tica.

3.4.
A Comissão aplica como suporte do novo programa-quadro os seguintes princı́pios fundamentais:
—

concentração num número seleccionado de domı́nios
prioritários de investigação;

—

reorientação das diferentes acções de modo a permitir-lhes exercer um efeito mais estruturante nas actividades
de investigação desenvolvidas na Europa, através de uma
ligação mais forte com as iniciativas nacionais, regionais
e outras à escala europeia;

—

simplificação e redução das condições de execução decorrentes dos modos de intervenção indicados e dos previstos
procedimentos de gestão descentralizados.

3.5.
De acordo com a sua missão de apoio cientı́fico e
técnico às polı́ticas da União e paralelamente aos seus programas especı́ficos, tal como previsto na resolução do Conselho
de 16 de Novembro de 2000 (1), os CCI concentrarão «as suas
actividades em temas prioritários para a definição e aplicação
de polı́ticas sectoriais» com «uma forte dimensão europeia» e
«em estreita cooperação e em rede com os meios cientı́ficos,
os organismos nacionais de investigação e as empresas na
Europa».

(1) JO C 374 de 28.12.2000, p. 1 — Resolução do Conselho de
16 de Novembro de 2000 sobre a realização do espaço europeu
de investigação e de inovação: orientações para as acções da
União em matéria de investigação (2002-2006).
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3.6.
Quanto aos critérios propostos para selecção das
prioridades e temas de intervenção da UE, o princı́pio do
«valor acrescentado europeu» é considerado regra de base,
ajuizado em função de uma avaliação ex-ante e de uma
avaliação ex-post das acções. Os parâmetros para o valor
acrescentado europeu abrangem o custo e a amplitude dos
trabalhos de investigação superiores às possibilidades de um
só paı́s (massa crı́tica), interesse da colaboração em termos
económicos e complementaridade das competências dos diferentes paı́ses.

3.7.
No atinente aos recursos financeiros propostos, o
montante total máximo para o 6.o Programa-Quadro da CE e
para 6.o Programa-Quadro Euratom é de 17 500 milhões de
euros:

dos quais 16 270 milhões de euros para o 6.o Programa-Quadro da CE (em comparação com os 13 700 disponibilizados para o anterior), assim repartidos:

—

12 855 para a execução de programas de investigação,
desenvolvimento e demonstração(10 843 no anterior);

—

600 para a promoção da cooperação com paı́ses terceiros
e organizações internacionais em matéria de IDT (475 no
anterior);

—

300 para a difusão e valorização dos resultados das
actividades comunitárias de IDT (363 no anterior);

—

1 800 para a melhoria do potencial de investigação
humano e da base dos conhecimentos socioeconómicos
(1 280 no anterior);

—

715 para o Centro Comum de Investigação (actividades
da CE) (739 no anterior);

e 1 230 milhões de euros para 6.o Programa-Quadro Euratom
(1 260 no anterior), assim repartidos:

—

200 para a cisão nuclear (191 no anterior);

—

700 para a fusão nuclear (788 no anterior);

—

330 para o Centro Comum de Investigação (actividades
Euratom) (281 no anterior);
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4. Observações na generalidade
4.1.
O Comité congratula-se com a proposta da Comissão
relativa aos programas-quadro CE e Euratom em matéria de
investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração,
comummente designado PQ 6.
4.1.1. No entanto, atento o orçamento proposto, o Comité
teme que o volume total previsto não seja suficiente para
inverter as tendências indicadas em 2.3.1 e atingir os objectivos
estratégicos do Conselho, referidos no ponto 2.4.3.
4.1.1.1. Assim, o Comité recomenda que se adopte um
aumento de cerca de 50 % como objectivo polı́tico a médio
prazo para o perı́odo após PQ 6 e apela ao Estados-Membros
para que procedam do mesmo modo.
4.1.1.2. No entanto, atendendo às actuais restrições financeiras, esse aumento ainda não se encontra reflectido nas
correcções propostas ao orçamento PQ 6 e respectivas
dotações, tal como resulta dos pontos 12 e 13. Pelo contrário,
o que é proposto para o PQ 6 são pequenas reafectações
pontuais, cuja justificação e pormenorização são dadas mais
adiante.
4.1.2. As acções e instrumentos propostos implicam uma
nova e ambiciosa abordagem ao PQ 6 e integram as actividades
destinadas a criar o EEI, que o Comité já teve oportunidade de
subscrever.
4.2.
Na sua opinião, esta abordagem merece, em princı́pio,
total apoio. É fundamental que as disposições do Tratado se
apliquem à integração prática das actividades europeias em
matéria de investigação e inovação.
4.3.
Por outro lado, o Comité está preocupado quanto ao
modo como será assegurada a continuidade das actuais acções
e do programa de investigação. Neste sentido, entende dever
chamar a atenção para os riscos associados à introdução
— particularmente repentina — de novas acções e instrumentos ainda não testados. Recomenda, por conseguinte, com
veemência que se acumule experiência a propósito das novas
estruturas e instrumentos e que durante o sexto programa-quadro se utilizem concomitantemente os antigos e os
novos instrumentos, permitindo, assim, um suficiente perı́odo
experimental.
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4.6.
Considera que a garantia de uma abordagem coerente,
transparente e convivial deveria ser um dos critérios para a
introdução e aplicação de acções e instrumentos.
4.7.
Está também preocupado com o problema de assegurar
aos paı́ses candidatos a oportunidade correcta de participarem,
em pé de igualdade, no EEI e nos respectivos programas
em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e
demonstração.
4.8.
A convergência para um mercado único e uma moeda
única a nı́vel da UE deve ser acompanhada pela convergência
das polı́ticas de investigação e inovação num verdadeiro
esforço conjunto da UE. Não é admissı́vel a existência de
quinze sistemas nacionais e um sistema comunitário, paralelos
e fragmentados, sem qualquer harmonização, integração e
complementaridade.
4.9.
O Comité apela, no entanto, a que se mantenha a
riqueza desta diversidade, pois constitui uma vantagem no que
toca a concorrência a nı́vel mundial e um viveiro de novas
ideias.
4.10. Dever-se-ia procurar aproveitar ao máximo as experiências anteriores e assegurar suficiente continuidade, evitando, ao mesmo tempo, modificações drásticas prejudiciais
para as actividades de investigação do meio académico e da
indústria. Para o efeito, há que explorar futuras opções polı́ticas
na linha das observações supra-referidas e dos princı́pios de
subsidiariedade e de coesão.

4.11. O Comité apoia ainda outros objectivos estabelecidos
pelo Tratado, nomeadamente:
—

plena integração da polı́tica comunitária em matéria de
investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração com todas as restantes polı́ticas da União, cooperação com paı́ses terceiros e com organizações internacionais, bem como o incentivo à formação e à mobilidade
de investigadores;

—

simplificação das decisões: o novo processo de decisão
consagrado no Tratado de Amesterdão dará à Comissão
um papel mais importante na definição dos programas-quadro (devido à deliberação por maioria qualificada no
Conselho juntamente com o processo de consulta sobre
programas especı́ficos).

4.4.
Sugere também que os novos instrumentos propostos,
juntamente com os utilizados hoje em dia, constituam uma
«caixa de ferramentas», que seriam seleccionadas com flexibilidade e desenvolvidas em função da futura experiência, consoante as necessidades especı́ficas e em proveito de cada uma
das componentes temáticas do programa.

4.12. Além disso, o Comité sugere a concentração em
actividades de investigação avançada e de longo prazo nas
empresas e o apoio ao perfil cientı́fico, tecnológico e industrial
das regiões europeias através, nomeadamente, das PME. Tal
contribuiria para a criação de uma zona aberta e atraente de
mobilidade dos investigadores entre Estados-Membros e entre
os centros de investigação e as empresas, que atrairia investigadores para a Europa e relançaria um intenso diálogo entre a
ciência e a sociedade (1).

4.5.
O Comité verifica com agrado estarem em curso
discussões sobre os diferentes instrumentos, suas caracterı́sticas e problemas.

(1) Parecer do CES sobre o documento de trabalho da Comissão SEC
(2000) 1973 «Ciência, sociedade e cidadãos na Europa», JO C 221
de 7.8.2001, p. 151.
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5. Opinião do Comité sobre os princı́pios e objectivos
do novo programa-quadro
5.1.
O Comité nota que a orientação comunitária confirmada nos Conselhos de Lisboa e Estocolmo em prol do
desenvolvimento sustentável, da melhoria do emprego e do
reforço da coesão inclui também aspectos que a diferenciam
dos seus principais parceiros e tem repercussões na polı́tica
comunitária em matéria de investigação, desenvolvimento
tecnológico e demonstração (por exemplo, o Protocolo de
Quioto).
5.1.1. Realça a necessidade de incluir o desenvolvimento
sustentável nos objectivos de longo prazo.
5.2.
Pretende insistir no objectivo essencial do novo sexto
programa-quadro de «europeizar» os esforços em matéria de
investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração a
todos os nı́veis e de impedir qualquer tentativa de renacionalização ou de funcionamento em cı́rculos fechados no domı́nio
da polı́tica comunitária de investigação e inovação.
5.3.
Para o efeito, é necessário encontrar o justo equilı́brio
entre concorrência e o apoio ao abrigo de uma polı́tica,
concentração e exaustividade, tónica e flexibilidade, objectivos
de curto e longo prazo, investigação fundamental e aplicada,
aspectos tradicionais e emergentes, abordagem ascendente e
descendente, simplificação e complexidade, descentralização e
europeização, mudança e continuidade.

5.4.
O Comité chama a atenção, em particular, para duas
questões fundamentais e um problema conexo:
—

—

há que evitar reduzir a diversidade de objectivos e
instrumentos em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração nos Estados-Membros;
os novos instrumentos e abordagens propostos carecem
de um perı́odo de ensaio transitório para se adaptarem às
exigências dos objectivos programáticos.

5.5.

O Comité realça os seguintes aspectos fundamentais:

—

integração dos esforços nacionais, comunitários e europeus;

—

abordagem ascendente e descendente equilibrada no
que respeita a coordenação da polı́tica em matéria de
investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração e de inovação;

—

aplicação do capı́tulo XVIII do Tratado e outros capı́tulos
relevantes;
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—

continuidade do quarto e do quinto programas-quadro, a
fim de assegurar a pretendida transição;

—

respeito pela transparência, igualdade de acesso e tratamento;

—

concentração em mais prioridades temáticas de longo
prazo e numa mobilidade orientada;

—

ênfase nas PME, na inovação, na transferência de tecnologia e nas regiões;

—

visibilidade e coerência da cooperação internacional;

—

ligação em rede de infra-estruturas de média e grande
dimensão em toda a Comunidade;

—

redução e simplificação dos procedimentos, evitando
qualquer forma de renacionalização;

—

instauração de processos simplificados e de baixos custos
para projectos e redes de pequena e média envergadura,
como forma de combater os sistemas de cı́rculos
fechados;

—

integração de novos actores, pequenos ou médios, e das
regiões cientı́fica ou tecnologicamente menos desenvolvidas e relevância de projectos preparados em função dos
seus objectivos;

—

coesão de uma Europa alargada.

5.6.
O Comité sugere que os princı́pios fundamentais
propostos pela Comissão para o sexto programa-quadro,
designadamente concentração, efeito estruturante e simplificação, sejam complementados com os seguintes princı́pios:
—

visibilidade dos esforços da UE;

—

coordenação, bem como qualidade e excelência do controlo do ciclo estratégico;

—

objectivos a longo prazo orientados para os problemas e
acções a curto prazo para resolução dos problemas, tanto
para o meio académico como para a indústria;

—

preservação da investigação fundamental como fonte
de novos conceitos e de tecnologias derivadas e da
investigação aplicada e da inovação a fim de incentivar
um processo interactivo;

—

gestão financeira eficiente e responsável.

6. Estrutura do novo programa-quadro

6.1.
O Comité nota estarem a decorrer discussões sobre o
assunto e apoia a proposta da Comissão de restruturar o PQ 6
em torno de três objectivos principais:
1.

objectivo um: integração da investigação europeia,
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2.

objectivo dois: restruturação do EEI,

—

antecipação das necessidades emergentes da UE;

3.

objectivo três: reforço das bases do EEI,

—

actividades do CCI de apoio às polı́ticas cientı́fica e
tecnológica e à avaliação;

—

constituição de um sistema aberto de informação estratégica;

—

ciência, cidadãos e sociedade, incluindo a investigação
socioeconómica;

—

cooperação internacional.

introduzindo, no entanto, as modificações a seguir apontadas.

6.1.1. O primeiro objectivo deveria abordar prioridades
temáticas de longo prazo, estar pronto a aceitar outros
domı́nios prioritários de longo prazo, transferindo, no entanto,
para outros objectivos os quatro pontos seguintes:
—

cidadãos e governação: acção actualmente em curso;

—

antecipação das necessidades da UE: essencialmente investigação subsidiária para acção estrutural a curto e médio
prazo;

—

actividades do CCI: essencialmente de apoio a outras
polı́ticas da UE e incentivo à avaliação e coordenação;

—

acções visando novos problemas emergentes: fundo de
reserva consagrado a domı́nios multitemáticos e interdisciplinares de reforço às actuais e futuras iniciativas do
EEI.

6.2.
O Comité considera que todas estas actividades devem
ser organizadas, de acordo com os artigos 164.o e 165.o do
tı́tulo XVIII do Tratado, segundo os grupos de acção especı́ficos
a seguir discriminados:
—

Primeiro objectivo, organizado num um único grupo de
acções especı́fico, que se deve articular em subprogramas
para cada uma das seis prioridades temáticas de longo
prazo;

—

Segundo objectivo, organizado em dois grupos de acções
especı́ficos: um sobre a «mobilidade dos recursos humanos, o outro sobre a “interacção entre a investigação e a
inovação”, a “investigação de apoio às PME, ligação em
rede, empresas emergentes e outros serviços” e “novas
iniciativas regionais de IDT”»;

—

Terceiro objectivo, organizado em duas acções especı́ficas: uma para a «cooperação internacional» e a outra
para todas as demais acções permanentes, tais como a
«coordenação das actividades de IDT», «infra-estruturas de
grande e média dimensão», «antecipação das necessidades
tecnológicas da UE» e «ciência, cidadãos e sociedade».

6.1.2. O segundo objectivo deveria integrar projectos e
acções de curto e médio prazo, bem como a constituição de
redes. No entender do Comité, este objectivo deveria abranger:
—

a interacção entre investigação e inovação;

—

a mobilidade dos recursos humanos;

—

a investigação subsidiária para PME, a ligação em rede, os
mecanismos de apoio ao arranque e outros equipamentos;

—

as novas iniciativas regionais de IDT.

6.1.2.1. O tema «Ciência e Governação» deveria ser associado a «Cidadãos e Governação» e ser transferido para o
objectivo três, tal como as «Infra-estruturas de investigação
grandes e médias».

6.1.3. O terceiro objectivo deveria abranger as actividades
em curso que constituem uma estratégia comum para acções
presentes e futuras numa perspectiva interna e internacional:
—

coordenação das actividades em matéria de investigação,
desenvolvimento tecnológico e demonstração;

—

infra-estruturas de investigação grandes e médias;

As actividades do CCI serão cobertas por um grupo de acções
especı́fico e pelo Euratom.

6.3.
Para satisfazer os requisitos dos objectivos supra, o
Comité preconiza a criação de um número suficiente de
organismos representativos das partes interessadas com um
campo de acção eficaz e pertinente. Um dos principais
objectivos é harmonizar os vários programas nacionais e o
programa europeu. Nesta óptica, o Comité defende a criação
de uma rede de grupos cientı́ficos e técnicos consultivos, em
paralelo com os referidos organismos e com os grupos
consultivos nacionais, para acompanhar, avaliar e planificar de
forma prospectiva os esforços europeus e nacionais. No
entanto, isto não deve atrasar os processos de avaliação,
selecção e financiamento nem restringir a diversidade dos
objectivos e instrumentos dos Estados-Membros.
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6.3.1. O Comité propõe a criação de plataformas de
formadores para as autoridades e os responsáveis polı́ticos e
administrativos, bem como de peritos cientı́ficos, técnicos e
industriais. A constituição destes grupos deveria basear-se em
critérios de transparência e feedback, de modo a garantir
uma dinâmica ao processo de selecção de representantes e
conselheiros de alto nı́vel.

7. Primeiro grupo de acções especı́fico para os objectivos prioritários (acções temáticas) a longo e médio
prazo

7.1.
O Comité é de opinião que o 6.o programa-quadro
deve assegurar a coerência, homogeneidade e equilı́brio das
prioridades temáticas, o que significa que o primeiro grupo de
acções se deve centrar em poucos objectivos cientı́ficos e
tecnológicos, definidos a partir de objectivos de longo prazo
orientados para problemas concretos, como a segurança
dos produtos e a segurança alimentar e os correspondentes
processos de produção.

7.1.1. Embora concorde com os critérios sobre o «valor
acrescentado europeu», o Comité entende que devem completar-se com aspectos económicos e sociais, visibilidade, excelência, coesão geopolı́tica e potencial de inovação. Sem prejuı́zo
das suas recomendações ulteriores (em especial, do quadro 13),
o Comité desejaria receber mais informações sobre os fundamentos e critérios que a Comissão teve em conta para efeitos
de optimização da repartição relativa do orçamento afectado
às várias áreas temáticas de investigação, em particular do
ponto de vista do objectivo geral de competitividade, prosperidade e bem-estar europeus.

7.2.
O Comité regista a recente proposta da Comissão
sobre programas especı́ficos (1) que versa sobre os domı́nios
temáticos do 6.o programa-quadro e do programa Euratom,
mas reserva uma avaliação aprofundada sobre as acções
temáticas para o seu futuro parecer sobre esta proposta da
Comissão. Deste modo, no presente documento limitar-se-á a
uma breve recapitulação, sem justificar as suas escolhas.

7.3.
Contudo, o Comité propõe, desde já, uma apresentação
ligeiramente diferente dos domı́nios temáticos do primeiro
grupo, com um duplo propósito:
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7.3.1. Tendo em conta o papel vital e primordial da energia
nas nossas condições de vida e na economia, o Comité estima
que o 6.o programa-quadro e o programa Euratom se revestem
de excepcional importância, designadamente à luz dos sérios
avisos do Livro Verde (2) e do recente parecer do Comité (3)
sobre a matéria, onde se aponta que:
—

a UE dependerá cada vez mais de fontes externas de
energia; o alargamento em nada alterará esta situação; de
acordo com as previsões actuais, a dependência atingirá
os 70 % em 2030;

—

neste momento, a UE não está em condições de vencer o
desafio das mutações climáticas, nem de respeitar os seus
compromissos, especialmente os do Protocolo de Quioto;

—

em comparação com os valores de 1990, as emissões de
CO2 imputáveis à energia numa União Europeia com
30 paı́ses poderão aumentar 30 % até 2030.

7.3.1.1. No recente parecer sobre o Livro Verde, o Comité
afirma que a principal medida para reduzir os riscos ligados ao
abastecimento reside em garantir uma utilização o mais
diversificada e equilibrada possı́vel dos diferentes tipos e
formas de energia, e que o 6.o programa-quadro de IDT e o
6.o programa-quadro desempenham a este nı́vel um papel
crucial. O Comité recomenda ainda a inclusão dos fundos para
IDT&D previstos no Tratado CECA.
7.3.1.2. Relativamente aos transportes, é indispensável uma
melhor interoperabilidade dos transportes à escala europeia e
atenuar o grave problema do congestionamento do tráfego. O
Comité salienta a necessidade de desenvolver neste sector
tecnologias limpas, eficazes e que redundem em economia de
tempo.
7.3.2. O Comité propõe, por conseguinte, que se crie um
capı́tulo especı́fico sobre energia e transportes, dotado de
1 500 milhões de euro, como se pode ver no ponto 13, para
dar maior visibilidade e realce à IDT respeitantes à energia e
aos transportes, mas em particular aos sistemas de energia
renováveis, incluindo armazenagem, distribuição e conservação/economia de energia. O programa Euratom deveria ser
igualmente reforçado (ver ponto 12 infra), dada a gravidade do
problema.

—

agrupar objectivos interrelacionados,

7.3.2.1. O Comité entende que o objectivo do abastecimento energético durável requer maior apoio à investigação,
ao desenvolvimento e à divulgação das tecnologias sobre:

—

insistir nos problemas da energia e dos transportes.

—

( 1)

COM(2001) 279 final.

fontes de energia limpas e renováveis;

(2) COM(2000) 769 final.
(3) JO C 221 de 7.8.2001, p. 45.
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energia nuclear mais segura, em especial no referente à
produção, transporte e armazenagem de resı́duos nucleares (ver ponto 12).

7.3.3. Por consequência, tendo também presente a escolha
do desenvolvimento sustentável, efectuada pela Europa e
reiterada pelo Conselho de Estocolmo, o Comité recomenda
(para o primeiro grupo especı́fico de acções) a seguinte lista
(modificada) de domı́nios temáticos e a inclusão de novas
palavras-chave.
—

genómica e biotecnologia para a saúde, nomeadamente
segurança biogenética, biomedicina, neurociências, epidemiologia e saúde pública, doenças cardiovasculares, cancro, doenças relacionadas com o meio-ambiente, imunidade e infecções (prever quotas para a mobilidade dos
recursos humanos, as PME e a cooperação internacional);

—

tecnologias da sociedade da informação, nomeadamente
segurança digital, multimédia e conteúdos educativos,
convergência das novas técnicas de comunicação por
Internet e satélite, comércio electrónico e móvel, gestão
integrada das empresas, tecnologia da informação para a
indústria, condições de trabalho, governo electrónico,
«constelação de valores», electromagnética, supercondutores, novos captadores e processadores ou sistemas de
armazenagem, electromecânica, computadores quânticos
(prever quotas para a mobilidade dos recursos humanos,
as PME e a cooperação internacional);

—

—

nanotecnologias, materiais inteligentes e novos processos
de produção, nomeadamente segurança dos produtos,
processos e materias, tecnologias hı́bridas, micro-sistemas; micro-actuantes, biosensores, processos de produção inteligentes, nanosistemas inteligentes multifuncionais (prever quotas para a mobilidade dos recursos
humanos, as PME e a cooperação internacional);
energia e transportes, nomeadamente segurança e viabilidade energética, segurança dos transportes, combustı́veis
fósseis limpos, tecnologias combinadas microturbina/
/pilhas a combustı́vel, energias renováveis, sua armazenagem e distribuição, tecnologias do hidrogénio, pilhas a
combustı́vel, viagens alta qualidade, transporte intermodal, intermodalidade, sistemas logı́sticos inteligentes,
transportes não poluentes, harmonização das normas
(prever quotas para a mobilidade dos recursos humanos,
as PME e a cooperação internacional);
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desertificação, inundações, catástrofes naturais, património natural e cultural, agricultura e silvicultura respeitadoras do ambiente, qualidade dos alimentos, oceanografia e
tecnologias marinhas (prever quotas para a mobilidade
dos recursos humanos, as PME e a cooperação internacional).

7.4.

Sistemas de acesso (medidas e instrumentos) no âmbito do
novo programa-quadro

7.4.1. Na generalidade, o Comité considera que o debate
sobre o 6.o programa-quadro deveria centrar-se sobretudo nas
necessidades futuras da investigação nos diferentes domı́nios
cientı́ficos e técnicos, ao mesmo tempo que as medidas
e instrumentos, assim como a dotação financeira, devem
desenvolver-se e adaptar-se a essas exigências de forma flexı́vel.
7.4.1.1. Concretamente, os instrumentos actuais do 5.o programa-quadro deveriam manter-se como opções alternativas
ou complementares, a que se pode recorrer consoante as
necessidades de objectivos temáticos especı́ficos.

7.4.2. De acordo com a proposta da Comissão, o 6.o programa-quadro prevê três grandes medidas ou instrumentos
para distribuir os fundos e organizar a IDT&D nos domı́nios
temáticos prioritários:
—

Redes de excelência;

—

Projectos integrados;

—

Actividades baseadas no artigo 169.o do Tratado.

7.4.2.1. Face às informações insertas na proposta da Comissão, o Comité não está em condições de proceder a uma
avaliação final das novas medidas. Recomenda, antes, que se
dê uma definição mais detalhada das medidas e instrumentos
propostos. Todavia, formula algumas observações de carácter
geral.

—

aeronáutica e espaço, nomeadamente segurança aeroespacial, redução do ruı́do e das emissões de gás com
efeito de estufa, navegação integrada, plataforma GMES,
projecto Galileo, tecnologias conexas intersectoriais (prever quotas para a mobilidade dos recursos humanos, as
PME e a cooperação internacional);

7.4.2.2. As novas medidas não deveriam redundar em
aumento da burocracia e os novos encargos administrativos
para os candidatos deveriam ser reduzidos ao mı́nimo possı́vel.
O Comité reconhece que os programas serão periodicamente
avaliados e serão tomadas medidas para incentivar a participação das PME ou de outras pequenas unidades de investigação
da Europa. No entanto, é importante que o aumento dos
encargos administrativos não anule os efeitos positivos resultantes da maior autonomia concedida às redes e aos projectos.

—

ambiente global, agricultura e recursos naturais, nomeadamente segurança alimentar, segurança ambiental, segurança das águas e solos, mutações climáticas globais,

7.4.2.2.1.
O Comité regozija-se com o facto de a Comissão
facilitar o acesso ao 6.o programa-quadro a qualquer grupo ou
organização competente na matéria.
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7.4.2.3. Durante a fase inicial de exploração inerente à
introdução de um conceito inovador, há que encontrar um
equilı́brio entre, por um lado, uma certa liberdade e flexibilidade e, por outro, regras simples mas claras. Será importante
estabelecer um intercâmbio permanente entre a Comissão e os
meios cientı́ficos interessados.
7.4.2.4. O Comité sublinha que os novos instrumentos das
prioridades temáticas devem aumentar a participação das
empresas, centros de investigação e universidades, em particular os dos paı́ses candidatos. A natureza e o volume dos
instrumentos devem ser definidos de modo a concentrar os
esforços europeus nas prioridades temáticas, permitindo ao
mesmo tempo que os novos participantes e as novas PME
participem neles ou lancem novas propostas, igualmente como
responsáveis principais, desempenhando um papel de primeiro
plano.
7.4.2.5. Ao estruturar os novos instrumentos, importa ter
em conta os princı́pios de transparência e de igualdade de
acesso, para evitar que se criem circuitos fechados, subempreitadas confusas e pouco objectivas, assim como a monopolização dos recursos financeiros por um punhado de grandes
projectos integrados e redes de excelência, em detrimento de
novas ideias e novas opções.

7.4.3.
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7.4.3.6. O Comité recomenda que se tenha em conta tanto
as actividades de coordenação como as de investigação, que
fazem parte do projecto de trabalho comum. Reconhece, além
disso, que os programas serão definidos com base nos temas e
objectivos gerais e em função de resultados pré-estabelecidos.
As propostas e os resultados posteriores terão de ser avaliados
de acordo com as regras aceites pela comunidade cientı́fica
e técnica, reconhecendo em especial as ideias e posições
inovadoras. Contudo, antes de criar redes de excelência, é
necessário comprovar se o custo adicional inerente à sua
criação se justifica, isto é, avaliar o valor acrescentado que se
pode realmente esperar.

7.4.3.7. No que diz respeito à investigação aplicada ou
virada para os produtos, cada programa de actividade dentro
de uma rede especı́fica deve articular-se de acordo com
programas que contemplem os diversos aspectos da constituição de um centro virtual de excelência (por exemplo,
desenvolvimento e utilização de informações electrónicas para
trabalhos virtuais e interactivos; intercâmbio e mobilidade;
utilização conjunta de infra-estruturas, etc.). Estes programas,
dotados de objectivos intercalares, concretos e quantificáveis,
devem ser acompanhados pela Comissão, a fim de garantir um
controlo adequado do crescimento da rede.

Redes de excelência

7.4.3.1. Se bem que o Comité apoie, em princı́pio, o
conceito de «redes de excelência», assinala que, ao criar estas
redes, importa examinar alguns aspectos sensı́veis e ter em
conta as suas repercussões.
7.4.3.2. O próprio conceito de «centros de excelência» e de
«redes de excelência» deve ser visto como um instrumento
dinâmico, que convém desenvolver e encarar com muita
prudência, pois o nı́vel de uma instituição pode variar com o
tempo e a excelência cientı́fica é algo de muito subtil.
7.4.3.3. O Comité recomenda, uma vez mais, que os
candidatos para integrar as redes de excelência sejam seleccionados numa base concorrencial para garantir um elevado
grau de qualidade, e que as regras de funcionamento sejam
desenvolvidas de modo a ter em conta as observações supra.
7.4.3.4. As responsabilidades devem ser definidas com
clareza, no respeito da coordenação técnica de todas as áreas
de investigação e da autonomia orçamental, de modo a
aproveitar plenamente as sinergias das redes de excelência.
7.4.3.5. Tendo em conta o atrás exposto e a experiência
positiva acumulada no domı́nio da auto-organização cientı́fica,
quando esta segue procedimentos transparente e bem definidos, o Comité apoia a intenção da Comissão de autorizar os
participantes a administrar com grande autonomia as redes de
excelência e os projectos integrados.

7.4.3.8. Deveria criar-se um mecanismo dinâmico de inclusão e exclusão para as entidades que participam na rede, em
função do desempenho dessa rede. A selecção dos novos
parceiros deveria ser da competência da Comissão, devendo
também incumbir a esta o acompanhamento e o controlo das
redes de excelência de grande dimensão. Quanto às redes de
excelência de pequena e média dimensão, deveria permitir-se
que pequenas unidades assumam a direcção, prevendo-se neste
caso procedimentos simplificados de assistência e avaliação.

7.4.4.

Projectos integrados

7.4.4.1. Em algumas áreas de IDT&D, os projectos integrados podem ser o instrumento adequado de gestão e financiamento. Por exemplo, quando a dimensão e a estrutura dos
projectos requerem uma abordagem conjunta devidamente
coordenada entre a indústria, os centros de investigação e as
universidades, ou quando já existem redes de cooperação bem
consolidadas. O Comité está convicto de que é necessário
preservar a experiência adquirida com o 5.o programa-quadro,
pelo manancial de possibilidades que oferece em termos de
dimensão e caracterı́sticas dos projectos.
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7.4.4.2. No entanto, os critérios de selecção dos projectos
integrados devem ser claramente definidos, mas a vertente
financeira não deve constituir critério. Como a Comissão prevê
que os coordenadores de projectos integrados podem lançar
convites à apresentação de propostas e seleccionar parceiros
por sua própria conta, os projectos integrados assemelhar-se-ão mais a programas que a projectos. Por isso, os habituais
critérios para projectos não serão válidos. Por exemplo, haverá
que definir a missão e a função do coordenador do projecto,
de forma a que se garanta a neutralidade e se evitem ou
controlem os possı́veis conflitos de interesse (que poderão
surgir quando se é simultaneamente parceiro activo do projecto e responsável pela selecção de projectos complementares).
7.4.4.3. O Comité também aborda a administração dos
projectos integrados e exprime as suas dúvidas. Cabe perguntar
se as tarefas administrativas, que a Comissão tem assumido até
agora, deverão ser executadas pelos coordenadores do projecto
ou por agências. Em qualquer dos casos, os custos de gestão e
de coordenação do projecto devem ser financiados a 100 % e
não a 50 %; caso contrário, só as grandes entidades poderão
coordenar projectos integrados. Além disso, ao mesmo tempo
que Comissão ficaria aliviada de importantes encargos administrativos, que até então lhe competia, a necessária dotação
adicional, que ascende a 7 % do orçamento total, não está
inscrita no orçamento do 6.o programa-quadro. O Comité
pensa que há que corrigir esta situação (ver ponto 13).
7.4.4.4. O Comité concorda com a ideia de prever ajustamentos ao programa durante a sua realização, única maneira
de ter em conta os resultados e os desenvolvimentos mais
recentes. Contudo, pensa que o recurso a organismos de
consultoria externos pode criar problemas de direitos de
propriedade intelectual.

7.4.4.5. Depois de ter chamado a atenção para alguns
pontos que precisam de ser clarificados, o Comité formula
algumas observações que podem contribuir para estruturar no
futuro o instrumento dos «Projectos Integrados» proposto pela
Comissão.
—

Os objectivos (principais e secundários) devem ser claramente definidos e passı́veis de avaliação intercalar;

—

A modificação dos objectivos iniciais terá que contar com
o assentimento da Comissão. O plano do projecto deve
basear-se na resolução dos problemas e incluir os aspectos
socioeconómicos;

—

Os projectos integrados devem ser controlados e acompanhados pela Comissão mediante um mecanismo análogo
ao do 5.o programa-quadro;

—

Os projectos integrados devem poder ser geridos por
pequenas entidades (com a ressalva do disposto no
ponto 15 infra);

—
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Deveriam prever-se pequenos projectos no âmbito das
prioridades temáticas, com convites especı́ficos à apresentação de propostas, em particular pelas PME e outras
entidades de pequena dimensão.

7.4.5.

Actividades baseadas no artigo 169.o
do Tratado

7.4.5.1. O artigo 169.o do Tratado CEE autoriza a Comissão
a participar em programas executados conjuntamente por
vários Estados-Membros.
7.4.5.1.1.
O artigo 169.o dispõe o seguinte: «Na execução
do programa-quadro plurianual, a Comunidade pode prever,
com o acordo dos Estados-Membros interessados, a participação em programas de investigação e de desenvolvimento
empreendidos por vários Estados-Membros, incluindo a participação nas estruturas criadas para a execução desses programas.»
7.4.5.2. Em princı́pio, este artigo pode ser um poderoso
instrumento para a coordenação dos programas nacionais e o
desenvolvimento do Espaço Europeu da Investigação.
7.4.5.2.1.
Por isso, é indispensável garantir a participação
dos paı́ses candidatos.
7.4.5.3. Contudo, as normas jurı́dicas para aplicar este
novo instrumento precisam de ser clarificadas. O Comité
recomenda à Comissão que defina os procedimentos com
mais pormenor. Em especial, é necessário estabelecer se as
actividades em questão devem ser objecto de um processo
distinto de co-decisão com o Parlamento Europeu e o Conselho. O Comité toma nota da comunicação da Comissão
sobre as normas de aplicação do art. 169.o
7.4.5.4. Analogamente, o próprio processo de debate dos
Estados-Membros deveria ser descrito com mais pormenor, de
modo a ser possı́vel lançar iniciativas. O Comité considera que
a definição de temas e a constituição de associações devem
surgir da base, cabendo em seguida aos Estados-Membros e ao
Parlamento adoptar as decisões que se impõem.
7.4.5.5. Paralelamente às acções previstas no artigo 169.o,
a Comissão propõe a «abertura de programas nacionais» como
instrumento de financiamento adicional para o terceiro grupo
de acções. Na opinião do Comité, a «abertura dos programas
nacionais» constitui um instrumento útil para o desenvolvimento do Espaço Europeu da Investigação, tanto para o
primeiro como para o terceiro grupo de acções. No entanto,
ainda não é possı́vel discernir com toda a clareza as implicações
práticas deste instrumento.
7.4.5.5.1.
Por consequência, o Comité considera necessária
uma clarificação dos processos decisionais e da estrutura das
iniciativas, em particular do papel da Comissão na selecção
dos projectos e no controlo dos programas.
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7.4.5.5.2.
Uma vez mais, há que garantir a participação dos
paı́ses candidatos.
7.4.5.6. Os programas nacionais conjuntos executados ao
abrigo do artigo 169.o deverão fazer parte de um pacote de
iniciativas voluntárias dos Estados-Membros interessados, para
garantir o equilı́brio geopolı́tico das iniciativas financiadas
pelo orçamento da União Europeia.
7.4.5.7. É indispensável definir com clareza os direitos de
propriedade industrial e intelectual relacionados com estas
iniciativas. O Comité aconselha que sejam tidos em consideração determinados instrumentos, como os «memorandos de
acordo» entre os Estados-Membros participantes.
7.4.5.8. Os participantes nos projectos deveriam chegar a
um acordo sobre a exploração e comercialização dos resultados
tendo em conta os interesses da Comunidade em geral e
os dos Estados-Membros onde se encontram sediados os
participantes nos projectos.

7.4.6.

Medidas de acompanhamento

7.4.6.1. À parte as medidas de acompanhamento previstas
na proposta da Comissão (conferências, seminários, difusão
das informações, avaliação e acompanhamento), o Comité
recomenda a inclusão das seguintes medidas:
—

estudos de viabilidade ou de carácter exploratório que
proporcionem uma base para a emergência de novas
ideias e de pistas de investigação (nos domı́nios temáticos). O Comité propõe que se lancem projectos a curto
prazo para explorar novas e variadas maneiras de abordar
os problemas concretos, assim como para estimular a
criatividade, a excelência e a inovação, fornecendo uma
base para a constituição ex-ante de grupos de projectos
(clusters);

—

tutoria: o Comité recomenda a formação e selecção de
«tutores» da Comissão para acompanhar os núcleos
responsáveis pelo funcionamento dos novos instrumentos;

—
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da Europa, se identifiquem e incentivem, com clareza e
transparência, os esforços integrados a nı́vel europeu a favor
da interacção entre investigação e inovação, da investigação de
apoio às PME para resolução dos problemas a breve prazo, e
da nova iniciativa regional sobre inovação em matéria de
IDT&D.

8.1.1. O Comité subscreve as seguintes declarações feitas
pelo Conselho Europeu: «Reforçaremos os programas existentes destinados a promover a disseminação de tecnologias junto
das pequenas empresas, bem como a capacidade destas últimas
para identificar, seleccionar e adaptar essas tecnologias.»

8.1.2. O Comité sublinha a necessidade de alargar e reforçar
a participação das pequenas empresas no 6.o programa-quadro
para além dos actuais 20 a 22 %, garantindo recursos
adequados quer sob a forma de uma quota mı́nima de 15 %
dos recursos financeiros especı́ficos no primeiro grupo de
acções, quer sob a forma de recursos especı́ficos no quadro do
segundo grupo de acções centradas na investigação de apoio
às PME a breve prazo, (que não se cinja às prioridades a longo
prazo, mas baseada numa abordagem da base para o topo), a
financiar com 700 a 800 milhões de euros (para a investigação
cooperativa e investigação colectiva). Estas acções a curto
prazo deveriam abranger os projectos de excelência de IDT&D,
por forma a aumentar o número de PME que participam na
investigação.

8.1.3. Além disso, é importante que a interacção entre
investigação e inovação redunde em melhores desempenhos
da Europa no campo da inovação ao aumentar a coerência da
polı́tica e do quadro normativo da União Europeia.

formação: há que prever medidas destinadas a formar
os membros dos núcleos de acordo com as novas
responsabilidades (isto é, organizar os grupos de projectos
ex-ante, reforçar parcerias, administrar os projectos);

8. O segundo grupo de acções sobre interacção entre a
investigação e a inovação, investigação de apoio às
PME e outros serviços, novas iniciativas regionais de
IDT
8.1.
Para o Comité é essencial que, na esteira da Carta
Europeia das Pequenas Empresas adoptada pelo Conselho

8.2.
Quanto ao subgrupo consagrado à interacção investigação/inovação, é necessário promover e racionalizar estas
acções a fim de coordenar as actividades de difusão e
exploração no âmbito do 6.o programa-quadro. As acções das
redes europeias, à luz das recomendações do parecer do
Comité, devem criar interfaces proactivas entre a investigação
e as empresas e entre estas e o mundo da finança durante todo
o processo de investigação/inovação, desde a fase de concepção
dos projectos.
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8.2.1. As acções devem centrar-se nos clientes que imprimam o maior efeito de alavanca e que melhor explorem
competências de base. Em concreto, importa dar prioridade à
criação de redes entre os actores interessados no sistema
europeu de inovação europeu (por ex. parques tecnológicos,
incubadoras e investidores privados (angels) em IDT&D) e às
actividades de inteligência económica e tecnológica. Com
efeito, esta harmonização dos programas, dos instrumentos e
das medidas de inovação a nı́vel nacional e regional, bem
como a criação de filiais nacionais de CORDIS (geridas
pelos Estados-Membros) deveria fornecer um quadro claro,
transparente e acessı́vel de todos os sistemas europeus de
inovação, sobretudo dos serviços de assistência para a transferência de tecnologia, da protecção dos direitos de propriedade intelectual, do uso do futuro sistema de patente comunitária, do recurso ao capital de risco e dos serviços de start-up.

8.3.
O subgrupo de acções respeitantes à investigação de
apoio às PME desempenha um papel fundamental ao promover
a investigação a curto prazo orientada para a solução dos
problemas com o fim de desenvolver novas tecnologias e as
traduzir em êxitos industriais e comerciais. Este é o fim último
dos objectivos estabelecidos em Lisboa, juntamente com a
criação de uma área de investigação integrada e as acções
mencionadas nos programas-quadro da UE e Euratom.

8.3.1. A este respeito, o Comité deseja salientar que a
percentagem reservada à participação das PME nas acções dos
objectivos a longo prazo deve ser completada com acções
abertas, vindas da base e dotadas de recursos adequados. Estas
iniciativas deveriam destinar-se a todas as PME, dado que elas
constituem a fonte vital de inovação na Europa, tanto para o
crescimento sustentável como para a melhoria quantitativa e
qualitativa do emprego e da coesão.

8.3.2. As duas principais actividades de investigação cooperativa e de nova investigação colectiva são instrumentos úteis
para reforçar a competitividade na Europa e garantir um sólido
desenvolvimento económico e social da União. O Comité
recomenda que estas acções abranjam os objectivos prioritários
tecnológicos a longo prazo e também outros campos.

8.3.2.1. No atinente à investigação cooperativa, o Comité
observa que a dimensão dos projectos deve ser variável e
permitir o desenvolvimento de protótipos. As actividades
devem ser coordenadas de forma centralizada, mas a simplicidade dos procedimentos administrativos e mecanismos de
avaliação deve manter-se. A Comissão deve prever medidas de
tutoria e ajudar as pequenas empresas a apresentar e gerir
projectos mais importantes ou grupos de projectos (clusters).

8.3.2.2. Relativamente ao novo campo da investigação
colectiva, o Comité salienta que esta nova estrutura deve ser
flexı́vel para permitir que as associações de industriais e as
câmaras de comércio, bem como outros agrupamentos, como
parques industriais e agrupamentos de interesse económico
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que representam os interesses das PME, participem nos projectos como responsáveis principais. Também aqui é necessário
prever acções de tutoria, de formação e de «arranque», sobretudo para os projectos de maior dimensão.

8.4.
O 6.o programa-quadro deve prever uma nova iniciativa regional de IDT&D com carácter transnacional para:
—

reforçar a estrutura regional da IDT&D na Europa e
permitir a rápida difusão dos conhecimentos a nı́vel
regional;

—

promover a combinação de especializações e de abordagens complementares entre as regiões da União;

—

melhorar a investigação e a aplicação de tecnologias da
sociedade da informação conviviais;

—

criar redes de excelência de comunidades de aprendizagem em que participem as regiões menos desenvolvidas
e periféricas;

—

proporcionar aos responsáveis a nı́vel regional meios
fiáveis de estudo da situação, avaliação e previsão;

—

criar empresas, centros de investigação e universidades
com função de «tutor» que forneçam estudos de viabilidade, redes financeiras e serviços de spin-off;

—

estabelecer sistemas GRID entre as empresas, os centros
de investigação e as universidades a nı́vel regional;

—

desenvolver esforços interregionais de IDT com as áreas
limı́trofes do Mediterrâneo, dos Balcãs e da ex-URSS;

—

coordenar, realizar sinergias e maximizar acções comuns
com os fundos pertinentes (Fundo Estrutural, Fundo de
Coesão, Sapard e Ispa), com as acções Phare e Tacis e as
do BEI e do FEI.

8.4.1. A dimensão regional de IDT&D deveria ter uma
palavra importante a dizer no desenvolvimento dos novos
instrumentos do 6.o programa-quadro, tais como os projectos
integrados, as redes de excelência, os programas realizados ao
abrigo do artigo 169.o, bem como os instrumentos para a
investigação colectiva. As regiões podem promover, orientar
e agrupar a participação regional nos projectos sectoriais
especializados; podem desenvolver redes interregionais de
excelência em centros virtuais da Europa para fornecer protótipos de prova e quantificação e de gestão da qualidade, assim
como ligar em rede as zonas industriais; podem promover
programas regionais conjuntos de investigação, inovação,
transferência tecnológica e análise comparativa tecnológica.

17.9.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

8.4.2. Em particular, a iniciativa regional de IDT deve
desenvolver medidas complementares para favorecer o Espaço
Europeu da Investigação, reforçando a cooperação com outros
instrumentos comunitários independentes do 6.o programa-quadro, como os Fundos Estruturais e o BEI/FEI.
8.4.3. Estas medidas complementares poderiam contribuir
para a criação de um «fundo financeiro de rotação» que supra
os desfasamentos provocados pelas diferenças de prazos e
procedimentos que impediram em casos anteriores que se
aproveitassem as sinergias dos instrumentos e estruturas dos
programas-quadro.

9. O terceiro grupo de acções sobre recursos humanos
e mobilidade
9.1.
As actividades desenvolvidas neste contexto têm por
objectivo apoiar o desenvolvimento, no conjunto das regiões
da Comunidade, de recursos humanos abundantes e de
primeiro plano mundial, através do incentivo à mobilidade
transnacional para fins de formação de cientistas, e especialmente as mulheres, de desenvolvimento das competências ou
de transferência dos conhecimentos, nomeadamente entre
sectores diferentes, o apoio ao desenvolvimento da excelência
cientı́fica e a contribuição para tornar a Europa mais atraente
para os investigadores de paı́ses terceiros.
9.2.
O Comité apoia a asserção da Comissão segundo a
qual «a promoção da mobilidade transnacional é um meio
simples, particularmente eficaz e poderoso, para reforçar não
só a excelência europeia no seu conjunto, como também a sua
distribuição nas diferentes regiões da União. Com efeito, cria
possibilidades de melhorar significativamente a qualidade
da formação dos investigadores, incentiva a circulação e
exploração dos conhecimentos e contribui para formar pólos
de excelência de nı́vel internacional e de atracção em toda a
Europa. Uma acção empreendida ao nı́vel da União neste
domı́nio ou em matéria de recursos humanos em geral, que
atinja a massa crı́tica adequada, terá necessariamente efeitos
consideráveis.»

9.3.
Na proposta da Comissão, as acções especı́ficas para a
«mobilidade», para o domı́nio cientı́fico e tecnológico no seu
conjunto, assumirão as formas seguintes:
—

—

—

medidas de apoio global às universidades, centros de
investigação, empresas e redes, para acolhimento de
investigadores europeus e de paı́ses terceiros;
medidas de apoio individual destinadas a investigadores
europeus para efeitos de mobilidade para outro Estado-Membro ou paı́s terceiro, bem como para investigadores
de alto nı́vel provenientes de paı́ses terceiros que desejem
vir para a Europa;
mecanismos de regresso aos paı́ses e regiões de origem,
bem como de reinserção profissional, nomeadamente
ligados à concessão de medidas de apoio global ou
individual;
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—

participação financeira em programas nacionais ou regionais de apoio à mobilidade dos investigadores abertos a
investigadores de outros paı́ses europeus;

—

apoio a equipas europeias de investigação ao mais alto
nı́vel de excelência, em especial para actividades de
investigação de ponta ou interdisciplinares;

—

prémios cientı́ficos para trabalhos de excelência realizados por investigadores que tenham beneficiado de apoios
financeiros à mobilidade por parte da UE.

9.4.
O Comité considera que estes objectivos são bastante
importantes e estão de acordo com as recomendações que tem
vindo a apresentar, pelo que devem ser plenamente apoiados.
No seu entender, deverá ainda ser prestada especial atenção
ao:
—

apoio à mobilidade dos investigadores e equipas de
investigação entre os Estados-Membros e os paı́ses candidatos;

—

reforço da interacção entre os meio académico e industrial
(em ambas direcções);

—

apoio ao intercâmbio, em especial com os paı́ses terceiros
mais avançados (por exemplo: EUA e Japão).

9.5.
Contudo, o Comité recomenda ainda que um terço do
orçamento destinado à mobilidade proposto pela Comissão
(600 milhões de euros) deve ser transferido e afectado
às acções temáticas prioritárias promovidas no âmbito do
6.o Programa-quadro e do programa Euratom. Com esta
transferência pretende-se reforçar as disposições referentes à
mobilidade já contidas nos programas. Esta reafectação consta
do quadro financeiro revisto proposto pelo Comité.
9.6.
Urge tomar medidas imediatas no sentido da remoção
dos obstáculos administrativos, fiscais e de segurança social
que ainda subsistem e entravam a mobilidade dos cientistas,
engenheiros e investigadores intracomunitários, e do estabelecimento de um enquadramento de carreira a nı́vel europeu
para estas profissões.

10.

O quarto grupo especı́fico de acções para a cooperação internacional

10.1. O Comité gostaria de salientar que a cooperação
internacional e as relações com paı́ses terceiros não devem
ser consideradas no próximo Programa-quadro como um
elemento esporádico e facultativo de programas individuais,
mas sim constituir um grupo de acções especı́fico e autónomo
dotado de um orçamento próprio de 400 milhões de euros.
Deverá também ser incluı́do um montante similar ao que foi
destinado para o primeiro grupo especı́fico de acções para
cada prioridade temática tecnológica e cientı́fica.
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10.1.1. O Comité está firmemente convencido que, especialmente num quadro de crescente globalização, o Espaço
Europeu de Investigação necessita de ser mais aberto por
forma a estimular a cooperação com os paı́ses candidatos, bem
como com outros importantes paı́ses terceiros. Para tanto,
serão necessários objectivos e acções claros, visı́veis e continuados, no âmbito de um determinado grupo especı́fico, baseados
no interesse mútuo e coerentes com a polı́tica e as acções
externas da Comunidade.
10.2. Na opinião do Comité, são vários os tipos de
acções que deverão ser identificados e dotados dos recursos
adequados.

10.2.1.
—

—

Por um lado, a cooperação, sobretudo com os:

paı́ses terceiros mediterrânicos, com o objectivo de
apoiar a criação de um «Espaço Euromediterrânico de
Investigação» no âmbito do processo de Barcelona, com
vista à criação de uma zona de comércio livre;
paı́ses da América Latina e da Ásia, especialmente os
paı́ses do Mercosul no quadro do processo para a criação
de uma zona de comércio livre, e os paı́ses com os quais
foram celebrados acordos de cooperação;

—

paı́ses terceiros da região da ex-URSS, tendo em conta a
experiência positiva da INTAS, e a presença do Centro de
Ciência e Investigação de Moscovo que beneficia do apoio
da Comunidade;

—

paı́ses terceiros da Convenção ACP e a África do Sul
com os quais foram desenvolvidos laços de cooperação
especiais e para os quais é necessário desenvolver acções
conjuntas de investigação para o combate a doenças, em
especial a SIDA e as doenças tropicais;

—

paı́ses terceiros industrializados e emergentes que constituem uma área crucial de cooperação no âmbito da
globalização.

10.2.2.

Por outro lado, com:

—

a Austrália, o Canadá, o Japão, os EUA;

—

outros paı́ses altamente desenvolvidos.

10.3. O Comité considera que as acções conjuntas acima
mencionadas devem ser desenvolvidas com base numa análise
clara das oportunidades e necessidades, definidas em termos
de desenvolvimento tecnológico e excelência cientı́fica, dando-se prioridade às zonas mais próximas e àquelas que estão em
vias de associação com a União, salvaguardando o interesse
mútuo, bem como contribuindo para a resolução de problemas
comuns.
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10.4. O Comité sublinha as vantagens da abertura de redes
de excelência e de projectos integrados com base no interesse
mútuo e na mobilidade dos recursos humanos aos investigadores de paı́ses terceiros, em especial do Japão e dos EUA, e de
proporcionar o movimento inverso quando for o caso. Entende
que deverão ser envidados esforços especiais no sentido de
incentivar a cooperação internacional entre as PME, bem
como a adopção de medidas para promoção de joint-ventures
tecnológicas, especialmente com os paı́ses do Mediterrâneo,
da ex-URSS e do Mercosul.
10.5. O Comité recomenda também que este grupo especı́fico de acções possua clara visibilidade e fácil acesso e ainda
que seja coerente com as polı́ticas de relações externas, ajuda e
cooperação para o desenvolvimento e assistência económica
da Comunidade, bem como com as polı́ticas dos Estados-Membros nestes domı́nios.

11.

O quinto grupo especı́fico de acções para a coordenação de actividades e infra-estruturas em desenvolvimento

11.1. O desenvolvimento e a disponibilidade de instrumentos e infra-estruturas novos e adequados é um elemento
essencial do progresso cientı́fico e tecnológico. Consequentemente, o Comité aprova e apoia a proposta da Comissão de
incluir as infra-estruturas de investigação no 6.o Programa-quadro. A tı́tulo de exemplo de infra-estruturas de média e
grande dimensão, podem citar-se as bases de dados e a recolha
de animais modelo no campo das ciências da vida ou as
fontes radioactivas de grandes dimensões para exploração da
estrutura da matéria (por exemplo, biológica), cuja capacidade
de contribuir para a futura competitividade da UE se mostra
evidente.
11.2. Dada a importância do que acima ficou dito para o
êxito da criação do Espaço Europeu da Investigação, o Comité
considera que o 6.o Programa-quadro também deve financiar
parte dos custos de elaboração, desenvolvimento, investimento
e funcionamento dos projectos.
11.3. O Comité chama atenção para a importância das
instalações de grandes dimensões para o desenvolvimento
regional. Assim, também deverão ser disponibilizados fundos
regionais.
11.4. O Comité considera que a nova abordagem da
investigação e da inovação prevista para o Espaço Europeu de
Investigação requer uma rede de inteligência estratégica,
controlo de qualidade e transparência com perspectivas claras
e dinâmicas.
11.4.1. A natureza evolutiva da tecnologia, os novos
padrões de comunicação e a interacção com um número
sempre crescente de actores do Espaço Europeu de Investigação
implicam supervisão, avaliação e previsão estratégicas.
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—
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Em especial, dever-se-á:

criar uma rede de inteligência distribuı́da para a investigação e a inovação tecnológica a nı́vel europeu, nacional
e regional destinada a supervisionar a evolução tecnológica e identificar oportunidades nos mercados interno e
mundial;

—

promover projectos conjuntos de inteligência estratégica
entre várias comunidades;

—

desenvolver interfaces entre ciência e tecnologia, por um
lado, e entre a indústria e o grande público, por outro,
que contribuam para apoiar os responsáveis polı́ticos
mediante processos da base para o topo.

11.4.3. O Comité recomenda a criação de uma linha
orçamental especı́fica de 100 milhões de euros para a acção
«rede de inteligência estratégica distribuı́da» para apoiar o
desenvolvimento de medidas sistemáticas no âmbito do
5.o grupo especı́fico, incluindo a interacção entre os vários
organismos de investigação, desenvolvimento tecnológico e
demonstração e também com o Instituto de Prospectiva
Tecnológica de Sevilha.

12.

Programa-quadro Plurianual 2002-2006 da Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom) em
matéria de investigação e ensino que visa contribuir
para a realização do Espaço Europeu de Investigação

12.1. A acção da UE, tal como proposta pela Comissão,
cobrirá os seguintes domı́nios principais:
—

tecnologia da cisão e protecção contra radiações;

—

investigação sobre energia de fusão;

—

actividades do Centro Comum de Investigação.

12.1.1. De acordo com o ponto 7.2, o Comité apresenta
neste capı́tulo apenas uma breve sı́ntese, abstendo-se de
comentar ou justificar mais pormenorizadamente a sua escolha
e reservando a sua avaliação mais profunda para o parecer que
emitirá sobre a proposta da Comissão para os programas
especı́ficos.
12.1.2. O Comité reitera as observações efectuadas no
ponto 7.3.1: deverá ser dada maior importância e visibilidade
à energia, o que implica o desenvolvimento de todas as opções
possı́veis e um empenhamento significativo com o programa
Euratom. No seu recente parecer sobre o «Livro Verde — Para
uma estratégia europeia de segurança do aprovisionamento
energético (1), o Comité afirmou que o programa-quadro de
ID&T da UE deverá colocar uma forte ênfase na cooperação
(1) JO C 221 de 7.8.2001, p. 45.
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internacional para a investigação no domı́nio da energia
nuclear, inclusive da fusão nuclear, em particular. A ênfase
torna-se importante não só para a evolução das tecnologias,
como também para a preservação do indispensável nı́vel de
conhecimentos».
12.1.3. Atendendo a que as maiores alterações ao nı́vel das
disponibilidades de combustı́veis fósseis intervirão numa fase
ulterior e que se prevê que o consumo mundial de energia
continue a aumentar, o Comité estima que os problemas de
energia deverão atingir o nı́vel máximo de gravidade na
segunda metade do século.

12.2. As actividades em matéria de cisão e protecção contra
as radiações abrangem:
—

tratamento e armazenamento dos resı́duos: a longo prazo
em camadas geológicas profundas, novos conceitos e
tecnologias que permitam reduzir os resı́duos ou reduzir
os riscos associados à aos mesmos (por exemplo, pelas
técnicas de separação e de transmutação);

—

segurança e salvaguardas nucleares: segurança dos reactores actuais (também para os paı́ses candidatos!), bem
como dos reactores de nova geração, controlo dos
materiais cindı́veis e apoio à sua não proliferação.

12.2.1. O Comité sublinha que a cisão fornece actualmente
35 % da electricidade consumida na Europa, não é responsável
por emissões de dióxido de carbono ou quaisquer outros gases
susceptı́veis de provocarem alterações climáticas, mas não é
politicamente desejável/aceite em todos os Estados-Membros
por razões de segurança e de produção de resı́duos. O Comité
chama mais uma vez a atenção para as actuais centrais
nucleares nos paı́ses candidatos e seus vizinhos, para os quais
a UE — e a indústria europeia — devem desenvolver uma
polı́tica e um conjunto de soluções e conhecimentos técnicos
e cientı́ficos adequados e sublinha os novos planos da Rússia e
dos EUA para desenvolver tipos de reactores avançados e
construir um elevado número de centrais eléctricas.
12.2.2. O Comité apoia, pois, o programa IDT&D em
matéria de cisão nuclear, mas está convicto de que o orçamento
não é suficiente para os objectivos propostos. Desta forma,
recomenda a disponibilização de 350 milhões de euros para o
programa de cisão (vide ponto 13).

12.3.

As actividades referentes à cisão respeitam:

—

à realização do «Next Step» (ITER), que pretende
demonstrar a viabilidade cientı́fica da produção de energia
de fusão;

—

à utilização do JET e das instalações já existentes para
apoio ao «Next Step» e desenvolvimento das tecnologias
e conceitos (por exemplo, o «Stellarator») essenciais
para optimizar as técnicas para a central comercial de
produção de energia de fusão.
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12.3.1. O Comité sublinha que o uso da energia de fusão é
um método novo e que, dependendo do apoio IDT&D
necessário, se prevê para meados deste século a entrada em
funcionamento de uma central de produção de energia de
fusão, com grandes vantagens em matéria de segurança e em
termos de redução ao mı́nimo dos resı́duos nucleares, e com
uma capacidade de abastecimento de combustı́vel praticamente ilimitada.
12.3.2. Assim, o Comité aprova os objectivos do programa
sobre a fusão propostos pela Comissão e indicados no
ponto 12.3. Considerando, no entanto, que um programa de
IDT&D tão ambicioso e de carácter internacional como o
presente requer ainda acções especı́ficas e um amplo apoio da
parte dos Estados-Membros, incluindo as infra-estruturas de
base, a competências e os recursos humanos necessários, o
Comité receia que o orçamento proposto não esteja à altura

17.9.2001

dos objectivos pretendidos e recomenda a afectação de
950 milhões de euros para esta parte do programa (vide
ponto 13). Afigura-se útil repetir as observações que o Comité
teceu em momentos anteriores, ou seja, que no espı́rito e
estrutura do programa sobre a fusão da UE já foram aplicados
os princı́pios do Espaço Europeu de Investigação.

13.

Recursos financeiros e sua repartição pelo 6.o Programa-quadro e pelo Programa Euratom

Na sequência das suas considerações e recomendações, mas
tendo em conta as observações efectuadas no ponto 7.1.1,
o Comité recomenda a afectação dos seguintes recursos
financeiros:

6.o Programa-quadro para as acções em matéria de IDT&D — UE
Primeiro grupo de acções para os objectivos prioritários (acções temáticas) a médio e
longo prazo

11 000 000 euros

— Genómica e biotecnologia da saúde

2 200

— Tecnologia para a sociedade da informação

3 600

— Nanotecnologia/processos/produtos/materiais/teconologia hı́brida

1 400

— Aeronáutica e espaço

1 000

— Energia e transportes

1 500

— Ambiente/agricultura/recursos naturais

1 300

(incluindo os ulteriores 600 000 euros para a mobilidade dos recursos humanos + 15 % min. para as
PME e 400 000 euros para a cooperação internacional)
Segundo grupo de acções sobre a interacção inovação/investigação incremental para as
PME, ligação em rede, start-up e nova inciativa regional

1 500 000 euros

— Interacção Investigação/Inovação

400

— Investigação incremental para as PME/ligação em rede/start-up

700

— Nova iniciativa regional

400

Terceiro grupo de acções sobre a mobilidade dos recursos humanos
Quarto grupo de acções sobre cooperação internacional
Quinto grupo de acções de coordenação de actividades permanentes e infra-estruturas
— Coordenação das actividades de IDT&D
— Infra-estruturas de grande e média dimensão

1 200 000 euros
600 000 euros
2 200 000 euros
400
1 000

— Inteligência estratégica

100

— Antecipação das necessidades emergentes da UE

400

— Ciência, sociedade e cidadãos

300

Actividades do CCI

750 000 euros
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6.o Programa-quadro Euratom
Programa especı́fico Euratom

1 350 000 euros

— Cisão

350

— Fusão

950

— Outras actividades

50

Actividade do CCI para a Euratom

330 000 euros

Total 6.o Programa-quadro UE

17 250 000 euros

Total 6.o Programa-quadro Euratom

1 680 000 euros

Total proposto pelo Comité
(em vez dos 17 500 milhões de euros propostos pela Comissão)
13.1. Nos casos em que a Comissão transfere a gestão para
outros órgãos como agências ou coordenadores de projectos,
a linha orçamental respectiva deve ser aumentada em 7 % (vide
ponto 7.4.4.3).

13.2. A proposta do Comité vai ao encontro do aumento
da despesa com a investigação previsto na Cimeira de Lisboa
tendo em conta, em especial, a rápida integração dos paı́ses
candidatos e a participação dos paı́ses terceiros associados.

14.

A actividade do Centro Comum de Investigação

14.1. O Comité reconheceu sempre a importância do papel
e da actividade do Centro Comum de Investigação no tocante
à prestação de apoio técnico e cientı́fico orientado para o
cliente no domı́nio da concepção, desenvolvimento, aplicação
e supervisão das polı́ticas comunitárias. O Comité insistiu no
papel estratégico interinstitucional do CCI no âmbito da
assistência aos responsáveis polı́ticos mediante contributos e
previsões independentes e neutrais ao serviço da segurança
dos cidadãos, bem como pondo as suas competências à
disposição não somente da Comissão, mas também das
demais instituições, por exemplo, do Parlamento Europeu, do
Conselho e do próprio Comité Económico e Social.

14.2. No que respeita à iniciativa da criação de um Espaço
Europeu de Investigação, o Comité frisa que o CCI contribui
de modo significativo para uma base comum de referência
cientı́fica e tecnológica das polı́ticas e tem uma longa tradição
de garantia de um bom fluxo de recursos e disponibilidade de
instalações para os investigadores e cientistas de alto nı́vel,
bem como de desenvolvimento de redes de elevado valor
acrescentado dentro e fora da União e de promoção da
cooperação com o sector industrial, em especial, com as PME.

18 930 000 euros

14.3. O Comité é de opinião que o CCI deve concentrar a
sua acção nos seguintes temas prioritários:
—

segurança e higiene alimentar;

—

ambiente e desenvolvimento sustentável;

—

segurança nuclear;

—

segurança pública e luta anti-fraude;

—

prospecção tecnológica;

—

formação e mobilidade dos recursos humanos;

—

cooperação internacional;

—

sistema de referência cientı́fica e técnica;

—

participação nas redes de investigação;

—

alargamento da UE e cooperação mediterrânica.

14.4. O Comité sublinha que para desempenhar estas
importantes funções, o CCI deve ser dotado de recursos
humanos e financeiros adequados. Em sua opinião, o CCI deve
dispor de 750 milhões de euros a tı́tulo do 6.o Programa-quadro e de 330 milhões de euros do Programa Euratom e
poder manter o nı́vel e a qualidade dos seus recursos humanos.
Dado o papel cada vez mais importante da ciência e da
tecnologia na cena polı́tica, o funcionamento do CCI terá uma
importância sempre crescente no futuro, como se infere do
actual debate sobre ciência e governação. Neste âmbito, o
Comité considera que o papel do CCR pode ser amplificado
logo que este comece a operar como núcleo central, a nı́vel
comunitário, de uma rede paneuropeia de investigação, como
integrador de conhecimento e como ponte de ligação entre os
responsáveis polı́ticos e a sociedade civil organizada.
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14.5. O Comité deseja frisar que as acções directas são, pela
sua própria natureza, as mais indicadas para fornecer serviços
de investigação a curto prazo, que são frequentemente solicitados pela classe polı́tica. O 6.o Programa-quadro deve esclarecer
as ligações entre as acções directas e indirectas, atendendo às
sinergias que estas podem gerar.
14.6. O Comité propõe que se aumente a visibilidade
cientı́fica do CCI através da nomeação de grupos de consultores/supervisores cientı́ficos constituı́dos por peritos externos
independentes de alto nı́vel seleccionados/designados pelo
Eurab de forma análoga à seguida pelas instituições cientı́ficas
dos Estados-Membros.

15.

Simplificar os procedimentos: descentralização dos
sistemas e limites

15.1. O Comité sublinha a necessidade de procedimentos
de gestão mais céleres, simplificados e de fácil utilização e que
sejam simultaneamente claros, transparentes e neutrais. Deve
ser assegurado igualdade de tratamento e igualdade de acesso
aos participantes, sejam eles grandes ou pequenos.
15.2. No seu parecer de 21 de Setembro de 2000 (1), o
Comité referiu a necessidade de procedimentos diferenciados
para os grandes projectos cujos responsáveis tenham de
assumir muitas da competências atribuı́das até agora à Comissão e para os projectos de média dimensão para os quais sejam
aconselháveis outras soluções.
(1) JO C 367 de 20.12.2000, p. 61.
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15.2.1. Nesta ordem de ideias, o Comité recomenda que a
Comissão considere a possibilidade de criar uma nova agência
europeia para a gestão do IDT&D. Esta agência deveria ficar
sob controlo directo da Comissão para evitar eventuais
tendências para a renacionalização.
15.2.2. Para as propostas de projectos de maior dimensão,
que superem o limite de 10 milhões de euros, o Comité
recomenda que a Comissão mantenha os mecanismos actualmente em vigor.
15.3. A agência europeia, juntamente com as agências
nacionais/regionais, poderia fornecer o apoio e as medidas de
acompanhamento previstos no ponto 7.4.6.1.
15.4. Eventuais novos procedimentos de gestão deverão ser
concebidos de modo a reduzir os custos actuais e a pesada
carga administrativa dos projectos, dado que actualmente os
custos administrativos constituem, em regra, 7 % do custo
total de cada projecto. Os novos procedimentos deverão, pois,
implicar uma percentagem mais baixa de forma a preservar o
máximo de recursos financeiros para a investigação propriamente dita. Transferir o custo e os encargos da gestão do
projecto para o núcleo dos principais responsáveis não altera
a situação porquanto tais custos devem, em qualquer circunstância, ser financiados a 100 % pelo orçamento da UE.
15.5. O perı́odo de tempo decorrido entre a selecção de
uma proposta e a assinatura do contrato não deve exceder
6 meses.
15.6. As disposições referentes aos direitos de propriedade
intelectual devem ser claras e pré-definidas de modo a:
—

poder desfrutar rápida e plenamente do resultados;

—

gerar benefı́cios e criar novas empresas;

—

conquistar quotas maiores no mercado global.

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social
Estrutura das alterações ao 6.o Programa-quadro propostas pelo CES

Recursos financeiros e sua reparttição no 6.o Programa-quadro (total: 18 930 milhões de euros)
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Parecer do Comité Económico e Social sobre o «Impacto sobre a competitividade dos transportes
gerado pelas disparidades dos impostos sobre consumos especı́ficos e taxas de circulação»
(2001/C 260/03)
Em 19 de Outubro de 2000, o Comité Económico e Social decidiu, em conformidade com o disposto no
n.o 3 do artigo 23.o do Regimento, elaborar um parecer sobre o «Impacto sobre a competitividade dos
transportes gerado pelas disparidades dos impostos sobre consumos especı́ficos e taxas de circulação».
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção dos Transportes, Energia, Infra-estruturas e Sociedade da Informação emitiu parecer em 6 de Julho de 2001, sendo relator Bill Tosh.
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou por unanimidade o seguinte parecer.
1. Introdução

1.1.
O CES considera preocupantes as disparidades actualmente existentes entre os Estados-Membros no domı́nio das
taxas de circulação e de registo de veı́culos, assim como dos
direitos de utilização das infra-estruturas. É patente que estas
diferenças entre as taxas directas, aliadas aos 15 regimes
laborais actualmente em vigor e aos 15 regimes fiscais,
provocam grandes divergências entre os custos dos transportes, e sobretudo do transporte rodoviário. Essas divergências
são tamanhas que geram inevitavelmente distorções regionais
e poderão ter um efeito negativo sobre as medidas comunitárias e dificultar a criação de um mercado único coeso. O CES
considera necessária uma maior harmonização neste domı́nio,
de modo a reduzir as distorções da concorrência.

1.2.
O transporte é um factor de produção que transcende
as fronteiras nacionais. A sua capacidade de desafiar os
limites nacionais abre aos operadores novas oportunidades de
explorar o mercado aberto da UE. Várias formas de controlo
da tonelagem e das horas de condução introduzidas a nı́vel
comunitário contribuı́ram já para uniformizar as condições
gerais (1).

1.3.
Os modos de transporte e as respectivas infra-estruturas são tão importantes quanto os sectores das finanças, da
energia e das telecomunicações em termos do seu alcance e
impacto transsectorial sobre a produção da Comunidade.
Geralmente, os custos do transporte para a indústria situam-se

(1) Cf. parecer do CES sobre as «Propostas de Directivas do Conselho
que alteram a Directiva 93/104/CE, de 23 de Novembro de 1993,
relativa a determinados aspectos da organização do tempo de
trabalho, a fim de abranger sectores e actividades excluı́dos dessa
Directiva», JO C 138 de 18.5.1999, e parecer do CES sobre a
«Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 96/53/CE do Conselho que fixa as dimensões
máximas autorizadas no tráfego nacional e internacional e os
pesos máximos autorizados no tráfego internacional para certos
veı́culos rodoviários em circulação na Comunidade», JO C 123 de
25.4.2001.

entre 3 e 9 % dos custos totais de produção, comparados com
os 1-6 % representados pelos custos com a energia e as
telecomunicações. As despesas dos particulares com os transportes elevam-se em média a 6 % do rendimento lı́quido, o
que revela a importância da mobilidade, para fins tanto
profissionais como lúdicos.

1.4.
As recentes reacções à «crise do combustı́vel» manifestadas a nı́vel europeu pelos grupos de interesses no domı́nio
dos transportes vieram revelar a intensidade apaixonada com
que a problemática era acompanhada e as potenciais ameaças
às receitas do sector. O CES deseja apresentar os aspectos
fundamentais do debate e considerar se a intervenção da UE é
pertinente ou necessária. A instabilidade dos preços dos
combustı́veis, provocada tanto pela flutuação do preço do
petróleo como pela sua definição em dólares, juntamente com
a diminuição dos prazos globais de fornecimento ocasionada
pela produção «à medida» («just-in-time») e pelo comércio
electrónico, exacerbaram esta tendência. O mercado aberto
tem, de um modo geral, suprimido a protecção proporcionada
pelos velhos sistemas de reserva estratégica no sector dos
transportes.

1.5.
Cada Estado-Membro tem o seu próprio regime fiscal;
ao CES compete analisar apenas os aspectos concorrenciais
das disparidades entre esses regimes. No entanto, o CES deve
igualmente expressar a sua inquietação sempre que haja
distorções no interior da UE. Um exemplo claro é a posição
geralmente defendida pelos ministros das Finanças de que os
impostos elevados sobre os combustı́veis permitem moderar
o consumo e respeitar os objectivos em matéria de emissão
impostos pelos imperativos ecológicos. Essa prática deveria ser
acompanhada de uma atribuição transparente dos fundos
destinados a melhorar, por exemplo, as infra-estruturas de
transportes, a promover iniciativas do género «Mobilidade para
o emprego» ou reformas ambientais.

1.6.
A exploração ilegal ou abusiva das disparidades, nomeadamente através do transporte de quantidades de gasóleo
superiores às autorizadas, e o recurso dos operadores a
«pavilhões de conveniência» são outras tendências a lamentar.
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1.7.
O presente parecer concentra-se no sector do transporte rodoviário de mercadorias. Na UE, o transporte rodoviário é actualmente o modo de transporte predominante. O
transporte rodoviário de mercadorias na Europa Ocidental
quase triplicou desde 1970. Entre 1990 e 1995, aumentou em
24 %, ao passo que o crescimento económico foi de apenas
4 %. Prevê-se a continuação destas tendências, e a França, a
Alemanha e a Itália esperam um aumento de 30-50 % entre
1995 e 2010.

1.8.
O presente parecer foca apenas as diferenças de custos
entre paı́ses geradas por regimes diferentes de impostos e taxas
especı́ficos do transporte rodoviário, as quais continuam a ser
um factor determinante da competitividade entre transportadores nacionais que operam noutros mercados (1). Aspectos
sociais e laborais e impostos indirectos, como os que incidem
sobre os salários ou sobre as contribuições sociais, podem
igualmente dificultar a competitividade, mas não cabem no
âmbito deste trabalho (2). Do mesmo modo, o parecer não
analisará os custos adicionais para a sociedade em geral
(poluição, ruı́do, congestionamento e deterioração da infra-estrutura) provocados pela prestação mais intensiva de serviços de transporte (3). Corrigir as tendências insustentáveis em
matéria de transportes é um ponto essencial da estratégia
comunitária para o desenvolvimento sustentável (4).

(1) Harmonisation in Road Transport: Efficient Transport Taxes and
Charges, Conclusions and Recommendations, CEMT/CM(2000)
14/Final.
(2) Cf. parecer do CES sobre as «Propostas de Directivas do Conselho
que alteram a Directiva 93/104/CE, de 23 de Novembro de 1993,
relativa a determinados aspectos da organização do tempo de
trabalho, a fim de abranger sectores e actividades excluı́dos dessa
Directiva», JO C 138 de 18.5.1999, e parecer do CES sobre a
«Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 96/53/CE do Conselho que fixa as dimensões
máximas autorizadas no tráfego nacional e internacional e os
pesos máximos autorizados no tráfego internacional para certos
veı́culos rodoviários em circulação na Comunidade», JO C 123 de
25.4.2001.
(3) Cf. os pareceres do CES sobre o Livro Branco «Pagamento justo
pela utilização das infra-estruturas — Uma abordagem gradual
para um quadro comum de tarifação das infra-estruturas de
transportes na União Europeia» (COM(1998) 466 final), JO C 116
de 28.4.1999, e sobre o Livro Verde «Para uma formação correcta
e eficiente dos preços dos transportes — opções de polı́tica para
a internalização dos custos externos dos transportes na União
Europeia» (COM(95) 691 final), JO C 56 de 24.2.1997.
(4) Comunicação da Comissão «Uma Europa sustentável para um
mundo melhor: Uma estratégia comunitária para o desenvolvimento sustentável — Proposta da Comissão ao Conselho Europeu
de Gotemburgo», parecer do CES em fase de elaboração.
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2. Impostos e taxas especı́ficos do transporte rodoviário

2.1.
Os impostos e as taxas especificamente aplicáveis ao
transporte rodoviário agrupam-se nas seguintes categorias:
—

Imposto automóvel: imposto anual sobre os veı́culos a
motor (5). Este imposto é cobrado em todos os Estados-Membros e por vezes diferenciado em função do tipo de
veı́culo;

—

Imposto sobre o combustı́vel: imposto sobre o consumo
de combustı́vel, por vezes diferenciado em função do tipo
de combustı́vel;

—

Taxas de utilização das infra-estruturas: pagas no local,
sobretudo em auto-estradas ou passagens especiais, como
pontes ou túneis.

2.2.
O estudo do Comité dos Delegados, Grupo sobre o
Transporte Rodoviário, da Conferência Europeia dos Ministros
dos Transportes (CEMT), publicado em Abril de 1999 (6),
que constitui a mais recente e completa análise disponı́vel,
comparou a situação na Áustria, na Alemanha, na Espanha, na
França, nos Paı́ses Baixos, no Reino Unido, na Suı́ça e na
Hungria e examinou a complexidade do domı́nio fiscal. A
tı́tulo de exemplo:
—

todos os paı́ses comparados têm um imposto sobre o
consumo de combustı́vel ou energia, p. ex., um imposto
sobre o gasóleo;

—

alguns desses paı́ses cobram taxas fixas de utilização,
p. ex., portagens;

—

outros favorecem taxas locais, como p. ex. as taxas
nacionais de concessão de licenças;

—

outros cobram taxas variáveis de utilização.

O CES lamenta a ausência de dados comparativos sobre todos
os Estados-Membros e outros paı́ses europeus e solicita
à Comissão que publique num futuro estudo dados mais
completos.
2.3.
Devido às variações entre os regimes fiscais, torna-se
impossı́vel realizar comparações sobre categorias especı́ficas.
Pelo mesmo motivo, não é possı́vel extrair conclusões sobre
os excedentes ou os défices das receitas em comparação com
as despesas com as infra-estruturas.

(5) Não é tomado aqui em consideração o imposto sobre a venda dos
veı́culos novos.
(6) CEMT/CS/TR(98)/REV1.
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2.4.
Em 15 de Setembro de 1998, os impostos sobre o
combustı́vel em vigor no Reino Unido eram 250 % mais
elevados do que em Espanha, ao passo que o preço de base do
combustı́vel era o mais baixo no Reino Unido e na França. No
Reino Unido, a taxa de imposto sobre o combustı́vel em
termos da percentagem do preço antes do imposto era de
300 % o da Áustria e 240 % o da França, que vinha em
segundo lugar. Estes dados estatı́sticos são, evidentemente,
selectivos; é tão importante compreender a relação entre os
outros custos fiscais nacionais e o custo dos combustı́veis
como reconhecer a realidade comercial de que a compra de
combustı́vel transcende as fronteiras nacionais.

2.5.
O estudo revela a estrutura territorial e evidencia as
caracterı́sticas divergentes da base de imposição fiscal. O
sistema britânico baseia-se sobretudo na tributação do veı́culo
e funciona no plano nacional, ao passo que a Espanha e a
França têm um sistema mais territorial, cujas receitas provêm
de taxas directas.
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2.10. Finalmente, o METR, corrigido das transferências
contabilı́sticas ilı́quidas, tem valor indicativo, mas não permite
conclusões definitivas, uma vez que permite deduzir as despesas mas não os custos externos. A variedade das taxas revela
uma grande divergência, com o Reino Unido, a França e a
Alemanha em primeiro lugar, com uma taxa de imposto de
40 %, e a Áustria em último, com 17,5 %.

2.11. As primeiras conclusões deste estudo da CEMT são
de que o METR funciona como um espelho que reflecte as
diferenças e combina

a)

a parte dos custos dos factores de produção para cada
modo de transporte e

b)

as várias taxas de imposto aplicáveis a esses factores (em
cada paı́s).

2.6.
A tributação total, definida por tonelada/km, revela
que o Reino Unido ocupa o primeiro lugar em termos de
recuperação fiscal total, encontrando-se 230 % à frente do
último (Áustria). A França e o Reino Unido são de longe os
primeiros (por 200 %) na aplicação de taxas de imposto mistas.

2.12.

O estudo revela inequivocamente que

2.7.
No entanto, o custo dos outros factores no Reino
Unido, nomeadamente no que respeita à mão-de-obra, é o
mais baixo dos paı́ses da UE, sendo 150 % inferior aos da
França e dos Paı́ses Baixos.

—

2.8.
Finalmente, o estudo compara as respectivas taxas de
imposição efectiva marginal (METR, Marginal Effective Tax
Rates) mistas, distinguindo as diferentes taxas de imposto para
cada factor de produção — mão-de-obra, capital e despesas
externas globais. A aplicação do METR aos serviços de
transporte rodoviário revela que o Reino Unido e a França
ocupam a primeira posição, com 45 %, seguidos dos Paı́ses
Baixos (32 %) e da Suı́ça (28 %).

para o transporte rodoviário, a relação entre a) e b) é
inversa — ou seja, as taxas de imposto mais elevadas
aplicam-se aos factores com a parte mais modesta dos
custos. Tal não é o caso do sector ferroviário, em que a
electricidade está sujeita a taxas muito reduzidas e em
que a tributação da mão-de-obra é mais importante;

—

de um paı́s para outro, as taxas de combustı́vel ou de
energia não são por si sós suficientes para permitir
identificar as diferenças entre os custos do transporte
rodoviário e ferroviário;

—

os dados contabilı́sticos relativos às diferenças de transferências entre os sectores rodoviário e ferroviário devem
reflectir os custos sociais marginais totais, incluindo os
custos externos, para que as comparações sejam válidas.
A apresentação do METR em termos de transferências
fiscais positivas ou negativas reduz em grande medida a
validade destes cálculos.

2.9.
No que respeita à relação ou ao saldo lı́quido das
despesas com as infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias
relativamente às receitas, o estudo revela que alguns paı́ses,
como a Áustria ou os Paı́ses Baixos, transferem enormes
excedentes — que podem atingir 160 % das despesas com as
infra-estruturas — para as receitas gerais a fim de subvencionarem outros sectores da economia, ao passo que a França e a
Alemanha têm um saldo zero ou subvencionam ligeiramente
as despesas com as infra-estruturas. É igualmente de notar a
significativa distorção provocada pelo facto de que nenhum
dos paı́ses internaliza os custos externos, tais como os causados
pelo congestionamento de tráfego e pelos acidentes, uma
prática que pode considerar-se como implicando um certo
grau de subvenção «disfarçada» que distorce as comparações.

2.13. O resumo atrás apresentado não reflecte todo o
interesse do estudo mas revela a complexidade da fiscalidade e
das despesas no domı́nio dos direitos sobre o transporte e as
diferenças na distribuição dos rendimentos, das despesas com
a infra-estrutura e das polı́ticas de transportes.
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2.14. A percentagem média dos diferentes impostos e taxas
sobre o transporte rodoviário para as receitas globais foi a
seguinte para os paı́ses da UE e a Suı́ça (1): imposto sobre os
veı́culos: 25 %; imposto sobre o consumo de combustı́vel:
70 %; taxas de utilização das infra-estruturas: 5 %. No entanto,
o valor e a importância dessas taxas varia grandemente de um
paı́s para outro (2). Estas disparidades de regime fiscal entre os
vários paı́ses estão na origem das diferenças entre os custos do
transporte, quer em termos do custo total quer dos elementos
que perfazem esse custo, entre os Estados-Membros (3).
2.15. A resposta dos operadores do transporte rodoviário a
estas diferenças é implantarem-se no paı́s em que os custos
são menos elevados e reabastecerem-se onde os preços dos
combustı́veis são mais baixos. Estas distorções no mercado
dos transportes evidenciam a importância de harmonizar os
impostos e as taxas rodoviários de forma a melhorar a

competitividade entre paı́ses no fornecimento de serviços de
transporte.
3. Um exemplo demonstrativo

3.1.
O importante contraste comercial provocado pelas
diferenças dos custos operacionais dos transportes é visı́vel nas
fronteiras nacionais. Uma breve comparação da situação na
República da Irlanda e na Irlanda do Norte (Reino Unido)
demonstra como os custos se acumulam para uma operação
de transporte tı́pica. Admita-se uma PME de transporte que
opera veı́culos de eixo duplo de 40 toneladas. Os condutores
trabalham 50 horas por semana, 42 semanas por ano. O
negócio gera £ 1,2 milhões/ano, com uma receita ilı́quida de
£ 36 000. Os custos principais (em libras) seriam os seguintes:

Irlanda do Norte

Imposto sobre o veı́culo
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República da
Irlanda

%

57 500

11 000

– 81

Gasóleo

321 000

202 000

– 37

Salários

174 000

180 000

+ 0,03

7 200

9 000

+ 25

559 700

402 000

– 28

IRC
Total

3.2.
Em nenhum dos paı́ses há taxas significativas sobre a
utilização das estradas. Resulta claro que as diferenças a
nı́vel dos impostos forçam os operadores a contemplar a
transferência da sua sede para outro paı́s, ainda que não
necessariamente para o paı́s com os custos mais baixos. Para
tal, o operador teria de apresentar fundamentos adequados
para a sua decisão e respeitar a interpretação comunitária dessa
adequação ou não. A comparação é ainda dificultada pelas
flutuações das taxas de câmbio, que se repercutem quotidianamente nas zonas em que a relação libra/euro mudou de
maneira significativa.

(1) Para pormenores dessas taxas em toda a UE, vd. Variabilisation and
Differentiation Strategies in Road Taxation, INFRAS, Zurique, 2 de
Junho de 2000.
(2) Por exemplo, o Reino Unido pode ser descrito como um paı́s
«orientado para o imposto sobre o combustı́vel», enquanto a
França, a Itália e a Espanha podem ser vistos como «orientados
para as portagens».
(3) Em primeiro lugar, as diferenças entre os impostos e as taxas
especı́ficos do transporte rodoviário não são a única fonte de
divergências no custo dos transportes provocadas pela fiscalidade.
As diferenças entre os impostos nacionais sobre a mão-de-obra
(IRS, contribuições sociais) e sobre o capital (taxas dedutı́veis para
depreciação) nos serviços de transporte contribuem igualmente
para o aumento daquelas divergências.

3.3.
Podem identificar-se várias distorções especificamente
regionais nos casos em que a situação é determinada por
factores regionais. O caso particular atrás descrito poderia,
com as necessárias alterações, aplicar-se aos Balcãs, ao Mediterrâneo ou à Escandinávia, ou mesmo entre a Bélgica e o
Luxemburgo.

4. Alargamento
4.1.
Os paı́ses candidatos parecem representar uma ameaça
concorrencial considerável para o actual sector do transporte
rodoviário da UE. Enquanto os operadores sediados na UE se
revelarão mais fortes no aspecto logı́stico do transporte
rodoviário, os operadores dos antigos PECO dominarão o
transporte geral. Em particular, o tráfego entre o Oeste e o
Leste da Europa é dominado a 80 % pelos PECO, onde os
custos de operação dos veı́culos pesados (de acordo com o
Phare) são cerca de dois terços os da média comunitária. Os
salários médios nos PECO são cerca de um quinto dos da UE.
O custo do combustı́vel pode ser superior à média comunitária,
como na Hungria, ou apenas 25 % dessa média, como na
Albânia. Do mesmo modo, os impostos anuais sobre os
pesados variam entre 300-430 % da média comunitária, como
na República Checa, e apenas 8 % da média, como na Bulgária.
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4.2.
No entanto, a produtividade dos veı́culos pesados é
inferior em 12 % à da UE. O custo médio por quilotonelada na
UE é de 0,80 euros, 10-15 % mais elevado do que nos PECO,
mas espera-se uma convergência dos custos assim que o acervo
comunitário for adoptado (1).
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fóruns interregionais é frequentemente o modo mais indicado
para encontrar as soluções para esses problemas. Em certos
casos, e em circunstâncias especı́ficas, uma coordenação eficaz
das decisões divergentes a nı́vel local (interestatal) poderia
assegurar uma harmonização entre regiões e o alinhamento
entre sectores, constituindo desse modo uma alternativa à
estandardização comunitária.

5. Observações

5.1.
O debate geral sobre os transportes deve ter um lugar
de destaque na agenda socioeconómica de forma a garantir o
reconhecimento do seu enorme impacto sobre a sociedade do
século XXI e a fomentar o debate polı́tico. Esse debate deve
focar nomeadamente as práticas e os princı́pios de gestão que
determinam os investimentos nas infra-estruturas e nos modos
de transporte e as disposições que permitem articular o
crescimento económico sustentável com a utilização da energia
e o alargamento.

5.2.
Os Estados-Membros devem reconhecer a sua responsabilidade no acompanhamento e, se necessário, na definição
das considerações fundamentais em matéria de regulação, de
certificação, de harmonização das normas de exploração, de
segurança e mesmo de questões básicas que afectem a evolução
da logı́stica dos transportes.

5.3.
A UE trata os elementos de tributação disfuncional nos
e entre os Estados-Membros quanto a todas as infraestruturas e
modos de transporte, procurando reduzir as grandes variações
existentes e facilitando, assim, a criação de uma área de
actuação para todos os transportes.

5.4.
A introdução de taxas directas poderia criar um regime
mais transparente e representativo do que o baseado apenas
em impostos e taxas e facilitar uma cobrança mais eficaz
dessas taxas junto daqueles a quem incumbe pagá-las e que
delas beneficiarão (2).

5.5.
O trabalho de investigação e de avaliação financiado
pela UE deverá determinar e influenciar a adopção de normas
destinadas a reflectir de maneira coordenada a aplicação do
método dos custos marginais. O montante dos custos marginais difere de região para região.

5.6.
Há muitas soluções locais adequadas para a supressão
das disparidades e das distorções do mercado. A realização de

(1) Fonte: Eurostat.
(2) Comunicação da Comissão «Uma Europa sustentável para um
mundo melhor: Uma estratégia comunitária para o desenvolvimento sustentável — Proposta da Comissão ao Conselho Europeu
de Gotemburgo», parecer do CES em fase de elaboração.

5.7.
A instabilidade dos preços gerada por uma tributação
dos combustı́veis adstrita ao seu valor provoca perturbações
injustificáveis na economia e na mobilidade e deveria ser
atalhada pela adopção de um imposto fixo.

6. Recomendações

6.1.
O CES apela à adopção, a nı́vel comunitário, de regimes
fiscais favorecedores da competitividade.

6.2.
O CES convida a Comissão e os Estados-Membros
a fornecer dados comparados, que actualmente não estão
disponı́veis.

6.3.
Os impostos de base nacional (como por exemplo, os
impostos sobre os veı́culos) são prejudiciais à competitividade,
uma vez que um aumento ou uma redução desses impostos
prejudicam ou beneficiam apenas as empresas de transporte
desse paı́s, alterando assim a posição concorrencial desse paı́s
face aos restantes. Pelo contrário, os impostos ou taxas de base
territorial (como por exemplo as portagens) favorecem a
competitividade, visto que o aumento ou a diminuição dos
mesmos por um paı́s qualquer afectarão ou beneficiarão todas
as empresas de transporte (independentemente da nacionalidade) que usem as estradas afectadas. Assim, a posição
concorrencial desse paı́s relativamente aos outros não é
substancialmente alterada.

6.4.
Para promover a criação de condições iguais para
todos, o CES considera necessário favorecer-se um regime de
taxas (de carácter essencialmente territorial) em detrimento do
actual regime de impostos (de forte carácter nacional).

6.5.
Para o CES, assume uma importância fundamental
o modo como os transportes podem contribuir para o
cumprimento das obrigações do Protocolo de Quioto. O CES
considera pouco responsável a decisão da administração dos
EUA de se desligar do processo de Quioto. A harmonização
dos impostos e dos sistemas de taxação especı́ficos dos
transportes deverá, para lá de criar condições equitativas para
todos, continuar a melhorar o impacto ambiental dos serviços
de transporte e alinhá-lo com as obrigações do Protocolo de
Quioto.
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6.5.1. A este propósito, o CES recomenda o desenvolvimento de um ambiente fiscal que facilite o investimento na
investigação ou na inovação tecnológica para reduzir as
emissões de CO2 e os problemas da saturação do tráfego.
6.5.2. A nı́vel europeu, o CES recomenda a expressa
inclusão, nas temáticas prioritárias do 6.o Programa-quadro de
I&D para 2002-2006, de tecnologias relacionadas com os
transportes. Assinala a importância do programa Galileo para
o sistema logı́stico integrado europeu seguro, competitivo e
amigo do ambiente.
6.5.3. A harmonização dos diferentes regimes fiscais deveria ter em conta aspectos ambientais e igualmente o desafio
representado pelo esgotamento das reservas de combustı́vel
fóssil e pela dependência da UE de fornecedores externos, a
qual se agravará porventura ainda mais depois do alargamento.
A definição de normas claras para todos os sectores em matéria
de consumo de combustı́vel, de desempenhos a nı́vel da carga
e da entrega e de conservação dos recursos contribuirá para
acalmar os ânimos no sector do transporte rodoviário, que se
considera o principal alvo da polı́tica de protecção ambiental.
6.5.4. O CES manifesta reservas quanto à proposta de
tributação das emissões de CO2, apresentada unilateralmente
por alguns paı́ses. Tal traria vantagens em termos de custo do
transporte a operadores externos, oriundos de paı́ses em que
as normas e as atitudes em matéria de boas práticas são menos
severas que as dos Estados-Membros.
6.6.
A procura de serviços de transporte é em regra pouco
sensı́vel ao nı́vel de impostos ou taxas aplicado. Mesmo
grandes aumentos no preço dos combustı́veis geralmente têm
um impacto reduzido nas quantidades transportadas. Um
regime fiscal que ofereça incentivos à condução «ecológica»
poderia reduzir o consumo de combustı́vel se importar
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numa diminuição proporcional do número de quilómetros
percorridos.
6.7.

O Comité sugere que:

6.7.1. o imposto anual sobre os veı́culos distinga entre
tipos de veı́culos em função do seu impacto ambiental e da
infra-estrutura.
6.7.2. as taxas rodoviárias favoreçam os veı́culos mais
«respeitadores da estrada», dado que as despesas de manutenção
das infra-estruturas são frequentemente a rubrica mais importante do orçamento rodoviário e que os veı́culos pesados são
os principais responsáveis pela deterioração dessas infra-estruturas. A substituição das frotas nacionais por veı́culos
com suspensões pneumáticas ou equivalentes poderia prolongar a duração média das superfı́cies de rodagem entre 15 e
60 % (1). Incentivos a nı́vel dos preços poderiam encorajar as
empresas de transporte a adoptarem suspensões que deteriorem menos as estradas.
6.8.
Embora a maior parte dos paı́ses diferencie os impostos
sobre o consumo de combustı́vel em função do impacto
ambiental do tipo de combustı́vel, o «turismo do combustı́vel»
transfronteiriço (reabastecimento noutros paı́ses em que as
condições são mais favoráveis) limita a margem de manobra
dos paı́ses mais pequenos. Atendendo a que as possibilidades
de harmonização das taxas de imposto sobre o combustı́vel
são ainda escassas, as disparidades fiscais entre os tipos de
combustı́vel deveriam ser reduzidas, podendo cada paı́s definir
a sua própria taxa de referência.
6.9.
As tecnologias modernas podem contribuir para a
simples e eficaz cobrança de taxas. Pelo que o CES convida a
Comissão a reforçar o apoio financeiro à investigação de novas
possibilidades tecnológicas e de aplicação de novos métodos.
(1) Observador da OCDE, 26 de Janeiro de 2001.

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
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 que altera a Directiva 91/671/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações
dos Estados-Membros respeitantes ao uso obrigatório de cintos de segurança nos veı́culos de
menos de 3,5 toneladas»
(2001/C 260/04)
Em 19 de Janeiro de 2001, 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 proposta
supramencionada.
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção de Transportes, Energia, Infra-estruturas e Sociedade da Informação emitiu parecer em 6 de Junho de 2001 (relator: G. Garcı́a Alonso).
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou, por 103 votos a favor e 1 voto contra, o seguinte parecer.
1. Introdução

1.1.
A presente proposta tem como principal objectivo
melhorar a insuficiente harmonização decorrente das diferentes modalidades de aplicação da Directiva 91/671/CEE (1) do
Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros sobre o uso obrigatório de cintos de segurança nos
veı́culos de menos de 3,5 toneladas.

1.2.
A grande disparidade nas estatı́sticas de acidentes
rodoviários fatais com crianças em veı́culos automóveis na
União Europeia deve-se principalmente às diferentes interpretações jurı́dicas que os Estados-Membros fazem da citada
directiva.

1.3.3. As Directivas 96/36/CE (3), 96/37/CE (4) e
96/38/CE (5) estabelecem em conjunto uma norma europeia
para a colocação de cintos de segurança em todos os bancos
dos novos miniautocarros e autocarros construı́dos depois de
Outubro de 1999 e em camiões, mas não impõem o seu uso
obrigatório.
1.4.
A nova proposta de directiva estabelece três disposições
básicas:
1.4.1. Impõe o uso obrigatório de sistemas de retenção
para crianças nos veı́culos destinados a circular na estrada,
suprimindo as isenções previstas na Directiva 91/671/CEE.
Estabelece que tais sistemas deverão ser homologados de
acordo com uma norma técnica reconhecida, nomeadamente
o Regulamento 44.03 da CEE-NU (Acordo da Comissão
Económica para a Europa das Nações Unidas) ou equivalente.

1.3.
A presente alteração é ditada por três factores fundamentais:

1.4.2. Proı́be a utilização de dispositivos de retenção para
crianças virados para a retaguarda no banco do passageiro da
frente, a não ser que a almofada de ar tenha sido desactivada.

1.3.1. A directiva de 1991 estabelece o uso obrigatório nos
veı́culos de sistemas de retenção para crianças nos lugares
equipados com cintos de segurança, mas não especifica o tipo
de sistema considerado adequado e permite o transporte de
crianças não seguras por um sistema adequado nos casos em
que não esteja disponı́vel.

1.4.3. Exige que os cintos de segurança, quando o veı́culo
deles esteja provido, sejam utilizados pelo condutor e pelos
passageiros.

1.3.2. A Directiva 2000/3/CE (2) exige que os veı́culos
novos apresentem um rótulo que avise os condutores de que
as crianças se expõem a lesões graves caso a almofada de ar do
banco da frente seja activada quando se encontrem seguras
por um sistema de retenção virado para a retaguarda, mas não
o proı́be.

(1) JO L 373 de 31.12.1991, p. 26.
(2) JO L 053 de 25.2.2000, p. 1.

1.4.4. Exige que os passageiros sejam informados da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança sempre que estejam
sentados e o veı́culo automóvel esteja em andamento.
1.5.
O âmbito de aplicação da directiva que a presente
proposta vem alterar era algo aleatório e não contemplava as
categorias de veı́culos definidas na Directiva 70/156/CEE (6). A
proposta de alteração, pelo contrário, considera-as e alarga o
âmbito de aplicação, incluindo as categorias M1, M2, M3, N1,
N2 e N3.
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

JO L 178 de 17.7.1996, p. 15.
JO L 186 de 25.7.1996, p. 28.
JO L 187 de 26.7.1996, p. 95.
JO L 42 de 23.2.1970, p. 1.
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2. Antecedentes

—

A Comissão, o Conselho e o Parlamento têm reiteradamente
abordado o tema da segurança rodoviária e, mais concretamente, o da segurança passiva, como, aliás, é patente da
profusão de textos jurı́dicos existentes, nomeadamente:

A comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões «Prioridades da segurança rodoviária na UE —
Relatório de progresso e classificação de acções» (6).

—

A resolução do Parlamento Europeu de 7.12.2000 (A5-0381/2000).

—

A Directiva 77/541/CEE (1) do Conselho, de 28 de Junho
de 1977, relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes aos cintos de segurança e
aos sistemas de retenção dos veı́culos a motor.

—

A resolução do Parlamento Europeu de 13 de Março de
1984.

—

A resolução do Parlamento Europeu de 18 de Fevereiro
de 1986.

—

A Directiva 91/671/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro
de 1991, relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes ao uso obrigatório de
cintos de segurança nos veı́culos de menos de 3,5 toneladas.

—

A Directiva 96/36/CE (2) da Comissão, de 17 de Junho de
1996, que adapta ao progresso técnico a Directiva
77/541/CEE do Conselho relativa aos cintos de segurança
e aos sistemas de retenção dos veı́culos a motor.

—

A Directiva 96/37/CE (3) da Comissão, de 17 de Junho de
1996, que adapta ao progresso técnico a Directiva
74/408/CEE do Conselho relativa ao arranjo interior dos
veı́culos a motor (resistência dos bancos e da sua fixação).

—

A Directiva 96/38/CE (4) da Comissão, de 17 de Junho de
1996, que adapta ao progresso técnico a Directiva
76/115/CEE do Conselho relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes às fixações
dos cintos de segurança dos veı́culos a motor.

—

A Decisão 97/836/CE (5) do Conselho, de 27 de Novembro de 1997, relativa à adesão da Comunidade Europeia
ao Acordo da Comissão Económica para a Europa das
Nações Unidas relativo à adopção de prescrições técnicas
uniformes aplicáveis aos veı́culos de rodas, aos equipamentos e às peças susceptı́veis de serem montados ou
utilizados num veı́culo de rodas e às condições de
reconhecimento recı́proco das homologações emitidas
em conformidade com essas prescrições.

3. Observações na generalidade

—

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

A Directiva 2000/3/CE da Comissão, de 22 de Fevereiro
de 2000, que adapta ao progresso técnico a Directiva
77/541/CEE do Conselho relativa aos cintos de segurança
e aos sistemas de retenção dos veı́culos a motor.
JO L 220 de 29.8.1977, p. 95.
JO L 178 de 17.7.1996, p. 15.
JO L 186 de 25.7.1996, p. 28.
JO L 187 de 26.7.1996.
JO L 346 de 17.12.1997.

3.1.
Apraz ao Comité Económico e Social a apresentação
da presente proposta de alteração da Directiva 91/671/CEE
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes ao uso obrigatório de cintos de segurança nos
veı́culos de menos de 3,5 toneladas, já que o que se pretende
é, antes do mais, aumentar a segurança rodoviária e, mormente,
a das crianças.

3.2.
O Comité considera, não obstante, que a proposta
descura a sensibilização dos cidadãos, em geral, e dos pais, em
particular, para o problema. De nada servem tais obrigações se
o utilizador não estiver sensibilizado para o benefı́cio que elas
representam. Neste contexto, haveria que exortar os Estados-Membros a organizar campanhas sobre os benefı́cios do uso
dos sistemas de retenção e, muito concretamente, atenta a
pouca atenção concitada até à data, para as crianças, para
quem — importa não esquecer — o exemplo dos pais é
primordial.

3.3.
A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança
prevista na proposta deve ser extensiva ao tráfego urbano.

3.4.
Os dados estatı́sticos utilizados pela Comissão na
elaboração da presente proposta são, quando muito, fragmentários, excluindo a maioria dos Estados-Membros, por incompatibilidade. Faz-se mister criar uma base de dados estatı́sticos
homogénea e completa, que permita chegar a conclusões úteis,
aproveitar as experiências positivas dos Estados-Membros e
evitar as extrapolações arbitrárias.

3.5.
De acordo com alguns estudos recentes, é desaconselhável que as crianças viajem no banco do passageiro da frente
com um sistema de retenção virado para a retaguarda, quando
o veı́culo esteja equipado com almofada de ar dianteira, o que,
aliás, vale para a maioria dos sistemas de retenção existentes.
Parece lógico, pois, obrigar a desactivar a almofada de ar
dianteira se, no veı́culo em causa, viajarem crianças nesse
lugar, independentemente do sistema de retenção utilizado.

(6) COM(2000) 125 final de 17.3.2000.
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3.6.
Não obstante, visto que o banco do passageiro da
frente apresenta maior ı́ndice de sinistralidade em comparação
com os restantes lugares, para além da dificuldade de activação/
/desactivação das almofadas de ar nos veı́culos da primeira
geração, o Comité considera mais correcto que a almofada de
ar esteja activada nesse banco e que este não seja utilizado por
crianças com peso inferior a 36 kg, devendo estas ocupar um
dos bancos traseiros do veı́culo.
3.7.
A comunicação de tais restrições far-se-ia mediante
simples rótulo explicativo aposto pelo fabricante ou distribuidor do veı́culo em lugar bem visı́vel do habitáculo.
3.8.
A presente proposta não faz referência explı́cita ao
perigo para as crianças das restantes almofadas de ar dos
veı́culos automóveis (traseiras e laterais). Trata-se de lacuna
que convém colmatar.
3.9.
Outro aspecto essencial é o da efectiva normalização
das formas de fixação dos dispositivos de retenção para
crianças. Neste campo, importa acompanhar de perto as
experiências da Organização Internacional de Normalização
(ISO). O sistema ISOFIX, que respeita as disposições do
Regulamento 44.03 da CEPE-ONU, deveria, uma vez superada
a fase de aperfeiçoamento em que se encontra, passar a ser
obrigatório nos veı́culos novos comercializados na União
Europeia.
3.10. A presente proposta deveria prever que os fabricantes
de veı́culos automóveis recomendassem os tipos de sistemas
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de retenção para crianças mais adequados a cada um dos
modelos produzidos.
3.11. Na opinião do Comité é impraticável avaliar se os
sistemas de retenção oferecem benefı́cios reais no caso de
miniautocarros ou autocarros de média e grande capacidade,
atenta a dificuldade de verificar o seu uso adequado. Por isso,
deveriam ser fornecidos dados estatı́sticos concretos, baseados
em estudos exaustivos sobre o assunto, dado que tais sistemas
podem encarecer indevidamente o custo destes populares
meios de transporte, sem que aumentem significativamente as
condições de segurança.
3.12. Há que ter em conta que, por exemplo, para as
categorias N2 e N3, em virtude da estrutura destes veı́culos e
da altura do posto de condução em relação ao solo, o condutor
está exposto a fenómenos diferentes dos que ocorrem nos
acidentes com outros tipos de veı́culos, em particular nas
colisões posteriores.
3.13. O Comité condena a inclusão de isenções na futura
directiva, quando o que está em jogo é a segurança do cidadão,
tanto mais que a aquisição do hábito de usar o cinto de
segurança não se compadece de tais dispensas. No entender do
Comité, não há razão que impeça os motoristas de táxi de
transportar no porta-bagagens um sistema de retenção pronto
para ser utilizado por crianças que tenham 10 kg, motivo por
que considera que tal isenção deveria ser excluı́da da proposta.
3.14. O Comité considera necessário a instalação, pelos
fabricantes de veı́culos automóveis, de um sistema de sinalização (sonoro e/ou luminoso), quando os ocupantes não
utilizem os cintos de segurança. Para tanto, o Comité insta a
Comissão a que fomente este tipo de estudos e promova a
subsequente instalação de tais sistemas nos veı́culos novos
comercializados na União Europeia.

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
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 de mercado do álcool etı́lico de origem agrı́cola»
(2001/C 260/05)
Em 12 de Março de 2001, o Conselho decidiu, nos termos dos artigos 36.o e 37.o do Tratado CE,
consultar o Comité Económico e Social sobre a propuesta supramencionada.
A Secção de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente, incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 21 de Junho de 2001, sendo relator C. Wilkinson.
Na 383.a reunião plenária (sessão de 11 de Julho), o Comité Económico e Social adoptou, por 106 votos
a favor e 2 abstenções, o presente parecer.
1. Introdução

1.1.

Situação do mercado comunitário de álcool agrı́cola

1.1.1. A UE produz cerca de 20 milhões de hectolitros (hl)
de álcool por ano, dos quais 13 milhões de origem agrı́cola. O
restante é de origem não agrı́cola e é muitas vezes referido
como «álcool sintético». Os principais sectores industriais que
utilizam álcool etı́lico são os das bebidas alcoólicas, quı́micos,
farmacêuticos e cosméticos. Um sector em crescimento é o do
combustı́vel fabricado a partir do álcool.
1.1.2. O sector de bebidas alcoólicas só pode utilizar álcool
de origem agrı́cola; outros sectores podem utilizar os dois
tipos de álcool. O sector de bebidas alcoólicas absorve cerca
de 30 % do álcool utilizado na UE e a qualidade dos seus
produtos é garantida por uma regulamentação comunitária
especı́fica (1). Os restantes 70 % podem corresponder a álcool
agrı́cola ou sintético. Cada tipo de álcool satisfaz cerca de
metade da procura total na UE.
1.1.3. A produção de álcool agrı́cola constitui um importante canal de escoamento para algumas matérias-primas
comunitárias, como os cereais, a beterraba sacarina, os
melaços, a batata, as frutas e o vinho.
1.1.4. A Comissão afirma que o mercado comunitário do
álcool é excedentário em cerca de 3 milhões de hl por ano.
Este excedente aumenta gradualmente. A procura comunitária
de álcool regista uma tendência decrescente. As importações
representam cerca de 12 % da utilização total, incluindo as
misturas, que não são abrangidas, na globalidade, pela proposta
da Comissão. As tendências actuais das importações apontam
para um crescimento gradual. Uma parte importante dessas
importações está isenta de direitos ou sujeita a direitos muito
baixos aplicáveis ao álcool desnaturado. Estima-se que 80 %
das importações são subsidiadas na origem, mas há quem
considere esta estimativa demasiado alta.

(1) Regulamento (CEE) do Conselho n.o 1576/89, JO L 160, de
12.6.1989, pp. 1-17.

1.2.

A proposta da Comissão

1.2.1. A proposta de regulamento estabeleceria um quadro
regulamentar comum para o álcool etı́lico de origem agrı́cola.
A decisão subjacente à proposta prende-se com a solicitação
do Conselho de Agricultura, em meados de 2000, no sentido
de ponderar a actualidade da acção.
1.2.2. Os principais objectivos da proposta são o aumento
da informação sobre o mercado, o acompanhamento dos
fluxos comerciais, a instituição de um fórum de discussão e a
preparação de eventuais decisões. A Comissão considera que
as propostas estabeleceriam uma OCM «aligeirada». O tipo de
OCM proposto não inclui medidas de intervenção, pelo que a
proposta não tem implicações financeiras.
1.2.3. Desde o inı́cio de 1998, a Comissão instituiu um
sistema de acompanhamento das importações de álcool, mas
considera que o sistema não é um instrumento prático
para lidar com os problemas indicados relativamente às
importações. Assim, a Comissão apresenta uma proposta (2)
relativa ao regulamento da OCM.

2. Observações na generalidade

2.1.
O Comité elaborou, em 1996, um relatório de informação sobre o sector do álcool, além de ter feito observações
sobre anteriores projectos de OCM, em 1978 (3) e em 1980(4)
O relatório de informação apresentava dados muito úteis sobre
este algo complexo sector e, embora se tenham verificado
grandes mudanças desde a elaboração do relatório, é de referir
que as observações apresentadas sobre a necessidade de
racionalização do sector, para salvaguardar a sua competitividade, eram válidas e se constatava igualmente que em muitas
regiões da UE as inúmeras pequenas destilarias desempenha-

(2) COM(2001) 101, de 21 de Fevereiro de 2001.
(3) JO C 181 de 31.7.1978.
(4) JO C 83 de 2.4.1980.
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vam uma valiosa função socioeconómica nas respectivas
comunidades. A observação continua a ter actualidade. Só a
Alemanha mantém uma organização nacional para o álcool.

2.2.
A primeira proposta de OCM foi apresentada há
40 anos, quando o principal mercado para o álcool agrı́cola
era a indústria alimentar (inclusive as bebidas espirituosas).
Desde então, o mercado tornou-se gradualmente mais complexo e a tecnologia tem um impacto nas modalidades de
utilização do álcool produzido.

2.3.
A proposta da Comissão não abrange todos os factores
com impacto no mercado. Coloca em especial relevo o
crescimento das importações, as quais ainda apenas representam 12 % do mercado, e destaca o desafio que representa a
concorrência dos paı́ses candidatos. Estes paı́ses não deveriam
ser excluı́dos do artigo 10.o (relativo às ajudas nacionais na
proposta).

2.4.
O Comité apoia sem reservas o aumento da informação
sobre o mercado e a instituição de um fórum de discussão e a
preparação de eventuais decisões. Um problema evidente é o
da falta de estatı́sticas nacionais na forma requerida. Os dados
do Eurostat estão também a ser fornecidos com um atraso
excessivo para serem verdadeiramente úteis. Poderá haver
outras formas de alcançar estes objectivos. Por exemplo, a
informação sobre o mercado pode ser obtida através das
autoridades nacionais (nomeadamente as autoridades fiscais),
do Eurostat ou de fontes comerciais; e o fórum utilizado no
passado em matéria de álcool, o Comité para as Bebidas
Espirituosas, poderia evoluir no sentido de um fórum adequado. Os «abusos» comerciais devem ser tratados como tais;
para levar isso a efeito torna-se necessária uma boa informação.
O que a proposta não torna bem claro é o que representa o
valor acrescentado de uma OCM para os produtores, utilizadores e consumidores. A Comissão deveria esclarecer o que seria
esse valor acrescentado.

2.5.
As várias medidas propostas (certificados de importação e exportação, contigentes pautais, aperfeiçoamento
activo e cláusulas de salvaguarda) são fonte de preocupação,
uma vez que tais propostas poderiam conduzir a medidas de
protecção e/ou de intervenção. O Comité reconhece que a
Comissão não propõe a aplicação destas medidas, mas inclui
disposições para tal. Em particular, o artigo 34.o do Tratado
prevê a possibilidade de regulamentação dos preços como
parte de qualquer OCM. Os utilizadores desejam adquirir
álcool de caracterı́sticas e qualidade adequadas a um preço
livremente fixado. Esta posição beneficia igualmente o consumidor, uma vez que contribui para garantir a qualidade e a
segurança dos produtos. Além disso, as medidas propostas
poderiam conduzir a excessivos e onerosos encargos administrativos.
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2.6.
Um grande problema relacionado com a proposta
consiste no facto de não abranger o sector do mercado que
pode utilizar tanto álcool sintético como álcool agrı́cola. Uma
vez que o álcool sintético não é um produto agrı́cola,
subentende-se que não poderá ser incluı́do na OCM. Não
obstante, representa cerca de metade da utilização actual
na UE. Qualquer OCM será incompleta caso não garanta
disposições adequadas e, em particular, dados estatı́sticos, que
abranjam este tipo de álcool. Haverá um grande risco de
concorrência desleal, caso um tipo de álcool seja controlado
através de uma OCM e o outro não.

2.7.
Acresce que a perspectiva de crescimento da utilização
do álcool como combustı́vel na UE, de cerca de 1 % actualmente até cerca de 20 % em 2020, poderá alterar o equilı́brio,
quando uma fatia muito maior de mercado poderá ser satisfeita
por qualquer tipo de álcool. Na prática, prevê-se que o álcool
agrı́cola satisfaça grande parte deste aumento devido às
vantagens fiscais concedidas às fontes renováveis (e o álcool
sintético não é renovável).

3. Observações na especialidade

3.1.
Se a decisão for a instituição de uma OCM, o Comité
crê necessárias, além de medidas adequadas por forma a
abranger o álcool sintético, as seguintes alterações à proposta.

3.2.
Comité de gestão. A proposta no sentido de incluir o
álcool agrı́cola nas competências do comité de gestão «Vinhos»
é inadequada. O sector do álcool é extremamente complexo e
esta complexidade tende a aumentar. Torna-se claro que seriam
necessários «peritos de mercado do álcool» nacionais para
desempenharem as tarefas previstas para a OCM. Deste modo,
as reuniões não seriam integradas nos assuntos normais do
comité de gestão «Vinhos», mas implicariam reuniões separadas. A Comissão confirmou que isso estava previsto.

3.3.
Deste modo, um comité de gestão «Álcool» separado
não implicaria custos adicionais e o sistema seria mais claro
para as partes interessadas. A proposta deveria ter este facto
em conta.

3.4.
Definições. Actualmente, as únicas definições de
«álcool agrı́cola» constam do Regulamento (CEE) n.o 1576/89
(para bebidas espirituosas) e do Regulamento (CEE) n.o 822/87
(para álcool neutro proveniente do vinho). Estas definições
diferem, em certa medida, das da Nomenclatura Comum (NC),
utilizada para efeitos aduaneiros e comerciais, e que é a
definição utilizada na proposta, artigo 1.o O artigo 1.o deveria
harmonizar estas definições a fim de evitar qualquer confusão.
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3.5.
Tendo em conta as numerosas técnicas actuais e em
evolução de produção de álcool a partir de produtos agrı́colas
e de produtos que, por sua vez, provêm de produtos agrı́colas,
será difı́cil estabelecer definições satisfatórias para os vários
tipos e ainda mais difı́cil o controlo, particularmente no que
respeita a produtos de paı́ses terceiros.

—

apoia a necessidade de um quadro jurı́dico adequado;

—

desejaria sugerir que estas exigências poderiam ser satisfeitas de várias maneiras;

—

tem ainda dúvidas quanto ao valor acrescentado de um
regime de OCM para o álcool de origem agrı́cola;

—

desejaria reiterar que qualquer OCM que não inclua
disposições para abranger a globalidade do mercado do
álcool será fatalmente incompleta;

—

considera que, caso se institua uma OCM, se tornará
necessário um comité de gestão exclusivo;

—

assinala a necessidade de uma harmonização das definições.

4. Conclusões
4.1.
—

O Comité:
apoia uma melhor informação de mercado e a instituição
de um fórum de discussão dos problemas do sector;
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Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre o «Livro verde sobre a polı́tica integrada relativa
aos produtos»
(2001/C 260/06)
Em 13 de Fevereiro de 2001, a Comissão decidiu, em conformidade com o artigo 262.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre o «Livro verde sobre a
polı́tica integrada relativa aos produtos».
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção de Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Ambiente emitiu parecer em 21 de Junho de 2001 (relator: A. Pezzini).
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou por 108 votos a favor, 1 voto contra e 3 abstenções, o seguinte parecer.

1. Introdução
1.1.
O Comité examina o livro verde na óptica da nova
abordagem proposta no programa comunitário de acção em
matéria de ambiente (1), pondo a tónica não só na aplicação dos
instrumentos jurı́dicos vigentes, mas também na integração das
exigências ambientais nas demais polı́ticas, na participação dos
diversos agentes e no carácter voluntário. Considera tratar-se
(1) Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de
decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que adopta o
programa comunitário de acção em matéria de ambiente 2001-2010» (COM(2001) 31 final) — JO C 221 de 7.8.2001.

de instrumento que vem complementar a estratégia para
o «desenvolvimento sustentável» atentas as suas vertentes
económicas e sociais (2). O Comité remete para as observações
formuladas nos pareceres pertinentes, já que o instrumento
em causa só poderá ser satisfatoriamente aplicado se inscrito
num contexto mais amplo.

(2) Parecer de iniciativa do Comité Económico e Social sobre a
«Elaboração de uma estratégia da União Europeia em matéria de
desenvolvimento sustentável», JO C 221 de 7.8.2001.
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1.2.
O «Livro verde sobre a polı́tica integrada relativa aos
produtos» propõe uma estratégia de reforço e reorientação
das polı́ticas ambientais relativas aos produtos, com vista a
promover o desenvolvimento de um mercado de produtos
mais ecológicos (ver ponto 1. Introdução).
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2. Papel das partes interessadas e das iniciativas locais

2.1.
O livro verde sublinha o papel das diferentes partes
interessadas e a importância das iniciativas locais para vencer
o repto da conciliação dos produtos com o ambiente (ver
ponto 3).
1.3.
A abordagem proposta baseia-se numa mescla de
instrumentos sem entrar em detalhes quanto à integração nas
actuais polı́ticas ambientais, organizadas sectorial e verticalmente, do novo paradigma representado pela polı́tica integrada
relativa aos produtos. Esta visa, pelo contrário, «complementar»
os instrumentos jurı́dicos vigentes. Seria oportuno aprofundar
a associação entre normas verticais e instrumentos ou acordos
voluntários, analisando a possibilidade de recorrer a estes
últimos quando faltem instrumentos jurı́dicos pertinentes, a
fim de chegar a soluções mais «ecológicas» que vão mais longe
do que a legislação e a doutrina vigentes. O Comité precisa
que formulou sugestões nesse sentido com o fim de melhorar
a qualidade ambiental dos produtos e serviços, mormente nos
pareceres sobre a «atribuição de rótulo ecológico», sobre o
«sistema comunitário de ecogestão e auditoria» (EMAS) e, mais
recentemente, sobre a directiva relativa aos «resı́duos de
equipamentos eléctricos e electrónicos» (1) O ponto 2.3 deste
último parecer afirma concretamente que o rótulo ecológico e
o EMAS «podem utilmente contribuir para o efeito promovendo soluções mais avançadas».

1.4.
Cabe notar, como emergiu, aliás, da audição organizada
pela Comissão em 8 e 9 de Março, que as experiências mais
avançadas no sector da polı́tica integrada relativa aos produtos
ocorreram no Reino Unido, Alemanha, Paı́ses Baixos e Dinamarca, frequentemente a instâncias dos serviços nacionais
responsáveis pelo ambiente, enquanto nos demais Estados-Membros as experiências foram menos relevantes. Assim,
revela-se difı́cil estabelecer a nı́vel europeu um quadro de
referência e multiplicação de experiências, adaptando-as às
diferentes realidades, convindo prever mecanismos de apoio à
divulgação das boas práticas que incluam as estruturas de
representação das empresas, em especial as PME.

1.5.
De resto, os exemplos citados no livro verde referem-se ao sector industrial, cabendo questionar se o exercı́cio de
integração não deveria estender-se a outros sectores, tanto mais
que foi alargado o regulamento EMAS (2) sobre certificação
ambiental e os sectores dos serviços, do turismo e da agricultura participam plenamente no esforço de adaptação às
exigências ambientais e definição de indicadores de sustentabilidade.

(1) JO C 296 de 29.9.1997, p. 77; JO C 209 de 22.7.1999, p. 43 e
JO C 116 de 20.4.2001, p. 38.
(2) JO L 114 de 24.4.2001, p. 1.

2.2.
O Comité frisa, a propósito, a importância de organizar
acções de formação e educação das partes interessadas, com o
objectivo de responsabilizar as empresas pela adopção de
polı́ticas integradas relativas aos produtos.

2.3.
Entre as partes interessadas com maiores responsabilidades no processo de formulação da polı́tica integrada relativa
aos produtos figuram os consumidores, as organizações não
governamentais, a indústria e o comércio. Cabe assinalar,
porém, que o livro verde não faz referência aos representantes
dos trabalhadores, cuja contribuição é indispensável na discussão sobre as alterações a introduzir no ciclo de produção.
Tendo presente o que se afirmou no ponto 1.5, importa
promover igualmente a participação dos sectores dos serviços,
do turismo e da agricultura, sobretudo no que tange ao
desenvolvimento rural.

2.4.
Um instrumento proposto é o das partes interessadas
constituı́rem painéis de produtos (ver ponto 4.3.4), inspirado
no modelo seguido na Dinamarca. O livro verde não indica,
porém, a quem, e com que autoridade ou legitimidade, cabe a
iniciativa de criar tais painéis, a confirmar-se a existência de
um consenso em torno do tema a examinar. Presume-se que o
exercı́cio tenha lugar nas empresas, mas, para evitar que se
cinja às de maior dimensão, importa associar as estruturas de
representação das PME e dos trabalhadores. Acresce que o
livro verde é vago quanto ao procedimento a adoptar se o
painel, no termo dos trabalhos, não chegar a acordo. Importa
ainda prever a criação de painéis limitados, tendo em conta
que estes instrumentos devem estimular a inovação e não
travá-la.

2.5.
Seria de favorecer formas de associação já consolidadas,
a exemplo do diálogo instaurado no CES, de modo a explorar
a experiência acumulada fruto da discussão e da participação
dos sectores interessados e evitar toda e qualquer discriminação
baseada no grau de actividade e cooperação. As estruturas
existentes no domı́nio da normalização, rotulagem e avaliação
ambiental dos produtos, bem como as que se ocupam do
ordenamento do território (Agenda 21 local, Leader+, apoio ao
desenvolvimento rural), parecem ser as mais aptas para assumir
funções de estı́mulo.
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2.6.
Com efeito, será difı́cil às iniciativas locais desempenhar o papel de «pedra angular» da polı́tica integrada relativa
aos produtos como sustenta a Comissão, se não contarem
com um quadro de referência preciso (desenvolvimento regional e/ou rural, investigação e inovação em favor das PME,
polı́tica de coesão, etc.) e apoio nas fases de preparação,
adopção e divulgação.

3.6.
À luz da importância que o documento atribui ao
sistema de rótulo ecológico para a polı́tica integrada relativa
aos produtos, afigura-se lógico sugerir que, pelo menos no que
tange ao estabelecimento dos critérios para a avaliação da
qualidade ambiental dos produtos, seja aproveitada a experiência acumulada pelo Comité do Rótulo Ecológico da União
Europeia (CREUE), estabelecido por decisão da Comissão em
10 de Novembro de 2000.

3. Estratégia para aplicar a abordagem da polı́tica integrada relativa aos produtos

3.7.
O Comité assinala estar em curso o debate sobre a
interacção entre a normalização dos produtos e polı́ticas
ambientais, a obrigatoriedade de tais normas (padrões) e a
participação das partes interessadas na sua elaboração. Tratando-se de tema laborioso, convida-se, pois, a Comissão a
aprofundá-lo e a propor pistas para ulterior debate.

3.1.
Segundo a Comissão, promover a qualidade ambiental
de bens e serviços significa utilizar as forças do mercado na
mais ampla medida possı́vel e aplicar o princı́pio do «poluidor-pagador» (ponto 4.1). Neste contexto, poder-se-ia considerar
a criação de um instrumento destinado a recompensar todos os
que decidissem lançar acções voluntárias de aperfeiçoamento
contı́nuo das caracterı́sticas ecológicas dos produtos, consideradas como manancial de vantagens competitivas.

3.2.
A Comissão afirma, com toda a justiça, que a melhor
forma de optimizar a qualidade ambiental dos produtos é
através do mercado, logo que a totalidade dos preços reflicta
os verdadeiros custos ambientais dos produtos durante os
respectivos ciclos de vida. A propósito, o livro verde considera
essencial o estabelecimento de critérios objectivos de avaliação
da qualidade ambiental dos produtos.

3.3.
O documento é uma vez mais vago ao descrever quem,
como e quando deve estabelecer e propor tais critérios. Tanto
mais que os impostos e os subsı́dios são os instrumentos
apontados como exemplo de eventuais factores de internalização dos verdadeiros custos ambientais dos produtos. O
único exemplo de uma abordagem selectiva do problema
consiste em aplicar taxas reduzidas de IVA aos produtos
portadores do rótulo ecológico europeu.

3.4.
O livro verde tende, pois, a reiterar os instrumentos de
tributação geral que, desde sempre, no sector do ambiente, se
revelaram controversos e pouco eficazes na redução do
impacto ambiental da actividade produtiva.

3.5.
A sugestão de que os subsı́dios «devem ser reduzidos o
mais possı́vel» quando hoje em dia eles são largamente
utilizados para incentivar produtos e métodos de produção
prejudiciais quer para o ambiente quer para a saúde pública
deveria ser convertida numa obrigação. Na verdade, a supressão dos chamados «subsı́dios com efeito oposto», com o fim
de canalizar os auxı́lios estatais para métodos e produtos
compatı́veis com o ambiente, constituiria por si só um
importante passo em frente na reorientação da economia
comunitária para o desenvolvimento sustentável.

4. Procura ecológica por parte do consumidor

4.1.
«A procura de produtos mais ecológicos constituirá
um impulso determinante para a economia intensificar os seus
esforços a favor do ambiente e melhorar o desempenho dos
produtos e serviços em termos de ciclo de vida» (ponto 4.2.1).

4.2.
A promoção da informação ambiental por parte das
empresas e uma maior procura de produtos mais ecológicos
por parte dos consumidores são os dois dados subjacentes a
uma «prática de consumo informado» que, no entender da
Comissão, constitui um dos elementos fundamentais da polı́tica integrada relativa aos produtos.

4.3.
Também neste caso, a Comissão considera a rotulagem
ecológica, quer a adoptada pela ISO quer o rótulo ecológico
europeu, entre as medidas tendentes a promover a polı́tica
integrada relativa aos produtos, embora reconheça que até à
data a complexidade destes sistemas tem obstado a que atinjam
toda a sua capacidade de influir no mercado. A esse respeito, a
Comissão anuncia a intenção de rever a sua estratégia de
rotulagem ecológica com vista a preparar uma mais abrangente, que inclua o maior número possı́vel de produtos.
Seria ainda útil que os consumidores dispusessem de uma
informação mais completa sobre os produtos.

4.4.
A referência à adopção de diversos sistemas de rotulagem ecológica (incluindo as declarações e autocertificações
ecológicas) causa perplexidade diante da necessidade de prever,
a nı́vel nacional, outros instrumentos e mecanismos de
controlo para verificar a sua validade.
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4.5.
O Comité Económico e Social no parecer sobre o
sistema comunitário revisto de atribuição de rótulo ecológico (1) entende que a «proliferação» de rótulos privados e
de outras reivindicações ecológicas deveria ser fortemente
desencorajada, porque confundem o consumidor e induzem
em erro.
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tos. A Agência Europeia do Ambiente e os serviços nacionais
competentes são chamados a desempenhar um papel de
orientação na elaboração e divulgação destes bancos de dados,
velando pela contribuição de todos os elos da cadeia de
produção, em particular os trabalhadores.

4.6.
A informação dos consumidores e as campanhas
educativas organizadas pelas associações de consumidores são
instrumentos indispensáveis neste contexto.

5.3.
Uma possı́vel solução para aumentar o volume de
informações, tornando-as ao mesmo tempo mais acessı́veis,
seria encorajar e, se oportuno, obrigar os produtores a fornecer
aos consumidores dados essenciais ao longo de toda a cadeia
de produção.

4.7.
Um outro instrumento essencial para a promoção de
produtos e serviços «verdes» são os contratos públicos (ver
ponto 4.2.2), tema acerca do qual o CES já se pronunciou,
designadamente no parecer sobre o sistema comunitário de
ecogestão e auditoria, nos pontos 2.1.2 e 2.1.3, onde opina
que «constitui um dever das autoridades públicas promover tal
instrumento (...) no sentido de um desenvolvimento respeitador do ambiente».

5.4.
Atenta a estrutura prolixa e complexa da economia da
União Europeia e o custo avultado da elaboração e adopção da
análise do ciclo de vida pelas PME, afigura-se preferı́vel
encorajar a divulgação das informações oriundas e destinadas
às PME, sobretudo a nı́vel local ou na zona de produção,
implantando actividades produtivas homogéneas.

5. Informações sobre o ciclo de vida dos produtos
5.1.
A Comissão reputa essencial (ponto 4.3.1) dispor de
informação sobre os impactos ambientais dos produtos e
componentes durante todo o ciclo de vida.
5.2.
A análise do ciclo de vida de um produto é um
instrumento essencial para a formulação da polı́tica integrada
relativa aos produtos. A Comissão reconhece a complexidade
de tal análise e o custo que a sua adopção implica. Recomenda,
por isso, a criação de bancos de dados, acessı́veis ao público,
que recolham todas as informações sobre o ciclo de vida dos
produtos úteis aos conceptores, fabricantes, distribuidores e
consumidores para verificar o impacto ambiental dos produ(1) Ponto 3.2.4 — JO C 296 de 29.9.1997, p. 77.

5.5.
A adopção de linhas gerais de orientação para a
concepção ecológica dos produtos (design ecológico) é importante para uma passagem gradual a produções mais respeitadoras do ambiente.
5.6.
O livro verde parece subestimar o facto de a utilização
de instrumentos tais como a análise do ciclo de vida e a
concepção ecológica, pese embora a sua importância, exigirem
grandes esforços financeiros e administrativos. Constituem
paralelamente um factor central de estı́mulo à investigação e à
inovação.
5.7.
Seria, pois, desejável multiplicar as medidas de apoio à
investigação e à inovação junto das PME com vista à divulgação
de informações e à elaboração de métodos inovadores para
criar produtos mais ecológicos. Os instrumentos actualmente
disponı́veis são não só financeiramente inadequados mas
também dificilmente identificáveis e acessı́veis para as
empresas.

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

17.9.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 260/39

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de directiva do Conselho que altera as
Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE relativas à comercialização de sementes de
plantas forrageiras, de sementes de cereais e de batatas de semente»
(2001/C 260/07)
Em 24 de Abril de 2001, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 37.o do Tratado CEE, consultar o
Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
Foi encarregada da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Ambiente, que adoptou parecer em 21 de Junho de 2001. Foi relator C. Scully.
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 12 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou por unanimidade o seguinte parecer.
1. Introdução
1.1.
A Directiva do Conselho 66/401/CEE (1) respeitante à
comercialização das sementes de plantas forrageiras, a Directiva do Conselho 66/402/CEE (2) respeitante à comercialização
de sementes de cereais e a Directiva do Conselho 66/403/CEE
respeitante à comercialização de batatas de semente prevêem
a realização de experiências temporárias.
1.2.
Os resultados dessas experiências apontam desde já
que, em condições especı́ficas, a venda de sementes a granel
ao consumidor final não é prejudicial para a qualidade do
produto.
1.3.
Nessa base, a proposta em apreço também altera a
Directiva 66/403/CEE (3) do Conselho relativa à comercialização de batatas de semente, visto que a mesma conclusão
se aplica às sementes de outras plantas, nomeadamente a
batateira.

2.1.1.1. Sabe-se que economizam em embalagens e trabalham com maior eficiência.

2.1.1.2. De notar também que a redução de resı́duos de
embalagem é benéfica para o ambiente.

2.1.1.3. Os produtores que vendem a granel sementes
certificadas podem, assim, tirar proveito destas vantagens para
reduzir os custos e, inversamente, os que o não fazem podem
sentir-se prejudicados igualmente a nı́vel dos custos. Por
conseguinte, é possı́vel que os grandes produtores dos Estados-Membros que beneficiem de uma derrogação em virtude das
alterações propostas explorem este modo de comercialização
como vantagem concorrencial.

2.2.
1.4.
As sugestões da Comissão no sentido de alterar o
art. 10.o das Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE e
66/403/CEE dizem respeito à embalagem e comercialização
de sementes certificadas.
1.5.
O principal objectivo da proposta é autorizar derrogações às actuais disposições sobre embalagem e etiquetagem
estabelecidas nos artigos 8.o, 9.o e 10.o destas três directivas.
Estas derrogações permitirão comercializar a granel sementes
certificadas.
2. Observações na generalidade
2.1.

Comercialização de sementes a granel

2.1.1. A comercialização de sementes a granel traz vantagens para os produtores e para os multiplicadores.
(1) JO 125 de 11.7.1966, p. 2298. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 98/96/CE.
(2) JO 125 11.7.1966, p. 2309. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 1999/54/CE.
(3) JO 125 11.7.1966, p. 2320. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 1999/742/CE.

Controlo da qualidade

2.2.1. De acordo com a regulamentação sobre a produção
de sementes certificadas, as que se destinam a ser comercializadas em recipientes fechados estão sujeitas a controlo de
qualidade que incide sobre a pureza das sementes, a genuinidade varietal, a faculdade germinativa e as condições fitossanitárias. Trata-se de parâmetros fundamentais de qualquer protocolo de certificação que se preze.

2.2.2. Os artigos 2.o a 7.o das Directivas 66/401/CEE,
66/402/CEE e 66/403/CEE definem os critérios de produção e
de controlo de qualidade para o fecho das embalagens de
sementes e respectiva marcação como sementes de base,
sementes certificadas e sementes comerciais. Estes artigos não
sofrem alterações.

2.2.3. O artigo 8.o destas mesmas directivas dispõe que as
embalagens devem ser suficientemente homogéneas, fechadas
e munidas de um sistema de marcação para a comercialização.
A alteração proposta ao artigo 10.o destas três directivas
autoriza uma simplificação do artigo 8.o de modo a permitir a
comercialização de sementes a granel.
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2.2.4. Numa experiência realizada entre 1994 e 2000 em
seis Estados-Membros, constatou-se que a venda de sementes
a granel em condições especı́ficas não afecta a qualidade do
produto (1). Nestas experiências os contentores das sementes
para comercialização foram certificados de acordo com as
Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE. As embalagens com as sementes fornecidas ao utilizador final foram
objecto de verificação por amostragem e em seguida devidamente fechadas.

2.3.
2.3.1.

Garantia de segurança
F e c h o e m a r c a ç ã o

2.3.1.1. O fecho e a marcação dos lotes de sementes
constituem um importante mecanismo para verificar a autenticidade de um lote ou de uma remessa, bem como o funcionamento correcto do sistema de certificação. Ao mesmo tempo,
evitam-se interferências deliberadas ou acidentais no processo
de certificação antes da entrega ao consumidor final.
2.3.1.2. De acordo com os artigos 8.o, 9.o e 10.o das
Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE as embalagens destinadas à comercialização devem ser fechadas e
marcadas de forma que não seja possı́vel qualquer manipulação
e munidas de uma etiqueta com um selo oficial. O não
cumprimento destas regras afectará as condições fitossanitárias, a traçabilidade e, em última análise, a credibilidade do
sistema de certificação das sementes.

2.4.

Confiança dos consumidores

A confiança dos consumidores não será afectada se os
contentores das sementes forem fechados hermeticamente e
marcados em conformidade com os artigos 9.o e 10.o das
Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE e 66/403/CEE.

2.5.

Condições fitossanitárias

A amostragem final pode confirmar a qualidade das sementes
fornecidas a granel no atinente à genuinidade varietal, pureza
das sementes e faculdade germinativa, bem como qualquer
outro processo de certificação efectuado em relação às produções provenientes das referidas sementes.

2.6.

3. Observações na especialidade
3.1.
Dado que a vantagem relativa é obtida através de uma
derrogação obtida por um Estado-Membro por via de uma
directiva do Conselho, poderia deduzir-se que a concessão de
uma derrogação a um determinado Estado-Membro oferece
uma vantagem comercial inı́qua a alguns produtores do Estado
em questão.
3.1.1. Todos os Estados-Membros podem requerer derrogação; todavia, a percentagem de produtores de um Estado-Membro que podem usufruir da comercialização de sementes
a granel será muito diferente de Estado para Estado. Por isso, a
vantagem competitiva pode involuntariamente ser transferida
para um Estado-Membro mercê da sua capacidade para vender
sementes a granel. Tudo dependerá do volume de vendas a
granel de sementes certificadas entre Estados-Membros. Não
fica claro se esta derrogação autoriza um produtor de um
Estado-Membro a vender a granel a um consumidor final
noutro Estado-Membro. Em caso afirmativo, o Comité convida
a Comissão a indicar claramente se ambos os Estados carecem
de derrogação.
3.2.
O artigo 8.o não faz referência ao tamanho do lote de
sementes fechado para comercialização e, além disso, não há
nenhuma razão biológica ou fisiológica que obrigue a ter
um determinado tamanho. O único requisito é que seja
homogéneo.
3.2.1. As dimensões de um lote fechado ou de uma remessa
para comercialização não deverão influir sobre a proporção de
substâncias infecciosas que possam existir no lote nem sobre
o nı́vel de pureza ou genuinidade varietal, visto que estes
factores são determinados pelos procedimentos de controlo de
qualidade efectuados antes e na altura do fecho.
3.2.2. O tamanho de um lote ou de uma remessa fechados
e destinados à comercialização não deve produzir nenhuma
alteração do seu ı́ndice de deterioração desde que essa remessa
seja armazenada em condições correctas e num ambiente
adequado para cada categoria de sementes.
3.3.
O CES considera necessário dar garantias suplementares de que um sistema simplificado, que pode implicar que o
contentor das sementes a granel não esteja necessariamente
hermeticamente fechado, é de molde a garantir a autenticidade
das sementes certificadas.

Traçabilidade

A aposição oficial de etiquetas nas embalagens para venda, em
conformidade com o artigo 10.o das Directivas 66/401/CEE,
66/402/CEE e 66/403/CEE, criou um protocolo que se caracteriza pela transparência e traçabilidade.
( 1)
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Relatório sobre experiências temporárias para a venda ao consumidor final de sementes a granel (Decisão da Comissão
94/650/CEE, 9 de Setembro de 1994).

3.3.1. A alı́nea e) do artigo 2.o da decisão relativa à
experiência temporária prevê a recolha definitiva de amostras
do contentor utilizado pelo consumidor final.
3.3.1.1. Esta medida faz com que a amostragem final e o
fecho das remessas de sementes ocorram numa fase posterior
ao envio ao consumidor final (se bem que a certificação final
seja efectuada antes desta operação).

17.9.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

3.3.1.2. Não se compreende muito bem que valor terá esta
amostragem final caso se verifiquem diferenças entre os
resultados desta amostra e a certificação final anterior à
entrega. Em caso de discrepância, deveria haver um protocolo
de acordo de resolução.
3.3.1.3. Qualquer intervenção posterior à certificação final
de uma remessa a granel deverá necessariamente verificar-se
na última amostragem aleatória. A exactidão e fiabilidade desta
amostragem final deverão oferecer a mesma segurança da
efectuada antes do fecho das remessas convencionais para a
venda de sementes certificadas.
3.4.
A falta de critérios especı́ficos de higiene, fecho e
marcação dos recipientes das entregas a granel pode ter
consequências no plano fitossanitário, na medida em que esses
recipientes podem ser reutilizados. Importa certificar que não
estão contaminados por organismos nocivos e fechá-los de
modo a excluir qualquer contaminação acidental por ocasião
do fornecimento ao consumidor final. A autoridade de certificação deverá assegurar-se de que as sementes certificadas
fornecidas a granel são conformes com a ficha fitossanitária
que acompanha a etiqueta de entrega.
3.4.1. Um procedimento que não preveja a obrigação de
apor uma etiqueta oficial que impeça qualquer tipo de
manipulação pode afectar a confiança e a traçabilidade do
processo de certificação, sobretudo se as remessas não forem
seladas.
3.5.
O CES apoia o disposto na alı́nea d) do artigo 2.o da
supracitada decisão nos termos da qual as sementes devem ser
vendidas directamente ao utilizador final. Isto reduzirá o risco
de manipulação acidental ou deliberada da remessa e de
possı́veis discrepâncias.
3.5.1. Contudo, as disposições respeitante à venda directa
ao consumidor final, bem como a notificação às autoridades
de certificação da quantidade de sementes comercializadas a
granel, de acordo com o disposto no artigo 2.o supracitado,
oferecem em matéria de certificação e de traçabilidade uma
certa segurança, mas não uma segurança absoluta.
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3.5.2. É preciso deixar claro se o consumidor final pode
revender sementes recebidas a granel. Convém clarificar o que
se entende por «consumidor final», isto é se se trata unicamente
de alguém que produz a partir das sementes fornecidas.
3.5.2.1. Não está claro se mais do que um «consumidor
final» pode receber sementes da mesma remessa a granel. Isto
tem implicações tanto a nı́vel da transmissão de doenças como
da traçabilidade.
3.5.2.2.

Garantia jurı́dica

Deverá ser criado um quadro jurı́dico claro que permita ao
agricultor, em caso de ocorrência de prejuı́zos, derivados da
má qualidade ou da manipulação das sementes, saber de
forma inequı́voca qual a entidade responsável pelos prejuı́zos
causados, sejam directos, sejam lucros cessantes a fim de poder
ressarcir-se através de procedimento judicial.
3.5.2.2.1.
A entidade produtora das sementes e responsável
pela sua certificação, isto é a primeira do circuito, deverá
ser sempre a que o agricultor das sementes demandará
judicialmente, podendo esta, por sua vez, também proceder
judicialmente contra as outras entidades envolvidas no circuito.
4. Conclusões
4.1.
A confiança do consumidor final na qualidade das
sementes fornecidas depende da garantia de que essas sementes
são embaladas e seladas oficialmente e etiquetadas de maneira
correcta. As sementes fornecidas a granel para as quais não se
considerou necessário selo oficial podem originar protocolos
de certificação menos seguros.
4.2.
Os Estados-Membros devem assegurar-se de que a
simplificação dos sistemas de fecho e marcação das sementes
para comercialização não afectará a confiança dos produtores
no programa de certificação de sementes e não criará vantagens
competitivas para alguns produtores. As medidas também
terão de estar em consonância com as disposições do comércio
internacional sobre comercialização de sementes certificadas.
4.3.
Em suma, tendo em conta o atrás exposto, o Comité
apoia a proposta da Comissão em apreço.

Bruxelas, 12 de Julho de 2001.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de Regulamento Financeiro aplicável ao
orçamento geral das Comunidades Europeias»
(2001/C 260/08)
Em 30 de Novembro de 2000, o Comité Económico e Social decidiu, ao abrigo do n.o 3 do artigo 23.o
do Regimento, elaborar um parecer sobre a proposta supramencionada.
Incumbida de preparar os correspondentes trabalhos, a Secção da União Económica e Monetária e Coesão
Económica e Social, emitiu parecer em 26 de Junho de 2001. Foi relator J. Bento Gonçalves.
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou por 108 votos a favor, nenhum voto contra e 5 abstenções o seguinte parecer.
1. Introdução

—

1.1.
O trabalho realizado no âmbito do Comité baseou-se
em diversos documentos, para além do Regulamento Financeiro em vigor (1), dos quais se destacam:

o parecer do Tribunal de Contas das Comunidades
Europeias (n.o 2/2001, de 8 de Março de 2001) elaborado
sobre a proposta da Comissão (3), acompanhado de um
quadro comparativo das propostas de articulado da
Comissão e do Tribunal;

—

o Documento de Trabalho da Comissão Relativo à
Reformulação do Regulamento Financeiro (4).

—

as quinze alterações avulsas introduzidas desde 1977 no
Regulamento Financeiro aplicável ao Orçamento das
Comunidades Europeias (2);

—

as alterações institucionais decorrentes dos Tratados de
Maastricht e de Amesterdão;

—

o parecer do Tribunal de Contas das Comunidades
Europeias (n.o 4/97, de 10 de Julho de 1997) elaborado
sobre a proposta da Comissão de 26 de Julho de 1996;

(1) JO L 356 de 31.12.1997, p. 1.
(2) Regulamento (CECA, CEE, Euratom) n.o 1252/79, do Conselho,
de 25.6.1979 — JO L 160 de 28.6.1979, p. 1; Regulamento (CEE,
Euratom), CECA n.o 1176/80, de 16.12.19801980 — JO L 345
de 20.12.1980, p. 23; Regulamento (CECA, CEE, Euratom)
n.o 1600/88, do Conselho, de 7.6.1988 — JO L 143 de 10.6.1988,
p. 1; Regulamento (CECA, CEE, Euratom) n.o 2049/88, do
Conselho, de 24.6.1988 — JO L 185 de 15.7.1988, p. 3;
Regulamento (Euratom, CECA, CEE), n.o 610/90, do Conselho, de
13.3.1990 — JO L 70 de 16.3.1990, p. 1; Regulamento (CECA,
CE, Euratom) n.o 1923/94, do Conselho, de 25.7.1994 — JO
L 198 de 30.7.1994, p. 4; Regulamento (CECA, CE, Euratom)
n.o 2730/94, do Conselho, de 31.10.1994 — JO L 293 de
12.11.1994, p. 7; Regulamento (CE, Euratom, CECA) n.o 2333/95,
do Conselho, de 18.9.1995 — JO L 240 de 7.10.1995, p. 1;
Regulamento (CE, Euratom, CECA) n.o 2334/95, do Conselho, de
18.9.1995 — JO L 240 de 7.10.1995, p. 9; Regulamento (CE,
Euratom, CECA) n.o 2335/95, do Conselho, de 18.9.1995 — JO
L 240 de 7.10.1995, p. 12; Regulamento (CE) n.o 2444/97, do
Conselho, de 22.9.1997 — JO L 340 de 11.12.1997, p. 1;
Regulamento (CE, CECA, Euratom) n.o 2548/98, do Conselho, de
23.11.1998 — JO L 320 de 28.11.1998, p. 1; Regulamento (CE,
CECA, Euratom) n.o 2779/98, do Conselho, de 17.12.1998 — JO
L 347 de 23.12.1998, p. 3; Regulamento (CE, CECA, Euratom)
n.o 2673/1999, do Conselho, de 13.12.1999 — JO L 326 de
18.12.1999, p. 1; Regulamento (CE, CECA, Euratom)
n.o 762/2001, do Conselho, de 9.4.2001 — JO L 111 de
20.4.2001, p. 1.

1.2.
De toda a documentação de natureza técnica e jurı́dica
analisada derivam algumas observações e preocupações
comuns, visando essencialmente:
—

a necessidade de um elevado rigor e grau de exigência na
execução orçamental, evitando ou reduzindo ao mı́nimo
indispensável quaisquer tipos de derrogações aos oito
princı́pios básicos de Direito Orçamental;

—

o imperativo de maior clareza e rigor na apresentação
anual das contas, previstas no Tı́tulo VI da Parte I do
Regulamento, garantindo a transparência, a fiabilidade e
a comparabilidade entre exercı́cios, permitindo e facilitando os controlos a efectuar pelas autoridades competentes;

—

a criação de instrumentos tendentes a mais facilmente ser
verificado o circuito documental e serem identificados
os responsáveis pelas autorizações e correspondentes
execuções, no cumprimento de todas as exigências regulamentares. Este objectivo tenderá a reforçar e a aperfeiçoar
o desempenho das autoridades responsáveis pelo controlo, desta forma melhorando significativamente o objectivo de transparência.

1.3.
Em 26 de Julho de 2000 a Comissão das Comunidades
Europeias apresentou uma Proposta de Regulamento que
reformula integralmente o Regulamento Financeiro vigente,
proposta inserida no quadro da modernização e simplificação
da Administração da União Europeia.

(3) COM(2000) 461 final.
(4) SEC(98) 1228 final, de 22 de Julho de 1998.
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1.3.1. O presente Parecer incide assim sobre o conteúdo da
Proposta de Regulamento do Conselho, que reformula o
Regulamento Financeiro Aplicável ao Orçamento Geral das
Comunidades Europeias, apresentado pela Comissão (1).

—

2. Considerações gerais sobre a proposta de Regulamento Financeiro

2.1.
Como já foi referido, o actual Regulamento Financeiro
data de 21 de Dezembro de 1977. Sofreu, entretanto, quinze
alterações, de natureza pontual, que visaram responder, essencialmente, a três tipos de questões:
—

um crescente rigor e grau de exigência no que respeita às
finanças comunitárias;

—

as alterações produzidas no seio das Comunidades, com
os sucessivos alargamentos, com um novo desenho das
realidades económicas e financeiras deles decorrentes;

—

as alterações institucionais, em especial as introduzidas
pelos Tratados de Maastricht e de Amesterdão.

2.1.1. Como refere o Tribunal de Contas das Comunidades
Europeias, no seu parecer (2), com estas quinze alterações, o
Regulamento Financeiro de 1997, ao qual já se poderiam
apontar algumas incoerências, «devido à coexistência de vários
regimes diferentes», tornou-se um texto jurı́dico cada vez
menos harmonizado.
2.2.
Justifica-se assim que seja agora apresentada, não
um conjunto (mais ou menos extenso) de novas alterações
pontuais, mas uma proposta de revisão global do regulamento.

2.3.
A revisão global permitirá melhorar este importante
instrumento de gestão financeira das Comunidades, em algumas vertentes nas quais se impõem melhorias. Sem a preocupação de exaustão, destaquem-se:
—

a simplificação das regras aplicáveis à gestão financeira
das Comunidades, sem que sejam perdidos de vista os
princı́pios de rigor e transparência que se impõem;

—

a revisão da nomenclatura orçamental, contribuindo para
uma maior precisão conceptual de termos que, surgindo
no actual Regulamento Financeiro, nunca foram definidos;

—

a eliminação de termos e expressões que, ao serem
utilizadas no Regulamento Financeiro, nem sempre para
exprimir derrogações aos princı́pios enunciados, contribuem para alguma imprecisão e incerteza jurı́dica —
«eventualmente», «em princı́pio», «se for caso disso», entre
outras;

(1) COM(2000) 461 final de 17 de Outubro de 2000.
(2) Parecer n.o 4/97 de 10 de Julho de 1997 — JO C 57 de 23.2.1998,
p. 1.
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a criação de um normativo global e hierarquizado
em matéria de gestão financeira, reservando para o
Regulamento Financeiro a regulação das regras e princı́pios essenciais e remetendo para regulamentos hierarquicamente subordinados a definição, quer dos procedimentos de execução, quer das regras de actuação mais
pormenorizadas.

2.4.
Apresenta a Comissão, como objectivos essenciais para
a reformulação do Regulamento Financeiro:
—

A simplificação (associada à consolidação, tendo neste
âmbito em conta as 15 modificações introduzidas desde
1977, bem como os instrumentos avulsos entretanto
produzidos, tais como vademecum e regulamentos sectoriais aplicáveis aos Fundos Estruturais). Neste objectivo
de simplificação insere-se igualmente uma preocupação
com a legibilidade do documento, estruturando-o em
3 partes: a primeira dedicada às disposições comuns, a
segunda às disposições especı́ficas, de natureza derrogatória ao direito comum e aplicáveis a domı́nios muito
especı́ficos, e a terceira contendo as disposições transitórias e finais;

—

a modernização da estrutura orçamental, adaptando-a a
um modelo de gestão por actividades e permitindo exibir,
de forma integrada, o custo de cada objectivo polı́tico ou
de cada actividade (ABB);

—

o rigor financeiro, que, segundo a Comissão, resulta do
claro enunciado, não só dos oito princı́pios orçamentais,
como das estritas excepções admitidas na aplicação destes
princı́pios.

2.5.
O Comité reconhece que, de um modo genérico, a
Proposta de Regulamento Financeiro em apreciação, cumpre
estes grandes objectivos enunciados.
2.6.
Dados a extensão e o grau de tecnicidade da Proposta
de Regulamento Financeiro, o presente parecer não irá
debruçar-se exaustivamente sobre todo o articulado, antes se
detendo nos artigos que, em relação ao Regulamento Financeiro em vigor, foram introduzidos ex novo ou contêm
alterações substanciais.
2.7.
A reformulação do Regulamento Financeiro
um dos projectos jurı́dicos de maior relevo da
Comissão, esperando o Comité que não seja difı́cil
para a sua aprovação, a necessária unanimidade a
Conselho.

constitui
presente
alcançar,
nı́vel do

2.8.
O Comité, enquanto representante da sociedade civil
organizada integrando os parceiros sociais e associações
representativas de interesses diversos, tem todo o interesse
numa boa e transparente gestão financeira das Comunidades,
de forma a optimizar os recursos. Neste contexto, cabe
salientar que o Comité é também uma da instituições que, nas
suas actividades, aplica o Regulamento Financeiro.
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2.9.
O Comité não pode deixar de anotar que o procedimento sugerido pelo Tribunal de Contas, e não adoptado pela
Comissão, com vista a criar um grupo de trabalho de alto nı́vel,
incluindo peritos externos, a fim de estudar profundamente a
nova regulamentação financeira das Comunidades teria trazido
inegável vantagem ao trabalho que foi agora apresentado.
Poderia inclusivamente ter contribuı́do para encurtar o tempo
que a actual proposta de regulamento demorou até à sua
versão final.
2.10. Pela sua importância conceptual — e de enquadramento e definição de uma filosofia orçamental —, dar-se-á um
destaque autónomo no presente parecer aos princı́pios de
Direito Orçamental.

3.2.2.
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O princı́pio da anualidade é definido no artigo 271.o:

«Salvo disposições em contrário da regulamentação por
força do artigo 279.o, as despesas inscritas no orçamento
são autorizadas para o perı́odo de um ano financeiro.».

3.2.2.1. Em aplicação deste princı́pio, o Comité reconhece
que, tal como invoca a Comissão das Comunidades Europeias,
«as naturais exigências da gestão não permitem que a utilização
das dotações fique estritamente subordinada à data de fim do
ano» (1). Daı́ que se tenham como justificadas as excepções à
regra da anualidade contidas na Proposta de Regulamento
Financeiro:
—

o «perı́odo complementar» do ano financeiro para a
imputação das despesas do FEOGA-Garantia (até 31 de
Janeiro do exercı́cio seguinte);

3.1.
A Proposta de Regulamento Financeiro enuncia, no
seu artigo 2.o oito princı́pios essenciais de direito orçamental:

—

o regime de transição das dotações (artigo 8.o da proposta) (2);

—

o da unicidade do orçamento;

—

o regime de reconstituição das dotações, apenas no que
respeita aos Fundos estruturais (3).

—

o da anualidade;

—

o do equilı́brio entre as receitas e as despesas;

—

o da unidade de conta;

—

o da universalidade do orçamento;

—

o da especificação;

—

o da boa gestão financeira;

—

o da transparência.

3. Os princı́pios do direito orçamental

3.2.
Os sete primeiros princı́pios enunciados têm tradução
no texto do Tratado que institui a Comunidade Europeia.
Assim:
3.2.1. O princı́pio da unicidade do orçamento encontra-se
enunciado no artigo 268.o:
«Todas as receitas e despesas da Comunidade, incluindo as
relativas ao Fundo Social Europeu, devem ser objecto de
previsões para cada exercı́cio orçamental e ser inscritas no
orçamento.».

3.2.1.1. Quanto a este princı́pio, o Comité considera positivos dois contributos, constantes da Proposta, para a sua
reafirmação e concretização:
—

a eliminação dos controversos montantes (receitas e
despesas) negativos;

—

a inclusão, no âmbito do Regulamento Financeiro, das
despesas operacionais inerentes à polı́tica externa e de
segurança comum (PESC) e à cooperação no domı́nio da
justiça e dos assuntos internos (JAI).

3.2.3. O princı́pio do equilı́brio entre as receitas e as
despesas surge enunciado no artigo 268.o:
«As receitas e despesas previstas no orçamento devem estar
equilibradas.».
3.2.4. O princı́pio da unidade de conta consta do
artigo 277.o:
«O orçamento será elaborado na unidade de conta fixada
em conformidade com a regulamentação adoptada por
força do artigo 279.o.».
3.2.5. O princı́pio da universalidade do orçamento é enunciado no artigo 268.o:
«Todas as receitas e despesas da Comunidade, incluindo as
relativas ao Fundo Social Europeu, devem ser objecto de
previsões para cada exercı́cio orçamental e ser inscritas no
orçamento.».
3.2.5.1. A Proposta de Regulamento Financeiro mantém
como excepção a este princı́pio a existência de receitas
afectadas (artigo 17.o), agora com maior amplitude, devido à
eliminação das despesas negativas.
(1) Documento de Trabalho da Comissão SEC(1998) 1228 final, de
22.7.1998.
(2) No seu parecer n.o 2/2001 o Tribunal das Contas considera ser
desnecessário este regime de transição das dotações, entendendo
que, «não só tem uma incidência financeira marginal, como
introduz uma complexidade adicional nos sistemas de gestão
contabilı́stica».
(3) Também neste caso o Tribunal das Contas considera que este
regime não se justifica.
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3.2.5.2. No que respeita o financiamento da polı́tica agrı́cola comum, o Tribunal das Contas pronunciou-se recentemente sobre esta matéria (1), afirmando que a receita agrı́cola
tratada até ao presente como despesa negativa deveria ser
tratada não como receita afectada, mas como receita geral,
reconhecendo que «pode haver circunstâncias em que determinadas receitas especı́ficas fora do domı́nio do FEOGA-Garantia
permitam que as instituições despendam montantes correspondentes para objectivos afins sem necessidade de novas
autorizações orçamentais».

3.2.7. O princı́pio da boa gestão financeira surge expresso
no artigo 274.o:

3.2.5.3. O Comité, no entanto, reafirma a sua posição, já
expressa no seu parecer sobre a proposta de Regulamento do
Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 1258/99 relativo
ao financiamento da PAC (2), no sentido de que, no caso
especı́fico do FEOGA-Garantia, as receitas afectadas devem
ficar disponı́veis exclusivamente para aplicações no âmbito
deste Fundo. No citado parecer o Comité pronunciou-se
igualmente a favor da transformação das despesas negativas
em receitas afectadas, como uma medida que concretiza o
princı́pio orçamental da transparência, o que, no presente
parecer, se reforça.

3.2.7.1. Este princı́pio é definido na Proposta de Regulamento Financeiro por referência aos princı́pios de economia,
de eficiência e de eficácia, o que contribui para uma mais
efectiva delimitação da regra.

«A Comissão executa o orçamento nos termos da regulamentação adoptada em execução do artigo 279.o, sob a
sua própria responsabilidade e até ao limite das dotações
concedidas, de acordo com os princı́pios da boa gestão
financeira. Os Estados-Membros cooperarão com a Comissão a fim de assegurar que as dotações sejam utilizadas de
acordo com os princı́pios da boa gestão financeira.».

3.2.8. No que respeita ao princı́pio da transparência, e em
sua execução, destacam-se positivamente os seguintes pontos
introduzidos na Proposta de Regulamento Financeiro:
—

a exigência de rápida publicação do orçamento — dois
meses após a sua aprovação pelo Parlamento Europeu;

—

a eliminação dos montantes (receitas e despesas) negativos;

—

a obrigatoriedade de publicação no Jornal Oficial da conta
de gestão e do balanço consolidados;

—

a prestação de informações (em anexo ao orçamento)
sobre as operações de contracção e de concessão de
empréstimos pela Comunidade.

3.2.6. O princı́pio da especificação é enunciado no
artigo 271.o:
«Os créditos são especificados em capı́tulos, agrupando as
despesas segundo a sua natureza ou destino, e subdivididos,
quando necessário, em conformidade com a regulamentação adoptada por força do artigo 279.o»
3.2.6.1. Este princı́pio tem por excepção, como reconhece
o Tribunal de Contas no seu Parecer 4/97, a possibilidade de
realizar transferências de dotações.
3.2.6.2. As transferências de dotações encontram-se igualmente previstas no artigo 274.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia.
3.2.6.3. Na Proposta de Regulamento Financeiro foram
uniformizados os procedimentos aplicáveis a todas as instituições comunitárias, possibilitando serem estas instituições a
decidir as transferências entre capı́tulos e artigos, mantendo na
Autoridade Orçamental a decisão sobre as transferências entre
tı́tulos.
3.2.6.4. Por outro lado, a Comissão mantém, no âmbito
das transferências de dotações, as suas actuais competências,
embora, no que respeita às despesas operacionais, seja fixado
um limite para transferências entre capı́tulos dentro de um
mesmo tı́tulo — até 10 % das dotações iniciais da rubrica da
qual se faz a transferência.
3.2.6.5. O Comité pronuncia-se favoravelmente em relação
a este mecanismo de flexibilização dos procedimentos orçamentais.
( 1)

Parecer do Tribunal das Contas 1/2001 (JO C 55 de 21.2.2001),
ponto 31.
(2) JO C 123 de 25.4.2001.

4. A proposta de Regulamento Financeiro na especialidade
4.1.
A Parte I da Proposta de Regulamento — Disposições
comuns — integra sete Tı́tulos: Tı́tulo I (artigos 1.o a 28.o),
«Disposições Gerais», Tı́tulo II (artigos 29.o a 44.o), «Elaboração
e Estrutura do Orçamento», Tı́tulo III (artigos 45.o a 82.o),
«Execução do Orçamento», Tı́tulo IV (artigos 83.o a 100.o),
«Celebração de Contratos Públicos», Tı́tulo V (artigos 101.o
a 114.o), «Subvenções», Tı́tulo VI (artigos 115.o a 122.o),
«Contabilidade e Apresentação das Contas», e Tı́tulo VII
(artigos 123.o a 133.o), «Controlo Externo e Quitação».
4.1.1. O artigo 1.o define o âmbito do Regulamento
Financeiro para além do estrito enquadramento do orçamento
e da respectiva execução, como se encontra no actual Regulamento.

4.1.1.1. A Proposta de Regulamento Financeiro apresentada
integra agora também regras relativas:
—

à inscrição na contabilidade;
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—

à celebração de contratos;

—

à concessão de subvenções pelas Comunidades;

—

à responsabilidade dos gestores orçamentais, dos contabilistas e dos auditores internos;

—

ao controlo externo.

4.1.2. O artigo 2.o é inovador, vertendo para o Regulamento Financeiro os oito princı́pios essenciais de direito
orçamental, já comentados em n.o 4 do presente parecer.
4.1.3. O n.o 2 do artigo 3.o da proposta inclui, nas despesas
e receitas das Comunidades, despesas administrativas e operacionais — quando estas sejam imputadas ao orçamento — da
polı́tica externa e de segurança comum e da cooperação no
domı́nio da justiça e dos assuntos internos, assegurando assim
a consonância entre o Regulamento Financeiro e o Tratado de
Amesterdão.
4.1.4. O princı́pio do equilı́brio orçamental surge enunciado no artigo 13.o, que estabelece igualmente a regra segundo
a qual não podem as Comunidades contrair empréstimos para
a cobertura de défices orçamentais.
4.1.4.1. Prevê-se igualmente que as Comunidades possam
contrair empréstimos mas apenas tendo em vista financiar a
aquisição de imobilizações corpóreas.
4.1.5. O artigo 21.o consagra uma possibilidade mais ampla
de transferência de dotações, admitindo que, prescindindo da
autorização da Autoridade Orçamental, a Comissão possa
proceder a transferências de dotações entre tı́tulos, no que
respeita as despesas de pessoal e de funcionamento, medida
que o Comité considera dever aplaudir.
4.1.5.1. No actual Regulamento Financeiro prevêem-se
apenas, sem autorização da Autoridade Orçamental, transferências de dotações entre capı́tulos e artigos, dentro da
mesma secção orçamental.

4.1.6.

O artigo 27.o integra duas inovações:

—

no n.o 1, a consagração do princı́pio da transparência
orçamental;

—

no n.o 3, a extensão da obrigatoriedade de publicação no
Jornal Oficial da CE da conta de gestão e do balanço
consolidado.

4.1.7. O n.o 1 do artigo 38.o especifica que a classificação
das receitas e despesas da Comissão e das outras instituições é
feita pela Autoridade Orçamental.
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4.1.8. Reconhece-se como útil, tendo sobretudo em vista
os objectivos de clareza e de transparência, a especificação que
surge no n.o 2 do artigo 38.o, estabelecendo que, na classificação das receitas e despesas, o «tı́tulo» corresponde a uma
polı́tica prosseguida e o «capı́tulo» corresponde, em geral, a
uma actividade.
4.1.9. No artigo 39.o está uma clara inovação da Proposta
de Regulamento Financeiro, ao interditar a inclusão no orçamento de receitas e despesas negativas.
4.1.9.1. A autorização e a existência de montantes negativos no orçamento foi fortemente criticada pelo Tribunal de
Contas no seu Parecer (1), considerando que tais montantes
negativos constituem factores, não só de falta de transparência
no processo orçamental, como de violação do princı́pio da
universalidade orçamental, contribuindo ainda para aumentar
as dificuldades de leitura e compreensão do orçamento.

4.1.10. Na regulamentação sectorial da agricultura, onde
existe uma vasta previsão de «despesas negativas» (montantes
recuperados na sequência de fraudes ou irregularidades, imposição suplementar relativa ao leite, entre outras), prevê-se que
estas sejam transformadas em receitas afectadas, passando o
Regulamento Financeiro (artigo 17.o da proposta) a prever
dois tipos de receitas afectadas:
—

as definidas no próprio Regulamento Financeiro (conforme já se encontram previstas no actual regulamento);

—

as previstas em Regulamentos especı́ficos.

4.1.11. Nos montantes negativos, permanece apenas a
previsão de uma «reserva negativa», limitada a 200 milhões de
euros, e a ser utilizada antes do final de cada exercı́cio
(artigo 41.o da proposta).
4.1.11.1.
Considera a Comissão dever ser preservada esta
«reserva negativa», introduzida pela Autoridade Orçamental
como meio de negociação, com vista a facilitar a conclusão de
um acordo entre as instituições que participam no processo
orçamental, posição que é acompanhada pelo Comité.
4.1.12. O artigo 44.o da proposta introduz alguma flexibilidade na gestão dos quadros de pessoal das instituições
comunitárias.
4.1.12.1.
Com efeito, para além de reafirmar o princı́pio
(que integra o actual Regulamento Financeiro) de que o
quadro de pessoal constitui, para cada instituição, um limite
imperativo, para além do qual não pode ser efectuada qualquer
nomeação, admite agora que, «no respeito das dotações
orçamentais», cada instituição possa alterar o seu quadro de
pessoal até ao limite de 10 %, exceptuando os graus A1 e A2.
(1) Parecer n.o 4/97 de 10 de Julho de 1997 — JO C 57 de 23.2.1998,
p. 1.
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4.1.13. Os artigos 50.o a 53.o consagram a introdução na
Proposta de Regulamento Financeiro do princı́pio de gestão
partilhada do orçamento com os Estados-Membros, nomeadamente no que respeita ao FEOGA-Garantia e aos Fundos
estruturais, que constituem, na realidade, a parte mais substancial do orçamento operacional das Comunidades.
4.1.13.1.
Esta admissão da gestão partilhada com os Estados-Membros implicará que o Regulamento Financeiro defina
um conjunto de regras aplicáveis a estes, quer quanto aos
princı́pios e mecanismos da gestão orçamental, quer quanto
aos deveres de prestação de contas relativamente à gestão de
recursos por eles feita.
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4.1.19. O Comité Económico e Social não pode deixar de
expressar alguma reserva face à supressão da figura do auditor
financeiro, na medida em que ele é explicitamente identificado
no artigo 279.o do Tratado que institui a Comunidade
Europeia como um dos intervenientes na vida financeira das
Comunidades, a menos que se considere — como parece ser a
posição da Comissão — que as suas funções serão na proposta
assumidas pelo auditor interno.
4.1.20. Fica assim o gestor orçamental com plena responsabilidade, quer pelos controlos internos dos seus serviços, quer
pela implementação dos métodos de gestão, de execução e de
controlo que considerar adequados aos serviços.

4.1.14. Desta forma, e no plano dos princı́pios da gestão
orçamental, a proposta de Regulamento Financeiro, vincula
explicitamente os Estados-Membros ao princı́pio da boa gestão
financeira — artigo 45.o n.o 2 — e reconhece a necessidade de
cooperação entre eles e o Auditor Interno (ver n.o 2 do
artigo 81.o).

4.1.21. Os artigos 7.o e 58.o enunciam as atribuições do
gestor orçamental e do contabilista. Em particular quanto ao
contabilista — artigo 58.o —, constata-se que lhe são atribuı́das
funções de escrituração contabilı́stica e de tesoureiro e que os
seus poderes surgem ampliados nos planos da definição
das regras contabilı́sticas e do fornecimento de informações
contabilı́sticas.

4.1.15. No capı́tulo dedicado aos intervenientes financeiros
— artigos 55.o a 59.o — a proposta de Regulamento Financeiro, aderindo à posição do Tribunal de Contas, suprime o
sistema de controlo ex ante centralizado actualmente existente,
designadamente:

4.1.22. Analisando globalmente esta matéria, considera o
Comité Económico e Social deverem ser melhor explicitadas
as funções de todos os intervenientes na execução e no
controlo orçamental: gestor orçamental, contabilista e auditor
interno, sendo ainda recomendável que, no caso do contabilista, seja claramente separado o exercı́cio das funções de
escrituração contabilı́stica e de tesouraria.

—

—

eliminando a figura e as funções do auditor financeiro,
que exercia um importante controlo prévio sobre os
compromissos orçamentais e sobre as ordens de pagamento;
suprimindo o controlo feito pelo contabilista sobre a
validade dos actos e procedimentos de quitação e sobre o
respeito das regras do Regulamento Financeiro, controlo
que lhe conferia o poder de suspender pagamentos.

4.1.16. Como consequência da eliminação deste controlo
ex ante centralizado, surgem reforçadas as funções e as
responsabilidades do gestor orçamental.
4.1.17. É certo que já no actual Regulamento Financeiro o
gestor orçamental intervém não só nos procedimentos de
execução do orçamento mas no próprio processo de gestão
financeira das instituições. A diferença está em que, de acordo
com a proposta de Regulamento Financeiro, a sua intervenção
e a sua responsabilidade deixam de ser repartidas com o
auditor financeiro.
4.1.18. O Comité Económico e Social considera que esta
extensão de poderes e de responsabilidades do gestor financeiro justificaria que o Regulamento Financeiro incluı́sse
algumas normas reguladoras da respectiva responsabilização
quanto à regularidade e à legalidade dos seus procedimentos e
quanto aos sistemas de controlo interno a implementar.

4.1.23. No capı́tulo da responsabilidade dos intervenientes
financeiros, são matéria nova os artigos 60.o, 61.o e 62.o n.os 2
e 3 da proposta, estabelecendo a possibilidade de suspensão e
a responsabilidade penal dos gestores orçamentais, contabilistas e gestores de fundos para adiantamentos. Definem-se
igualmente, em relação a estes agentes, princı́pios de responsabilização hierárquica.
4.1.24. O Comité Económico e Social considera que, tal
como a proposta de Regulamento Financeiro faz para o
contabilista — artigo 63.o — e para o gestor de fundos para
adiantamentos — artigo 64.o —, deveria existir uma norma
com idêntica finalidade dedicada ao gestor orçamental.
4.1.25. O Comité Económico e Social destaca positivamente a nova previsão, feita no artigo 67.o da proposta, da
exigibilidade de juros, a favor do orçamento comunitário dos
créditos certos, lı́quidos e exigı́veis.
4.1.26. Como contrapartida desta nova disposição, surge
igualmente como nova a previsão, feita no artigo 77.o da
proposta, da exigibilidade de juros a pagar aos credores do
orçamento da Comunidade.
4.1.27. O n.o 1 do artigo 68.o da Proposta de Regulamento
Financeiro introduz neste a previsão da cobrança de créditos
das Comunidades por via da compensação.
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4.1.28. O artigo 69.o da proposta mantém a regra já
existente do não registo definitivo como receitas das multas e
outras sanções equiparadas enquanto estas forem recorrı́veis
para o Tribunal de Justiça.
4.1.28.1.
No entanto, e diferentemente do Regulamento
Financeiro vigente, excepciona da aplicação desta regra as
decisões de apuramento de contas ou de correcção financeira.
4.1.29. O artigo 70.o da proposta contém, de forma
inovadora, a noção de «autorização de despesas», o que se
regista como positivo, na perspectiva da aplicação do princı́pio
da transparência. Esta noção de autorização de despesas integra
dois elementos: o de autorização orçamental e o compromisso
jurı́dico, ou seja, o nascimento de uma obrigação junto de um
terceiro. O Comité sugere que esta noção de compromisso
jurı́dico seja aprofundada.
4.1.30. Da mesma forma se deve anotar como meritória a
tipologia dos pagamentos, que surge enunciada no artigo 75.o,
n.o 1 da proposta.
4.1.31. O Comité Económico e Social considera importante
a nova figura de auditor interno — artigos 80.o a 82.o — com
funções de garante da qualidade dos sistemas de gestão e de
controlo internos.
4.1.32. A importância da função deste auditor interno é
ainda maior ao ter-se em conta que foi suprimida a figura do
auditor financeiro, como atrás se referiu.
4.1.33. O Comité Económico e Social dá o seu acordo ao
Parecer do Tribunal de Contas no sentido de que, dada a
importância do papel deste auditor interno, a sua independência deveria estar clara e expressamente enunciada no
artigo 80.o, nos termos propostos pelo Tribunal:
«No exercı́cio da sua função, o auditor interno só é
responsável e só responde perante a instituição que o
nomeou.»
4.1.34. Destaque-se que o auditor interno já foi criado
como um dos intervenientes financeiros no actual Regulamento Financeiro através das alterações recentemente publicadas (1). Estas alterações, para além da criação da figura do
auditor interno, consagram a separação das funções de controlo e de auditoria, até agora centralizadas no auditor
financeiro.

4.1.36. Justificam-se assim, tendo em conta os objectivos
de rigor e de transparência, a inclusão na Proposta de
Regulamento Financeiro, quer do conceito de «contratos
públicos» (artigo 83.o, n.o 1), quer dos princı́pios por que se
devem reger estes contratos (artigo 84.o, n.o 1).
4.1.37. Atenta a experiência comunitária acumulada, bem
como o esforço que importa ser intensificado no combate às
fraudes e à corrupção, o Comité Económico e Social regista
como positiva a previsão feita no n.o 3 do artigo 84.o da
proposta, no sentido de possibilitar às instituições comunitárias suspender, recusar ou recuperar montantes pagos relativamente a contratos em cuja formação se considere existir erro,
irregularidade ou fraude.
4.1.38. Neste mesmo sentido se aprecia positivamente a
inclusão da Secção 4 do Capı́tulo 1 (artigos 88.o a 90.o),
regulando as condições de exclusão da adjudicação dos
contratos públicos.
4.1.39. A Proposta de Regulamento Financeiro em apreciação opta por integrar neste instrumento de gestão financeira
das Comunidades algumas das regras que já constam de
Directivas Comunitárias relativas a contratos públicos, vinculando as Comunidades a regras e procedimentos já hoje
exigı́veis (por via de Directivas) aos Estados-Membros.
4.1.40. É com este objectivo que surgem, como matéria
nova na proposta, uma Secção 6 do Capı́tulo 1 (artigos 92.o a
95.o), contendo as normas essenciais dos procedimentos de
apresentação, abertura e avaliação das propostas para os
contratos, bem como o Capı́tulo 2 (artigos 97.o a 100.o),
enunciando as disposições aplicáveis aos contratos celebrados
pelas instituições comunitárias enquanto entidades adjudicantes.
4.1.41. Como consequência da crescente importância que
assumem as subvenções, enquanto instrumento de intervenção
das Comunidades, a sua regulamentação surge pela primeira
vez prevista na Proposta de Regulamento Financeiro (Tı́tulo V
da Parte I, artigos 101.o a 114.o).

4.1.42. Neste domı́nio, inteiramente novo, o Comité destaca como aspectos positivos:
—

a exigência de uma convenção escrita como base para a
sua atribuição — artigo 101.o, n.o 1;

—

a sujeição das subvenções, não só à exigência da não
produção de lucro para os respectivos beneficiários, mas
também aos princı́pios da transparência, da igualdade de
tratamento, da não cumulação, da não-retroactividade e
do co-financiamento — artigo 102.o;

—

a admissibilidade de excepcionar o princı́pio do co-financiamento, prevendo-se a eventualidade do financiamento integral de determinada acção, «se tal for indispensável à sua realização» — artigo 155.o;

4.1.35. No âmbito da «Celebração de Contratos Públicos»
(Tı́tulo IV da Parte I da Proposta de Regulamento Financeiro)
são numerosas as normas de natureza inovadora.

(1) Regulamento (CE, CECA, Euratom) n.o 762/2001 do Conselho,
de 9 de Abril de 2001, JO L 111 de 20.4.2001.

17.9.2001

17.9.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

—

a regra de que uma subvenção pressupõe um convite à
apresentação de propostas — artigo 103.o, n.o1;

—

a publicitação anual do programa de subvenções e das
efectivamente concedidas — artigo 103.o, n.os 1 e 2;

—

o princı́pio geral de que só serão objecto de subvenções
acções ainda não iniciadas — artigo 105.o;

—

a consagração, como «destinatários preferenciais» das
subvenções, das pessoas colectivas sem fins lucrativos —
artigo 108.o, n.o 1.

4.1.43. Sem prejuı́zo da avaliação globalmente favorável
feita sobre as normas previstas para a regulamentação financeira das subvenções, o Comité Económico e Social recomenda
que num futuro próximo (tendo em conta a prevista avaliação
do Regulamento Financeiro em cada três anos), seja avaliada a
forma como as regras agora criadas foram aplicadas à realidade
das subvenções.

4.1.44. Constitui igualmente matéria nova a enumeração,
no artigo 115.o da proposta, dos elementos que integram as
demonstrações financeiras, devendo relevar-se como úteis para
a concretização dos princı́pios, quer de transparência, quer de
boa gestão financeira:
—

o anexo, como instrumento complementar das informações do balanço e da conta de gestão;

—

a apresentação, de forma consolidada, de todas as
demonstrações financeiras;

—

o enunciado dos princı́pios contabilı́sticos que devem
presidir à elaboração das demonstrações financeiras —
artigo 116.o, n.os 1 e 2;

—

a possibilidade de correcção, por parte das instituições
comunitárias, das suas demonstrações financeiras, num
primeiro momento apresentadas ao Tribunal de Contas
com natureza «provisória» — artigo 118.o, n.o 1.

4.1.45. O princı́pio da gestão partilhada com os Estados-Membros, já referido neste parecer, parágrafo 5.1.13, encontra
novo desenvolvimento na participação que se prevê para estes:
—

no artigo 128.o, n.os 3 e 4, no que respeita à preparação
do relatório anual do Tribunal de Contas;

—

no artigo 130.o, n.o 2, no que respeita a relatórios
especiais produzidos pelo Tribunal de Contas;
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(artigos 157.o a 161.o), «Serviço das Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias», Tı́tulo VI (artigos 162.o a 165.o),
«Organismo de Luta anti-fraude», e Tı́tulo VII (artigos 166.o a
168.o), «Dotações Administrativas».
4.2.1. No âmbito do FEOGA-Garantia, são introduzidas
duas normas inovadoras na proposta: as dos artigos 135.o e
140.o.

4.2.2. Destacam-se, no artigo 135.o, algumas caracterı́sticas
especı́ficas da gestão financeira deste Fundo, designadamente:
—

o princı́pio da igualdade entre dotações de autorização e
dotações de pagamento;

—

a possibilidade de transição de dotações de pagamento
entre exercı́cios, em derrogação do princı́pio da anualidade.

4.2.3. Igualmente em reconhecimento da especificidade, da
importância e do peso deste Fundo na polı́tica comunitária, as
autorizações antecipadas para as despesas de gestão corrente
do FEOGA-Garantia, previstas no artigo 136.o, n.o 3 da
proposta, podem ser feitas por um montante superior àquele
que é definido como regra para as autorizações antecipadas
para despesas de gestão corrente (ver artigo 167.o, n.o 1 da
proposta).
4.2.4. O artigo 140.o da proposta prevê o regime de
afectação de receitas no âmbito do FEOGA-Garantia, como
excepção ao princı́pio da universalidade do orçamento.
4.2.5. Foi introduzido nesta Parte II um novo Tı́tulo,
referente aos «Fundos Estruturais», incluindo o Fundo de
Coesão e as medidas estruturais e agrı́colas de pré-adesão —
artigos 141.o a 145.o.
4.2.6. Embora seja previsı́vel que a regulamentação sectorial
destes Fundos e medidas agrı́colas continue a conter disposições de carácter financeiro próprias, é salutar que os respectivos
princı́pios essenciais de gestão financeira estejam contidos no
Regulamento Financeiro das Comunidades.

no artigo 133.o, n.o 2, no que respeita às observações que
eventualmente faça o Parlamento Europeu no decurso do
procedimento de quitação.

4.2.6.1. Entende o Comité que a regulamentação sectorial
dos fundos e medidas agrı́colas deverá continuar a integrar as
disposições especificas, mas que importa salvaguardar que
estas disposições especificas não sejam, na realidade, derrogações aos princı́pios.

4.2.
A Parte II da Proposta de Regulamento — Disposições
especı́ficas — integra sete Tı́tulos: Tı́tulo I (artigos 134.o a
140.o), «Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrı́cola»,
Secção «Garantia», Tı́tulo II (artigos 141.o a 145.o), «Fundos
Estruturais», Tı́tulo III (artigos 146.o e 147.o), «Investigação»,
Tı́tulo IV (artigos 148.o a 156.o), «Acções Externas», Tı́tulo V

4.2.7. No domı́nio das acções externas, merece destaque a
admissão da gestão descentralizada — nos paı́ses terceiros
beneficiários — de certas acções, sem prejuı́zo do necessário
controlo a realizar pela Comissão — artigos 150.o e 151.o da
proposta, com carácter inovatório.

—
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4.2.8. Foi criado um Tı́tulo novo, destinado ao estabelecimento das regras básicas de gestão orçamental do OLAF
— Organismo de Luta Anti-fraude, criado por Decisão da
Comissão de 28 de Agosto de 1999 — artigos 162.o a 165.o
da proposta.
4.2.9. No âmbito das dotações administrativas, consagra-se
na Proposta a regra da igualdade entre as dotações de
autorização e as dotações de pagamento — artigo 168.o,
n.o 1 —, sem prejuı́zo da possibilidade (já prevista no
actual Regulamento Financeiro) de autorizações antecipadas
de despesas de gestão corrente, a partir de 15 de Novembro de
cada ano.
4.3.
A Parte III da Proposta de Regulamento — Disposições
transitórias e finais — integra dois Tı́tulos: Tı́tulo I (artigos 169.o e 170.o), «Disposições Transitórias» e Tı́tulo II
(artigos 171.o a 176.o), «Disposições Finais».
4.3.1. Nesta Parte, realce-se a sujeição, até 31 de Dezembro
de 2006, das dotações para o desenvolvimento rural e para as
medidas de acompanhamento ao regime previsto para o
FEOGA-Garantia — artigo 170.o da proposta.
4.3.2. Finalmente, o artigo 173.o da proposta integra o
desenvolvimento do procedimento de concertação entre a
Comissão e o Parlamento Europeu, em matéria de regulamentação financeira das Comunidades, procedimento que já se
encontra estabelecido no artigo 140.o do actual Regulamento
Financeiro, considerando-se positivo que, em matéria deste
grau de importância no funcionamento das Comunidades, seja
visado o acordo de princı́pio entre o Parlamento Europeu e o
Conselho.

5. Conclusões
5.1.
Da análise feita à proposta de Regulamento Financeiro,
o Comité formula um juı́zo globalmente positivo quanto ao
seu articulado.
5.2.
Constata-se que a proposta de Regulamento Financeiro
integra normas que permitem uma mais eficaz concretização
dos oito princı́pios fundamentais de Direito Orçamental.
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5.2.1. Neste particular aspecto, foram previstos importantes
passos na concretização do princı́pio da transparência, tal
como se registaram significativas melhorias na precisão de
conceitos jurı́dicos, financeiros e técnico-contabilı́sticos. Ou
seja, também no domı́nio da «certeza jurı́dica» se constatam
melhorias em relação ao Regulamento Financeiro em vigor.
5.3.
A Proposta de Regulamento Financeiro reflecte, como
não podia deixar de fazer, algumas das novas realidades que
emergiram no seio das Comunidades. Daı́ que se contemplem
matérias e realidades como as subvenções, os fundos estruturais e o Organismo de Luta Anti-fraude (OLAF).
5.4.
Numa matéria de grande complexidade técnica, e, ao
mesmo tempo, de grande importância prática, como é a
regulamentação da vida financeira das Comunidades, será
desejável que os objectivos de eficácia e de flexibilidade sejam
alcançados com sucesso, mas sem sacrificar o igualmente
importante objectivo de rigor. É no contexto da compatibilização destes objectivos que têm de ser entendidas algumas
preocupações expressas pelo Tribunal de Contas — e que o
Comité Económico e Social não deixou de ponderar devidamente — na sua análise da Proposta de Regulamento Financeiro.
5.5.
O Comité identifica-se com a orientação da Comissão,
no sentido de outorgar a todas as instituições o poder de, sem
autorização prévia da Autoridade Orçamental, decidir sobre as
transferências entre capı́tulos dos seus próprios orçamentos.
5.6.
Importa ter presente que a apreciação da regulamentação financeira das Comunidades não poderá incidir exclusivamente no texto do Regulamento Financeiro. Embora subordinados, coexistirão com este um (ou vários) regulamentos de
execução, que não poderão deixar de constituir um conjunto
harmonizado e compatı́vel. Por isso, teria sido aconselhável
que a proposta de Regulamento Financeiro tivesse sido acompanhada pela apresentação em simultâneo da proposta de
regulamento (ou regulamentos) contendo as modalidades de
execução do Regulamento de base.
5.7.
Finalmente, expressa o Comité o desejo de que o novo
Regulamento Financeiro constitua um instrumento activo e
eficaz para o aprofundamento de caminho de partilha da gestão
financeira das Comunidades com os respectivos Estados-Membros. Será este o desejável cenário futuro.

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre o «Relatório Anual do Fundo de Coesão 1999»
(2001/C 260/09)
Em 11 de Janeiro de 2001, a Comissão decidiu, em conformidade com o artigo 262.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre o «Relatório Anual do
Fundo de Coesão 1999».
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção da União Económica e Monetária e
Coesão Económica e Social, que emitiu parecer em 26 de Junho de 2001 (relator: A. Pezzini).
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou por 110 votos a favor e 2 votos contra o seguinte parecer.
1. Introdução

1.1.
Em conformidade com o artigoo 14.o do Regulamento
que institui o Fundo de Coesão, o Comité Económico e Social
foi convidado, como acontece todos os anos, a pronunciar-se
sobre o relatório anual sobre as actividades do Fundo. Como é
sabido, o Fundo de Coesão tem por missão financiar a
realização de projectos nos domı́nios do ambiente e das infra-estruturas de transportes nos Estados-Membros com um PIB
per capita inferior a 90 % da média comunitária, que, em 1992,
eram a Grécia, a Irlanda, Portugal e Espanha.

1.2.
O presente relatório tem particular significado por se
referir ao último ano do perı́odo 1993-1999 (incluindo o
instrumento financeiro de coesão, de carácter transitório), para
o qual o Conselho Europeu de Edimburgo atribuiu o montante
de 15 150 milhões de euros, e é publicado no termo do
primeiro ano de funcionamento do novo regulamento do
Fundo para o perı́odo de programação 2000-2006, o que
permite que a Comissão elabore também uma sı́ntese esquemática referente à totalidade do perı́odo de existência do Fundo.

2. Observações na generalidade

2.1.
À luz dos dados contidos no relatório, o Comité
manifesta satisfação pelos resultados positivos da actividade
do Fundo de Coesão e, simultaneamente:
—

—

lamenta uma vez mais — embora conhecendo a resposta
da Comissão — ter de se pronunciar com tamanho
atraso, numa época de comunicações em tempo real,
sobre o exercı́cio que é objecto do relatório;
considera que tal atraso se poderia, desta vez, justificar se
se tivesse aproveitado a ocasião para fazer um balanço
mais aprofundado de todo o perı́odo 1993-1999, com a
evidente vantagem de se poder extrair ensinamentos úteis
para o novo perı́odo de programação 2000-2006.

2.2.
O Comité congratula-se com o facto de as intervenções
do Fundo terem contribuı́do indirectamente, nos quatro paı́ses
interessados, para o cumprimento dos objectivos de redução
do défice orçamental previstos nos programas de convergência
elaborados com vista à constituição da União Económica e
Monetária. Isto vale particularmente para a Grécia que, exibindo no inı́cio da programação um défice orçamental considerado excessivo, logrou, em 1999, superar o objectivo com um
défice de 1,6 % do PIB.
2.3.
É positivo que, no final do perı́odo de programação, se
tenha respeitado, no fundamental, os critérios de distribuição
pelos diversos paı́ses e o equilı́brio de dotações entre as áreas
do ambiente e dos transportes.
2.4.
Nos anos 90, a taxa de inflação diminuiu muito,
particularmente na Grécia e em Portugal, tendo-se estabilizado
em torno dos 2,5 %. Na segunda metade da década de 90, a
taxa de crescimento do PIB foi superior à média da União.
2.4.1. Na UE, as disparidades de rendimento por habitante
entre os Estados-Membros, e sobretudo entre as regiões,
continuam a ser muito marcadas. Todavia, de acordo com o
Segundo Relatório sobre a Coesão Económica e Social, as
diferenças diminuı́ram ao longo dos anos, graças, nomeadamente, às intervenções dos Fundos Estruturais. Por exemplo,
na Grécia, Espanha e Portugal, o rendimento médio por
habitante passou de 68 % da média da União em 1988 para
79 % em 1999. No mesmo perı́odo, verificaram-se nı́tidas
melhorias na dotação de infra-estruturas das regiões menos
prósperas, que constituem a base para um desenvolvimento
posterior.

3. Observações na especialidade

3.1.

Coordenação com as demais polı́ticas comunitárias

3.1.1. A coordenação com as intervenções dos Fundos
Estruturais em paı́ses quase completamente englobados nos
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diversos objectivos, e especialmente no objectivo n.o 1, é de
particular importância, tanto para evitar os casos de duplo
financiamento — que, todavia, não se verificaram — como,
sobretudo, para criar sinergias entre projectos correlacionados
mas distintos. As áreas do ambiente e das infra-estruturas de
transportes prestam-se particularmente bem à valorização de
programas de desenvolvimento territorial. Teria sido interessante que o relatório contivesse uma avaliação da capacidade
das administrações para criarem estas sinergias.

3.1.1.1. Deveria ser assegurada uma melhor coordenação,
tanto através dos quadros de referência estratégica, que englobam todas as intervenções dos fundos, como da nova organização de que a Comissão se dotou, que agrupa os fundos por
unidade geográfica.

3.1.2. O relatório refere que as autoridades nacionais
cumprem escrupulosamente os requisitos relativos ao respeito
das normas comunitárias sobre transparência dos mercados
públicos, que são condição prévia para se atingirem os
objectivos comunitários no que concerne à dimensão ambiental, com grande incidência no sector das infra-estruturas de
transportes.

3.1.3. No sector dos transportes foi dedicada especial
atenção, em 1999, à realização de projectos de interesse
comum no âmbito das redes transeuropeias, sendo as intervenções coordenadas com as do BEI — que está a concentrar os
seus investimentos no transporte ferroviário —, do FEDER e
do orçamento TEN. O sector ferroviário passou de 14 % dos
investimentos no sector dos transportes no perı́odo 1993-1998 para 25,8 % em 1999, o que fica ainda aquém do que
seria necessário mas representa um salto qualitativo que
constitui uma resposta satisfatória às solicitações nesse sentido
tanto do Parlamento Europeu como do Comité Económico e
Social. A ênfase foi colocada na melhoria das comunicações
entre as regiões periféricas e os principais centros económicos
e também nos projectos altamente prioritários aprovados pelo
Conselho Europeu de Essen.

3.1.3.1. O tempo ganho nos percursos graças aos projectos
co-financiados pelos Fundos Estruturais e pelo Fundo de
Coesão vão de 20 % em Espanha, através da modernização da
rede de auto-estradas, a 70 % em Portugal no que diz respeito
ao transporte ferroviário de mercadorias (1).

3.1.4. No domı́nio do ambiente, as avaliações ex-post
realizadas com base numa amostra representativa são, de uma
maneira geral, satisfatórias, afora os problemas relativos à
gestão dos recursos hı́dricos. Nos paı́ses ditos da coesão (mas
não só) subsistem disparidades significativas nos sistemas de
abastecimento de água potável e de tratamento de águas

(1) Segundo Relatório sobre a Coesão Económica e Social —
COM(2001) 24 final, p. 21.
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residuais que têm enorme impacto na qualidade de vida das
populações e no desenvolvimento do sector agrı́cola e do
sector do turismo. Note-se, contudo, que os investimentos
efectuados permitem uma exploração menos intensa dos
recursos existentes, limitando assim os danos causados pela
seca.

3.2.

Execução do orçamento

3.2.1. O Comité regozija-se com a consecução dos objectivos do orçamento. No final de 1999, tinha sido autorizada a
totalidade das dotações para o perı́odo 1993-1999 e as
dotações para pagamentos tinham sido utilizadas a 91,6 %,
respeitando-se tanto as orientações de distribuição pelos
diversos paı́ses como por sectores.

3.3.

Irregularidades

3.3.1. Os poucos casos de irregularidades denunciados
dizem respeito às regras aplicáveis aos concursos públicos e a
despesas não elegı́veis, devendo ser considerados absolutamente normais. Com efeito, não foi necessário que o OLAF
efectuasse inquéritos. Cabe acrescentar que o relatório é um
tanto parco em informações sobre este aspecto. O próximo
relatório deveria conter mais pormenores sobre os controlos
efectuados, sobretudo tendo em conta que, com os novos
regulamentos, aumenta a responsabilidade dos Estados-Membros em matéria de controlo financeiro.

3.4.

Avaliações

3.4.1. O relatório deixa transparecer a insatisfação da
Comissão com a qualidade das avaliações ex-ante, particularmente no que se refere ao ambiente, domı́nio em que são mais
difı́ceis de realizar. Dada a sua importância, o Comité associa-se ao anseio manifestado pela Comissão de melhoria das
técnicas de análise económica, na qual os Estados-Membros
deveriam investir mais.
3.4.1.1. Não raro, o papel efectivamente desempenhado
por uma metodologia correcta de avaliação ex-ante não é
devidamente compreendido pelas autoridades nacionais. Tal
metodologia não implica apenas uma maior clareza nos
objectivos e na sua quantificação, reflectindo-se inevitavelmente numa melhor qualidade de redacção dos planos e no
fundamento da estratégia.
3.4.1.2. A partir de 1995, a Comissão Europeia financiou
acções de investigação e de formação com o objectivo de
melhorar a qualidade e a utilidade das avaliações efectuadas no
âmbito da «Polı́tica de Coesão Económica e Social». Os
correspondentes trabalhos, prolongados até finais de 1998,
inseriram-se num programa denominado Means (Méthodes
d’Évaluations des Actions de Nature Structurelle). O objectivo
do programa — particularmente adaptado ao sector dos
transportes e ao impacto ambiental — é aumentar a eficácia
dos métodos de avaliação quando se trata de conceber ou
avaliar intervenções associadas a financiamentos.
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3.4.2. Não está ainda disponı́vel uma avaliação ex-post de
todo o perı́odo. Todavia, e em relação aos 45 projectos
avaliados em 1999, a apreciação da Comissão é muito positiva,
tanto no sector dos transportes como no domı́nio do ambiente:
—

a eficácia dos projectos é consentânea com os objectivos
iniciais;

—

o impacto ambiental foi satisfatório;

—

os projectos produziriam externalidades económicas positivas;

—

melhorou a acessibilidade de vastas áreas do território e a
comunicação interfronteiriça;

—

diminuiu o congestionamento do tráfego nas grandes
áreas metropolitanas.
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4.2.
O novo regulamento reforça a relação entre a concessão dos financiamentos, o respeito do Pacto de Estabilidade e
Crescimento e a exigência de uma boa gestão do défice público.
4.3.
Os projectos em matéria de infra-estruturas de transportes devem ser coerentes com as orientações comunitárias
para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes.
4.4.
Os Estados-Membros assumem a responsabilidade primária pelo controlo financeiro dos projectos e certificam-se de
que os sistemas de gestão e de controlo foram concebidos e
aplicados de forma a garantir uma utilização eficaz e correcta
dos fundos comunitários.
4.5.
É introduzido o conceito de que a taxa de intervenção
do Fundo pode ser reduzida em função de um maior recurso a
fontes de financiamento privadas e judiciosamente modulada
em relação a recursos gerados pela aplicação do princı́pio
«quem polui paga».

Em 2001 será concluı́da a avaliação de 120 projectos.
5. Conclusões
3.5.

Diálogo interinstitucional

3.5.1. O Comité regista com satisfação a pontualidade com
que a Comissão respondeu às observações formuladas no seu
parecer de 1998 (1) e o facto de algumas delas terem merecido
acolhimento positivo.

4. O novo perı́odo de programação 2000-2006
4.1.
1999 é também o ano em que foi aprovado o novo
regulamento. Para o perı́odo 2000-2006, o Conselho de
Berlim atribuiu uma dotação financeira de 18 mil milhões de
euros (a preços de 1999). Decidiu ainda reexaminar numa fase
intermédia, em 2003, a elegibilidade dos diversos paı́ses com
base nos nı́veis actualizados do PIB per capita.
(1) JO C 140 de 18.5.2000, p. 14.

5.1.
Apraz ao Comité que o Fundo de Coesão continue a
dar um contributo positivo para os quatro paı́ses a que se
destina com vista à consecução do objectivo que ora lhe é
atribuı́do, isto é, o pleno respeito do Pacto de Estabilidade e
Crescimento e da condição de um défice público não excessivo.
5.2.
O êxito alcançado até agora justifica que o novo
regulamento haja introduzido poucas modificações e tenha
efectivamente reconfirmado a estrutura jurı́dica preexistente.
5.3.
Os projectos financiados permitiram, até ao momento,
elevar os limiares de aplicação das directivas relativas ao
ambiente e melhorar o acesso às redes transeuropeias. Fica
ainda muito por fazer, sobretudo no que concerne aos
transportes ferroviários.
5.4.
O Comité recomenda que, futuramente, se recupere a
vocação inicial do Fundo, isto é, o financiamento de grandes
projectos, evitando-se o fraccionamento excessivo das intervenções.

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
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 (CE, Euratom) n.o 58/97 do Conselho relativo às
estatı́sticas estruturais das empresas»
(2001/C 260/10)
Em 21 de Fevereiro de 2001, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 262.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção da União Económica e Monetária e
Coesão Económica e Social, que emitiu parecer em 26 de Junho de 2001 (relator: J. Bento Gonçalves).
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou, por 112 votos a favor, nenhum voto contra e 5 abstenções, o seguinte parecer.
1. Introdução

2. Sı́ntese do conteúdo da proposta do Conselho

1.1.
O parecer apresentado apenas se pronuncia sobre as
alterações propostas ao Regulamento (CE, Euratom) n.o 58/97,
referido no ponto 2 (sı́ntese do conteúdo da proposta), uma
vez que o supracitado regulamento já foi objecto de parecer
do Comité (1).

2.1.
O Regulamento (CE, Euratom) n.o 58/97 agora proposto visa complementar o regulamento relativo às estatı́sticas
estruturais das empresas, através de dois anexos suplementares:

1.1.1. O regulamento referido constitui o principal quadro
jurı́dico para a recolha, elaboração, transmissão e avaliação das
estatı́sticas comunitárias sobre a estrutura, a actividade, a
competitividade e os resultados das empresas.

—

Anexo 6 — Sector especı́fico das instituições de crédito;

—

Anexo 7 — Idem para os fundos de pensões.

—

Alarga ainda a cobertura do módulo comum (anexo 1),
às seguintes actividades ainda não abrangidas:

1.2.
A avaliação permanente do Mercado Único dos serviços financeiros, o apoio das estatı́sticas económicas relativas
às instituições de crédito, fundos de pensões e outros serviços
financeiros, são necessários à evolução do Mercado Único, a
avaliar a sua competitividade e dinamismo e para comparar o
espaço económico da União europeia com os outros grandes
Espaços Económicos da Mundo.

1.3.
Os regulamentos relativos ao ambiente tornam indispensáveis a avaliação dos custos para o seu cumprimento,
permitindo melhorar a concepção, a aplicação e a regulamentação relativa ao ambiente.

1.3.1. Os dados harmonizados e abrangentes, relativos aos
custos deste «item», permitirão melhorar a concepção das
polı́ticas e aumentar os nı́veis de protecção ambiental a custos
talvez mais reduzidos.

1.4.
A inclusão de outras actividades de intermediação
financeiras e auxiliares financeiros, aconselham a sua recolha e
o respectivo tratamento.

(1) JO C 236 de 11.9.1995, p. 61; JO C 95 de 30.3.1998, p. 43.

—

—

outros serviços de intermediação financeira;

—

fundos de pensões;

—

auxiliares financeiros.

Introduz também no Anexo 2 (Indústria) do Regulamento
relativo às estatı́sticas estruturais das empresas duas
variáveis suplementares no domı́nio do ambiente.

3. Observações na generalidade

3.1.
Dispor de estatı́sticas de alta qualidade, em particular
de acordo com os sete critérios — relevância, precisão,
oportunidade, comparabilidade, consistência, plenitude e fiabilidade — são elementos incontornáveis para que o poder
polı́tico, a todos os nı́veis, possa conceber e aprovar as polı́ticas
adequadas, assim como as organizações associativas dos
empregadores, dos trabalhadores e as associações possam
nelas se basear para o desenvolvimento das suas actividades.
Todavia, importa salvaguardar que este objectivo não implique
encargos administrativos e/o financeiros adicionais para as
empresas.
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3.1.1. Citam-se a seguir alguns objectivos que carecem de
polı́ticas adequadas para a remoção dos obstáculos que possam
prejudicar a sua evolução:
—

a evolução da integração monetária (moeda única);

—

o funcionamento do Mercado Único e a avaliação da
sua eficácia, assim como a importância crescente das
instituições de crédito, dos fundos de pensões, as actividades de intermediação financeira assim como as auxiliares
da mesma intermediação;

3.7.

Pequenas e médias empresas (PME)

3.7.1. A dimensão das pequenas e médias empresas na UE
a 15 (1) atingem dados impressionantes, que colocam estas
empresas na primeira linha para a criação de postos de
trabalho e na ocupação do território dos Estados-Membros,
sobretudo em zonas interiores dos respectivos paı́ses:
—

número de empresas: 19 370 milhões de PME (dezanove
milhões, trezentos e setenta mil PME)
número de pessoas empregadas: 75 550 milhões (setenta
e cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil).

—

processo de liberalização do comércio internacional
incluindo os serviços financeiros;

—

—

as polı́ticas de concorrência, sociais, ambientais, empresariais e outras;

(Estes dados não incluem as PME agrı́colas).

—

a elaboração das contas nacionais e regionais;

—

a supervisão das regras prudenciais das instituições de
crédito;

—

o sector dos fundos de pensões, em grande expansão.

3.2.

Globalização

3.2.1. A globalização dos mercados mundiais impõe que a
UE avalie também, através das estatı́sticas, a evolução e o
desempenho dos grandes espaços económicos do mundo. O
sistema estatı́stico da UE deverá responder a este objectivo.

3.3.

Confidencialidade

3.3.1. A confidencialidade dos dados recolhidos deve ser
absolutamente garantida, respeitando as normas jurı́dicas, a
nı́vel comunitário, já instituı́das.

3.4.

Actualização

3.4.1. A actualização das estatı́sticas deverá ser um objectivo de primeira grandeza, pelo que não serão aceitáveis atrasos
na recolha dos dados, no seu rápido tratamento, assim como
na sua divulgação.

3.7.2. Esta realidade da UE justifica, em nosso entender, um
módulo especı́fico para o tratamento de dados sobre as PME.
Dever-se-ia aditar-lhe informações especı́ficas, como o número
de empresas criadas e encerradas, visto serem dados muito
significativos para o ambiente económico. Daı́, todavia, não
poderiam advir exigências ou formalidades suplementares para
as pequenas e médias empresas.
3.7.2.1. Os custos com a recolha e o tratamento dos dados,
não deverão ser mais dispendiosos do que o seus benefı́cios.
3.7.3. As PME agrı́colas serão empresas que terão um papel
importante nas estatı́sticas sobre a componente ambiental.

4. Observações na especificidade
4.1.

Disponibilidade

3.5.1. Os dados tratados devem estar disponı́veis, em tempo
útil, sob pena de perderem interesse.

3.6.

Formação profissional

3.6.1. Deverá ser incluı́do um item com os gastos com a
formação profissional contı́nua.

Artigo 1.o

4.1.1. São aditados ao artigo 5.o do Regulamento (CE,
Euratom) n.o 58/97:
—

um módulo pormenorizado para as estatı́sticas estruturais
das instituições de crédito, definido no Anexo 6;

—

um módulo pormenorizado para as estatı́sticas estruturais
dos fundos de pensões, definido no Anexo 7;

—

são ainda aditados os Anexos 6 e 7.

4.2.
3.5.
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Artigo 2.o

4.2.1. O Anexo 1 do Regulamento (CE, Euratom) n.o 58/97
è alterado, aditando-se à Secção 5 a indicação do primeiro ano
de referência em relação ao qual deverão ser elaboradas
estatı́sticas relativas às classes abrangidas.
4.2.2. A Secção 8 terá a sua redacção alterada de modo a
determinar os diverso prazos para a transmissão de dados a
efectuar pelos Estados-Membros.
(1) Ver o parecer do Comité sobre «O artesanato e as PME na Europa»
(JO C 221 de 7.8.2001.).
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4.2.3. A intermediação financeira, coberta pela Secção J,
deverá ser incluı́da na Secção 9 (nove) do anexo 1 do
Regulamento (CE, Euratom) n.o 58/97, ao nı́vel do NACE
(4 dı́gitos).
4.2.4. Será alterada a primeira frase do n.o 1 da Secção 10,
estabelecendo a obrigação dos Estados-Membros de enviar à
Comissão um relatório sobre a definição, a estrutura e
a disponibilidade das informações sobre diversas unidades
estatı́sticas.
4.3.

Artigo 3.o

4.3.1. São introduzidas alterações diversas de adaptação
neste artigo:

17.9.2001

—

protecção da qualidade do ar e clima;

—

gestão das águas residuais;

—

gestão dos resı́duos e outras actividades de protecção do
ambiente.

4.3.3. Sobre a designação geral da protecção do ambiente
especifica-se, analiticamente, os dados seguintes:
—

protecção dos solos;

—

protecção das águas subterrâneas;

—

protecção do ruı́do e vibrações;

—

protecção da biodiversidade e da paisagem, radiações,
investigações e desenvolvimento;

—

gestão geral do ambiente e despesas individuais.

—

n.o 3 da Secção 4 do Anexo 2;

—

n.o

—

são também introduzidas diversas alterações e aditamentos relativos aos equipamentos de controlo da poluição;

—

despesas com a protecção do ambiente e outras da mesma
natureza;

—

altera o Anexo 2 do Regulamento (CE, Euratom)
n.o 58/97, relativo às estatı́sticas estruturais das empresas,
incluindo as variáveis que descrevem o montante atribuı́do para as despesas correntes com a protecção do
ambiente, incluindo os investimentos em tecnologias
integradas.

5.1.
O Comité dá o seu acordo à proposta de Regulamento
do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento (CE, Euratom) n.o 58/97 relativo as estatı́sticas estruturais das empresas, introduzindo dois anexos suplementares,
referentes a sectores especı́ficos, nomeadamente ao sector das
instituições de crédito e aos fundos de pensões, extensivos ao
Anexo 1 (outros serviços de intermediação financeira e
auxiliares financeiros) incluindo também, no Anexo 2 (Indústria), duas variáveis suplementares no domı́nio do ambiente.

4.3.2. É aditada à Secção 7 a discriminação ao nı́vel dos
seguintes domı́nios do ambiente:

5.2.
O Comité realça, ainda, a recolha de dados para a
elaboração de estatı́sticas sobre a avaliação geral dos custos
incorridos com a preservação do ambiente.

4 da Secção 4 do Anexo 2;
5. Conclusões

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
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 relativo à instituição de uma Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatı́sticas
(NUTS) comum»
(2001/C 260/11)
Em 12 de Março de 2001 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 26 de Junho de 2001 (relator: K. Walker).
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou, por 111 votos a favor, 2 votos contra e 2 abstenções, o seguinte parecer.
1. Introdução
1.1.
As estatı́sticas regionais são uma pedra angular do
sistema europeu de estatı́sticas, sendo utilizadas para fins
diversos e por um variado elenco de utilizadores. Os dados
regionais dos Estados-Membros da União Europeia são utilizados, nomeadamente, para que os fundos estruturais sejam
atribuı́dos de forma racional e coerente. Ou seja, as estatı́sticas
regionais são a base estatı́stica efectiva de decisões polı́ticas
importantes.
1.2.
Todas as estatı́sticas regionais têm que assentar numa
repartição geográfica do território estudado. Nos inı́cio dos
anos setenta, o Eurostat, em colaboração com outros serviços
da Comissão, elaborou a Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatı́sticas (NUTS) enquanto sistema único e coerente de
repartição do território da União Europeia, com o objectivo de
produzir estatı́sticas regionais comunitárias.
1.3.
A importância da classificação NUTS tem vindo a
acentuar-se nos últimos anos, uma vez que permite produzir
dados regionais harmonizados e, consequentemente, comparáveis, sendo utilizada como referência de recolha, no desenvolvimento, na harmonização e difusão das estatı́sticas regionais
comunitárias.
1.4.
Presentemente, a classificação NUTS não dispõe de um
fundamento jurı́dico próprio, isto é, não emana de um
regulamento que estabeleça pormenorizadamente as regras de
compilação e de actualização do sistema. Por conseguinte, até
ao presente, estas matérias foram objecto de acordos de
cavalheiros entre os Estados-Membros e o Eurostat no seguimento, por vezes, de negociações longas e difı́ceis, que
culminaram com a publicação da NUTS pelo Eurostat.

1.5.
A aplicação da classificação regional a um determinado
paı́s obedece a diversas fases. Em primeiro lugar, analisa-se a
estrutura administrativa; em seguida, verifica-se se os dados
regionais foram recolhidos e difundidos com base nesta
discriminação regional, como acontece em geral. Por fim,
analisa-se a densidade média (em termos demográficos) das
unidades dos diferentes nı́veis administrativos existentes para

determinar a posição dos referidos nı́veis na hierarquia da
classificação regional. Colocam-se, então, duas possibilidades:
—

a densidade média corresponde aproximadamente à de
um dos nı́veis da classificação NUTS existentes. Neste
caso, a estrutura administrativa em questão é adoptada
na ı́ntegra, sem alterações, enquanto discriminação regional a esse nı́vel; tal significa que a densidade de algumas
unidades poderá diferir claramente da densidade média
das unidades registadas ao mesmo nı́vel;

—

nenhuma das estruturas administrativas possui uma densidade média que se enquadre no limiar acima mencionado. Neste caso, de acordo com a prática adoptada para
os Estados-Membros, é elaborada uma discriminação
especial designada «unidades não administrativas» em
colaboração com o paı́s em questão, através do agrupamento de unidades administrativas mais pequenas.

1.5.1. No primeiro caso, a região é politicamente definida;
por consequência, a densidade de algumas unidades poderá
diferir claramente da densidade média das unidades registadas
ao mesmo nı́vel. Os Estados alemães constituem um exemplo
de um paı́s com Unidades Administrativas Existentes. Alguns
Estados-Membros, tais como Portugal e o Reino Unido, não
têm unidades administrativas existentes.
1.6.
Deve-se salientar que as propostas da Comissão não
afectariam a situação em qualquer Estado-Membro. O objectivo
consiste em atingir uma maior coordenação e menores disparidades no futuro.
1.7.
A proposta de regulamento proporcionaria aos paı́ses
candidatos directrizes para a criação da classificação regional
dos respectivos paı́ses, para efeitos estatı́sticos, no momento
da adesão.
1.8.
A Comissão constata que, tendo em conta os princı́pios
da subsidiariedade e da proporcionalidade, a criação de uma
classificação regional harmonizada para todas as estatı́sticas
regionais europeias é um objectivo que só pode ser alcançado
a nı́vel comunitário.
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2. As propostas da Comissão

3.3.3. Caso contrário, o efeito do regulamento será muito
diferente do que o que se pretende.

2.1.
As propostas da Comissão são apresentadas, em pormenor, no Anexo.

3.4.
Embora reconheça que a comparabilidade das estatı́sticas regionais exige que, em circunstâncias normais, as regiões
possuam densidades comparáveis em termos demográficos, o
Comité considera necessário que se tenha em conta a situação
especı́fica das regiões insulares e ultraperiféricas que, pela sua
natureza intrı́nseca, se encontram isoladas fisicamente do resto
do território da Comunidade.

3. Observações
3.1.
O Comité aprova o princı́pio da criação de uma clara
base jurı́dica para um sistema único e coerente de análise
estatı́stica regional, tanto nos actuais Estados-Membros como
nos paı́ses candidatos, após a adesão.
3.2.
Tendo em conta que estas estatı́sticas constituirão uma
base para importantes decisões polı́ticas, torna-se evidente que
a existência de tal sistema é crucial para o funcionamento
adequado dos fundos estruturais.
3.3.
O Comité desejaria chamar a atenção para o segundo
perı́odo do segundo parágrafo do artigo 3.o (4), que reza:
«A densidade das unidades não administrativas de um
Estado-Membro, a um determinado nı́vel da NUTS, respeitará os limiares demográficos referidos no n.o 2.»
3.3.1. Como se depreende, tal significa que a população de
todas as unidades não administrativas deveria respeitar os
limiares máximo e mı́nimo estabelecidos para cada nı́vel
NUTS, e que seria necessário um ajustamento sempre que uma
unidade não administrativa não respeitasse aqueles limites,
embora a exposição de motivos da Comissão deixe claro que
o factor determinante é a densidade média das unidades NUTS
em qualquer nı́vel num determinado paı́s.
3.3.2. Deste modo, a fim de dar corpo às intenções da
Comissão, o trecho «a densidade das unidades não administrativas...» deveria ser alterado da seguinte maneira «A densidade
média das unidades não administrativas...» antes da aprovação.

3.4.1. O Comité toma nota dos critérios de classificação
enunciados no artigo 3.o proposto no regulamento e das
alterações que a Comissão pode adoptar, em conformidade
com o procedimento referido no n.o 2 do artigo 7.o. Não
obstante os critérios gerais propostos, o Comité exorta a
Comissão a garantir que a classificação NUTS reconheça a
situação especı́fica das regiões insulares e ultraperiféricas e as
considere isoladamente e de modo diverso, sem atender aos
limiares indicados no n.o 2 do artigo 3.o
3.4.2. Não há tão pouco qualquer garantia de as regiões
agora identificadas como especificamente NUTS continuarem
a sê-lo futuramente. Uma vez concluı́do o alargamento, é
possı́vel que a Comissão queira «harmonizar» todas as regiões
NUTS da UE e aplicar progressivamente os mesmos limiares a
todas as regiões actualmente abrangidas. Neste contexto, o
Comité constata que a Comissão teria plenos poderes para
alterar a lista de regiões NUTS enumeradas no anexo ao
projecto de regulamento, ficando unicamente sujeita ao possı́vel veto do Conselho mediante maioria qualificada. O Comité
insta a Comissão a exercer estes poderes apenas quando
houver mudanças explı́citas que requeiram tal ajustamento.
3.5.
O artigo 5.o (5) estipula que «uma vez adoptada a
alteração à NUTS, o Estado-Membro em questão deve assegurar, num prazo de dois anos, o fornecimento de séries
cronológicas baseadas na nova repartição regional, relativas
aos últimos cinco anos.» Na opinião do Comité, tal constituiria
um compromisso oneroso, em muitos casos.
3.6.
O Comité partilha da opinião da Comissão, segundo a
qual a criação de uma classificação regional harmonizada para
todas as estatı́sticas regionais europeias é um objectivo que só
pode ser alcançado a nı́vel comunitário.

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social
ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
Objectivo
1. O objectivo do presente regulamento é estabelecer uma classificação estatı́stica comum das unidades territoriais
designada, em seguida «NUTS», de modo a garantir a produção e a difusão de estatı́sticas regionais comparáveis a
nı́vel comunitário.
2. A classificação NUTS prevista no Anexo I substituirá a «Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatı́sticas
(NUTS)» estabelecida pelo Serviço de Estatı́stica das Comunidades Europeias em cooperação com os institutos
nacionais de estatı́stica dos Estados-Membros.
Artigo 2.o
Estrutura
1. A classificação NUTS atribui um código e uma designação especı́ficos a cada região. Subdivide o território
económico comunitário, como definido na Decisão 91/450/CEE, de 26 de Julho de 1991 (1), em unidades territoriais
em seguida designadas «regiões».
2. A classificação NUTS é hierárquica. Subdivide cada Estado-Membro em regiões ao nı́vel da NUTS 1, cada uma
das quais é subdivida em regiões ao nı́vel da NUTS 2, sendo estas, por sua vez, subdivididas em regiões ao nı́vel da
NUTS 3.
3.

Contudo, uma região particular pode representar diversos nı́veis da NUTS.

4. Duas regiões diferentes de um mesmo Estado-Membro não podem ser identificadas com o mesmo nome. Se
existirem duas regiões em Estados-Membros diferentes com o mesmo nome, é acrescentada, a cada uma dessas
regiões, a abreviatura do paı́s.
Artigo 3.o
Critérios de classificação
1. As unidades administrativas existentes nos Estados-Membros constituem o primeiro critério utilizado na
definição das regiões.
Por conseguinte, uma «unidade administrativa» designará uma área geográfica à qual corresponde uma administração
competente para tomar decisões administrativas ou polı́ticas relativas a essa área, no âmbito do quadro jurı́dico e
institucional do Estado-Membro.
2. O nı́vel adequado da NUTS no qual se deverá classificar uma determinada classe de unidades administrativas de
um Estado-Membro é determinado pela densidade demográfica média da classe de unidades administrativas
considerada, de acordo com os limiares demográficos seguintes:

(1) JO L 240 de 29.8.1991, p. 36.

Nı́vel

Mı́nimo

Máximo

NUTS 1

3 milhões

7 milhões

NUTS 2

800 000

3 milhões

NUTS 3

150 000

800 000
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3. As unidades administrativas existentes utilizadas na classificação NUTS são as estabelecidas no Anexo II. A
Comissão pode adoptar alterações ao Anexo II, em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do artigo 7.o
4. Se num Estado-Membro não existirem unidades administrativas a uma escala conveniente para um determinado
nı́vel da NUTS, em conformidade com os critérios de densidade referidos no n.o 2, esse nı́vel da NUTS será constituı́do
mediante a agregação de um número adequado de unidades administrativas de menor densidade. A referida agregação
terá em consideração critérios geográficos, socioeconómicos, históricos e culturais, bem como outros critérios
pertinentes.
As unidades agregadas daı́ resultantes serão em seguida designadas «unidades não administrativas». A densidade das
unidades não administrativas de um Estado-Membro, a um determinado nı́vel da NUTS, respeitará os limiares
demográficos referidos no n.o 2.
Contudo, devido a circunstâncias administrativas e geográficas especiais que a Comissão analisará, determinadas
unidades não administrativas poderão desviar-se dos limiares mencionados.
5. Se a população total de um Estado-Membro estiver abaixo do limiar máximo para um determinado nı́vel da
NUTS, o Estado-Membro, na sua totalidade, constituirá uma região ao nı́vel da NUTS em questão.

Artigo 4.o
Componentes da NUTS
1. Seis meses após a entrada em vigor do presente regulamento, a Comissão, depois de consultados os Estados-Membros, publicará os componentes de cada região ao nı́vel da NUTS 3, em termos de unidades administrativas
locais.
As unidades administrativas locais existentes são as estabelecidas no Anexo III. A Comissão pode adoptar alterações
ao Anexo III, em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do artigo 7.o
2. Até ao final do primeiro semestre de cada ano, os Estados-Membros transmitirão todas as alterações aos
componentes do ano anterior, respeitando o formato electrónico de dados solicitado pela Comissão.
3. Se uma alteração às unidades administrativas locais implicar uma alteração nas fronteiras da NUTS 3, são
aplicadas as disposições previstas no artigo 5.o

Artigo 5.o
Alterações à NUTS
1. Os Estados-Membros informarão a Comissão de todas as alterações às unidades administrativas existentes, bem
como de todas as outras alterações a nı́vel nacional que possam afectar os critérios de classificação previstos no
artigo 3.o
2. A Comissão pode adoptar alterações à classificação NUTS estabelecida no Anexo I, respeitando um intervalo
mı́nimo de três anos, com base nos critérios previstos no artigo 3.o, de acordo com o procedimento referido no n.o 2
do artigo 7.o
3. A Comissão apenas alterará as unidades não administrativas de um Estado-Membro, como referido no n.o 4 do
artigo 3.o, quando a alteração reduzir o desvio-padrão da densidade em termos demográficos, ao nı́vel da NUTS em
questão, de todas as regiões da União Europeia.
4. As alterações à classificação NUTS entram em vigor no primeiro dia em que se cumpram dois anos após a sua
adopção, em conformidade com o procedimento referido no n.o 2 do artigo 7.o
5. Uma vez adoptada a alteração à NUTS, o Estado-Membro em questão deve assegurar, num prazo de dois anos,
o fornecimento de séries cronológicas baseadas na nova repartição regional, relativas aos últimos cinco anos.
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Artigo 6.o
Gestão
A Comissão tomará as medidas necessárias para assegurar a gestão coerente da classificação NUTS. As referidas
medidas podem incluir, designadamente:
a)

Elaboração e actualização de notas explicativas sobre a NUTS;

b)

Análise de problemas decorrentes da aplicação da NUTS à classificação das regiões dos Estados-Membros.

Artigo 7.o
Procedimento
1. A Comissão será assistida pelo Comité do Programa Estatı́stico, criado pelo artigo 1.o da Decisão 89/382/CEE,
Euratom do Conselho (1).
2. Sempre que se fizer referência ao presente número, será aplicado o procedimento de regulamentação previsto
no artigo 5.o da Decisão 1999/468/CE, em conformidade com o artigo 7.o e o artigo 8.o da referida decisão.
3.

O perı́odo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisão 1999/468/CE do Conselho será de três meses.

Artigo 8.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

(1) JO L 181 de 28.6.1989, p. 47.
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «A Bulgária na via da adesão»
(2001/C 260/12)
Em 13 de Julho de 2000, o Comité Económico e Social decidiu, em conformidade com o disposto no
n.o 3 do artigo 23.o do Regimento, elaborar um parecer sobre «A Bulgária na via da adesão».
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção das Relações Externas emitiu parecer
em 28 de Junho de 2001, sendo relator T. Etty.
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou, por 117 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção, o seguinte parecer.
1. Introdução

1.1.
A transição da Bulgária para uma economia de mercado e para a democracia após o colapso do regime comunista
foi marcada por uma fase inicial particularmente difı́cil.
Durante vários anos, a situação caracterizou-se por grande
instabilidade polı́tica e económica. Em 1997 foram tomadas
medidas enérgicas para estabilizar a economia através da
adopção de um sistema de «currency board» por sugestão do
Fundo Monetário Internacional. No mesmo ano, o paı́s elegeu
o seu primeiro governo desde 1989 a ter completado um
mandato de quatro anos.

1.2.
Para além dos graves problemas internos, o paı́s e os
seus vizinhos tiveram de enfrentar igualmente as consequências da guerra do Kosovo. Factores externos, e em particular a
instabilidade da região dos Balcãs, continuam a influenciar
negativamente o desenvolvimento da Bulgária. As expectativas
de que o Pacto de Estabilidade pudesse contribuir para reduzir
esse impacto negativo viram-se frustradas até ao presente.

1.3.
No relatório periódico do ano anterior, a Comissão
Europeia assinalou pela primeira vez um progresso no cumprimento dos critérios de Copenhaga. A consulta realizada pelo
Fundo Monetário Internacional ao abrigo do Artigo IV do seu
Estatuto, assim como o Quinto Relatório de Avaliação do FMI
sobre a Bulgária para o ano 2000, apontam igualmente
para resultados positivos no que respeita ao desempenho
económico do paı́s. Vários dos principais indicadores revelaram um progresso acentuado (crescimento do PIB, aumento
das exportações, redução da dı́vida externa) e constatou-se
que o governo estava a conseguir controlar a inflação. A
privatização encontrava-se numa fase bastante avançada.

1.3.1. Por outro lado, foram identificados problemas recorrentes, como por exemplo, deficiências sérias dos sistemas
administrativo e judicial, corrupção e o impacto destes factores
no ambiente económico global.

1.3.2. O progresso da Bulgária a nı́vel económico não foi
ainda capaz de solucionar problemas como o muito baixo
nı́vel de vida, a elevada taxa de desemprego (cerca de 20 %,
com grandes diferenças regionais) e a pobreza.

1.4.
As recentes eleições parlamentares parecem confirmar
a estabilidade da jovem democracia búlgara. No entanto, o
sucesso do Movimento Nacional de Simeão II e a clara derrota
tanto da União das Forças Democráticas, no poder, como do
Partido Socialista Búlgaro, da oposição, podem ser interpretados, de acordo com muitos observadores, como uma expressão
da falta de confiança nos polı́ticos e nos partidos. Resta saber
se o novo governo será capaz de inverter esta situação. Caso
contrário, o paı́s poderá divagar novamente para um futuro
incerto.

1.5.
A abertura de negociações de adesão com a União
Europeia em Fevereiro de 2000 foi a concretização de uma das
principais aspirações da Bulgária pós-comunista. Os progressos
realizados a nı́vel do alinhamento com os critérios polı́ticos e
económicos de Copenhaga têm sido registados pela Comissão
Europeia no seu relatório periódico sobre os progressos
efectuados pela Bulgária na preparação para a adesão.

1.6.
O presente parecer baseia-se nas conclusões da Comissão para avaliar o papel desempenhado pela sociedade civil
organizada, e em particular pelos grupos de interesses económicos e sociais, na preparação da Bulgária para a adesão.

1.7.
Tanto o governo búlgaro como a União Europeia
expressaram o seu interesse numa participação activa da
sociedade civil organizada de ambas as partes no processo de
adesão. O Comité Consultivo Misto (CCM) UE/Bulgária, criado
ao abrigo do Acordo de Associação entre a UE e a Bulgária,
tem procurado reforçar essa participação desde Janeiro de
1999. Para esse fim, tem não só analisado problemas de
interesse mútuo mas também criado e activado uma rede de
contactos na Bulgária e em Bruxelas. Essa rede inclui, ao lado
dos serviços competentes da Comissão Europeia e do Conselho
de Associação, também as principais associações europeias de
grupos de interesses económicos e sociais. Foram também
estabelecidos contactos de trabalho com o Comité Parlamentar
Misto para a Bulgária.
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1.8.
Ainda antes do Conselho Europeu de Helsı́nquia, o
governo búlgaro consultou os grupos de interesses sobre as
principais questões da polı́tica económica e social.

1.10.2. Há duas organizações sindicais principais, a Confederação dos Sindicatos Independentes da Bulgária (KNSB) e a
Confederação do Trabalho «Podkrepa».

1.8.1. Imediatamente após a decisão de Helsı́nquia de
encetar negociações de adesão com a Bulgária, o governo
búlgaro criou mecanismos especiais de consulta para garantir
o envolvimento da sociedade civil no processo de preparação
para a adesão. Entre esses mecanismos incluem-se:

1.10.3. As quatro organizações referidas tomam parte
activa nas consultas. A AIB, a KNSB e a Podkrepa estão
representadas no CCM UE/Bulgária.

—

grupos de trabalho interdisciplinares para a elaboração
dos documentos sintetizando a posição do governo e das
polı́ticas respeitantes aos capı́tulos do acervo comunitário
em que os grupos de interesses económicos e sociais
podem participar;

—

um Conselho de Coordenação para a Integração Europeia,
presidido pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros responsável pela Integração Europeia e pelas
Instituições Financeiras Internacionais; os principais grupos de interesses socioeconómicos e outras organizações
não governamentais (ONG) foram convidados a participar;

—

acesso a grupos de trabalho ou a reuniões especiais para
cerca de 40 ONG e instituições de investigação, que
criaram conjuntamente um Fórum Europeu. Os membros
desse fórum que pretendam contribuir para a preparação
das posições negociais do governo podem participar
nesses grupos ou reuniões se o requererem.

1.8.2. Os objectivos declarados do governo ao criar estes
mecanismos são garantir uma maior transparência do processo
de negociação, melhorar o controlo democrático e criar
melhores condições para uma transposição eficaz do acervo.

1.10.4. No que se refere aos outros grupos de interesses, a
situação é mais complexa, especialmente no domı́nio da
agricultura. De acordo com o governo, são consultadas mais
de setenta organizações neste sector. No entanto, nenhuma
das cinco federações agrı́colas nacionais (algumas das quais
contam com larga adesão) se encontra entre elas. Essas
federações — a Associação dos Agricultores Búlgaros, a União
das Cooperativas Agrı́colas, a Câmara Búlgara da Agricultura,
a União Central de Cooperativas e a Associação dos Jovens
Agricultores (uma secção da Associação dos Agricultores
Búlgaros) — também não estão representadas no CCM UE/Bulgária.
1.10.5. Há uma grande organização nacional independente
de consumidores, a Federação dos Consumidores da Bulgária
(FCB). Há dois anos, foi criada a Associação Nacional dos
Consumidores Búlgaros (ANCB) por iniciativa do (então)
Ministério do Turismo e do Comércio. Todos os principais
grupos de interesses económicos e sociais representados no
CCM UE/Bulgária questionaram a independência da ANCB.
1.10.6. Dos grupos que deverão estar representados no
recentemente criado Conselho Económico e Social os artesãos,
as organizações ambientais e as organizações de deficientes
não fazem actualmente parte do CCM UE/Bulgária.

2. Linhas gerais do processo de consulta
1.9.
Ao lado das estruturas de consulta criadas pelo
governo, o parlamento búlgaro instituiu uma Comissão para
os Assuntos Europeus para acelerar a adopção de legislação
relacionada com o acervo comunitário. Essa comissão pode
igualmente consultar os grupos de interesses económicos e
sociais.

1.10. É bastante claro quais são os principais parceiros do
governo, de entre as organizações de empregadores e de
trabalhadores, no processo de consulta.

2.1.
Uma verdadeira consulta sobre a polı́tica económica e
social é um fenómeno recente na Bulgária. Este facto deve ser
tido em conta na avaliação das práticas de consulta sobre a
adesão verificadas até à data. Sob o anterior regime, os
chamados grupos de interesses económicos e sociais eram
meros porta-vozes do partido e da elite polı́tica. Embora o
governo actual tenho sido eleito democraticamente, a sua
posição quanto aos grupos de interesses e quanto ao valor
acrescentado da consulta dos mesmos pode estar ainda
influenciada pelos mais de 40 anos de cultura comunista do
passado.

1.10.1. Do lado dos empregadores, a Associação Industrial
Búlgara (AIB) e a Câmara de Comércio e Indústria Búlgara
(CCIB) são as principais organizações a nı́vel nacional. A maior
parte das empresas são membros de ambas. O mesmo vale
para os membros de organizações que congregam pequenas e
médias de empresas, pequenas empresas artesanais, assim
como grandes empresas.

2.2.
Muitos dos representantes dos grupos de interesses
estarão também, em certa medida, ainda ligados ao passado.
Não se pode esperar que as associações de empregadores, os
sindicatos, as organizações de consumidores, as federações de
agricultores, etc., funcionem já da mesma maneira que os seus
congéneres em paı́ses com uma longa tradição democrática e
de diálogo bipartido e tripartido.
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2.3.
Os grupos de interesses na Bulgária poderão actualmente estar muito mais politizados do que os seus congéneres
na União Europeia, os quais, embora longe de serem politicamente neutros, são em geral livres e independentes de partidos
polı́ticos e/ou do governo.

2.3.1. Qualquer tentativa de avaliar o funcionamento do
processo de consulta e o papel que os grupos de interesses
económicos e sociais podem desempenhar ao expressarem as
posições e os anseios dos seus membros e assegurarem a sua
participação na adopção do acervo comunitário deve ter plena
consciência desta situação.

2.3.2. Além disso, deve reconhecer-se que esta avaliação só
é possı́vel se os resultados forem comparados com os dos
Estados-Membros.

2.4.
Definido o contexto global, uma observação geral a
fazer sobre o processo de consulta é que a futura adesão da
Bulgária à UE é objecto de amplo consenso. Todos os principais
partidos polı́ticos concordam que a adesão é a única alternativa
para a Bulgária. O debate público sobre a adesão é muito
limitado, o que todos os implicados consideram um facto
positivo.

2.4.1. Essa situação pode ser reflexo mais de um sentimento
geral do que o cumprimento dos critérios impostos pelo
acervo comunitário; e é mais um exercı́cio formal jurı́dico e
administrativo do que de um esforço de obter consenso quanto
ao conteúdo da legislação adoptada.

2.4.2. Para o CES, esta falta de debate é preocupante. É de
esperar que a Bulgária beneficiará grandemente da adesão à
UE, mas o processo de adaptação causará seguramente também
graves problemas. Importa que os cidadãos estejam conscientes
do reverso da medalha.

2.5.
É flagrante que nos últimos anos tenham sido adoptadas tantas novas leis sem que as mesmas tenham sido
acompanhadas por um plano de execução.

2.6.
Desde que foi eleito, o governo elaborou cerca de
20 documentos que sintetizam a sua posição sobre vários
capı́tulos do acervo. Até à data, foram iniciadas negociações
com a UE sobre 16 capı́tulos, 9 dos quais foram já provisoriamente encerrados.

2.7.
Ainda que a prática de consultar os grupos de interesses
seja bastante recente, e embora os capı́tulos abertos representem apenas uma parte limitada do acervo (cuja adopção não
coloca tantos problemas como os que deverão ser suscitados,
por exemplo, pelos capı́tulos sobre a polı́tica social e o
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emprego ou a agricultura), parece ser já possı́vel tirar algumas
conclusões provisórias. É ainda demasiado cedo para identificar
tendências, mas será necessário fazê-lo numa fase posterior.

2.7.1. Em primeiro lugar, o complexo sistema de consulta
dos grupos de interesses económicos e sociais criado em
princı́pios de 2000 parece, até agora, limitar-se a uma estrutura
meramente formal.

2.7.2. Em segundo lugar, as consultas parecem, até ao
momento, não terem sido usadas de maneira intensiva. Os
projectos de documentos sintetizando a posição do governo
para as negociações com a UE nem sempre têm sido postos à
disposição de algumas ou de todas as organizações consultadas. Nem sempre é evidente quais as organizações convidadas
a expressar a sua opinião e quais os critérios de selecção do
governo. As partes consultadas queixam-se por vezes de
que as suas posições não são debatidas nem tomadas em
consideração.

2.8.
O governo búlgaro não procedeu, para nenhum dos
14 capı́tulos do acervo em negociação, a uma avaliação do
impacto que pudesse servir de ponto de orientação para as
organizações consultadas. O mesmo vale para os capı́tulos
ainda não abertos mas sobre os quais foi já elaborado um
documento com a posição do governo. Entre estes últimos
encontra-se o documento crucial sobre a agricultura. As
avaliações de impacto são um instrumento fundamental
para os principais afectados pelas alterações provocadas pela
adopção do acervo. Sem eles, será muito difı́cil para esses
afectados definirem a sua posição sobre o processo de
transposição do acervo, assim como sobre a sua possı́vel
contribuição para essa transposição.

2.9.
De um modo geral, as principais organizações de
empregadores e de trabalhadores a nı́vel nacional têm sido
consultadas muito regularmente. À excepção da segunda maior
central sindical, a Podkrepa, essas organizações parecem
bastante satisfeitas com a oportunidade de expressarem a sua
opinião e com o impacto que a mesma tem tido sobre a
actuação do governo. Revelam, todavia, apreensão quanto à
sua própria capacidade de fazer contribuições competentes.
Por exemplo, a KNSB observou que só poderia participar em
metade dos grupos de trabalho criados pelo governo. Por
vezes, tal deve-se à falta de conhecimento especializado; outras
vezes, o conhecimento existe, mas os peritos enfrentam
obstáculos linguı́sticos insuperáveis quando têm de analisar
textos da UE.

2.9.1. Alguns grupos de membros dessas organizações
mostram-se menos satisfeitos do que os seus lı́deres a nı́vel
nacional. Por exemplo, da parte dos empregadores (e sobretudo
entre as PME e os representantes das empresas artesanais) há
acusações de que as consultas têm sobretudo em atenção as
posições tomadas a nı́vel central (interprofissional) e nacional.
Em seu entender, certas posições sectoriais e os interesses das
regiões fora da capital devem igualmente ser tidos em conta.
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3. Aspectos especı́ficos do processo de consulta

3.1.
No caso mais especı́fico das consultas sobre o capı́tulo
dos consumidores e da protecção da saúde pública (as
negociações sobre o qual foram já provisoriamente encerradas), a principal organização de consumidores (FCB) tem
expressado duras crı́ticas quanto à legislação fundamental
agora em vigor, tanto no que respeita às medidas de protecção
como aos mecanismos de aplicação previstos na lei. A FCB
queixa-se de não ter sido suficientemente consultada, de que a
consulta foi uma mera formalidade e de que o governo ignorou
completamente as suas sugestões de melhoramentos da lei, as
quais, alega, estavam em perfeita consonância com os aspectos
fundamentais do acervo. A FCB declarou-se surpreendida e
decepcionada por a Comissão Europeia estar aparentemente
satisfeita com a legislação adoptada e receosa de que o governo
aproveitasse o aparente aplauso da Comissão para encobrir
importantes lacunas nessa legislação.

3.1.1. Uma outra importante crı́tica da FCB foi que o
governo não estava disposto a dialogar com organizações
independentes que defendessem opiniões divergentes das suas.
De acordo com essas organizações, as opiniões divergentes
eram encaradas como «actos de hostilidade» (observações de
teor semelhante, não relacionadas com a protecção dos
consumidores mas sim com a polı́tica social, foram igualmente
feitas pela Confederação sindical Podkrepa).

3.2.
No que respeita às consultas sobre o capı́tulo das PME
(também provisoriamente encerrado), as crı́ticas concentraram-se na falta de atenção aos problemas especı́ficos do sector
em geral e na elaboração e adopção de legislação secundária
sem consulta prévia dos grupos de interesses afectados.

3.3.
Cinco das principais federações de produtores agrı́colas
a nı́vel nacional declararam não terem sido consultadas pelo
governo durante a elaboração do documento com a posição
do governo sobre o capı́tulo da agricultura do acervo.

3.3.1. De acordo com essas entidades, o governo consultou
uma série de organizações menores a nı́vel regional ou mesmo
local, algumas das quais só recentemente criadas, assim como
grupos de reflexão e institutos de investigação directamente
relacionados com o Ministério da Agricultura e por este
subvencionados, os quais não podem ser considerados representativos da sociedade civil.

3.3.2. A explicação adiantada pelas federações para a
atitude do governo (que contrasta flagrantemente com a
tendência anteriormente referida de restringir as consultas às
organizações centrais a nı́vel nacional) é que o governo tinha
motivos polı́ticos. As federações expressaram enormes reservas
quanto à transparência do processo e observaram, relativamente ao protesto do governo de que todas as suas posições
estavam disponı́veis no sı́tio web do Ministério da Agricultura,
que apenas a versão final do documento com a posição do
governo se encontrava em linha.
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3.3.3. No decurso dos recentes trabalhos do CCM UE/Bulgária sobre questões agrı́colas relacionadas com a adesão da
Bulgária à UE, esse tipo de crı́ticas não foi repetido pelo
presidente da Federação das Cooperativas da Bulgária
(PMRCA), que representa os grupos de interesses agrı́colas no
CCM.

3.4.
O Comité Económico e Social não teve ainda oportunidade de analisar os aspectos socioeconómicos de dois problemas que têm merecido destaque no relatório periódico da
Comissão Europeia: a situação das minorias na Bulgária e as
unidades 1-4 da central nuclear de Kozloduy.

3.4.1. No que respeita às minorias, e em particular aos
romanichéis (ciganos), a impressão do CES é de que o empenho
dos grupos de interesses socioeconómicos em encontrar
soluções para as dificuldades registadas pela Comissão tem, até
agora, sido muito reduzido. O CES considera que certos
aspectos do problema das minorias são importantes para os
grupos de interesses na Bulgária, e em particular para as
organizações de empregadores e para os sindicatos (p. ex., no
que toca à polı́tica laboral ou à formação profissional). O CES
desejaria ver um maior envolvimento dos seus congéneres no
futuro, de que o próprio governo poderia tirar dividendos.

3.4.2. O encerramento previsto da central nuclear de
Kozloduy terá importantes consequências para a comunidade
local e para as regiões circunvizinhas. Prevê-se a perda de
milhares de postos de trabalho. O CES espera que os órgãos
do poder local, os empregadores a nı́vel local e nacional
(organizações) e os sindicatos, assim como as ONG relevantes,
contribuam activamente para os esforços do governo no
sentido de mitigar os problemas económicos e sociais que
deverão surgir. Como é óbvio, os trabalhos de encerramento
criarão novos postos de trabalho, mas não é ainda claro até que
ponto esses novos empregos compensarão os despedimentos.

4. Conclusões

A integração pelo governo dos grupos de interesses económicos e sociais na preparação da Bulgária para a adesão à UE
parece, até à data, ter sido bastante modesta. Porém, não há
razões para supor que a Bulgária esteja mais atrasada neste
capı́tulo do que outros paı́ses candidatos. O Comité Económico
e Social procurou dar uma descrição concreta e objectiva da
situação actual. As estruturas e os procedimentos analisados
são ainda demasiado recentes para permitir a identificação de
tendências. O acompanhamento próximo do evoluir da
situação e o encorajamento dos elementos positivos serão uma
tarefa importante no futuro.

C 260/66

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

17.9.2001

As consultas dos grupos de interesses económicos e sociais
sobre as polı́ticas do governo em matéria de adesão à UE têm,
até à data, e de um modo geral, sido:

—

realizar avaliações do impacto da adopção do acervo
comunitário com a colaboração dos grupos de interesses
económicos e sociais;

4.1. menos sistemáticas e abrangentes do que as estruturas
criadas e as intenções expressas deixariam desejar;

—

envolver esses grupos não só na elaboração do futuro
trabalho legislativo no contexto da adesão mas também
no acompanhamento da aplicação na prática do acervo
comunitário;

—

identificar, em conjunto com os grupos de interesses, os
domı́nios do acervo para cuja aplicação prática esses
grupos poderiam contribuir, e procurar a melhor maneira
de lhes permitir prestar esse contributo;

—

assegurar o pleno envolvimento do Conselho Económico
e Social na preparação da Bulgária para a adesão.

4.2. assaz formais, por vezes mesmo meramente virtuais;
4.3. falhas de uma base adequada: não foram desenvolvidos
os instrumentos essenciais (como avaliações de impacto)
para uma consulta apropriada;
4.4. pouco claras no que respeita aos critérios usados pelo
governo para convidar as diferentes organizações (à
excepção das federações de empregadores e dos sindicatos);
4.5. realizadas a um nı́vel relativamente elevado e abstracto;
4.6. insensı́veis às posições divergentes das polı́ticas ou dos
planos do governo;
4.7. sobretudo um exercı́cio tecnocrático e jurı́dico da parte
do governo, e não associado a uma abordagem que inclua
a identificação e a resolução de problemas concretos;

5.2.
—

aproveitar as oportunidades de formação de capacidades
oferecidas pelo programa Access da Comissão Europeia;

—

em estreita cooperação com os seus congéneres comunitários, procurar soluções para os problemas que a existência de um número elevado de grupos de interesses
económicos e sociais em certos sectores coloca ao
envolvimento efectivo da sociedade civil no processo de
adesão;

—

intensificar o diálogo com os seus congéneres comunitários com vista a melhorarem o seu contributo para o
processo de consulta, em particular sobre os capı́tulos do
acervo que revistam maior importância, quer para si quer
para os seus congéneres na UE.

4.8. por vezes embaraçadas pela falta de capacidade das
organizações consultadas.

5. Recomendações

5.1.
—

Os grupos de interesses económicos e sociais deveriam:

O governo búlgaro deveria:
proceder a uma avaliação conjunta com os grupos de
interesses económicos e sociais da qualidade do processo
de consulta até à data e extrair conclusões sobre eventuais
melhoramentos no futuro;

5.3.
—

A Comissão Europeia deveria:
integrar as posições dos grupos de interesses económicos
e sociais sobre o progresso realizado pela Bulgária nos
seus futuros relatórios periódicos.

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «As negociações entre a União Europeia e o
Mercosul e o Chile: aspectos económicos e sociais»
(2001/C 260/13)
Em 1 de Março de 2001, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do artigo 23.o, n.o 3, do
Regimento, elaborar um parecer sobre «As negociações entre a União Europeia e o Mercosul e o Chile:
aspectos económicos e sociais.».
Incumbida da preparação dos trabalhos correspondentes, a Secção de Relações Externas emitiu parecer
em 28 de Junho de 2001 (relator: J. M. Zufiaur Narvaiza).
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 12 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou, por 69 votos a favor, 4 votos contra e 9 abstenções, o presente parecer.
1. Introdução
1.1.
Desde princı́pios dos anos noventa, o Comité Económico e Social tem vindo a participar activamente no fortalecimento das relações entre a União Europeia (UE) e a América
Latina, pronunciando-se sobre os principais aspectos das
relações interregionais e acolhendo favoravelmente as iniciativas a favor da expansão e intensificação dos vı́nculos com os
paı́ses e sub-regiões da América Latina. Em particular, o CES
contribuiu decisivamente para a aproximação das sociedades
civis de ambas as regiões através da colaboração com as
organizações de parceiros económicos e sociais da América
Latina. Entre as mais recentes iniciativas do CES neste âmbito,
destacam-se o parecer sobre «As relações entre a União
Europeia e a América Latina e Caraı́bas: o diálogo socioeconómico interregional» (1), adoptado por ocasião da primeira
cimeira dos chefes de Estado e de governo da UE, América
Latina e Caraı́bas, realizada no Rio de Janeiro em 28 e 29 de
Junho de 1999, e a organização do primeiro encontro dos
representantes da sociedade civil da UE, da América Latina e
Caraı́bas que também teve lugar no Rio de 23 a 25 de Junho
de 1999.
1.2.
O CES seguiu com particular atenção o desenvolvimento das relações entre a UE e o Mercado Comum do Sul
(Mercosul) e o Chile, respectivamente. Como expressões deste
interesse destacam-se a adopção, em 15 de Outubro de 1995,
do parecer sobre a «Comunicação da Comissão Europeia ao
Conselho e ao Parlamento Europeu: Para o reforço da polı́tica
da União Europeia em relação ao Mercosul» (2) e do parecer
sobre «A situação socioeconómica no Chile e as suas relações
com o Mercosul e a UE» (3), em 9 de Setembro de 1998. Para
além disto, o CES mantém, de há vários anos a esta parte,
contactos institucionais com as entidades representativas dos
interesses económicos e sociais do Mercosul e do Chile, com
especial destaque para a relação de colaboração estabelecida
com o Fórum Consultivo Económico e Social (FCES) do
Mercosul, com o qual assinou um «Memorando de Entendimento para a Cooperação Institucional» em Dezembro de
1997. Por ocasião do encontro dos ministros dos Negócios
Estrangeiros do Mercosul, Chile e Bolı́via, que teve lugar em
(1) JO C 169 de 16.6.1999.
(2) JO C 18 de 22.1.1996.
(3) JO C 407 de 28.12.1998.

Vilamoura, em 23 de Fevereiro de 2000, o CES e o FCES
propuseram conjuntamente a constituição de um Comité
Consultivo Misto (CCM) no quadro do acordo de associação
que a UE está actualmente a negociar com o Mercosul. A
proposta foi assumida pelas partes negociadoras.

1.3.
A assinatura dos acordos-quadro de cooperação de
«quarta geração» com o Mercosul (Acordo-Quadro Interregional de Cooperação, de 15 de Dezembro de 1995) e o Chile
(Acordo-Quadro de Cooperação com o Chile, de 21 de Junho
de 1996) constitui um marco nas relações da UE com os quatro
paı́ses membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai) e com o Chile, e um salto qualitativo nas relações
entre a Europa e a América Latina. O objectivo ulterior destes
acordos é o estabelecimento de uma associação bi-regional,
baseada na institucionalização de um diálogo polı́tico permanente, na ampliação e na diversificação da cooperação e, como
novo elemento, na liberalização recı́proca e gradual dos
intercâmbios comerciais.

1.4.
Lançadas aquando da Cimeira do Rio de Janeiro, as
negociações com o Mercosul e o Chile sobre os novos acordos
de associação iniciaram-se em Novembro de 1999. Nos
próximos meses, as negociações entrarão numa fase decisiva,
com o inı́cio das conversações sobre a eliminação dos direitos
aduaneiros previsto para o mês de Julho de 2001. Espera-se que as negociações avancem substancialmente antes da
celebração da segunda Cimeira entre a UE e a América Latina
e Caraı́bas, que terá lugar em Madrid em 17 e 18 de Maio de
2002 sob a Presidência espanhola da UE.

1.5.
Perante esta nova etapa das relações entre a UE, o
Mercosul e o Chile, o presente parecer de iniciativa tem como
objectivo analisar o contexto das negociações, identificar as
motivações de ambas as partes para procurar fortalecer os seus
vı́nculos, examinar algumas das principais matérias objecto de
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negociação e os aspectos centrais no sentido de alcançar um
acordo de associação, bem como descrever as posições das
partes sobre questões essenciais. O parecer analisa ainda os
aspectos sociais dos possı́veis futuros acordos de associação
com o Mercosul e o Chile.

os assuntos aduaneiros, a elaboração de estatı́sticas e a
propriedade intelectual. Com o Chile, estabeleceu-se ainda
a cooperação em matéria de contratos públicos.
—

1.6.
Assim, o parecer pretende contribuir, por um lado,
para que as organizações económicas e sociais e o conjunto da
sociedade civil organizada europeia conheçam melhor as
negociações em curso com o Mercosul e com o Chile. Por
outro lado, o parecer poderá facilitar o diálogo entre os
interlocutores sociais europeus e do Mercosul e do Chile sobre
algumas matérias em negociação e que têm especial relevância
socioeconómica. Finalmente, o parecer poderá ajudar a definir
o conteúdo da dimensão social dos futuros acordos e favorecer
a constituição de CCM no âmbito dos futuros acordos com o
Mercosul e o Chile.
2.1.

2. Antecedentes e estado actual das relações UE-Mercosul e UE-Chile

O Acordo-Quadro de Cooperação Interregional com o Mercosul e o Acordo-Quadro de Cooperação com o Chile entraram
em vigor em 1 de Julho de 1999 e 24 de Abril de 1999,
respectivamente. Ambos têm como finalidade a intensificação
das relações bilaterais no âmbito comercial, económico e de
cooperação, bem como noutros campo de interesse mútuo,
preparando as condições para a criação de uma associação (no
caso do Mercosul, uma associação interregional, no caso do
Chile, uma associação de carácter polı́tico e económico).
Os dois acordos, que são muito semelhantes, contêm três
dimensões principais:

—

A dimensão polı́tica: as partes institucionalizam um
diálogo polı́tico regular, com o objectivo de alcançar uma
concertação mais estreita sobre questões bi-regionais
e multilaterais de interesse mútuo, orientado para a
coordenação de posições nos fóruns internacionais. O
diálogo polı́tico é levado a cabo através de contactos e
consultas a vários nı́veis.

—

A dimensão económica: as partes comprometem-se a
fomentar o reforço e a diversificação dos seus
intercâmbios comerciais e a preparar a liberalização
progressiva e recı́proca dos mesmos, tendo em conta o
carácter sensı́vel de certos produtos e em conformidade
com as normas da Organização Mundial do Comércio
(OMC). Por outro lado, as partes acordam na manutenção
de um diálogo periódico sobre temas económicos e
comerciais, para além de cooperar em áreas como,
designadamente, as normas agro-alimentares e industriais
e a polı́tica de qualidade, a certificação de conformidade,
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A dimensão da cooperação: a cooperação da UE com o
Mercosul e com o Chile está sobretudo orientada para a
cooperação económica, perseguindo objectivos como
o fortalecimento da competitividade internacional e o
desenvolvimento tecnológico e cientı́fico, a melhoria das
condições de criação e qualidade do emprego e, em
geral, a diversificação e o estreitamento dos vı́nculos
económicos e sociais entre as partes. Dentro destes
objectivos gerais, as acções de cooperação terão particularmente em conta a conservação do ambiente e o
desenvolvimento social, em especial, a promoção dos
direitos sociais fundamentais.

Diálogo polı́tico

2.1.1. A UE, o Mercosul e o Chile mantêm, desde 1996,
um diálogo polı́tico institucionalizado que se consubstanciou,
até ao presente, na celebração de 5 reuniões entre os ministros
dos Negócios Estrangeiros da UE, do Mercosul e do Chile, e
ainda de uma reunião entre os chefes de Estado anterior à
Cimeira do Rio de Janeiro. O diálogo polı́tico também se tem
vindo a desenvolver, desde 1998, através de reuniões entre
altos funcionários. Na sequência da entrada do Chile (e da
Bolı́via) para o Mecanismo de Consulta e Concertação Polı́tica
(MCCP) do Mercosul, em 1 de Julho de 1997, as reuniões
ministeriais entre a UE e o Chile decorrem conjuntamente com
as reuniões com o Mercosul.
2.1.2. Na reunião ministerial que teve lugar em Vilamoura,
Portugal, em 23 de Fevereiro de 2000, o Mercosul, o Chile e a
Bolı́via apresentaram a denominada «Declaração e Programa
de Acção e de Cooperação Polı́tica», que inclui propostas de
cooperação em áreas como as da promoção e protecção dos
direitos humanos, a democracia e o Estado de direito, bem
como a prevenção de conflitos e medidas de fomento da
confiança e da segurança. As propostas estão actualmente a
ser analisadas por altos funcionários de ambas as regiões. Para
além disto, na reunião ministerial celebrada em Santiago do
Chile em 28 de Março de 2001, os ministros dos 21 paı́ses
sublinharam a necessidade de fortalecer e dinamizar o diálogo
com o objectivo de garantir uma concertação mais estreita
sobre questões bilaterais e multilaterais, especialmente
mediante a convergência de posições sobre temas de interesse
comum nos fóruns internacionais. Pela sua parte, a comunicação da Comissão Europeia ao Conselho e ao Parlamento
Europeu sobre o seguimento da primeira cimeira entre a
América Latina, as Caraı́bas e a União Europeia estabelece,
como uma das prioridades da relação com o Mercosul e o Chile,
a introdução de mecanismos para intensificar a cooperação nos
fóruns internacionais em matéria de questões estratégicas e
outras questões de interesse comum (1).

(1) COM(2000) 670 final de 31.10.2000.
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2.1.3. No âmbito parlamentar institucionalizou-se a colaboração polı́tica entre a UE e o Mercosul e Chile, respectivamente, através de declarações especı́ficas que formalizaram a
cooperação entre o Parlamento Europeu (PE) e a Comissão
Parlamentar Mista (CPM) do Mercosul, por um lado, e o
Congresso Nacional do Chile, por outro.

2.2.

Relações económicas: comércio e investimento

2.2.1. No seu conjunto, o Mercosul e o Chile são os
principais parceiros comerciais da UE na América Latina. Em
1999, representaram 59 % do valor total do intercâmbio
comercial entre a América Latina e a UE (64 % das exportações
desta região para a UE e 55 % das importações da América
Latina procedentes da Europa) e 3,2 % do comércio extracomunitário da UE (1). Diferentemente do resto da região, estes cinco
paı́ses do Cone Sul possuem tradições comerciais mais intensas
com a Europa do que com os Estados Unidos (EUA) e, em
1999, a UE foi o primeiro parceiro comercial, fora da
América Latina, para todos eles. Para além disto, o grosso do
investimento estrangeiro directo (IED) dos paı́ses da UE na
América Latina é dirigido ao Mercosul e ao Chile e a UE
converteu-se na primeira fonte de investimento estrangeiro na
Argentina e no Brasil. Pese embora a evolução favorável das
relações económicas durante a última década, as relações
comerciais, em especial, apresentam desequilı́brios que obstam
à realização do potencial que os vı́nculos económicos da UE
com o Mercosul e o Chile, respectivamente, representam.

2.2.2. O Mercosul, enquanto bloco, é um dos principais
parceiros comerciais extracomunitários da UE, constitui o
primeiro mercado da UE na América Latina e é o primeiro
fornecedor da UE na região. O intercâmbio UE-Mercosul
aumentou significativamente nos anos noventa, com um
crescimento total de quase 100 % entre 1990 e 1999. Em
1999, o Mercosul representou 50,7 % de todo o comércio da
América Latina com a UE, tendo sido de apenas 44 % em
1990. Contudo, este crescimento deveu-se, em primeiro lugar,
ao aumento das importações do Mercosul provenientes da UE,
que cresceram 246 %, enquanto que as exportações do
Mercosul para a Europa apenas aumentaram 30,3 %. Desde
1995, o volume de exportações para a UE tem-se mantido
praticamente inalterado, com um crescimento de apenas 5 %;
entre 1998 e 1999, baixou quase 10 %. Consequentemente,
desde 1995, a balança comercial do Mercosul com a UE tem
sido deficitária

2.2.3.
A fraca evolução das exportações para a Europa,
juntamente com a expansão muito significativa do comércio
dentro do Mercosul, leva a crer que a importância relativa da
UE como mercado para as economias do Mercosul tenha

(1) Dados sobre comércio facultados pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) («Periodic Note on Integration and Trade in
the Americas», Dez. 2000) e pelo Eurostat.
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diminuı́do. Em simultâneo, as exportações para os EUA e o
Canadá cresceram a um ritmo superior ao verificado para a
UE, particularmente nos últimos anos.

2.2.4. Segundo o ponto de vista dominante no Mercosul,
manifestado, nomeadamente, por algumas organizações de
exportadores, a evolução insatisfatória das exportações para a
UE deve-se em larga medida aos elevados direitos aduaneiros
aplicáveis em sectores como o agrı́cola e o das pescas — que
representam mais de 50 % das exportações deste grupo de
paı́ses para a UE — nos quais os produtos exportados pelo
Mercosul são mais competitivos. Outro aspecto da polı́tica
comercial da UE que tradicionalmente tem sido objecto de
crı́ticas por parte do Mercosul é a existência de várias barreiras
não pautais que afectam negativamente as exportações de
certos produtos manufacturados. Razão pela qual os produtos
alimentares, os produtos agrı́colas primários e os metais, que
em 1999 representaram 72 % das exportações do Mercosul
para a UE, constituam apenas 53 % das exportações totais do
grupo.

2.2.5. O decréscimo de importância do mercado europeu
para os paı́ses do Mercosul contrasta com a crescente importância da sub-região como mercado para as empresas europeias. O substancial aumento das exportações da UE para o
Mercosul nos anos noventa fez com que este grupo constituı́sse
a única sub-região da América Latina em que a UE aumentou
as suas quotas de mercado, o que indica que a consolidação do
Mercosul como bloco económico beneficiou relativamente
mais as empresas exportadoras europeias do que as suas
concorrentes de outras partes do mundo.

2.2.6. O desenvolvimento dos intercâmbios UE-Mercosul
em 2000 aponta para um possı́vel agravamento dos desequilı́brios desta relação comercial, produzindo-se tanto uma
redução adicional relativa nas exportações do Mercosul para a
UE como uma diminuição considerável das importações do
bloco sul-americano provenientes da UE, ainda que o total
das suas compras no exterior tenha aumentado 7 %. Estas
tendências mostram a importância de adaptar instrumentos
adequados que respondam ao interesse mútuo e estimulem o
intercâmbio comercial entre ambas as regiões.

2.2.7. Contrastando com a persistência de alguns problemas no terreno comercial, os investimentos europeus têm
desempenhado nos últimos anos um papel cada vez mais
relevante no Mercosul. A maior parte —aproximadamente
60 % no perı́odo 1990-1997— do IED europeu na América
Latina foi realizado no Mercosul, especialmente na Argentina
e no Brasil. Nos últimos anos assistiu-se a uma concentração
suplementar do IED europeu nestes paı́ses, que em 1999,
juntamente com o Chile, foram destinatários de cerca de 90 %
do investimento directo europeu realizado na América Latina.
Estima-se que, nesse mesmo ano, a Argentina e o Brasil tenham
recebido IED de valor total superior a 50.000 milhões de
dólares, mais do quı́ntuplo do valor alcançado em 1995, do
qual uma parte muito considerável é proveniente de empresas
europeias.
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2.2.8. As relações económicas da UE com o Chile revelam
algumas semelhanças com as já referidas relações da UE com
o Mercosul. A evolução das exportações chilenas para a UE
durante os anos noventa foi irregular, sendo a estagnação a
tónica geral desde 1996, como demonstram as flutuações dos
preços internacionais do número relativamente reduzido de
produtos — em especial, o cobre — que constituem a maioria
das exportações chilenas para a UE. As exportações da UE
para o Chile registaram um aumento sustentado até 1997,
reflectindo o forte crescimento da economia chilena, mas estão
a diminuir desde 1998, devido à recessão em que o paı́s entrou
no final desse ano. Estas tendências poderão ter-se agravado
em 2000, ano em que o aumento das exportações para a
Europa foi inferior ao aumento das exportações totais chilenas
e em que as importações da UE se mantiveram paradas,
embora se tivesse registado um aumento das compras no
exterior de cerca de 20 %.
2.2.9. Em consequência, as relações comerciais tradicionalmente sólidas com o Chile enfraqueceram e, em certa medida,
foram prejudicadas pelo desenvolvimento dinâmico do comércio chileno com os EUA e com os novos parceiros comerciais
da Ásia e mesmo da América Latina. Entre 1990 e 1999, a
participação da UE no total das exportações chilenas baixou
de 38,5 % para 26,2 %, enquanto que as quotas dos EUA e,
sobretudo, do resto da América Latina, aumentaram. A União,
que foi o primeiro parceiro comercial do Chile até 1993, é
hoje o segundo mercado para as exportações chilenas e a
terceira fonte de origem das importações do paı́s. As empresas
exportadoras europeias também perderam posições no mercado chileno, ainda que em menor escala. Em contrapartida,
os investimentos europeus no Chile constituı́ram uma parte
importante dos crescentes fluxos de IED dirigidos para o Chile
nos últimos anos.

2.3.

Cooperação

2.3.1. A UE constitui a primeira fonte de Ajuda Oficial ao
Desenvolvimento (AOD) para o Mercosul e o Chile. De toda a
AOD recebida por estes cinco paı́ses entre 1994 e 1998, cerca
de 3,5 milhões de dólares, 56 % foram outorgados pela
Comissão Europeia e pelos Estados-Membros da UE. Contudo,
devido ao seu nı́vel económico relativamente elevado, o
Mercosul e o Chile não estão entre os paı́ses que mais
beneficiam da cooperação europeia para o desenvolvimento e
os recursos financeiros destinados à cooperação com os
mesmos, tanto comunitários como nacionais, têm vindo a
decrescer nos últimos anos. Entre 1990 e 1998, estes cinco
paı́ses receberam 21,3 % do total da AOD europeia destinada
à América Latina (o Mercosul recebeu 15,8 % e o Chile 5,5 %).
2.3.2. Não obstante, nos últimos anos o nı́vel de cooperação comunitária foi inferior ao verificado em meados da
década de noventa e, em 1999, a participação dos cinco paı́ses
na cooperação realizada pela Comissão Europeia baixou para
9,8 %. No entanto, estes cinco paı́ses, dada a intensidade das
suas relações económicas com a UE, beneficiaram em grande
medida dos programas regionais estabelecidos com o objectivo
de impulsionar os laços de investimento e a cooperação directa
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entre os operadores económicos do sector privado de ambas
regiões, como o Al-Invest. De um modo geral, e de acordo
com o princı́pio do benefı́cio mútuo, a cooperação económica
ocupa uma posição central na cooperação comunitária com o
Mercosul e com o Chile: de todos os recursos destinados à
cooperação entre 1990 e 1998, as acções neste âmbito
absorveram 25 % no caso do Mercosul e 20 % no caso do
Chile.

2.3.3. Outra caracterı́stica importante da cooperação
comunitária com o Mercosul e o Chile é a busca de uma maior
diversificação dos actores e de uma maior participação da
sociedade civil nessa cooperação. Neste particular, para além
da função desempenhada pelos programas de cooperação
horizontal na criação de vı́nculos de cooperação entre vários
actores no âmbito socioeconómico e da sociedade civil em
geral, cabe assinalar a importância dos recursos destinados a
financiar as actividades de diversas organizações não governamentais (ONG). De toda a cooperação com o Mercosul e com
o Chile entre 1994 e 1998, cerca de 20 % foram destinados a
apoiar acções levadas a cabo por ONG, não esquecendo o
importante trabalho de cooperação que desde há muito é
levado a cabo por outras organizações sociais europeias, em
especial, as sindicais.

2.3.4. Para o perı́odo 2000-2003 definiram-se as seguintes
áreas prioritárias para a cooperação UE-Mercosul: a coordenação macroeconómica dentro do Mercosul, o desenvolvimento de infra-estruturas e redes de transporte, ciência e
tecnologia, cooperação transfronteiriça, sociedade da informação e educação. No que respeita ao perı́odo até 2006,
intensificar-se-á a cooperação em áreas que contribuam para a
adaptação do Mercosul à liberalização do seu comércio com a
UE e ao aperfeiçoamento do seu próprio mercado interno.
Para todo o perı́odo 2000-2006, está previsto afectar à
cooperação com o Mercosul um montante da ordem dos
48 milhões de euros.

2.3.5. O apoio ao processo de integração regional é um
aspecto central da cooperação com o Mercosul. Com esta
finalidade, têm sido desenvolvidos programas em áreas como
o apoio institucional; harmonização das normas aduaneiras,
das normas e padrões técnicos e estatı́sticas; a adopção
de normas veterinárias e fitossanitárias e a preparação das
empresas, particularmente das PME, para o mercado comum.
Através do projecto referente à «Dimensão sociolaboral do
Mercosul», em cuja elaboração o CES participou activamente,
está previsto que a UE apoie o desenvolvimento da dimensão
social e participativa do processo de integração regional no
Mercosul mediante o fortalecimento do diálogo estruturado
entre os actores polı́ticos e socioeconómicos e do reforço
institucional das instâncias do Mercosul implicadas neste
diálogo.
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3. Perspectivas de fortalecimento das relações UE-Mercosul e UE-Chile

3.1.
A aproximação da UE ao Mercosul e ao Chile baseia-se
na convicção de benefı́cios mútuos decorrentes de uma
associação assente na reciprocidade e numa estreita cooperação
que, indo além das relações económicas, assume um carácter
integral e inclui vı́nculos polı́ticos, sociais e culturais como
dimensões fundamentais. Neste sentido, a associação da UE
com o Mercosul e o Chile poderia converter-se num modelo
paradigmático não somente para o futuro das relações com
outras partes da América Latina, mas também para um novo
tipo de relação de cooperação ou de «aliança estratégica» entre
paı́ses industrializados e paı́ses em vias de desenvolvimento
num mundo multipolar, capaz de garantir que a globalização
económica e a crescente interdependência entre paı́ses e
regiões se convertam em instrumentos para a estabilidade e o
desenvolvimento económico e social.

3.2.
Para a UE, o fortalecimento dos vı́nculos existentes
com o Mercosul e o Chile constituiria uma demonstração da
sua capacidade para converter os objectivos da sua polı́tica
externa e de segurança comum (PESC) em compromissos
vinculativos e para afirmar a identidade internacional da União.
Para além disto, a associação com o Mercosul reforçaria esta
organização e o papel que desempenha como dinamizador da
integração latino-americana e constituiria ainda um contributo
significativo para a consolidação de um projecto de integração
e cooperação regional que tem várias semelhanças com o da
integração europeia. Assim, a associação, baseada num modelo
de cooperação ampla, deve contribuir para a realização dos
objectivos fundamentais partilhados por ambos os grupos: a
promoção do progresso social e económico e o fortalecimento
da coesão económica e social, tal como estabelece o Tratado
da União Europeia, bem como o desenvolvimento económico
com justiça social, objectivo estabelecido pelo Tratado que
institui o Mercosul.

3.3.
No âmbito económico, a evolução do comércio e do
investimento nos últimos anos veio sublinhar o potencial das
relações mútuas. O intercâmbio comercial com a UE e os
investimentos europeus são de uma importância fundamental
para fomentar o crescimento das economias do Mercosul e do
Chile, consolidar a sua crescente participação no comércio
mundial e impulsionar ainda mais a diversificação dos seus
sectores voltados para a exportação. Para a UE, o crescimento
substancial das exportações, em especial, para o Mercosul, e o
aumento dos investimentos realizados na região demonstra as
vantagens de um fortalecimento dos laços económicos. Neste
particular, é especialmente significativa a alta participação das
PME — cerca de 35 % — nas exportações para o Mercosul.

C 260/71

3.4.
O Mercosul e o Chile representam um mercado de
cerca de 220 milhões de habitantes com um produto interno
bruto (PIB) superior à média mundial. Não obstante a incerteza
causada pela crise fiscal argentina, as previsões apontam para
a continuação da recuperação económica da região iniciada
em 2000, após a estagnação que sobreveio à crise financeira
internacional de 1998-1999. Se estas previsões se realizarem,
as perspectivas de investimento para os próximos anos
também são favoráveis, devido, entre outros factores, às
grandes necessidades de investimento em infra-estruturas.
Estima-se que o Cone Sul necessitará de um investimento
médio anual de aproximadamente 20 000 milhões de dólares
para o desenvolvimento das suas redes de infra-estruturas, um
sector em que as empresas europeias detêm vasta experiência.

3.5.
Os acordos de associação com o Mercosul e com o
Chile, que prevêem a liberalização do comércio, servirão para
consolidar a presença europeia nos mercados mais dinâmicos
e promissores da América Latina. A eliminação de direitos
aduaneiros e outras barreiras ao comércio beneficiará especialmente as exportações de produtos de investimento, maquinaria, equipamento e material de transporte, bem como produtos
quı́micos e farmacêuticos, sectores para os quais o Mercosul
aplica actualmente tarifas elevadas e as empresas europeias
são particularmente competitivas. Os serviços, nos quais se
incluem, nomeadamente, os sectores bancário e segurador, de
transporte marı́timo e de telecomunicações, também são
susceptı́veis de beneficiar de uma liberalização do comércio
com o Mercosul e o Chile. Por outro lado, ficará facilitada a
implantação de empresas europeias neste paı́ses com o objectivo de produzir para os mercados da região, as quais, por seu
turno, também beneficiarão da possibilidade de importar,
isentos de direitos aduaneiros, os componentes que necessitam
para a sua produção.

3.6.
Para o Mercosul e o Chile, a liberalização do comércio
com a UE não pressupõe apenas a melhoria do acesso ao
mercado — aproximadamente 60 % das importações da UE
provenientes do Mercosul já não são sujeitas a direitos
aduaneiros ou beneficiam de condições preferenciais nos
termos da cláusula da nação mais favorecida ou do Sistema
de Preferências Generalizadas (SPG) —, mas também uma
oportunidade de dotar as suas relações comerciais com a UE
de maior previsibilidade e estabilidade através de um acordo
vinculativo para ambas partes. Para estes paı́ses, seria ainda
muito importante a possibilidade de eliminar alguns direitos
de importação elevados que impendem sobre certos produtos,
particularmente nos sectores agrı́cola e das pescas, que representam a maior parte das exportações para a UE e nos quais
possuem vantagens comparativas. De um modo geral, o
abaixamento dos preços dos bens de capital importados da
UE e a facilitação do investimento europeu favoreceriam a
competitividade das empresas do Mercosul e do Chile.

3.7.
Os investimentos das empresas europeias no Mercosul
e no Chile conferem-lhes não somente uma possibilidade de
beneficiar do crescimento dos mercados regionais e de integrar
o capital humano e os recursos da região nos seus processos
produtivos, como também um papel importante no fomento
do desenvolvimento produtivo, na criação de emprego, na

C 260/72

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

inovação tecnológica e na formação dos recursos humanos.
Deste modo, o investimento europeu deverá constituir um
factor positivo também ao nı́vel da consolidação das caracterı́sticas básicas da economia social de mercado, como o diálogo
social, a atenção à qualificação e à formação profissional, uma
protecção social adequada e o respeito pelos direitos laborais
e sociais fundamentais, sendo ainda necessário considerar os
efeitos sociais e ambientais dos intercâmbios comerciais e
de investimento entre as duas regiões. Neste sentido, seria
necessário observar os princı́pios constantes, nomeadamente,
da «Resolução sobre as normas da UE para as empresas
europeias que operam nos paı́ses em desenvolvimento: para
um Código de Conduta Europeu», adoptada pelo PE em 15 de
Janeiro de 1999(1), e as Orientações da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), adoptadas pelos paı́ses membros da OCDE e, ainda, pela Argentina,
o Brasil e o Chile em 27 de Junho de 2000.

importantes no tocante à estrutura institucional do acordo e
no domı́nio polı́tico, bem como em vários capı́tulos de
cooperação, nomeadamente, no domı́nio das ciências e da
tecnologia, cooperação social, cultural e educativa, e ainda
cooperação económica. Em ambos os casos, debateu-se a
possı́vel participação em vários programas da UE nas áreas da
educação, cultura, energia, ciência e tecnologia.

4.3.
Ainda que os processos de negociação incluam os
acordos de associação na sua totalidade, a liberalização comercial é o aspecto que tem recebido maior atenção. Tendo em
conta que, segundo o mandato de negociação da UE, as
negociações terão inı́cio a partir do segundo semestre de 2001,
estabeleceram-se os seguintes princı́pios básicos dos futuros
acordos comerciais:
—

os acordos não terão unicamente por objecto a liberalização do comércio de bens, mas também uma ampla
gama de domı́nios comerciais: serviços, investimento,
propriedade intelectual, contratos públicos, polı́ticas de
concorrência e de defesa comercial e solução de conflitos;

—

nenhum sector será excluı́do das negociações sobre a
liberalização do comércio e o acordo terá de estar em
conformidade com as normas da OMC;

—

levar-se-á em conta a sensibilidade de determinados
produtos, de acordo com as normas da OMC;

—

o acordo será negociado como «compromisso único»
(«single undertaking»), aplicável como um todo indivisı́vel.

4. O processo de negociação: desafios-chave

4.1.
As negociações dos acordos de associação com o
Mercosul e com Chile são objecto de dois processos formalmente separados, mas formalmente semelhantes. Este paralelismo fica a dever-se à similitude dos acordos em negociação e
aos estreitos vı́nculos existentes entre o Chile e o Mercosul
decorrentes, designadamente, do acordo de associação de
1996, que estabelece a criação de uma zona de comércio livre
por um prazo de dez anos, e da participação do Chile,
juntamente com a Bolı́via, nos órgãos polı́ticos do Mercosul.
Por outro lado, o governo chileno declarou que o Chile
tencionava aderir plenamente ao Mercosul, mas as conversações para este fim foram afectadas pelo inı́cio das negociações sobre um acordo de comércio livre entre o Chile e os
EUA, em Dezembro de 2000. O carácter similar das negociações com o Mercosul e com o Chile implica que, em
princı́pio, estas devam também terminar em simultâneo. No
entanto, dado que as negociações com o Chile poderão avançar
mais rapidamente, pelo conteúdo das mesmas e por ser mais
fácil negociar com um paı́s do que com um grupo de quatro
paı́ses, não deverá ser afastada a possibilidade de os dois
processos de negociação poderem evoluir em ritmos distintos.

4.2.
As rondas de negociação realizadas até ao momento
permitiram aproximar as posições das partes em várias áreas.
Nas negociações com o Mercosul, avançou-se na definição do
quadro legal e da estrutura institucional do futuro acordo e no
âmbito do diálogo polı́tico, bem como na redacção dos
capı́tulos relativos à cooperação nos domı́nios social e cultural.
As negociações com o Chile também registaram avanços

(1) A4-0508/1998 de 15.1.1999.
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4.4.
Por outro lado, o intercâmbio de informação sobre as
polı́ticas comerciais e os interesses de cada uma das partes
permitiram uma primeira identificação das respectivas posições antes do inı́cio das negociações da pauta aduaneira na
quinta ronda de negociação que terá lugar na primeira metade
de Julho de 2001 em Montevideu e em Santiago do Chile,
respectivamente.

4.5.
Como primeira medida destinada a estimular o comércio interregional, a UE lançou uma ampla iniciativa destinada
a facilitar as relações comerciais, que inclui várias medidas de
cooperação, de intercâmbio e de assistência técnica em domı́nios como normas aduaneiras, normalização, normas sanitárias e fitossanitárias, comércio electrónico e concorrência. Esta
iniciativa, que contribui para uma maior transparência nas
relações comerciais entre as partes e para a identificação de
barreiras que entravam essas relações, pretende responder às
preocupações do sector privado de ambos lados do Atlântico
manifestadas, por exemplo, pelo Fórum Empresarial Europa-Mercosul (Mercosur-Europe Business Forum, MEBF). O MEBF,
que procura estreitar as relações económicas e comerciais entre
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a UE e o Mercosul através do diálogo e da cooperação directa
entre as comunidades empresariais, bem como da apresentação
de recomendações às instâncias governamentais, constituiu
grupos de trabalho que cobrem as principais dimensões do
comércio UE-Mercosul: acesso aos mercados, investimentos,
privatizações e serviços. Para além da sua contribuição concreta
para a promoção das relações comerciais, esta iniciativa
constitui instrumento com vista a envolver o sector privado
no processo de negociação e promover a adesão activa aos
objectivos que este persegue.

4.6.
A negociação de um acordo de liberalização comercial
amplo e equilibrado entre a UE e o Mercosul, o primeiro deste
tipo entre duas uniões aduaneiras, será complexa e não isenta
de dificuldades. A existência de vários produtos sensı́veis e
relativamente aos quais as duas partes aplicam actualmente
tarifas pautais elevadas poderá colocar problemas. No caso do
Mercosul, as principais dificuldades encontrar-se-ão provavelmente em determinados sectores industriais, actualmente
protegidos por direitos aduaneiros relativamente elevados, e
no sector dos serviços. Pelo lado europeu, prevê-se que os
aspectos mais difı́ceis da negociação se concentrem no sector
agrı́cola, um sector que reúne o maior número de produtos
sensı́veis para a UE na medida em que representam a maior
parte das exportações do Mercosul. Para além disto, a principal
vantagem que o Mercosul retira da liberalização do seu
comércio com a UE radica precisamente no melhor acesso
dos seus géneros alimentı́cios e agro-industriais ao mercado
europeu.

agricultores. Por outro lado, os problemas que recentemente têm afectado a agricultura europeia, em parte
resultantes do não cumprimento das normas comunitárias em vigor, particularmente os relacionados com
a encefalopatia espongiforme bovina (EEB), poderiam
favorecer alterações nos sistemas de produção agrı́cola e
pecuária.

Tendo em conta estes elementos, e reconhecendo a
importância da agricultura para o emprego e a coesão
social e regional na Europa, bem como o princı́pio da
multifuncionalidade, uma reforma suplementar da PAC,
cujos contornos são objecto de debate, poderia facilitar o
entendimento das partes neste âmbito.

—

4.8.
4.7.
Dado o elevado potencial de crescimento da produção
agrı́cola do Mercosul e a competitividade de muitos dos
seus produtos agrı́colas, considera-se em alguns sectores do
Mercosul que a liberalização do comércio de produtos agrı́colas
é incompatı́vel com a manutenção da actual Polı́tica Agrı́cola
Comum (PAC) da UE. Todavia, os produtos agrı́colas e da
pesca classificados como sensı́veis representam apenas 14 %
das importações da UE provenientes do Mercosul. Por outro
lado, vários são os factores que permitem antever possibilidades de evitar que os problemas no sector agrı́cola se convertam
num escolho insuperável para os novos acordos de associação:

—

As reformas da PAC e o cumprimento das obrigações
contraı́das na Ronda do Uruguai implicaram uma considerável e contı́nua redução das subvenções agrı́colas na
UE. De facto, esta evolução contrasta, por exemplo, com
o aumento dos subsı́dios nos EUA e o aumento das
garantias aos créditos de exportação concedidos ao
sector agrı́cola deste paı́s e que não estão sob controlo
multilateral. Para além disto, é provável que as actuais
negociações agrı́colas no âmbito da OMC, iniciadas em
Março de 2000, e o processo de alargamento da UE, entre
outros factores, favoreçam uma reforma adicional da PAC
e, consequentemente, uma redução dos subsı́dios à
produção e a sua substituição por ajudas directas aos
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Por outro lado, a eliminação ou a redução dos direitos
aduaneiros poderiam criar novas oportunidades de exportação para produtos agrı́colas europeus com elevado grau
de transformação e de qualidade que actualmente estão
sujeitos a direitos elevados (como, por exemplo, os
produtos lácteos, os vinhos, as bebidas alcoólicas e os
artigos de confeitaria). A utilização destas oportunidades
contribuiria para equilibrar o actual défice europeu
no comércio agrı́cola com o Mercosul e mitigar as
consequências negativas da liberalização comercial para
a agricultura europeia.

O contexto das negociações

4.8.1. As negociações com o Mercosul e com Chile têm
lugar num contexto complexo e marcado por outros processos
de negociação internacional, em especial o respeitante à criação
da Área de Comércio Livre das Américas (ACLA).

4.8.2. Segundo o mandato de negociação da UE, as negociações com o Mercosul e com o Chile só podem concluir-se
após o término de uma nova ronda de negociações comerciais
no âmbito da OMC. No entanto, depois da tentativa falhada de
lançar uma nova ronda multilateral por ocasião da reunião
ministerial da OMC em Seattle, em Novembro-Dezembro de
1999, as perspectivas destas negociações são incertas. Mesmo
que a 4.a Conferência Ministerial da OMC, que terá lugar no
Qatar de 9 a 13 de Novembro de 2001, consiga lançar uma
nova ronda global, é pouco provável que esta termine antes de
finais de 2004. Ainda que mantendo que os acordos com o
Mercosul e com Chile devem ser compatı́veis com as normas
da OMC e outros compromissos multilaterais das partes, um
prolongamento tão dilatado das negociações em curso poderá
ter consequências negativas. Deste modo, tem sido encarada a
possibilidade de alterar o mandato de negociação. O PE, em
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algumas das suas resoluções (1), já solicitou a eliminação da
subordinação das negociações com o Mercosul e com o Chile
à ultimação da ronda da OMC, também por considerar que
esta condição constitui um elemento discriminatório em
relação a outros acordos de associação. O CES partilha o ponto
de vista de não fazer depender a data de conclusão das
negociações com o Mercosul e o Chile da finalização da ronda
de negociações com a OMC, antecipando tanto quanto possı́vel
a celebração dos acordos com o Chile e o Mercosul, de modo
a reforçar as relações interregionais.

4.8.3. Por outro lado, a ACLA tem vindo a ser negociada
pelo Mercosul, o Chile e outros 29 paı́ses do hemisfério desde
Setembro de 1998. As negociações ainda se encontram numa
fase técnica e subsistem dúvidas sobre se o governo dos
EUA obterá autorização do Congresso para negociar acordos
comerciais através do «procedimento de via rápida» (fast track),
mas o processo da ACLA prossegue o caminho programado.
Na Cimeira das Américas, que teve lugar de 20 a 22 de Abril
no Quebeque, reconheceu-se o progresso alcançado para o
estabelecimento da ACLA, incluindo a elaboração de um
projecto preliminar de acordo. Os mandatários dos 34 paı́ses
que participam no processo confirmaram o calendário estabelecido pela primeira vez em 1994 para a constituição da
ACLA, comprometendo-se a terminar as negociações até
Janeiro de 2005 para que o acordo possa entrar em vigor até
31 de Dezembro desse ano.

4.8.4. Várias estimativas apontam para que o comércio
livre com a UE beneficiaria mais os paı́ses do Mercosul do que
a ACLA, mas o governos dos paı́ses que compõem esta
organização consideram que ambos os processos são complementares e compatı́veis. Para além disto, a participação
simultânea em negociações de comércio livre com os dois
primeiros blocos económicos do mundo oferece aos paı́ses
sul-americanos a possibilidade de fortalecer a sua capacidade
negocial em ambos os processos e de minimizar os custos da
abertura dos seus mercados. Para a UE, o estabelecimento de
uma zona pan-americana de comércio livre anterior a um
acordo de liberalização comercial com os seus principais
parceiros na América Latina poderia debilitar seriamente as
posições europeias nas economias do Cone Sul face aos seus
concorrentes dos EUA, acelerando as tendências que já se
tornaram perceptı́veis nas relações comerciais nos últimos
anos. Neste sentido, importa recordar que um dos incentivos
importantes para a negociação dos acordos de associação com
o Mercosul e o Chile consistiu em evitar que a ACLA tivesse

(1) A5-0049/2001 e A5-0050/2001, de 6.2.2001.
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por efeito a perda de quotas de mercado, como sucedeu com
o comércio com o México após a entrada em vigor do Acordo
de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA).

4.8.5. Para a UE, a ACLA constitui um repto que vai além
do âmbito económico. Na medida em que a formação de uma
zona de comércio livre hemisférica — dadas as assimetrias
entre o peso económico, polı́tico e cultural dos EUA e o dos
demais paı́ses do Hemisfério e embora constituindo um
processo de negociação multilateral — conduzirá a um reforço
da influência dos EUA na região latino-americana, a ACLA
constitui uma perspectiva de enfraquecimento da influência
europeia na região, particularmente nos paı́ses do Mercosul e
no Chile, que tradicionalmente mantinham laços mais fortes
com a Europa. Face a esta perspectiva, a associação com a UE,
identificada como um modelo de sociedade baseado na
economia social de mercado, adquire uma relevância particular, como representante de um modelo de cooperação
interregional mais integral, sem pretensões hegemónicas e
não apenas compatı́vel, como também propiciador de um
aprofundamento do processo de integração no Cone Sul e
em toda a região latino-americana. Neste sentido, cumpre
mencionar a oposição de vários sectores do Mercosul e do
Chile à ACLA, especialmente o movimento sindical, que
considera tratar-se de uma iniciativa puramente mercantilista
ou «economicista» que vai contra o modelo de integração que
abarca as dimensões social, polı́tica e cultural, para além da
económica e comercial.

4.8.6. Para o Mercosul, uma das condições centrais para o
êxito das negociações com a UE face à ACLA é a coesão
interna do grupo. Recentemente, os efeitos da desvalorização
levada a cabo no Brasil em 1999 e a crise fiscal argentina
suscitaram preocupações quanto ao futuro do Mercosul,
revelando a necessidade de aprofundar a coordenação das
polı́ticas económicas entre os seus membros, fortalecer os seus
mecanismos institucionais e reforçar a união aduaneira. Neste
sentido, não se pode afastar a possibilidade de o processo de
formação da ACLA poder criar efeitos centrı́fugos adicionais
que ameacem a coesão interna do grupo e o seu papel como
dinamizador da integração latino-americana, uma perspectiva
que foi reforçada pela abertura de negociações de comércio
livre entre o Chile e os EUA, à margem do processo ACLA.

4.8.7. Em contrapartida, as negociações com a UE, tanto
pelo propósito geral da associação como pelos objectivos
concretos da cooperação UE-Mercosul, estão inequivocamente
orientadas para o fortalecimento do grupo, o que, nas actuais
circunstâncias, é mais importante que nunca. A UE poderia
dar um contributo considerável para uma das máximas
prioridades actuais do Mercosul, alcançar um maior grau de
coordenação entre as polı́ticas económicas dos paı́ses membros
e contribuir também consideravelmente para a consolidação
do Mercosul como espaço regional, tendo em conta a experiên-
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cia que detém em virtude do estabelecimento do Mercado
Único Europeu (MUE) e da União Económica e Monetária
(UEM). Cumpre assinalar que o objectivo de alcançar uma
maior cooperação no âmbito macroeconómico, com vista a
contribuir para a estabilidade financeira de região e fomentar
a integração regional nos sectores económico e monetário, é
uma das prioridades constantes da Comunicação da Comissão
Europeia ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o
seguimento da primeira cimeira entre a América Latina, as
Caraı́bas e a União Europeia (1).

4.8.8. A importância de evitar que os desequilı́brios macroeconómicos dêem lugar a medidas com um impacto negativo
no processo de integração regional do Mercosul e potencialmente negativo para paı́ses terceiros foi sublinhada pela
decisão do governo argentino de aumentar temporariamente
em 35 % os direitos aduaneiros de importação para os bens de
consumo e de reduzir a 0 % os aplicáveis aos bens de capital
provenientes de paı́ses não membros do Mercosul como parte
do plano de ajustamento introduzido em fins de Março
de 2001. Ainda que a avaliação das consequências para as
exportações europeias desta medida, que enfraquece a pauta
aduaneira comum externa do Mercosul, dependa de um exame
mais pormenorizado dos seus efeitos sectoriais, esta decisão
demonstra que é importante para a UE basear as suas relações
económicas com o Mercosul em compromissos recı́procos e
vinculativos.

5. A dimensão social e a participação da sociedade civil

5.1.
O aprofundamento dos laços com o Mercosul e com o
Chile deve constituir um objectivo da máxima importância
estratégica para a polı́tica externa da UE e uma prioridade nas
relações com a América Latina. As negociações em curso
oferecem uma oportunidade para a UE demonstrar a sua
vontade de estreitar relações com uma região que partilha
profundos laços históricos e culturais com a Europa, bem como
para aprofundar uma cooperação mutuamente proveitosa com
uma das regiões mais importantes do mundo. O carácter bi-regional das negociações com o Mercosul, pois que se trata de
negociações entre dois organismos de integração, e a natureza
integral dos processos de associação que estão a ser levados a
cabo com o Mercosul e com o Chile são elementos que
apontam para um novo tipo de relação entre regiões e
que poderia servir de modelo num mundo cada vez mais
globalizado e interdependente.

5.2.
O CES considera que tanto a actual fase de estreitamento dos vı́nculos com o Mercosul e com o Chile como os
futuros acordos de associação com o Mercosul e o Chile
constituem uma oportunidade de primeira categoria para pôr

(1) COM(2000) 670 de 31.10.2000.
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em prática as disposições da Agenda Social Europeia, adoptada
pelo Conselho Europeu de Nice (7-9 de Dezembro de 2000) e
na qual se recomenda o fortalecimento da dimensão social das
relações externas da UE. Neste contexto, a UE pode dar um
contributo importante para o desenvolvimento da dimensão
social da integração regional no Cone Sul, especialmente no
que respeita à aplicação dos princı́pios constantes da Declaração Sociolaboral do Mercosul adoptada em 1998. Neste
particular, o CES expressa a sua satisfação pela iniciativa de
apoio a um projecto de cooperação dirigido para o reforço da
dimensão sociolaboral do Mercosul que será desenvolvido no
âmbito do Acordo-Quadro de Cooperação Interregional com
o Mercosul.

5.3.
O CES está plenamente de acordo com a definição
constante da Comunicação sobre o seguimento da primeira
cimeira entre a América Latina, as Caraı́bas e a União Europeia
no sentido de que o apoio aos grupos mais vulneráveis da
sociedade e à luta contra a pobreza deve constituir uma das
principais prioridades da cooperação com o Mercosul e o
Chile. A este respeito, verifica a plena coincidência entre os
objectivos da UE e os do Mercosul e do Chile, expressos, por
exemplo, na Carta de Buenos Aires sobre o Compromisso
Social no Mercosul, Bolı́via e Chile, adoptada pelos presidentes
dos seis paı́ses em 30 de Junho de 2000, e na qual é
reconhecida a responsabilidade primordial do Estado na
formulação de polı́ticas destinadas a combater a pobreza e
apoiar as acções da sociedade civil dirigidas a este objectivo.
Por outro lado, em relação à diminuição dos recursos europeus
destinados à cooperação com o Mercosul e o Chile durante os
últimos anos, o CES salienta que o compromisso da UE neste
domı́nio implica a recuperação, no mı́nimo, do nı́vel mais
elevado de atribuição de fundos praticado em anos anteriores,
para possibilitar uma contribuição eficaz para a redução da
pobreza nestes paı́ses.

5.4.
Também acolhe favoravelmente a Declaração Presidencial dos Direitos Fundamentais dos Consumidores do Mercosul,
aprovada em 15 de Dezembro de 2000, na qual os Estados se
comprometem a observar uma série de direitos básicos, tais
como o direito à protecção eficaz da vida, da saúde e da
segurança do consumidor e do ambiente; o fornecimento de
serviços públicos e privados e de produtos em condições
adequadas e seguras; a facilitação do acesso aos órgãos
jurisdicionais e administrativos para a protecção dos interesses
individuais e colectivos dos consumidores. Esta declaração
constitui um importante avanço no sentido da aproximação
da integração regional dos interesses e das preocupações dos
cidadãos, está em plena sintonia com os esforços desenvolvidos
pela UE para compatibilizar a integração dos mercados com a
protecção dos consumidores e oferece novas oportunidades de
cooperação interregional.
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5.5.
Considerando que o objectivo ulterior da liberalização
do comércio e da abertura dos mercados deve ser o fomento
do desenvolvimento económico e social, o CES recomenda
que os futuros acordos de associação com o Mercosul e com o
Chile façam referência explı́cita às normas fundamentais do
trabalho constantes da declaração de princı́pios da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 1998, como parte
do corpo de princı́pios de base dos novos acordos, juntamente
com os demais direitos humanos fundamentais e a adesão aos
princı́pios da democracia e do Estado de direito. A integração
destes princı́pios constituiria uma contribuição muito importante para a realização prática da prioridade que a Comunicação sobre o seguimento da primeira cimeira entre a América
Latina, as Caraı́bas e a União Europeia concede à promoção
e protecção dos direitos humanos, incluindo os direitos
económicos e sociais.

5.6.
A participação activa dos vários estratos da sociedade
civil é fundamental para conseguir um fortalecimento duradouro dos vı́nculos entre a UE e o Mercosul e o Chile, com
vista a garantir que os futuros acordos de associação se fundem
em relações sólidas entre as sociedades de ambas regiões. O
CES manifesta-se satisfeito com o crescente reconhecimento
da importância da participação dos actores económicos e
sociais, bem como de outros sectores da sociedade civil
organizada, nos vários fóruns de cooperação e diálogo interregional, em particular pelas seguintes expressões do mesmo:

—

A declaração da reunião dos ministros dos Negócios
Estrangeiros da UE e do Grupo do Rio, realizada em
23 de Março de 2001, em Santiago do Chile, que destaca
a importância de promover e intensificar o intercâmbio e
a cooperação entre as sociedades civis de ambas regiões;

—

O comunicado da reunião dos ministros dos Negócios
Estrangeiros da UE e do Mercosul, Chile e Bolı́via,
realizada em Fevereiro de 2000, em Vilamoura, que
ressaltou a importância da contribuição de novos actores,
parceiros e recursos da sociedade civil e da importância
de fomentar os intercâmbios mútuos e da cooperação da
sociedade civil das duas regiões;

—

A proposta da Comissão Europeia, na sua Comunicação
sobre o seguimento da primeira cimeira entre a América
Latina, as Caraı́bas e a União Europeia, de que o fomento
do diálogo e da cooperação com a sociedade civil e os
agentes económicos seja uma prioridade nas relações
com o Mercosul e com o Chile;
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—

A manifestação, na última cimeira dos presidentes do
Mercosul, Bolı́via e Chile, realizada em 14 e 15 de
Dezembro de 2000, da importância da participação da
sociedade civil no processo de integração, com destaque
para o papel do FCES;

—

A recomendação do PE, constante das resoluções adoptadas em 1 de Março de 2001, de que os futuros acordos
de associação permitam a participação estruturada da
sociedade civil no diálogo polı́tico, incluindo o organização de conferências periódicas com os representantes
da sociedade civil organizada da UE, do Mercosul e do
Chile e a participação destes como observadores nas
reuniões ministeriais e noutros fóruns de diálogo e
cooperação interregional.

5.7.
Para levar a bom porto as negociações em curso entre
a UE e o Mercosul e o Chile, é imprescindı́vel manter um alto
nı́vel de informação sobre a sua evolução dirigida à sociedade
civil, em geral, e às organizações que representam os interesses
que serão afectados em primeiro lugar pelas decisões tomadas
pelas mesmas, em particular. A maior transparência possı́vel e
a existência de mecanismos adequados para canalizar as
expectativas e as sugestões dos diversos sectores da sociedade
civil organizada devem ser levados em consideração como
factores decisivos para fortalecer a legitimidade do processo de
negociação e optimizar os apoios sociais aos objectivos que as
negociações pretendem alcançar.

5.8.
Neste sentido, o CES exprime a sua satisfação pelo
acordo, alcançado na última reunião ministerial entre a UE, o
Mercosul, a Bolı́via e o Chile, realizada em Santiago do Chile
em 23 de Março de 2001, de fomentar os encontros periódicos
com representantes das respectivas sociedades civis com vista
a favorecer os intercâmbios mútuos e a cooperação entre as
partes, mantendo-as informadas da evolução das negociações
em curso e recolhendo sugestões para o seu desenvolvimento,
e considera desejável a rápida aplicação de medidas com base
neste acordo. O CES acolhe ainda favoravelmente o interesse
demonstrado pela Comissão Europeia em associar a sociedade
civil organizada ao processo de negociação com o Mercosul e
com o Chile, expresso na conferência organizada pela Comissão em 12 de Outubro de 2000, na qual participaram muitos
representantes da sociedade civil europeia, e espera que no
futuro sejam levadas a cabo mais iniciativas deste tipo com
regularidade. Na mesma linha, o CES manifesta o seu apoio à
consolidação das actividades do MEBF em prol da aproximação
com o Mercosul e a sua satisfação pela celebração da Primeira
Cimeira Empresarial entre a União Europeia, a América Latina
e as Caraı́bas, realizada em Madrid em 20 e 21 de Novembro
de 2000, que confirmou o papel positivo que a cooperação
empresarial pode assumir ao nı́vel das negociações interregionais. É necessário facilitar a organização de iniciativas similares
de seguimento e apoio dos processos de negociação em curso,
promovidas por outros sectores (trabalhadores, consumidores,
agricultores) representativos de interesses económicos e
sociais.
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5.9.
Os futuros acordos de associação com o Mercosul e
com Chile devem facilitar a cooperação e os contactos directos
entre os actores da sociedade civil e garantir-lhes uma posição
central no conjunto das relações interregionais. Para além da
constituição de um CCM no quadro da estrutura institucional
dos acordos, as organizações representativas dos interesses
sociais devem assumir um papel central e activo na execução
de diversos programas e acções de cooperação, contribuindo
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para os princı́pios de coesão económica e social e respondendo
à necessidade de reduzir os desequilı́brios entre sectores sociais
e regiões. Dever-se-á ainda dar prioridade à promoção de
actividades directamente desenvolvidas pelos actores económicos e sociais, com o objectivo de fomentar uma cooperação
mais directa entre as organizações que representam os cidadãos
da UE, do Mercosul e do Chile, convertendo-os nos verdadeiros
protagonistas das novas relações de associação.

Bruxelas, 12 de Julho de 2001.
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 recolheu pelo menos 1/4 de votos favoráveis, foi rejeitada no decurso do debate:

Ponto 4.7
A redacção passaria a ser a seguinte:
«Os paı́ses do Mercosul são produtores de produtos agrı́colas tropicais e de zonas temperadas. Em 1999, tornaram-se o 3.o fornecedor da União Europeia de produtos agrı́colas de zonas temperadas (12 % das importações provêm
do Mercosul e do Chile). Essas importações concentram-se em produtos que beneficiam de pouca ou nenhuma
protecção (frutas e produtos hortı́colas, oleaginosas). Mas os ganhos de produtividade que os agricultores dos paı́ses
do Mercosul podem ainda obter dizem respeito a outras produções da União Europeia que sofrem já forte
concorrência:
—

a carne de bovino, que enfrenta uma crise de confiança do consumidor,

—

a carne de aves, confrontada com uma grande concorrência nos mercados internacionais,

—

as oleo-proteaginosas, que há que desenvolver num contexto de dependência europeia das proteı́nas vegetais.

Além disso, os ganhos possı́veis em termos de exportação para a agricultura e o sector agro-alimentar europeus
parecem escassos por se tratar de um sector em pleno desenvolvimento nos paı́ses do Mercosul. Por isso, a vertente
agrı́cola das relações UE-Mercosul é sensı́vel para a agricultura europeia.Acresce a isso que o funcionamento e a
gestão do mercado do Mercosul são muito diferentes da situação existente no mercado único europeu e da expectativa
dos consumidores no que diz respeito à rastreabilidade dos produtos ao longo de toda a cadeia e à identificação da
qualidade.Por último, as sucessivas reformas da PAC e o respeito dos compromissos assumidos na Ronda do Uruguai
permitiram uma redução considerável e regular das subvenções agrı́colas da UE. Esta evolução contrasta, em especial,
com o aumento das ajudas concedidas pelos Estados Unidos e o aumento das garantias de crédito à exportação
oferecidas à agricultura desse paı́ses, medidas que não estão sob controlo multilateral. A PAC tem, igualmente, de
enfrentar prazos e desafios ligados ao êxito do alargamento da União Europeia assim como atender às preocupações
de saúde. As discussões com os paı́ses do Mercosul, que se integram num processo mais vasto que inclui aspectos
sociais e os direitos do Homem, devem ter em conta outras considerações para além das comerciais (saúde, condições
de produção, bem-estar animal) e reconhecer o modelo agrı́cola e alimentar europeu. É por isso que o desenvolvimento
das relações comerciais agrı́colas entre a UE e o Mercosul não se deve limitar a uma problemática de acesso ao
mercado.».
Justificação
A agricultura europeia sofre a concorrência directa dos produtos agrı́colas dos paı́ses do Mercosul, que não estão
sujeitos aos mesmos requisitos de produção em termos sanitários, ambientais e de bem-estar animal. Não tendo as
relações com o Mercosul apenas que ver com aspectos comerciais, as negociações agrı́colas não se devem limitar
apenas às condições de comércio.
Resultado da votação
Votos a favor: 40, votos contra: 43, abstenções:11.
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Direitos humanos no trabalho»
(2001/C 260/14)
Na reunião plenária de 30 de Novembro de 2000, o Comité Económico e Social decidiu, em conformidade
com o disposto no n.o 3 do artigo 23.o do Regimento, elaborar um parecer sobre «Direitos humanos no
trabalho».
De acordo com o n.o 4 do artigo 11.o e com o n.o 1 do artigo 19.o do Regimento, o Comité constituiu
um subcomité para preparar os respectivos trabalhos.
O subcomité adoptou o seu projecto de parecer em 11 de Junho de 2001, sendo relator H. Putzhammer
e co-relator J. Gafo Fernández.
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou, por 120 votos a favor e 10 votos contra, com 23 abstenções, o presente parecer.
1. Observações na generalidade

trabalhadores. Além disso, o grande impacto da mundialização
sobre o mundo do trabalho tornou mais urgente o debate
sobre os direitos fundamentais dos trabalhadores.

1.1.
Em 18 de Outubro de 2000, o comissário Pascal
Lamy solicitou ao CES Europeu a elaboração de um parecer
exploratório sobre os «Direitos humanos no trabalho».

2. Objectivo do parecer
2.1.
O objectivo principal do parecer é expressar a posição
do CES sobre o tema «Comércio e desenvolvimento social»
com base na consulta da sociedade civil, contribuindo desse
modo para a definição da posição da UE nas negociações em
fóruns internacionais. O CES analisou já esta temática em
vários pareceres anteriores.
2.2.
Partindo de uma análise das relações complexas entre
o comércio e o desenvolvimento social e da relação entre o
comércio e a luta contra a pobreza, o parecer procurará
delinear uma estratégia global, com o objectivo de deixar claro
que as normas fundamentais do trabalho não devem ser
encaradas pelos paı́ses em desenvolvimento como uma polı́tica
proteccionista dissimulada por parte dos paı́ses industrializados.
2.3.
Igualmente interessante poderia ser a análise da conexão entre as normas sociais e os fluxos comerciais, assim como
da interrelação entre o crescimento económico e a melhoria
das condições de trabalho.

3. Temas principais analisados no parecer

3.1.

Ponto da situação

O comércio internacional torna necessárias normas internacionais, entre as quais se incluem os direitos fundamentais dos

3.1.1. A relação entre o comércio e o desenvolvimento
social tornou-se, após a Segunda Guerra Mundial, um ponto
central nas relações externas entre os Estados e foi consagrada
como princı́pio na Carta de Havana da Organização Internacional de Comércio. O Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e
Comércio (GATT) de 1948 colocou a ênfase sobretudo
na liberalização do comércio enquanto instrumento para a
promoção do crescimento económico e do emprego.

3.1.2. O CES salienta a importância do comércio livre para
o crescimento económico global. O crescimento económico é
o principal motor da prosperidade, da criação de emprego e
da diminuição da pobreza. No entanto, esse crescimento deve
processar-se dentro de um quadro adequado que permita a
consecução desses objectivos. O CES chama a atenção para a
necessidade de um crescimento sustentável e socialmente
responsável.

3.1.3. Dados da OMC revelam que os paı́ses em desenvolvimento (exceptuados os paı́ses em guerra e os antigos Estados
comunistas) que participam no comércio livre mundial registaram em média um aumento das exportações da ordem dos
4,3 % nos anos 80 e de 6,4 % nos anos 90. É certo que nos
paı́ses em desenvolvimento se registou um aumento geral da
percentagem do PIB representada pelas exportações, mas este
aumento concentrou-se em apenas 13 paı́ses (3 na América
Latina e 10 no Extremo Oriente), os quais se aproximaram dos
paı́ses industrializados em termos de poder económico e nı́vel
de desenvolvimento. As exportações dos restantes paı́ses em
desenvolvimento consistiram essencialmente em matérias-primas, e não em produtos industriais. Tal deve-se nomeadamente ao facto de os paı́ses industrializados não terem
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ainda aberto suficientemente os seus mercados aos produtos
agrı́colas dos paı́ses em desenvolvimento, ao passo que os seus
produtos industriais têm de enfrentar dificuldades tecnológicas
e entraves técnicos para se tornarem competitivos nesses
mercados.

3.1.4. O relatório de 1997 da Conferência das Nações
Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento demonstra que
o acesso aos mercados e a liberalização do comércio não
conduzem automaticamente a um maior crescimento económico nos paı́ses em desenvolvimento. Isso pode ser explicado
pela queda dos preços das matérias-primas, pelo reduzido
crescimento económico dos paı́ses industrializados na década
de 90, assim como pelos severos programas fiscais e de
estabilização dos preços introduzidos pelos paı́ses em desenvolvimento, que enfraqueceram a procura interna.

3.1.5. Apesar das diferenças de interesses e de opinião, é
inegável que a globalização deve resultar num aumento geral
da qualidade de vida. Todavia, há provas concretas de que o
crescimento económico nem sempre leva a uma melhoria dos
indicadores da polı́tica do desenvolvimento (rendimento per
capita, nı́vel de pobreza, ı́ndice de escolarização, taxa de
mortalidade infantil, acesso universal aos cuidados de saúde).
Um maior crescimento económico continua a estar na base da
melhoria da situação do emprego, mas o crescimento por si só
não implica mais emprego e menos pobreza. Há vários tipos
de crescimento. Se o crescimento conduzir, como no Brasil,
na Colômbia, no Quénia ou na África do Sul, a maiores
desigualdades sociais em termos de salários e de rendimentos,
então a pobreza aumenta em vez de diminuir, o que por sua
vez acarreta obstáculos ao crescimento (1).

3.1.6. Em muitas regiões do mundo não foi ainda possı́vel
reduzir os ı́ndices de pobreza nem a distância entre os nı́veis
de desenvolvimento e de bem-estar. Em 1960, o PIB per capita
dos 20 paı́ses mais ricos era 18 vezes superior ao do dos
20 paı́ses mais pobres. Em 1995, era 37 vezes superior. Mais
de 80 paı́ses têm hoje rendimentos per capita reais mais baixos
do que há 10 anos (1).

3.1.7. De acordo com o relatório sobre o emprego no
mundo para o ano 2000, um terço da população activa
mundial continua desempregada ou subempregada. Mais de
três mil milhões de pessoas (cerca de metade da população
mundial) sobrevivem actualmente com menos de dois dólares
por dia (2).

(1) Sengenberger, Werner, «Globale Trends bei Arbeit, Beschäftigung
und Einkommen — Herausforderungen für die soziale Entwicklung», OIT, Genebra, 2001.
(2) Relatório da OIT sobre o emprego no mundo em 2001, «Trabalho
na economia da informação», Genebra 2001.

3.2.
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Importância do cumprimento das normas básicas de trabalho
enquanto princı́pios de ordenamento económico e social

3.2.1. Há numerosos factores que podem conduzir a uma
melhoria da situação económica e social, conforme descrita
nos pontos precedentes. As normas básicas de trabalho,
internacionalmente definidas em 1998, constituem um importante instrumento que permite:

—

a promoção de uma economia de mercado social e das
respectivas bases jurı́dicas e instituições;

—

o reconhecimento de associações de empresas e de
sindicatos e, desse modo, a construção de uma sociedade
civil;

—

a melhoria da situação socioeconómica dos grupos
marginalizados (trabalhadores a prazo, crianças, mulheres, trabalho forçado);

—

e a obtenção de efeitos distributivos positivos para os
trabalhadores (no sector formal).

3.2.2. O comércio mundial deve trazer benefı́cios a todos.
Não pode tolerar-se uma concorrência selvagem entre os
paı́ses em desenvolvimento, marcada por vantagens comparativas como salários baixos ou exploração do trabalho. Muitos
deles não conseguem competir com a qualidade da produção
dos paı́ses industrializados. Para permitir aos paı́ses mais
pobres escapar a esta armadilha devem ser lançadas as
bases para uma maior produtividade e inovação — as quais
repousam nos próprios trabalhadores. O desrespeito da liberdade de associação e do direito à greve e o recurso ao
trabalho infantil ou forçado não oferecem quaisquer vantagens
comparativas aos paı́ses em desenvolvimento.

Por isso, o investimento directo estrangeiro (IDE) (3) orienta-se
preferencialmente para mercados dinâmicos com um quadro
económico estável. Sem ter em conta paı́ses como a China ou
a Indonésia, de acordo com a OCDE, 55 % do IDE realizado
em 1998 concentrou-se em paı́ses em desenvolvimento cujo
ambiente polı́tico e social revelava uma tendência para maior
estabilidade, como o Brasil, o México ou Singapura. Os
48 paı́ses em desenvolvimento mais pobres, pelo contrário,
receberam em conjunto apenas 1 % do IDE.

(3) IDE: Investimento Directo Estrangeiro.
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3.2.3. A exploração através do trabalho infantil ou do
trabalho forçado impede um desenvolvimento económico
sustentável, uma vez que implica que o nı́vel de qualificação
da população permanecerá baixo. O recurso a essa exploração
esteia-se apenas na vantagem comparativa de salários mais
baixos ou do não pagamento de salário, sem pretender
aumentar a produtividade do trabalho. A liberalização do
comércio e as novas tecnologias reduziram a procura de mão-de-obra pouco qualificada no mercado de trabalho. O ritmo
acelerado da actividade económica e da evolução tecnológica
torna necessário mais inovação e conhecimento — ou seja, o
capital humano e o nı́vel de qualificações são cada vez mais
importantes. Como exemplo de como é possı́vel contribuir
para o cumprimento da proibição do trabalho infantil foi
introduzido, em 1991, o Programa Internacional para Abolição do Trabalho Infantil (IPEC). A comunidade internacional
compreende a participação no IPEC como um sinal de que os
paı́ses implicados estão empenhados na abolição efectiva do
trabalho infantil. O IPEC tornou-se o maior programa de
cooperação técnica da OIT e veio demonstrar que, se houver
vontade polı́tica, as normas internacionais do trabalho podem
ser aplicadas de maneira transparente através de cooperação
entre os implicados(1).
3.2.4. A declaração sobre os princı́pios e os direitos fundamentais no trabalho refere expressamente os trabalhadores
migrantes. Muitos desses trabalhadores exercem a sua actividade profissional em paı́ses ou em sectores económicos nos
quais estão sujeitos a normas especı́ficas para estrangeiros,
nomeadamente proibição de constituição de sindicatos ou de
adesão aos mesmos (p. ex., no Koweit), exclusão do âmbito de
aplicação do direito laboral (p. ex., no Quirguizistão) ou ainda
limitação abusiva do mandato em organizações profissionais
(p. ex., na Mauritânia, na Nicarágua, no Ruanda ou na
Venezuela). Neste contexto, as normas internacionais do
trabalho podem constituir um nı́vel mı́nimo de protecção
global dos trabalhadores migrantes (2).
3.2.5. A liberdade de associação e o reconhecimento efectivo do direito de negociação colectiva permitem aos trabalhadores baterem-se por um salário correspondente à produtividade do seu trabalho. Tal não implica o nivelamento dos
salários a nı́vel mundial, embora permita a sua aproximação
gradual. Assim, persistem vantagens comparativas de paı́s para
paı́s. Além disso, a liberdade de associação e o reconhecimento
efectivo do direito de negociação colectiva podem reforçar a
criatividade e a empregabilidade dos trabalhadores, e igualmente a sua dedicação a longo prazo à mesma empresa.

3.2.7. As normas internacionais de trabalho são cada vez
mais objecto de negociações, tanto a nı́vel multilateral como
bilateral:
—

Na Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social
realizada em Copenhaga em 1995 os chefes de Estado e
de governo participantes comprometeram-se a promover
os seguintes direitos fundamentais dos trabalhadores:
—

liberdade de associação e direito à greve;

—

abolição do trabalho forçado;

—

proibição do trabalho infantil;

—

igualdade de direitos no local de trabalho.

—

Na Conferência Ministerial de Singapura em 1996 foi
adoptada a decisão de cooperação entre os secretariados
da OMC e da OIT sobre a dimensão social do comércio
mundial. Não se chegou, porém, a uma verdadeira
cooperação formal.

—

Em 1998, com a declaração da OIT sobre os princı́pios e
os direitos fundamentais no trabalho, chegou-se a um
consenso quanto à necessidade de um nı́vel mı́nimo
globalmente aceite para impedir que a concorrência
mundial leve à degradação das condições de vida e de
trabalho. Esse nı́vel mı́nimo foi universalmente definido
e apenas a ele se fará referência nos pontos seguintes. A
OIT foi incumbida de prestar assistência técnica, criar
programas de apoio financeiro e fiscalizar o cumprimento
das convenções ratificadas de modo a promover a
aplicação das normas básicas do trabalho. A OIT pode
fiscalizar o cumprimento ou não das normas internacionais do trabalho mesmo nos paı́ses que não tenham
ratificado as suas convenções. A ratificação das convenções da OIT tem carácter vinculativo; dos 184 membros
da OIT, cerca de 150 ratificaram já as oito convenções
fundamentais no atinente aos quatro grupos de normas
de trabalho supramencionados.

—

O recente Acordo de Cotonou, de 23 de Junho de 2000,
refere, tanto no preâmbulo como no seu artigo 50.o, à
relação entre o comércio e as normas básicas de trabalho.
Os objectivos fundamentais do acordo são o combate à
pobreza, o desenvolvimento sustentável e a progressiva
integração dos paı́ses ACP na economia mundial. O
acordo obriga ainda os paı́ses ACP a desenvolverem uma
estratégia para a polı́tica de desenvolvimento.

—

O acordo de comércio livre com a África do Sul, assim
como as orientações da UE para as negociações para um
acordo de comércio livre com o Mercosul, incluı́ram pela
primeira vez normas básicas no trabalho e respectiva
fiscalização no respeitante ao comércio livre.

3.2.6. O cumprimento das normas básicas de trabalho
da OIT é igualmente incentivado pela sensibilização dos
consumidores, os quais preferem cada vez mais os produtos
cuja manufactura ou produção corresponda às normas do
comércio justo.

(1) A supressão do trabalho infantil passa pela definição de actividades
exploratórias concretas, como por exemplo a escravatura infantil
em certos Estados africanos.
(2) Relatório global no quadro das medidas de acompanhamento da
Declaração da OIT, Genebra, 2000.
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—

Os sistemas de preferências generalizadas (SPG) da UE e
dos EUA apresentam incentivos adicionais para os paı́ses
em desenvolvimento, desde que os mesmos respeitem os
padrões laborais fundamentais.

—

As manifestações maciças dos crı́ticos da mundialização
desde Seattle têm demonstrado que os direitos humanos
e laborais fundamentais continuarão a ser um ponto
central do debate público e não podem, por isso,
desaparecer da agenda polı́tica.

3.2.8. Para a transposição das normas internacionais de
trabalho e outros progressos em matéria social nos paı́ses em
desenvolvimento é necessário tempo e dinheiro, para além do
empenho polı́tico da parte dos governos dos paı́ses em
desenvolvimento e do apoio da sociedade civil a nı́vel mundial.
É por isso que o CES entende que essa transposição deve
decorrer gradualmente e ser acompanhada de medidas de
apoio da União Europeia e de outras organizações internacionais.

3.3.

Empenho na inclusão de uma «agenda social» numa nova
ronda de negociações

3.3.1. Os paı́ses industrializados estão empenhados em
fazer avançar a liberalização do comércio mundial na OMC e
têm, por isso, procurado envolver os paı́ses em desenvolvimento numa nova ronda de negociações no Qatar, em
Novembro do corrente ano. Essa ronda deverá assumir o
carácter de uma «ronda do desenvolvimento», que dará aos
paı́ses em desenvolvimento condições especiais de acesso aos
mercados e apoiará a sua integração na economia mundial ao
abordar a vertente desenvolvimento do comércio. O Comité
Económico e Social apoia a ideia de uma «agenda social»
internacional e interinstitucional em paralelo com a agenda da
OMC. Nesse pacote de negociações devem ser devidamente
contempladas as seguintes medidas:
3.3.1.1. Apoio da iniciativa de Kofi Annan — «O Pacto
Global — Um desafio à economia». A OIT procura, juntamente
com a maioria dos seus Estados-Membros e os respectivos
parceiros económicos, persuadir as empresas a cumprirem os
padrões laborais e ambientais mı́nimos reconhecidos internacionalmente. O Pacto Global não é, porém, um código de
conduta e não prevê, por isso, quaisquer procedimentos de
fiscalização do cumprimento ou não pelas empresas dos
compromissos por elas assumidos. Trata-se, ainda assim, de
um instrumento importante de promoção dos padrões.
3.3.1.2. Garantia do cumprimento de, por exemplo, normas de trabalho e ambientais reconhecidas internacionalmente, entre outras. Pretende-se que a aplicação dessas orientações seja apoiada por um mecanismo de acompanhamento
que envolva os serviços de contacto nacionais. Códigos de
conduta voluntários também podem constituir uma boa forma
alternativa de assegurar a execução efectiva a nı́vel das
empresas.
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3.3.1.3. Medidas de apoio, tais como prémios internacionais ou acesso preferencial às instituições públicas de crédito
internacionais para as empresas multinacionais que se comprometam a respeitar as normas internacionais de trabalho, de
acordo com a organização tripartida da Declaração da OIT,
por intermédio de um código de conduta vinculativo ou de
disposições especiais de produção socialmente suportáveis.

3.3.1.4. O cumprimento das normas internacionais do
trabalho, assim como o respectivo controlo, deveriam ser
progressivamente incluı́dos como princı́pios nos acordos
bilaterais de comércio livre da União. O actual sistema
de preferências generalizadas da União Europeia confere
vantagens aduaneiras sempre que sejam respeitados a liberdade
de associação e o direito de negociação colectiva, assim como
a idade mı́nima para o emprego (convenções 87, 98 e 138 da
OIT). No caso da Birmânia, as preferências adicionais da União
Europeia foram retiradas, após um perı́odo de observação de
dez anos, por se terem verificado violações graves dos
direitos humanos sob a forma de trabalho forçado e infantil.
Entretanto, a alavanca económica dos incentivos deve ser
reforçada. Este sistema de preferências generalizadas da UE,
que permite conferir vantagens aduaneiras aos paı́ses que
apliquem as normas internacionais de trabalho, deve ser
aprofundado e revisto através de estı́mulos adicionais. Para
esse efeito, deveriam ser realizados estudos de viabilidade
urgentemente necessários.

3.3.1.5. A iniciativa «Everything But Arms» adoptada pelo
Conselho da UE, que consiste em suprimir imediatamente as
taxas aduaneiras e as restrições quantitativas à importação para
os 49 paı́ses menos desenvolvidos, é saudada pelo Comité
como uma importante demonstração de boa vontade para
com os paı́ses em desenvolvimento. Tais iniciativas devem ser
ainda mais desenvolvidas no futuro e articuladas com o
respeito pelas convenções fundamentais da OIT.

3.3.1.6. Na próxima ronda da OMC deverão ser objecto de
negociação com os paı́ses em desenvolvimento ainda outros
temas, que poderão ajudar esses paı́ses a melhorar a sua
situação económica e social, nomeadamente:

—

a renegociação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos
de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio
(TRIPS);

—

melhoria do acesso ao mercado para as exportações dos
paı́ses em desenvolvimento;

—

isenções por categoria, cumpridos alguns requisitos objectivos, para os paı́ses em desenvolvimento de certas
obrigações de liberalização no quadro da OMC, de modo
a ter em conta o diferente grau de desenvolvimento;
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apoio aos paı́ses em desenvolvimento através do procedimento de resolução de litı́gios no tocante ao comércio.

O Comité irá mais longe nestas recomendações num parecer
que está a elaborar sobre «A Preparação da 4.a Conferência
Ministerial da OMC no Catar — A posição do CES».

3.3.2. Visto no seu conjunto, um tal pacote de negociações
deixa claro que o tema das normas fundamentais de trabalho
não é nem pode ser interpretado pelos paı́ses em desenvolvimento como uma polı́tica proteccionista dos paı́ses mais
industrializados. Se a União Europeia pretende que o cumprimento dessas normas seja um ponto central da sua agenda
polı́tica, deve naturalmente preconizar e aplicar ela mesma
uma polı́tica baseada nesses princı́pios, nomeadamente nas
suas relações externas.

3.3.3. Esta responsabilidade social cabe a todas as organizações internacionais, tais como a OIT, o Banco Mundial, o
FMI, a OMC, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio
e o Desenvolvimento (CNUCED) e outras, que influenciam
directamente a polı́tica dos paı́ses em desenvolvimento. Nas
últimas três décadas, o Fundo Monetário Internacional e
o Banco Mundial, através de empréstimos, de apoio aos
investimentos directos e do perdão de dı́vidas aos paı́ses pobres
e necessitados de reformas, introduziram uma orientação
primordialmente para a oferta na economia dos paı́ses em
desenvolvimento, acompanhada por uma correspondente polı́tica salarial, fiscal e financeira restritiva que deveria permitir a
redução da inflação e dos défices comerciais. Esperava-se que
os programas de reforma estrutural, isto é, a privatização do
sector público e a liberalização dos mercados de bens e de
factores, beneficiassem o comércio livre e aumentassem a
eficiência do mercado. O resultado, porém, foi limitado, com
um crescimento fraco (e por vezes negativo) da economia e do
emprego, um maior endividamento dos paı́ses em desenvolvimento e o aumento das diferenças de rendimentos e da
pobreza. Tal deveu-se igualmente a um esforço insuficiente no
sentido de acompanhar essas medidas com o necessário
aumento da capacidade governativa desses paı́ses. Para permitir
o crescimento económico sustentável dos paı́ses em desenvolvimento após estas experiências negativas, os programas de
reforma estrutural das instituições financeiras internacionais
deverão ser acrescidos de uma «dimensão social», único modo
de respeitar a situação social nacional, e dever-se-á insistir
numa governação eficaz nesses paı́ses. O que implica medidas
de apoio dos paı́ses industrializados aos programas de redução
da dı́vida.

3.3.4. No que respeita à sociedade civil, o empenho da
União Europeia numa agenda social deverá ser o ponto de
partida para a inclusão das normas mı́nimas de trabalho
nas negociações para um sistema de comércio internacional
renovado. Para poderem introduzir essas normas mı́nimas, os
paı́ses em desenvolvimento deveriam receber assistência tanto
técnica como financeira, assim como beneficiar de prazos de
transição adequados. Neste sentido, um importante auxı́lio
técnico poderia ser prestado por comités consultivos mistos
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para acordos de comércio livre da UE ou por outras organizações. A nı́vel mundial há já uma série de tais comités
consultivos mistos, como por exemplo os encontros dos meios
económicos e sociais ACP-UE, as Cimeiras Euromediterrânicas
dos Conselhos Económicos e Sociais e Instituições Similares,
reuniões regulares com o Fórum Económico e Social do
Mercosul e com o Conselho do Diálogo Social do Chile, etc. O
mesmo se aplica às relações com a Índia e com alguns dos
paı́ses candidatos.
3.4.
Qual a melhor forma de o sistema internacional
promover a aplicação universal de normas mı́nimas de trabalho, incluindo a ligação positiva com a liberalização do
comércio e do investimento?
3.4.1. A consagração dos padrões laborais fundamentais
enquanto princı́pio de precaução poderia fazer-se através de
uma declaração conjunta de um número tão elevado quanto
possı́vel de membros da OIT/OMC.
3.4.2. Para tal, impõe-se uma análise das relações entre as
medidas comerciais, a liberalização do comércio e os padrões
laborais fundamentais, conforme proposto nas conclusões do
Conselho Europeu de Outubro de 1999, através de um fórum
permanente entre a OIT e a OMC. No entender do CES,
para que este fórum seja verdadeiramente representativo
será necessário alargá-lo de forma a incorporar instituições
internacionais para o desenvolvimento e ou financeiras como
o Banco Mundial ou o FMI. Do mesmo modo, os trabalhos
desse fórum permanente deveriam contar igualmente com a
participação de parceiros sociais internacionais e de outros
elementos da sociedade civil.
3.4.3. Esse fórum permanente seria incumbido de examinar
a ligação entre a liberalização do comércio e o desenvolvimento
social, a fim de identificar as melhores práticas e chegar a
acordo quanto à forma de promover um sistema de comércio
defensor do desenvolvimento social.

4. Organização e seguimento do trabalho do subcomité
4.1.
Dada a dimensão internacional do tema e a necessidade
de encetar um diálogo com os representantes de paı́ses
terceiros, tem-se trabalhado em ligação com os diversos
grupos do CES que mantêm relações regulares com esses
representantes:
4.1.1. A Parceria Euromediterrânica: foi elaborado um
relatório de informação do CES sobre «Comércio internacional
e desenvolvimento social» e organizada uma audição da
sociedade civil organizada egı́pcia em Alexandria, em 5 de
Maio de 2001;
4.1.2. As relações ACP-UE: o CES e os representantes dos
paı́ses ACP estão a elaborar uma contribuição temática sobre
«Comércio equilibrado e desenvolvimento económico e social»;
foi organizada uma audição dos grupos de interesses económicos e sociais de 15 paı́ses das Caraı́bas em Santo Domingo, em
22 e 23 de Maio de 2001;
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4.1.3. A Associação Internacional dos Conselhos Económicos e Sociais e Instituições Similares, composta de cerca de
40 organizações de várias partes do mundo: o tema a analisar
este ano é «Dominar a globalização — uma necessidade para
os mais fracos», sobre o qual adoptou um relatório de
informação (CES 326/2001 final rev.);

4.1.4. Foram organizadas várias audições em relação com
o parecer, designadamente a que teve lugar em Genebra, na
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sede da OIT, com a participação de sindicatos e de representantes dos empregadores de África, da Ásia e da América Latina.
4.2.
Propõe-se que o presente parecer seja apresentado em
diversos fóruns relacionados com a aplicação da estratégia
global para os direitos humanos no trabalho e que se continue
o diálogo iniciado sobre esta matéria com os representantes de
paı́ses terceiros.
4.3.
A Mesa do Comité propôs a organização de uma
conferência final em Bruxelas para divulgar os trabalhos do
Comité sobre a matéria.

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social

Proposta de alteração rejeitada
Durante o debate, a seguinte proposta de alteração, que recolheu mais de 25 % dos votos expressos, foi rejeitada:
Ponto 3.3.4
Alterar a primeira frase da seguinte forma:
«(...) deverá ser o ponto de partida para a promoção a nı́vel internacional da aplicação universal de normas mı́nimas
de trabalho. (...)».
Justificação
Evidente.
Resultado da votação
Votos a favor: 47, votos contra: 85, abstenções: 4
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu
e do Conselho relativo à aplicação das normas internacionais de contabilidade»
(2001/C 260/15)
Em 16 de Março de 2001, 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.
Incumbida de preparar os correspondentes trabalhos, a Secção do Mercado Único, Produção e Consumo
emitiu parecer em 27 de Junho de 2001 (relator: H. Byrne).
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou, por 97 votos a favor e 1 voto contra, o seguinte parecer.
1. Sı́ntese do documento da Comissão
1.1.
O Conselho Europeu de Lisboa, realizado em 23 e 24
de Março de 2000, fixou um prazo até 2005 para a execução
do Plano de Acção para os Serviços Financeiros da Comissão (1). A presente proposta de regulamento é um elemento
importante deste plano.
1.2.
O objectivo do regulamento é garantir que, até 2005,
todas as empresas cotadas da UE apliquem as Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) adoptadas, o que afectará as
7 000 empresas cotadas da UE.
1.3.
As disposições em estudo vão igualmente garantir que
a UE participe futuramente no desenvolvimento das Normas
Internacionais de Contabilidade.
1.4.
As razões mais relevantes que justificam a passagem
para as NIC prendem-se com considerações empresariais e
financeiras de ordem estratégica e, só em segundo lugar,
com questões contabilı́sticas. Nessas questões incluem-se a
comercialização dos valores mobiliários, as concentrações
transfronteiras, o diálogo com os accionistas e a mobilização
de financiamentos.
1.5.
A Comissão salienta que sete Estados-Membros (Áustria, Bélgica, Alemanha, França, Finlândia, Itália e Luxemburgo)
já autorizam explicitamente as empresas cotadas a prepararem
os seus mapas financeiros consolidados de acordo com as NIC.

2. Aspectos particulares da proposta

2.1.

Requisito fundamental

à negociação, têm de elaborar os seus mapas financeiros
consolidados em conformidade com as Normas Internacionais
de Contabilidade (NIC) adoptadas (artigo 4.o). Entendem-se por
Normas Internacionais de Contabilidade adoptadas as que
tenham sido aprovadas para efeitos de aplicação no território
da UE em conformidade com o mecanismo de aprovação
proposto (artigo 6.o).

2.2.

Competências dos Estados-Membros (artigo 5.o)

Os Estados-Membros podem:
—

autorizar ou requerer a aplicação das NIC adoptadas para
efeitos da elaboração das contas anuais em relação às
empresas referidas no artigo 4.o (2);

—

autorizar ou requerer a aplicação das NIC adoptadas por
parte de empresas não cotadas; ou

—

requerer a aplicação uniforme das NIC adoptadas por
sectores importantes, tais como o bancário ou o dos
seguros, independentemente de as empresas estarem ou
não cotadas.

2.3.

Mecanismo de aprovação

2.3.1. O mecanismo de aprovação é um elemento fundamental da proposta de regulamento. Para garantir que nenhuma NIC contém deficiências susceptı́veis de a tornarem
uma base não adequada para efeitos de aplicação na UE, todas
as NIC serão sujeitas a um mecanismo de aprovação que
combina um nı́vel regulamentar com um nı́vel técnico.

O mais tardar a partir de 2005, todas as empresas cotadas da
UE, bem como as empresas que preparam a sua admissão
( 1)

COM(1999) 232 final de 11.5.1999.

(2) i. e. as contas da própria holding por oposição às contas
consolidadas do Grupo.
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2.3.2. O nı́vel regulamentar, ou seja o Comité de Regulamentação Contabilı́stica, será composto por representantes de
todos os Estados-Membros e será incumbido de emitir um
parecer sobre se uma norma NIC deve ou não ser adoptada
pela UE e em que data passa a ser aplicável.

2.3.3. A Comissão será assistida por um nı́vel técnico
através de um Comité Técnico Contabilı́stico. Este comité será
de natureza consultiva e terá os conhecimentos técnicos
necessários para a apreciação das normas; além disso, ao
acompanhar de modo contı́nuo o processo de normalização
das NIC, este comité poderá igualmente influenciar a sua
evolução e garantir uma tomada de decisões atempada sobre
as normas futuras.

2.3.4. A Comissão pretende que todas as NIC existentes e
as interpretações conexas enumeradas no Anexo ao presente
regulamento passem a estar sujeitas a este procedimento de
adopção o mais tardar até 31 de Dezembro de 2002.

2.4.
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3.3.
O Comité admite que as opções para atingir o objectivo
pretendido são muito limitadas. De facto, a única alternativa
prática são as normas US GAAP (3). O Comité entende
que seria totalmente despropositado que a UE adoptasse os
requisitos para a apresentação de informações financeiras dos
EUA como norma internacional, porque, entre outros aspectos,
os interesses da UE não seriam de modo algum representados
no desenvolvimento destas normas.
3.4.
Por conseguinte, o Comité entende que as NIC são o
único sistema de contabilidade internacionalmente reconhecido, através do qual poderá ser atingido o objectivo do
desenvolvimento, através da participação global, de uma
norma internacional.
3.5.
Dada a dimensão e a importância da economia da UE,
a proposta estabelecerá a UE como pedra angular do apoio
internacional ao IASB (4) (que foi recentemente remodelado e
fortalecido). Embora se saiba que a UE não será um participante
directo, isto vai garantir que os interesses da UE vão estar
bastante em evidência no âmbito dos processos de desenvolvimento das NIC, para além de que já existem cinco representantes da UE na referida sede.

Papel das directivas contabilı́sticas

2.4.1. As actuais directivas contabilı́sticas da UE manter-se-ão em vigor e será exigida a todas as empresas a conformidade
com estas directivas, constituindo a aplicação das NIC o
requisito complementar para as empresas cotadas.

2.4.2. A Comissão já deu inı́cio ao processo de alteração da
quarta (1) e sétima (2) directivas contabilı́sticas para obviar a
alguns casos limitados de incompatibilidade com as NIC.

3. Observações na generalidade

3.1.
O Comité apoia plenamente o objectivo da presente
proposta de regulamento, a saber, a criação de uma base
contabilı́stica comum em todos os paı́ses da UE para todas as
empresas cotadas. Este elemento do programa é importante
para completar o mercado único dos serviços financeiros.

3.6.
O Comité reconhece que o número de empresas da UE
que utiliza as normas US GAAP é de cerca de 300. Isto deve-se sobretudo ao facto de esta utilização ser actualmente um
pré-requisito para a admissão à cotação na Comissão de
Valores Mobiliários norte-americana («US Securities and
Exchange Commission») e não por causa do valor intrı́nseco
das normas US GAAP per se.
3.6.1. O Comité entende que a orientação seguida propicia
um forte apoio ao IASB nos seus esforços para convencer a
Comissão de Valores Mobiliários a aceitar as contas elaboradas
com base nas NIC sem passar por uma reconciliação com as
normas US GAAP, embora admita que isto tem poucas
probabilidades de ser realizado até 2005. Seria equivalente à
situação em que as empresas dos EUA podem ser admitidas à
cotação nos mercados da UE com base em contas elaboradas
de acordo com as normas US GAAP.
3.7.
O Comité considera que os interesses a longo prazo de
todas as partes seriam melhor servidos por uma eventual
convergência entre as NIC e as normas US GAAP; é oportuno
salientar que, apesar da adesão dos EUA às normas US GAAP,
este paı́s está muito bem representado no IASB.

3.2.
O Comité reconhece que a orientação que agora for
seguida é muito importante, na medida em que é susceptı́vel
de influenciar, a longo prazo, o sistema de informação
financeira da UE. Assim, o Comité entende que devem ser
considerados os interesses de todas as partes, tanto dos
investidores como dos trabalhadores.

3.8.
O Comité concorda com a Comissão de que a proposta
de regulamento não só fará avançar o processo de integração
dos mercados de capitais e de serviços financeiros da UE, mas
também vai encorajar o investimento interno nas empresas
cotadas da UE.

(1) 78/660/CEE, JO L 222 de 14.8.1978, p. 11.
(2) 83/349/CEE, JO L 193 de 18.7.1983, p. 1.

(3) «Generally Accepted Accounting Principles».
(4) «International Accounting Standards Board», antigo «International
Accounting Standards Committee».
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3.9.
Embora manifeste o seu apoio à utilização das NIC, o
Comité também vê com bons olhos a criação do mecanismo
de aprovação. Este mecanismo vai garantir que não serão
aplicadas na UE as NIC publicadas com uma base inadequada
para serem utilizadas na UE.

3.9.1. Por conseguinte, as NIC não serão aplicadas automaticamente na UE, mas apenas se forem adoptadas pelo
mecanismo de aprovação, em que o Comité de Regulamentação Contabilı́stica, presidido pela Comissão e composto por
representantes de todos os Estados-Membros, vai desempenhar
um papel fundamental.

3.9.2. Todavia, para que se possa proceder a uma avaliação
técnica exaustiva, está prevista a criação de um Comité Técnico
Contabilı́stico, em conformidade com o oitavo considerando
da proposta de regulamento em apreço.

3.9.3. A convite da Comissão, este exercı́cio vai ser proporcionado e financiado por um organismo do sector privado
chamado EFRAG («European Financial Reporting Advisory
Group» (1)). Enquanto organismo do sector privado, as suas
recomendações não serão vinculativas para a Comissão, a qual
vai apresentar um relatório completo sobre as recomendações
do EFRAG e a sua própria avaliação ao Comité de Regulamentação Contabilı́stica, para decisão.

3.9.4. Este organismo vai apoiar não só o mecanismo de
aprovação, mas também vai possibilitar à UE que controle e
contribua para o desenvolvimento das normas futuras.

3.9.5. O Comité apoia plenamente a pretensão da Comissão
de que cada uma das NIC seja ou adoptada ou rejeitada na
totalidade. A introdução de uma aprovação parcial ou de
versões alteradas das NIC seria extremamente confusa e seria
contrária à decisão fundamental de utilizar as NIC.

3.10. O Comité recomenda que, ao considerar o recurso ao
poder discricionário previsto no artigo 5.o, os Estados-Mem-

(1) Os organismos que compõem o EFRAG são os seguintes: CEA —
Comité Europeu de Seguros; EFAA — Federação Europeia dos
Contabilistas e Revisores de Contas das PME; FBE — Federação
Bancária Europeia; EFFAS — Federação Europeia das Associações
de Analistas Financeiros; GECE — Grupo Europeu das Caixas
Económicas; FEE — Federação dos Contabilistas Europeus; FESE
— Federação Europeia das Bolsas de Valores; GECC — Grupo
Europeu das Caixas Cooperativas; UNICE — União das Confederações da Indústria e do Patronato da Europa; UEAPME —
Associação Europeia do Artesanato e das Pequenas e Médias
Empresas.
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bros tenham em conta o potencial impacto sobre a tributação
das empresas em causa, e o nı́vel das informações à disposição
dos trabalhadores sobre a empresa em que trabalham.

3.11. Interessa especialmente ao Comité que as necessidades das PME sejam tidas em consideração. Por conseguinte, o
Comité nota com agrado que as PME serão representadas no
EFRAG.

3.12. Visto que a evolução provável, a longo prazo, do
sistema de apresentação das informações financeiras será
baseada nas NIC, o Comité propõe igualmente que o IASB seja
instado a dar já inı́cio ao processo de desenvolvimento de uma
norma ou de um conjunto de normas apropriadas para as
PME; os requisitos reforçados em matéria de informações
financeiras a prestar pelas empresas cotadas seriam um
complemento. Visto que algumas PME vão ser as empresas
cotadas do futuro, isto vai proporcionar uma transição relativamente fácil para as PME, quando necessário.

3.13. O objectivo da adopção das NIC será dificultado se a
não-adopção não for um caso muito excepcional. O Comité
espera que a participação dos peritos da UE no processo de
elaboração das normas, bem como o reconhecimento pelo
IASB do valor de manter o apoio da UE, garantam que nunca
surjam casos de não-adopção ou apenas raramente.

3.14. O Comité insta a Comissão a divulgar todas as NIC e
interpretações conexas em todas as lı́nguas comunitárias.

3.15. O Comité está ciente de que o sector da banca e
seguros está preocupado com alguns aspectos da possı́vel
introdução da contabilização integral pelo valor teórico para
os instrumentos financeiros numa futura NIC e com que esta
matéria esteja a ser analisada pela Comissão. É matéria que
será também objecto dos procedimentos normais de consulta
em uso quando da elaboração de novas normas contabilı́sticas.
O Comité confia em que uma solução satisfatória seja encontrada.

3.16. O Comité refere no artigo 2.o que é possı́vel utilizar
«normas contabilı́sticas equivalentes». O Comité presume que
a Comissão pretende que esta disposição apenas seja utilizada
numa base temporária até que seja apresentada uma NIC
adequada. O Comité entende que o artigo 2.o devia ser
reformulado para esclarecer este ponto.
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3.17. A introdução desta proposta de requisitos em matéria
de apresentação de informações financeiras para as empresas
cotadas terá que ser apoiada, para atingir o objectivo pretendido, por medidas que garantam a sua observância. O Comité
propõe que os revisores de contas da empresa declarem nos
seus relatórios se as suas contas estão em conformidade com
as NIC. Caso contrário, as autoridades nacionais do Estado-Membro em questão devem poder exigir à empresa que torne
a publicar as suas contas no formato correcto.
3.18. O Comité nota que a aplicação do regulamento será
revista até 1 de Julho de 2007 e gostaria de tecer considerações
sobre esta revisão no momento oportuno. O Comité entende
que é particularmente importante rever o funcionamento do
mecanismo de aprovação para garantir a consecução efectiva
do objectivo da utilização das NIC na UE.
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da respectiva adequação. O Comité entende que a participação
atempada da UE no desenvolvimento das NIC é o melhor meio
de salvaguardar os interesses europeus.
4.3.
O Comité sublinha a necessidade de prever soluções
para satisfazer as necessidades das PME e de outros organismos
que não são imediatamente afectados pela proposta de regulamento, para que possa surgir na UE um base contabilı́stica
verdadeiramente comum como componente necessária do
mercado único.
4.4.
O Comité considera importante que outros requisitos,
por exemplo a tributação e a informação dos trabalhadores,
não sejam prejudicados pelas novas propostas.
4.5.
O Comité sublinha novamente que a divulgação completa das NIC e das interpretações conexas em todas as lı́nguas
comunitárias é uma condição sine qua non.

4. Conclusões
4.1.
O Comité apoia plenamente os objectivos da proposta
de regulamento em apreço e considera que a adopção das NIC
é a única opção prática para a sua consecução.
4.2.
De igual modo, o Comité apoia sem reservas o
mecanismo de aprovação, que proporciona uma base jurı́dica
para a utilização das NIC e um procedimento para a validação

4.6.
O Comité chama a atenção para a necessidade de
medidas que garantam a conformidade total com os novos
requisitos em matéria de apresentação de informações.
4.7.
Por fim, o Comité propõe que a UE utilize a sua
influência para encorajar o IASB a estabelecer um diálogo com
os seus homólogos nos EUA no intuito de preparar um
eventual quadro internacional comum para a apresentação de
informações financeiras.

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
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 formação dos motoristas de transporte rodoviário de mercadorias e de
passageiros»
(2001/C 260/16)
Em 21 de Fevereiro de 2001, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 71.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
Incumbida dos trabalhos correspondentes, a Secção de Transportes, Energia, Infra-estruturas e Sociedade
da Informação emitiu parecer em 6 de Junho de 2001, sendo relator D. Kielman.
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho de 2001), o Comité
Económico e Social adoptou, por unanimidade, o presente parecer.
1. Introdução

1.1.
O Regulamento (CEE) n.o 3820/85 de 20 de Dezembro
de 1985, relativo à harmonização de determinadas disposições
em matéria social no domı́nio dos transportes rodoviários, fixa
condições para a formação profissional dos motoristas de
veı́culos de transporte rodoviário de mercadorias e de passageiros.

1.2.
O conteúdo da formação que habilita ao certificado de
aptidão profissional foi fixado pela Directiva 76/914/CEE. O
anexo desta directiva estipula que «a formação que permite
obter um certificado de aptidão profissional deve compreender,
no mı́nimo, os elementos a seguir mencionados, desde que
não estejam já incluı́dos na formação para obtenção da carta
de condução».

1.3.
Regulamento e directiva estão datados: o primeiro é de
1985, a segunda de 1976. Significa isto que o conteúdo da
formação, em especial, se encontra desactualizado na parte não
abrangida pela regulamentação relativa à carta de condução
(Directiva 91/439/CEE).

1.4.
Dado que, exceptuando na França e nos Paı́ses Baixos,
não é legalmente obrigatório seguir uma formação profissional
neste domı́nio, a maior parte dos motoristas profissionais
exerce a sua profissão unicamente com base na carta de
condução. A determinados tipos de transporte de mercadorias,
como por exemplo o transporte de substâncias perigosas,
aplica-se obviamente um regime mais rigoroso.

1.5.
Com vista a reforçar a segurança da circulação rodoviária e a segurança durante a imobilização do veı́culo, melhorar
o serviço, favorecer a inserção profissional e influenciar

positivamente a situação do emprego, considera a Comissão
importante introduzir uma formação inicial e contı́nua nesta
área.

1.6.
O estabelecimento, de forma harmonizada, de uma
obrigação de formação para todos será, ao mesmo tempo, um
exemplo prático da conciliação que se pretende realizar na
Europa entre, por um lado, a liberalização do mercado dos
transportes e o aumento da concorrência e, por outro, a
harmonização das condições sociais e de emprego.

1.7.
A directiva proposta desenvolve um quadro comunitário que abrange as formações profissionais previstas pelo
Regulamento (CEE) n.o 3820/85 e oferece uma solução para
os problemas especı́ficos que caracterizam o mercado de
trabalho dos motoristas profissionais, tais como o recrutamento de novos motoristas e a garantia de qualificação
profissional.

2. Observações na generalidade

2.1.
O Comité partilha o ponto de vista da Comissão de
que importa pôr termo a uma situação que permite aos
motoristas dos veı́culos de transporte rodoviário de mercadorias e de passageiros exercerem a sua profissão sem terem
seguido qualquer formação profissional. Está, pois, de acordo
com a proposta — pragmática — de tornar obrigatória uma
formação inicial mı́nima, como já acontece nos Paı́ses Baixos
e em França.

2.2.
O Comité partilha também as reservas da Comissão
quanto à imposição de uma formação inicial completa, com a
duração total de 420 horas. A exigência de uma formação
inicial completa geraria certamente problemas no mercado de
trabalho. Com efeito, mesmo nas circunstâncias actuais já se
verifica uma escassez de motoristas qualificados.
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2.3.
A formação inicial mı́nima tem a duração de 210 horas,
repartidas por 6 semanas de 35 horas, ou seja metade da
duração de uma formação completa. Tal formação inicial é
obrigatória para todos os motoristas, independentemente da
sua idade ou da categoria de veı́culos que conduzem. Na
opinião do Comité, a introdução desta formação inicial mı́nima
permitirá o acesso de motoristas mais jovens ao exercı́cio da
profissão. A duração da formação deve ter em conta formações
já existentes e nı́veis exigidos para a carta de condução e a
aptidão profissional nos Estados-Membros. Nesta perspectiva,
importa avaliar se é possı́vel a curto prazo aumentar o número
de horas de formação.

2.4.
A par da formação inicial mı́nima, a proposta da
Comissão estabelece o princı́pio da formação contı́nua. Prevê
a obrigatoriedade de seguir, de cinco em cinco anos, uma
acção de formação contı́nua de cinco dias. Dada a formação
mı́nima inicial, este princı́pio afigura-se acertado, tanto mais
que a experiência francesa mostra os efeitos positivos da
formação contı́nua.

2.5.
O Comité concorda com a proposta da Comissão de
isentar da formação inicial mı́nima os motoristas que já
exerçam a função à data da entrada em vigor da directiva. Está
igualmente de acordo com a proposta de que estes motoristas
sigam obrigatoriamente uma formação contı́nua de cinco em
cinco anos. Isto representa, na prática, um dia de formação
por ano.

2.6.
A Comissão propõe o estabelecimento de critérios de
reconhecimento dos organismos de formação. Na opinião do
Comité, mais importante do que a fixação de critérios para os
organismos de formação é a fixação de critérios objectivos
para as instâncias de avaliação, a definir de preferência pelas
autoridades competentes de cada Estado-Membro.

3. Observações na especialidade

3.1.
Não parece inteiramente clara ao Comité a definição
do grupo profissional visado pela directiva. O artigo 2.o define
«motorista» como o que efectua o transporte de mercadorias
ou de passageiros «em contrapartida de uma remuneração».
Esta definição inclui ou não motoristas que conduzem veı́culos
de transporte próprios? O Comité recebeu da Comissão uma
explicação, segundo a qual a definição se aplica a todos os
motoristas de veı́culos de transporte de mercadorias com uma
capacidade de carga superior a 3,5 toneladas ou de transporte
de passageiros com capacidade para mais de 9 pessoas,
incluindo o motorista, desde que não abrangidos pelas isenções
enunciadas no artigo 3.o da directiva proposta.
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3.2.
Não é claro para o Comité o que pretende a Comissão
dizer quando, na «exposição de motivos», afirma que a
formação contribuirá para reforçar a segurança «estando o
veı́culo imobilizado». O Comité solicita à Comissão que
esclareça o sentido desta passagem.

3.3.
Da exposição de motivos e do anexo sobre «exigências
mı́nimas para a formação profissional» não resulta claro se a
formação inicial completa tem a duração de 420 ou de
630 horas. A Comissão esclareceu que esta diferença se deve a
incorrecta execução/tradução do texto. E deixou claro que a
duração total da formação completa é de 420 horas.

3.4.
O artigo 9.o estabelece que os motoristas devem seguir
as formações inicial e contı́nua no Estado-Membro onde têm
a sua residência habitual, a fim de impedir o chamado «turismo
de carta de condução». Uma vez que o mesmo artigo prevê um
reconhecimento mútuo de diplomas, certificados e atestados,
parece ao Comité indiferente o local onde o motorista segue a
formação inicial ou contı́nua. O Comité considera que a
limitação ao Estado-Membro de residência habitual não se
coaduna com a proposta de reconhecimento mútuo.

3.5.
É parecer do Comité que, na sua proposta, a Comissão
não insiste suficientemente no aspecto qualitativo, ou seja, as
normas a observar pelos Estados-Membros na realização dos
exames. O Comité pensa que só a qualidade dos exames
permitirá comprovar que os interessados adquiriram efectivamente a formação prescrita. Ela é, pois, mais importante do
que a duração da formação em si.

3.6.
A Comissão propõe que os formadores tenham um
mı́nimo de cinco anos de experiência de motorista e hajam
seguido uma formação inicial completa e uma formação
contı́nua. O Comité vê estas condições como demasiado
restritivas. Duvida de que, com tais condições, se venha a
dispor do número suficiente de instrutores. Em qualquer caso,
a Comissão deverá prever na sua proposta um perı́odo de
transição de vários anos, de modo a que possam ser cumpridas
as exigências em matéria de qualificação dos formadores.

3.7.
O Comité salienta a necessidade de a directiva se aplicar
também aos paı́ses candidatos a partir da respectiva data de
adesão, de forma a garantir a segurança dos transportes numa
UE alargada e evitar distorções de concorrência.
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4. Sı́ntese e conclusões
4.1.
O Comité concorda na generalidade com a proposta
da Comissão que visa estabelecer uma formação inicial mı́nima
obrigatória para motoristas profissionais em combinação com
uma avaliação periódica das qualificações exigidas, seguida
eventualmente por uma formação especı́fica contı́nua de cinco
em cinco anos. A proposta visa reforçar a segurança da
circulação, melhorar o serviço e influenciar positivamente o
emprego.
4.2.
O Comité entende que a Comissão deve tornar mais
clara a definição do grupo profissional a que se aplica a
proposta e, nomeadamente, clarificar o sentido da expressão
«em contrapartida de uma remuneração»? Deve também
esclarecer o sentido da afirmação de que a formação inicial e
contı́nua contribui para reforçar a segurança «estando o veı́culo
imobilizado».
4.3.
Na opinião do Comité, a Comissão centra-se no
aspecto quantitativo, isto é, no número mı́nimo de horas de

17.9.2001

formação, e dá atenção insuficiente às normas que devem ser
estabelecidas para os exames.
4.4.
Propõe a Comissão que a formação inicial e contı́nua
seja seguida no Estado-Membro em que o motorista tem a sua
residência habitual. Esta condição coincide com o disposto na
directiva sobre a carta de condução relativamente à obtenção
deste documento. O Comité interroga-se, contudo, sobre se
esta condição não é, no caso da formação inicial e contı́nua,
demasiado restritiva, tanto mais que a Comissão propõe em
simultâneo o reconhecimento mútuo de diplomas, certificados
e atestados.
4.5.
O Comité entende, finalmente, que, ao requerer que os
formadores tenham um mı́nimo de cinco anos de experiência
como motoristas profissionais e hajam seguido uma formação
inicial completa e uma formação contı́nua, a Comissão
dificultará o seu recrutamento em número suficiente. Recomenda à Comissão que reveja a proposta neste particular.

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «Malta na via da adesão»
(2001/C 260/17)
Em 13 de Julho de 2001, o Comité Económico e Social decidiu elaborar parecer de iniciativa sobre «Malta
na via da adesão».
A Secção de Relações Externas incumbida de preparar os respectivos trabalhos, aprovou o parecer em
28 de Junho de 2001 (relator: Kenneth Walker).
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou por 66 votos a favor, 28 votos contra e 22 abstenções, o seguinte parecer.
N.B.:Evolui com celeridade a situação de Malta no caminho
para a adesão, tanto quanto ao processo de conclusão de
capı́tulos, como quanto à introdução de medidas legislativas
em Malta. A informação constante deste parecer foi actualizada
em 28 de Junho de 2001, data da reunião da Secção. Eventos
ulteriores podem não constar do presente documento.

1. Introdução

1.1.
A República de Malta é uma democracia parlamentar
com uma história antiga e rica. A sua posição estratégica no
Mediterrâneo conferiu ao povo de Malta um papel de charneira
no desenvolvimento da civilização europeia. Desde os tempos
pré-históricos, Malta sempre atraiu os visitantes, embora
nem todos tenham sido bem recebidos. Malta foi governada
sucessivamente pelos fenı́cios, romanos, cavaleiros da Ordem
de S. João, franceses e britânicos. Por duas vezes teve um papel
importante no curso da história da Europa Ocidental: no
século dezasseis, quando os cavaleiros de Malta expulsaram os
invasores turcos e na segunda guerra mundial, quando se bateu
contra o Eixo. Pelo segundo feito, Malta recebeu a George
Cross, a mais alta condecoração civil britânica para feitos de
coragem.

1.2.
O Conselho Europeu de Helsı́nquia, de 10 e 11 de
Dezembro de 1999, aprovou a abertura das negociações de
adesão com Malta e outros cinco paı́ses candidatos. Estes
Estados passaram a ser designados como o Grupo de Helsı́nquia.

1.3.
Malta está em boa posição económica e polı́tica para
figurar entre os primeiros candidatos a aderir. Cumpre os
critérios de Copenhaga, tem uma efectiva economia de mer-

cado e deverá conseguir fazer face à concorrência na União
desde que crie as condições necessárias para a restruturação
industrial que terá de efectuar com vista à adesão à UE.

1.3.1. Contudo, há um grande obstáculo a ser superado. De
todos os paı́ses candidatos, Malta é o único em que não existe
um claro consenso polı́tico sobre a adesão à UE. A menos, e até,
que esse consenso seja alcançado com firmeza, permanecerá a
dúvida sobre a disposição do paı́s para aderir.

1.4.
Este relatório versará o actual estado de preparação da
economia e da população de Malta para cumprirem o acervo
comunitário e preencherem as outras condições de adesão.
Procurará avaliar o que já foi conseguido e o que falta fazer.
Abordará também, inevitavelmente, questões polı́ticas que irão
determinar, em última análise, se Malta pretende avançar com
o processo de adesão.

1.5.
O relator contou com a colaboração do Dr. Lenard
Mizzi do Malta Business Bureau, a quem muito agradece. Uma
delegação do Grupo de Estudo visitou Malta de 21 a 23 de
Março de 2001 (1).

2. Malta a caminho da adesão

2.1.
De documento separado constam a história das
relações de Malta com a UE, os antecedentes polı́ticos económicos e sociais, o processo de negociação, a evolução das
negociações, uma apreciação das áreas potencialmente difı́ceis,
a situação do diálogo civil e social em Malta, o impacto da
adesão sobre sectores especı́ficos, a atitude de Malta quanto à
adesão e as questões de financiamento.

(1) Relatório da visita a Malta no quadro da preparação de um parecer
sobre «Malta na via da adesão» (R CES 460/2001).
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3. Sı́ntese

3.1.
Em Malta não existe um claro consenso polı́tico sobre
a adesão à UE. O partido Nacionalista no governo é a favor da
adesão imediata, convicto de que é desejável do ponto de
vista histórico e polı́tico. Porém, é necessário proporcionar
incentivos e apoio financeiro para resolver os reconhecidos
problemas estruturais de Malta.

3.2.
O Partido Trabalhista, por outro lado, preferiria diferir
a adesão até que os mais graves destes problemas estivessem
resolvidos e, entretanto, manter relações estreitas com a UE e
negociar uma zona de comércio livre («Suı́ça no Mediterrâneo»).

3.3.
O Partido Nacionalista projecta realizar um referendo
sobre a adesão quando as negociações estiverem concluı́das e,
de qualquer modo, antes das próximas eleições legislativas que
se realizarão, o mais tardar, em Janeiro de 2004. O Partido
Trabalhista anunciou que, se voltasse ao poder nas próximas
eleições, retiraria a candidatura de Malta à UE, independentemente do resultado do referendo.

3.3.1. A última sondagem revela que as opiniões a favor e
contra a adesão imediata à UE estão praticamente empatadas,
com um grande percentagem de indecisos.

3.4.
Malta cumpre os critérios de Maastricht excepto o do
défice orçamental anual. Contudo a dı́vida pública acumulada
ronda os 59 % do PIB, a qual, embora cumpra o critério de
Maastricht de 60 % e seja inferior ao de vários Estados-Membros, tende a aumentar o que, a manter-se, o levará a
ultrapassar o nı́vel de referência antes da adesão.

3.4.1. O PIB de Malta, em paridade do poder de compra,
equivale a 52 % da média da UE.

3.4.2. A economia está muito voltada para a exportação,
tendo, em 1999, a exportação de bens e serviços atingido
89 % do PIB. A UE é o maior parceiro comercial de Malta,
origem de 65,4 % das suas importações, sendo-lhe a balança
comercial substancialmente favorável.
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3.4.5. A economia de Malta é dominada por micro-empresas, 95 % das quais empregam menos de 10 pessoas.

3.5.
O Comité Executivo e de Acção de Malta (MEUSAC)
foi criado para melhorar a transparência do processo de
negociação com a participação de todos os sectores interessados.

3.5.1. Alguns dos organismos consultados pelo MEUSAC
queixam-se de que o tempo para debate não é suficiente para
lhes permitir consultar os seus membros.

3.6.
O Primeiro Programa Nacional para a Adopção do
Acervo (PNAA) foi publicado em 18 de Setembro de 2000.

3.6.1. No capı́tulo da energia, Malta recebeu um perı́odo
transitório de 4 anos para lhe permitir constituir a reserva
estratégica de petróleo.

3.6.1.1. A UE assinalou que, muito provavelmente, Malta
beneficiará de uma derrogação pós-adesão quanto à classificação do seu sistema de fornecimento de electricidade como
«um sistema isolado pequeno».

3.6.1.2. No capı́tulo da livre circulação de mercadorias,
Malta terá um perı́odo transitório de 4 anos para renovação de
autorizações de comercialização de produtos farmacêuticos.

3.6.1.3. No capı́tulo da livre circulação de trabalhadores,
Malta tem um perı́odo transitório de 7 anos, durante o qual
pode aplicar salvaguardas quanto ao direito dos trabalhadores
de outros Estados-Membros da UE poderem trabalhar em
Malta. Malta difere dos outros paı́ses candidatos na circunstância de o fluxo pós-adesão dos trabalhadores ser no sentido dos
outros Estados-Membros para Malta, ao passo que nos outros
paı́ses candidatos espera-se movimento inverso.

3.6.2. Até hoje, Malta abriu 28 capı́tulos do acervo e
encerrou provisoriamente 17. Espera abrir o capı́tulo da
agricultura, em último caso, na presidência belga.

3.7.
Algumas matérias com previsı́veis dificuldades terão
de ser resolvidas no processo de negociação.
3.4.3. Os principais sectores económicos são, a electrónica,
o transporte marı́timo, a construção naval e o turismo. A
agricultura representa apenas 2,5 % do PIB, sendo muito
fragmentada.

3.7.1. Existem ainda algumas restrições à compra de imóveis por estrangeiros.

3.4.4. Malta é muito densamente povoada, com cerca de
1 200 habitantes por quilómetro quadrado. 21 % da superfı́cie
total está urbanizada.

3.7.2. É necessário reforçar a capacidade administrativa
para aplicar os direitos de propriedade intelectual (ou seja,
polı́cia, alfândegas e resolução extrajudicial de conflitos).
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3.7.3. Para se conformar à polı́tica da concorrência da UE,
Malta vai ter pela frente dois anos de intenso trabalho de
harmonização legislativa, restruturação rigorosa, liberalização
e privatização acrescidas. Os actuais subsı́dios aos estaleiros
navais terão de ser suprimidos.

3.7.4. Na área das pescas, o PNAA identificou como
problemáticos a tarifa aduaneira de 15 % aplicada às exportações de peixe e a necessidade de manter a zona protegida de
pesca até às 25 milhas náuticas para preservar os recursos
pesqueiros.

3.7.5. Existe alguma preocupação na UE com a taxa de
retenção nos portos da UE de navios arvorando pavilhão de
Malta e a taxa de inspecções em Malta. Malta tem a quarta
maior frota comercial do mundo, muitos do seus navios são
petroleiros. A administração marı́tima de Malta está longe de
poder assegurar o controlo dos navios nela registados, que são,
na sua esmagadora maioria, propriedade de armadores de
paı́ses terceiros.
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3.8.
A consulta entre o governo e os parceiros sociais em
Malta processa-se formalmente no Conselho de Malta para o
Desenvolvimento Económico (CMDE), que é um organismo
auto-regulador, tripartido, constituı́do por representantes dos
empregadores, sindicatos e governo. As suas funções são a
consulta com o governo e emitir parecer a requerimento do
governo ou por sua iniciativa.

3.8.1. Actualmente, os outros elementos da sociedade civil
estão à margem deste processo em vez de dele participarem,
mas considera-se que este é o primeiro passo num processo
evolutivo.

3.8.2. O governo de Malta propõe a criação de um Comité
Consultivo Misto EU-Malta, tendo cada delegação seis membros.

3.9.
A adesão à UE terá consequências acentuadas nalguns
sectores da economia de Malta.

3.7.6. O custo da adaptação ao acervo em matéria ambiental é de cerca de 5 % do PIB de Malta. Nas áreas com problemas
inclui-se a gestão de resı́duos e o fornecimento, qualidade e
custo da água.

3.9.1. O turismo é um dos principais sectores económicos
de Malta, mas o seu crescimento está condicionado pela
escassez de espaço, equipamentos e recursos. O sector está
também preocupado com alguns aspectos da legislação comunitária do trabalho.

3.7.7. O acervo em matéria de agricultura poderá criar
problemas. A questão da protecção pautal aos produtos
agrı́colas será uma das questões. Outra será a concorrência da
UE para a agricultura fragmentada e relativamente ineficiente
de Malta.

3.9.2. A indústria de construção e reparação naval é um
sector importante, mas deficitário, da economia de Malta. É
necessário adoptar um programa de restruturação e encetar
negociações sobre a forma de suprimir os subsı́dios.

3.7.8. Malta requereu perı́odos transitórios para aplicação
das directivas sobre organização do tempo de trabalho, ruı́do
no local de trabalho, estaleiros temporários e móveis, utilização
de equipamento de trabalho. Alguns industriais de Malta
consideram estes perı́odos transitórios insuficientes.

3.9.3. O sector da indústria transformadora está preocupado com o impacto de diversas directivas comunitárias em
matéria de direito do trabalho, sindical e saúde e segurança. A
maioria das empresas são micro-empresas que não têm
organização sindical, por isso, não poderão celebrar determinados acordos especı́ficos.

3.7.9. O projecto de legislação para alinhar a polı́tica de
Malta para a defesa do consumidor com a Directiva da UE
sobre a responsabilidade decorrente de produtos defeituosos
será apresentado este ano mas não se sabe se será possı́vel
aplicar, a curto prazo, a Directiva 90/314/CEE relativa às
viagens organizadas, dado que as entidades competentes para
a executar apenas serão criadas em 2002.

3.7.10. As empresas de Malta gostariam que fosse fixado
um limiar de isenção do IVA elevado e de beneficiar das
disposições sobre a taxa zero que se aplicam no Reino Unido
e na Irlanda. Receia-se também que a pressão exercida para
harmonizar a fiscalidade na União Europeia conduza a um
aumento do peso fiscal global sobre os empresários malteses.

3.9.4. A caça de aves é um desporto popular em Malta
que atrai mais de 15 000 participantes. Os caçadores estão
preocupados com o facto de que a adesão à UE implique
restrições ou a proibição do seu desporto e a maioria opõe-se
à adesão se não for conseguido um acordo satisfatório.

3.9.5. A ilha de Gozo tem o problema da «dupla insularidade». Os seus habitantes consideram que é necessário apoio
da UE nas melhores condições possı́veis.

3.9.6. A conformidade com o acervo da UEM depende da
conclusão do processo de liberalização dos movimentos de
capitais.
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3.9.7. O número de processos no Tribunal Cı́vel de Malta é
sério motivo de preocupação. Embora as autoridades maltesas
tenham procurado resolver o problema, o aumento de litı́gios,
que provavelmente se seguirá à entrada na UE, agravará a
situação.

3.10. Ao contrário dos PECO, Malta não está em posição
de beneficiar dos programas ISPA e Sapard. O Comité Económico e Social entende que seria de alargar o programa ISPA a
Malta.

4. Conclusões

4.1.
Em Malta reconhece-se em geral que, independentemente da adesão à UE, é necessário proceder a importantes
reformas estruturais para permitir à sociedade de Malta
adaptar-se a um mundo em mudança de modo a poder
competir numa economia cada vez mais globalizada. Alguns
pensam que o actual ritmo de mudança, causado pela necessidade de cumprir os requisitos do acervo dentro do prazo para
a adesão fixado pelo governo é demasiado rápido e seria
preferı́vel proceder com mais vagar, mas não há dúvida de que
a perspectiva da adesão à UE está a ser um catalizador da
mudança e não é certo que, sem estı́mulo, se fizessem as
reformas necessárias.
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4.4.
Até hoje, Malta requereu algumas derrogações e perı́odos transitórios. Alguns industriais entendem que os perı́odos
de transição são poucos ou curtos. Por outro lado, o número
de perı́odos transitórios pedidos até agora é dos mais elevados
de entre todos os paı́ses candidatos, o que, em parte, reflecte
os problemas colocados pelo estatuto da ilha de Malta e a
necessidade de apresentar condições atractivas ao povo de
Malta.

4.5.
O diálogo social em Malta está bem desenvolvido e em
vias de ainda ser melhorado. Actualmente, as ONG e outras
organizações da sociedade civil estão à margem deste processo
em vez de dele participarem.

4.6.
O governo de Malta lançou um vasto processo de
consulta sobre a adesão à UE através do MEUSAC. Foram
expressas algumas queixas sobre o volume de informação e o
curto prazo de resposta que dificultam que as organizações, e
especialmente as organizações de voluntariado, dêem resposta
fundamentada. Foram também manifestados à delegação
receios pelo facto de o governo não ter publicado os resultados
da avaliação de impacto.

4.6.1. No seguimento da visita da delegação a Malta, o
governo anunciou que os resultados da avaliação de impacto
seriam publicados em Abril de 2001.

4.7.
Malta tem um sistema de segurança social abrangente
comparável com os existentes na maioria dos Estados-Membros.
4.1.1. Sem dúvida que o governo conseguiu transpor
uma apreciável parte do acervo e está também claramente
determinado a completar o processo de transposição do acervo
no prazo fixado.

4.2.
É necessário criar capacidade nas infra-estruturas do
sector público. Levará tempo a criar a organização necessária
para aprovar a grande quantidade de nova legislação necessária
para transpor o acervo e assegurar a sua adequada aplicação. É
também necessário aumentar a capacidade do poder judicial
para resolver os litı́gios dela decorrentes.

4.8.
O Comité acolhe favoravelmente a proposta de instituir
um Comité Misto UE/Malta, mas assinala que as delegações do
Comité Misto de ambos os lados são, habitualmente, compostas por representantes dos parceiros sociais e de outros
elementos da sociedade civil. Atento o facto de os CCM terem
um papel consultivo dos governos, não pareceria curial ter
uma representação governamental directa nas delegações.

4.9.
O Comité entende que deveria ponderar-se o alargamento da elegibilidade do programa ISPA a Malta, para antes
e depois da adesão.
4.3.
Aqueles que se opõem à adesão à UE tendem a
qualificar os programas lançados pelo governo com o apoio
da UE como «propaganda». Contudo, muitos interlocutores
afirmaram haver uma generalizada falta de conhecimento por
parte da população de Malta sobre as questões envolvidas.
Dada as importantes consequências da decisão a tomar é
evidentemente desejável que no momento de votar no referendo o povo esteja plenamente informado sobre as questões.

Para que sejam apresentadas condições aceitáveis ao povo
maltês, o processo de negociação terá de ter um resultado
satisfatório, pelo menos, numa série de questões que são
examinadas em documento separado. Os negociadores de
Malta terão de identificar, de preferência numa fase inicial, a
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posição de recuo a adoptar se a base de negociação de
elementos essenciais não for aceite pela UE.

Estados-Membros ainda beneficiam ou esperar que o grau de
aplicação nos paı́ses candidatos seja mais elevado do que na
União actual.

4.10. Embora em Malta se reconheça generalizadamente
que a candidatura à adesão à UE implica a adopção do acervo
comunitário e que não é aceitável uma «Europa à la carte»,
considera-se que não é razoável recusar aos paı́ses candidatos
derrogações e perı́odos transitórios de que determinados

4.11. Em termos de desenvolvimento económico, polı́tico
e social e dos progressos feitos na adopção do acervo, Malta
está bem colocada para ser dos primeiros candidatos a
aderirem à União. Resta saber se existe vontade polı́tica para o
fazer.

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre «a Solicitação de parecer exploratório da Comissão
Europeia a montante da “Comunicação da Comissão sobre uma estratégia comunitária em matéria
de saúde e segurança no trabalho”»
(2001/C 260/18)
Em 12 de Dezembro de 2000, através de um ofı́cio da Comissária Diamantopoulou, a Comissão solicitou
ao Comité Económico e Social, nos termos do artigo 262.o do Tratado que institui a Comunidade
Europeia, a elaboração de um parecer exploratório a montante da «Comunicação da Comissão sobre uma
estratégia comunitária em matéria de saúde e segurança no trabalho».
A Secção de Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania, incumbida da preparação dos correspondentes
trabalhos, emitiu parecer em 20 de Junho de 2001, sendo relator T. Etty e co-relatora C. Schweng.
Na 383.a reunião plenária, realizada em 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 11 de Julho), o Comité
Económico e Social adoptou o seguinte parecer por 123 votos a favor, 1 voto contra e 4 abstenções.
1. Introdução

1.1.
A Cimeira de Nice adoptou a Agenda Social Europeia
para os anos vindouros e salientou, no capı́tulo «Antecipar e
aproveitar a mudança do ambiente de trabalho, desenvolvendo
um novo equilı́brio entre flexibilidade e segurança», que a
Comissão deveria delinear a estratégia comunitária em matéria
de saúde e segurança no trabalho com base numa Comunicação. O Conselho definiu ainda as pedras angulares desta
nova estratégia:

—

combater os novos riscos como o stress relacionado com
o trabalho, através de iniciativas relacionadas com as
normas e o intercâmbio de boas práticas;

—

codificar, adaptar e eventualmente simplificar as normas
existentes;

—

favorecer a aplicação da legislação nas PME, tendo em
conta as contingências especı́ficas a que são expostas,
nomeadamente através de um programa especı́fico;

—

desenvolver, desde 2001, o intercâmbio de boas práticas
e a colaboração entre os serviços de inspecção do
trabalho, para responder melhor às exigências essenciais
comuns.

1.1.1. No capı́tulo «Criar mais e melhores empregos»,
afirmou que, na polı́tica de emprego, pretende ter mais em
conta a qualidade do trabalho e a sua importância para o
crescimento enquanto factor importante de atracção e de
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incentivo ao trabalho. A Comissão deveria ter em atenção o
contributo da polı́tica de emprego para a qualidade do trabalho
(particularmente no que respeita à saúde e à segurança).

1.2.
Dado que a Comissão Europeia solicitou ao Comité
Económico e Social um parecer de iniciativa sobre uma nova
estratégia em matéria de segurança e saúde no trabalho, o
Comité gostaria de chamar a atenção para o seu parecer
adoptado em Dezembro de 1999(1), no qual levantou as
seguintes questões:
—

Como tornar mais eficaz a legislação europeia em matéria
de segurança e saúde?

—

Como reforçar a relação entre empregabilidade e segurança/saúde?

—

Como responder aos novos riscos no domı́nio da segurança e da saúde?

1.2.1. Na resposta a estas questões, o Comité examinou,
em particular, a forma de melhor promover e valorizar a
função não legislativa da UE, sem prejuı́zo da função legislativa.
Aludiu, neste contexto, à informação, à sensibilização, à
documentação, à formação, ao benchmarking (análise comparativa) e à investigação, particularmente no que concerne, por
um lado, à relação entre saúde e segurança no trabalho e
empregabilidade e, por outro lado, à forma como se deveria
enfrentar os novos riscos.
1.3.
Se bem que a Comissária se refira explicitamente, no
seu ofı́cio, ao parecer de Dezembro de 1999, pede ao Comité
que a ajude a desenvolver ideias sobre o papel que a legislação
poderia desempenhar a par de outras medidas, tais como:
diálogo social; actos juridicamente não vinculativos («soft law»)
— comunicações interpretativas e guias, especialmente sobre
os novos riscos para a saúde —; campanhas de informação,
etc.
1.3.1. Assim, o presente parecer visa complementar o
parecer anterior.
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elaboradas pelo Eurostat indicam que esta tendência poderá
ter estagnado no perı́odo 1996-1998 e que o aumento do
nı́vel de actividade económica não se traduziu no aumento
dos acidentes relacionados com o trabalho. Registando embora
estas tendências, o Comité continua preocupado com os
números, que se mantêm muito elevados em termos absolutos:
4,7 milhões de pessoas, isto é, mais do que 3,6 % da população
activa, foram vı́timas de acidentes relacionados com o trabalho
em 1996, e mais de 5 500 pessoas morreram em consequência
de um acidente relacionado com o trabalho. Outro aspecto
que suscita grande preocupação é a considerável diferença
entre Estados-Membros.

1.4.2. Por outro lado, há que ter em conta que os dados do
Eurostat não são muito esclarecedores sobre os chamados
novos riscos, como o stress, as lesões causadas pelo trabalho
repetitivo (RSI) e as afecções osteomusculares (MSD). As
tendências registadas pelo Eurostat devem ser complementadas
com os resultados do Terceiro Inquérito Europeu realizado em
2000 pela Fundação para a Melhoria das Condições de Vida e
de Trabalho, baseado em entrevistas a 21 000 trabalhadores
de todos os Estados-Membros (2). Ainda que, no perı́odo 1990-2000, se tenha verificado uma melhoria da percepção que os
trabalhadores têm dos riscos que a actividade laboral representa
para a sua saúde e segurança, são cada vez mais os trabalhadores que se queixam de problemas de saúde associados ao
trabalho. As afecções osteomusculares e o estado geral de
fadiga estão a aumentar, enquanto o stress se mantém ao nı́vel
indicado no inquérito de 1995. A Fundação considera ter
também identificado a seguinte tendência com base em três
inquéritos efectuados desde 1990: as condições de trabalho
não estão a melhorar. Os resultados do inquérito da Fundação
foram corroborados pelas estatı́sticas do trabalho de alguns
Estados-Membros, por exemplo no que se refere às lesões
causadas pelo trabalho repetitivo (RSI).

2. Observações na generalidade

1.4.1. Os números mostram uma clara tendência, entre
1994 e 1996, para a redução dos acidentes laborais implicando
uma ausência do local de trabalho superior a três dias, que
diminuı́ram 3,3 %. A diminuição dos acidentes mortais em
mais de 13 % é ainda mais digna de nota. Estatı́sticas recentes

2.1.
A estratégia comunitária em matéria de saúde e
segurança no trabalho deveria dar um contributo importante
para o objectivo fixado pela Cimeira de Nice de criar mais e
melhores empregos. Este objectivo exige que se tomem mais
medidas no sentido de melhorar o ambiente de trabalho,
particularmente dando resposta aos antigos e novos factores
que mais riscos representam para a saúde dos trabalhadores.
Requer também que a estratégia comunitária em matéria de
saúde e segurança no trabalho contemple, não apenas os
efeitos do trabalho na saúde, mas também os efeitos da
saúde no trabalho, por exemplo, procedendo a ajustamentos
adequados do ambiente de trabalho para que os deficientes
possam reintegrar o mercado laboral.

(1) JO C 51 de 23.2.2000 — «Saúde e segurança no trabalho —
Aplicação das medidas comunitárias e novos riscos».

(2) Dez anos de condições de trabalho na União Europeia.

1.4.
Se se considerar a taxa de acidentes laborais como um
indicador da situação, as últimas estatı́sticas publicadas pelo
Eurostat são bastante encorajadoras.
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2.2.
Face ao rápido desenvolvimento de novas tecnologias,
novos produtos e novas indústrias, a Comunidade carece de
uma estratégia simultaneamente prospectiva e retrospectiva
que permita gerir os novos riscos com segurança. Para além da
análise dos acontecimentos passados e das patologias existentes e da resposta aos riscos tradicionais através de proibições,
restrições e substituições, a Comunidade deve dispor de uma
estratégia para enfrentar os riscos futuros.

equilibrada que combine medidas legislativas e não legislativas.
Reconhece que a função legislativa da Comissão continua a ser
importante e aprova o papel que lhe cabe de avaliar e controlar
a aplicação da legislação e sugerir melhorias.

3.1.2.
2.3.
Para ter mais eficazmente em conta o ponto de vista
dos cidadãos europeus de que a responsabilidade das empresas
na área da saúde e segurança é uma questão importante, a
estratégia comunitária não pode limitar-se ao mero cumprimento das normas mı́nimas de saúde e segurança estabelecidas
em directivas. Importa que se tomem medidas destinadas a
incentivar os empregadores, os trabalhadores e outras entidades a irem mais longe, pondo em prática o seu empenho em
criar melhores empregos e ambientes de trabalho mais sãos,
prestando especial atenção sobretudo aos novos riscos ligados
às formas de trabalho atı́pico e em relação aos contratos. Este
objectivo pode ser alcançado sobretudo através da consciencialização de que as boas condições de saúde e segurança
contribuem para a prosperidade das empresas. As orientações
para a criação de mecanismos (incluindo a responsabilidade
das empresas no domı́nio da saúde e segurança) que incentivem
os empregadores a desenvolverem os seus próprios processos
de melhoria da qualidade da vida laboral são da maior
importância.

2.4.
A questão da saúde e segurança é demasiado importante para dizer respeito apenas aos peritos, aos profissionais
e às autoridades públicas. Os empregadores e os trabalhadores
deveriam ter maiores responsabilidades e exercer um maior
controlo sobre o sistema de saúde e segurança na Europa, o
que se deveria reflectir na importância que a saúde e a
segurança assumem no pensamento e na acção dos polı́ticos.
Para tanto, é necessário integrar as questões atinentes à saúde
e à segurança noutras áreas de polı́tica particularmente o
mercado interno, e promover acções de formação e de
sensibilização através do Fundo Social Europeu. Importa, pois,
tomar posição sobre os pontos de vista expressos em relação
a estas áreas.

3. Observações na especialidade

3.1.

Medidas legislativas

3.1.1. No que concerne às medidas legislativas, o Comité
reafirma que a Comissão Europeia deve adoptar uma polı́tica
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A v a l i a ç ã o d a a p l i c a ç ã o d a s d i r e c t i v a s

3.1.2.1. Todas as directivas relativas à saúde e segurança
preceituam que os Estados-Membros devem notificar as medidas adoptadas com vista à transposição da legislação europeia
para o direito nacional e sua aplicação prática e apresentar um
relatório ao fim de um certo tempo (quatro ou cinco anos na
maior parte dos casos) sobre a aplicação das directivas.

3.1.2.2. O Comité realça a importância destes relatórios
nacionais e considera que os mesmos deveriam constituir um
ponto de partida importante para toda e qualquer alteração
das directivas. Para que esta sua função possa ser cabalmente
exercida, o Comité considera fundamental que os relatórios
nacionais incluam os pontos de vista das organizações nacionais de trabalhadores e de empregadores e com elas sejam
discutidos antes da sua transmissão à Comissão Europeia.

3.1.2.3. A Comissão deveria elaborar um relatório de
sı́ntese dos relatórios nacionais e apresentá-lo ao Comité
Consultivo (tripartido) para a Segurança, Higiene e Protecção
da Saúde no Local de Trabalho, sediado no Luxemburgo. O
Comité do Luxemburgo teria então a oportunidade de adoptar
um parecer sobre o conteúdo do relatório de sı́ntese. O Comité
Económico e Social gostaria de chamar a atenção da Comissão
para o parecer adoptado pelo Comité Consultivo em 1999
sobre a aplicação das directivas.

3.1.2.4. Este procedimento ajudará a decidir se são necessárias alterações à legislação existente, se os trabalhadores (por
exemplo: trabalhadores domésticos; forças armadas; polı́cia ou
serviços especı́ficos de protecção civil) ainda não abrangidos
pelo âmbito de aplicação da directiva-quadro devem ser
incluı́dos ou se continuam a justificar-se determinadas isenções. O Comité gostaria de salientar que o controlo jurı́dico
das medidas de execução é apenas parte do processo e que,
para se ter uma visão global da aplicação nos Estados-Membros, é igualmente necessário avaliar, de uma forma
concreta e prática, a aplicação no local de trabalho. O Comité
considera que tal exige a participação e o empenho de todas as
partes interessadas (autoridades públicas, parceiros sociais,
representantes dos quadros dirigentes e dos trabalhadores) a
todos os nı́veis (comunitário, nacional, empresarial, interprofissional e sectorial).
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M e d i d a s p a r a a u m e n t a r a e f i c á c i a d a
l e g i s l a ç ã o e x i s t e n t e

3.1.3.1. O Comité dedicou grande parte do seu supracitado
parecer de iniciativa à questão de como tornar a legislação
europeia mais eficaz, especialmente no que concerne aos
novos riscos, que exigem novas abordagens. O Comité lembra
o modo como a repartição de responsabilidades entre os nı́veis
nacional e europeu poderia ser realizada:

3.1.3.2.

Ao nı́vel europeu:

—

definir com maior precisão o objectivo perseguido;

—

definir as modalidades de controlo e verificação da
consecução do objectivo;

—

determinar, com a colaboração dos sectores pertinentes,
os instrumentos disponı́veis (investigação, soluções práticas, campanha de informação);

—

estabelecer o modo de participação dos parceiros sociais.

3.1.3.3.

Ao nı́vel nacional:
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saúde e segurança. Em diversas áreas, a estratégia da Comissão
de criação de melhores empregos exigirá a melhoria das infra-estruturas de saúde e segurança como, por exemplo, os
serviços de reabilitação e de medicina do trabalho.

3.1.4.2. Mau grado a legislação existente sobre riscos
especı́ficos, subsistem domı́nios em que é necessário melhorar
ou ampliar a legislação e outros que carecem de legislação
especı́fica para além dos requisitos gerais da directiva-quadro.
A Comissão deve não só avaliar a aplicação das directivas
existentes como ter em conta os relatórios da Agência de
Bilbau, da Fundação de Dublin e de outros organismos, nos
quais se indicam as áreas em que existem problemas. São
exemplos dos problemas existentes o amianto, o ruı́do, as
vibrações e o assédio, domı́nios em que já está a ser preparada
legislação, bem como o trabalho repetitivo e monótono e as
radiações não ionizantes. A este propósito, o Comité remete
para o seu parecer de 8 de Dezembro de 1999, no qual se
reclama que se proceda a uma avaliação prévia, de natureza
económica e social, de toda a legislação proposta.

3.1.5.

S i m p l i f i c a ç ã o e c o d i f i c a ç ã o d a l e g i s l a ç ã o

—

estabelecer modalidades de aplicação dirigidas para certos
grupos-alvo e certas actividades, com a colaboração dos
sectores pertinentes;

—

fixar métodos e mecanismos de controlo e de inspecção;

—

informar e sensibilizar os empregadores e os trabalhadores, em colaboração com os parceiros sociais.

3.1.5.1. O Comité aprova a intenção da Comissão de
codificar e simplificar, quando necessário, as directivas europeias sobre segurança e saúde. Neste contexto, o Comité
considera que a identificação das disposições legais a simplificar deveria resultar, em primeiro lugar, dos debates sobre a
avaliação da aplicação concreta das directivas. Como já foi
referido pela própria Comissão, a codificação e a simplificação
não devem alterar a substância dos instrumentos existentes,
mas sim contribuir para a melhoria da estrutura e da transparência da legislação sobre saúde e segurança no trabalho,
bem como para a redução da burocracia desnecessária.

3.1.3.4. A este respeito, o Comité sublinha uma vez mais a
importância da educação e da formação a todos os nı́veis, do
ensino básico em diante, para uma maior tomada de consciência dos riscos e para a promoção de uma cultura da prevenção.

3.1.5.2. A simplificação e a codificação não deveriam
processar-se apenas ao nı́vel europeu, mas também ao nı́vel
dos Estados-Membros, com um objectivo comum.

3.1.3.5. Importaria ainda prestar mais atenção à formação
dos quadros dirigentes, particularmente das pequenas empresas, e dos trabalhadores, para que melhor possam assumir as
responsabilidades que a directiva-quadro lhes atribui. As verbas
do Fundo Social Europeu poderiam ser utilizadas para este
fim.

3.2.

3.1.4.

C o m p l e t a r a l e g i s l a ç ã o

3.1.4.1. Como referido supra, é necessário criar as condições para que as empresas melhor compreendam as suas
responsabilidades e, portanto, se empenhem mais na área da

Actos juridicamente não vinculativos («soft law») e outras
medidas não legislativas

3.2.1. O Comité vinca a importância não apenas de um
quadro legislativo europeu consolidado, mas também de
medidas não legislativas destinadas a ajudar tanto os empregadores como os trabalhadores a criarem, na prática, condições
de saúde e segurança no local de trabalho. Neste contexto,
dever-se-ia prestar especial atenção às pequenas e médias
empresas (PME).
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3.2.2. A ideia de partida sempre foi, e continua a ser, a de
que não há qualquer razão para que a legislação sobre saúde e
segurança não se aplique às PME, havendo que desenvolver
todos os esforços para as ajudar a cumpri-la e a promovê-la
no local de trabalho. A formação dos empregadores e dos
trabalhadores é de crucial importância neste aspecto. O Comité
considera ainda que importa inculcar uma cultura da saúde e
segurança através de programas de sensibilização destinados a
estas empresas, que amiúde carecem de ajuda por medida e de
uma abordagem especı́fica para o sector em questão. Os
parceiros sociais, particularmente as organizações ao nı́vel de
ramos de actividade, têm um papel especial a desempenhar na
criação de tais programas, que deveriam ser co-financiados
pelo Fundo Social Europeu.

3.2.3. O Comité congratula-se, pois, com a alusão, na
Agenda de Polı́tica Social, a um programa especial para as
PME destinado a promover a aplicação da legislação nestas
empresas, que tenha em conta as contingências especı́ficas a
que estão expostas. Porém, o Comité considera que as PME não
deveriam ser consideradas como uma categoria homogénea. A
optimização das acções previstas para as PME exige uma maior
diferenciação em função da dimensão e do sector, o que
permitiria uma melhor identificação das diversas subcategorias,
suas necessidades e exigências. Exemplo de ajuda especı́fica às
PME para que possam cumprir as suas obrigações é a concessão
de 5 milhões de euros pelo Parlamento Europeu à Agência de
Bilbau para a preparação de um programa plurianual relativo às
PME. Os resultados destes trabalhos preparatórios fornecerão à
Comissão Europeia informações úteis antes da elaboração
concreta do programa plurianual para estas empresas. O
Comité considera que os programas desta natureza são a
melhor maneira de acompanhar a aplicação concreta da
legislação europeia, pelo que espera que estes 5 milhões de
euros não constituam uma medida isolada, mas sim o ponto
de partida para um programa mais vasto.

3.2.4. Exemplo de correcta assunção das responsabilidades
dos trabalhadores no que se refere à criação de condições de
saúde e segurança, como previsto na directiva-quadro, é o
sistema de representantes itinerantes ou regionais de segurança
instituı́do na Suécia. A escolha da forma mais apropriada
dependeria dos sistemas de saúde e segurança dos Estados-Membros.

3.3.

Para uma nova abordagem de melhoria concreta da saúde e
segurança no trabalho

3.3.1. No seu parecer de 1999, o Comité salientou a
oportunidade da inclusão da saúde e segurança nas Orientações
para o Emprego. Em 2001, o Conselho decidiu fazê-lo: a
orientação 14 contém uma referência neste sentido.

3.3.2. O Comité considera que o método de cooperação
aberta no domı́nio da saúde e segurança é adequado enquanto
instrumento adicional para dar um novo impulso à polı́tica de
saúde e segurança no trabalho da União Europeia, particular-
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mente em termos da definição de objectivos precisos de
redução dos acidentes relacionados com o trabalho e da
incidência das doenças profissionais, válidos para todos os
Estados-Membros. Estes objectivos precisos comuns deveriam
ser definidos com base numa avaliação das experiências levadas
a cabo nos Estados-Membros em que já foram estabelecidas
metas deste tipo (incluindo, por exemplo, os problemas
atinentes a: definição; acompanhamento; forma de assegurar
o seu cumprimento; sistemas facultativos versus sistemas
obrigatórios; etc.), seguida de um estudo-piloto, o que poderia
facilitar a preparação e aplicação adequadas da abordagem
proposta. A forma de atingir os objectivos fixados em conjunto
poderia ser deixada ao critério dos Estados-Membros. O
acompanhamento deveria ser efectuado conjuntamente,
devendo os Estados-Membros apresentar periodicamente um
relatório sobre o conteúdo das suas polı́ticas, para que fosse
possı́vel proceder à avaliação conjunta dos métodos eficazes e
dos menos eficazes, bem como dos progressos realizados. A
definição e o acompanhamento dos objectivos ao nı́vel
europeu permitem soluções por medida sempre que necessário. O Comité atribui grande importância aos trabalhos da
Fundação de Dublin, que está a elaborar indicadores relativos
à qualidade do trabalho.
3.3.3. O Comité apela também a que sejam tomadas
medidas relativamente aos factores de risco ainda não suficientemente contemplados nas estatı́sticas sobre saúde e segurança,
como sejam as lesões causadas pelo trabalho repetitivo (RSI)
ou os factores psicossociais (stress, dificuldade em fazer face ao
trabalho e estado geral de fadiga). A formulação de definições
comuns que permitam o benchmarking (análise comparativa)
nestes domı́nios deve ser uma das primeiras medidas.

3.4.

Actores no domı́nio da saúde e segurança

Cada um dos actores no domı́nio da saúde e segurança
ao nı́vel europeu e nacional tem um papel especı́fico a
desempenhar. O Comité considera que o êxito neste campo
exige o envolvimento e o empenho adequados de todas as
partes interessadas nas respectivas áreas de competência e uma
articulação eficaz entre os nı́veis empresarial, local, nacional e
comunitário. Para poderem desempenhar cabalmente as suas
funções, todos os actores no domı́nio da saúde e segurança no
trabalho ao nı́vel da UE deveriam ser dotados com recursos
financeiros e humanos adequados.

3.4.1.

C o m i s s ã o E u r o p e i a

3.4.1.1. O Comité observa que a polı́tica de saúde e
segurança no trabalho é considerada, com demasiada frequência, como uma área circunscrita aos peritos na matéria. O
Comité salienta que esta vertente da polı́tica social da UE é de
crucial importância, não devendo constituir um domı́nio
reservado aos técnicos e outros iniciados. Importa melhorar a
sua visibilidade polı́tica, devendo as instituições da UE assegurar uma coordenação adequada entre a polı́tica de saúde e
segurança e outras polı́ticas pertinentes da UE (emprego, saúde
pública, mercado interno, investigação, ambiente, etc.).
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3.4.1.2. É óbvio que a capacidade da Comissão Europeia
para desempenhar o seu papel motor de forma satisfatória
depende muito da disponibilização de recursos financeiros e
humanos adequados. Recentemente, estes recursos têm estado
consideravelmente subdimensionados. O Comité apela às
instituições competentes para que dotem os serviços pertinentes da Comissão Europeia com recursos humanos e financeiros
apropriados, permitindo-lhes assim desempenhar cabalmente
as suas funções actuais e futuras. O Comité apresenta diversas
sugestões nesta matéria em passos anteriores do presente
parecer. O CES analisou esta questão em pareceres anteriores
com alguma preocupação.

3.4.4.
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F u n d a ç ã o d e D u b l i n

A Fundação para a Melhoria das Condições de Vida e de
Trabalho realiza um importante trabalho de investigação no
campo da saúde e segurança. O acompanhamento regular das
condições de trabalho fornece informações úteis sobre a
percepção que os próprios trabalhadores têm dessas condições.
No entender do Comité, é também essencial que a Fundação
crie instrumentos para uma melhor avaliação dos esforços
desenvolvidos pelas empresas com vista à melhoria das
condições de trabalho, particularmente no que concerne à
saúde e segurança.

3.4.1.3. Este estado de coisas é ainda mais preocupante se
se tiver em conta o considerável volume de trabalho que o
futuro alargamento da UE implicará.
3.4.5.
3.4.2.

Eurostat

O Eurostat fornece dados sobre os acidentes relacionados com
o trabalho. O Comité considera que importa redobrar esforços,
especialmente ao nı́vel nacional, para assegurar uma melhor
comparabilidade e uma maior exactidão dos dados recolhidos.
O Comité atribui grande importância ao programa recentemente elaborado pelo Eurostat que visa a harmonização das
estatı́sticas relativas às causas dos acidentes relacionados com
o trabalho. Este programa constituirá uma base sólida para
melhores estratégias preventivas. Também a recolha e disponibilização de dados estatı́sticos sobre doenças profissionais
deveriam ser mais desenvolvidas. É, além disso, indispensável
tratar com atenção a recolha de dados sobre os novos riscos e
os ligados ao desenvolvimento de formas contratuais atı́picas.

3.4.3.

Agência de Bilbau

A Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho,
instituı́da em 1995, tem como principal tarefa o fornecimento
e a difusão de informações sistemáticas sobre saúde e segurança
às instituições europeias, aos Estados-Membros e aos parceiros
sociais, bem como aos empregadores e aos trabalhadores no
local de trabalho. Uma avaliação recente mostrou claramente
que a Agência logrou estabelecer uma rede de pontos focais
nacionais, tornando-se todavia necessário desenvolver mais
esforços para satisfazer as necessidades de informação de todos
os grupos-alvo. O Comité considera que a Agência poderia
assumir especial importância na identificação e difusão de
exemplos de boas práticas que ajudassem os empregadores e
os trabalhadores a encontrar soluções para problemas especı́ficos de saúde e segurança. No contexto de «um mundo e um
ambiente de trabalho em mutação», a Agência deveria fazer um
esforço especial para identificar, analisar e fornecer informação
sobre as tendências no domı́nio da saúde e segurança. A
colaboração entre a Fundação de Dublin — especialmente o
Observatório sobre as Mutações — e a Fundação de Bilbau
neste âmbito deveria ser reforçada.

Comité Consultivo para a Segurança,
H i g i e n e e P r o t e c ç ã o d a S a ú d e n o L o c a l
de Trabalho

O Comité Económico e Social entende que o Comité Consultivo para a Segurança, Higiene e Protecção da Saúde no Local
de Trabalho deveria desempenhar um papel fulcral na aplicação
da futura estratégia comunitária de saúde e segurança no
trabalho e convida a Comissão a lançar o processo de reforma
solicitado pelo próprio Comité Consultivo num parecer adoptado em 2000.

3.4.6.

D i á l o g o s o c i a l

3.4.6.1. O Tratado de Amesterdão integrou o processo do
diálogo social no Tratado da União Europeia. Assim, as novas
propostas no âmbito da saúde e segurança são objecto de um
processo de consulta dos parceiros sociais idêntico ao que se
aplica a qualquer outra vertente da polı́tica social. A relação
entre o Comité Consultivo para a Segurança, Higiene e
Protecção da Saúde no Local de Trabalho e os parceiros sociais
deve ser clarificada à luz do acordo estabelecido entre os
parceiros sociais, em Outubro de 2000, sobre a aplicação do
Capı́tulo Social à saúde e segurança no trabalho.

3.4.6.2. Neste acordo, os parceiros sociais apelaram à
Comissão para que não os preterisse consultando o Comité
Consultivo para a Segurança, Higiene e Protecção da Saúde no
Local de Trabalho em vez deles, parceiros sociais. Os parceiros
sociais deveriam ser consultados sobre a orientação de eventuais iniciativas novas, mas poder-se-ia consultar o Comité
Consultivo para a Segurança, Higiene e Protecção da Saúde no
Local de Trabalho em segundo lugar, caso os parceiros sociais
decidissem não entabular negociações sobre a proposta em
questão.
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3.4.6.3. O Comité aprova o acordo. Considera que são os
próprios parceiros sociais que devem encontrar soluções
adequadas para estabelecer a ligação entre as organizações
sectoriais e as organizações horizontais europeias, de forma a
garantirem o direito de serem consultados.

nacional e comunitário, o que parece ser um elemento
fundamental para o êxito de todas as acções a desenvolver
neste domı́nio.

3.4.6.4. É convicção do Comité que os empregadores e os
trabalhadores têm um importante papel a desempenhar a par
do legislador, em primeiro lugar no processo de consulta sobre
a elaboração da legislação e, em segundo lugar, na criação de
instrumentos para a sua aplicação.

3.6.

3.4.7.

Estados-Membros

3.4.7.1. Tradicionalmente, a estratégia comunitária de
saúde e segurança tem-se limitado a exigir aos Estados-Membros que imponham obrigações aos empregadores.
Todavia, os próprios Estados-Membros têm responsabilidades
na área da saúde e segurança que devem ser realçadas. Os
Estados-Membros, tanto quanto a Comissão, deveriam dar o
exemplo em matéria de boas práticas, aplicando aos seus
trabalhadores e no sector dos contratos de direito público as
mais exigentes normas de saúde e segurança.

3.4.7.2. Importa ainda dar orientações claras aos Estados-Membros (exigindo-se-lhes a apresentação de relatórios) sobre
a introdução nos sistemas públicos de ensino e formação de
medidas destinadas a promover a sensibilização para os riscos,
a inclusão de possibilidades de reabilitação nos sistemas de
indemnização nacionais, as sanções aplicáveis em caso de
incumprimento da legislação sobre saúde e segurança e o
funcionamento dos serviços de inspecção nesta área. Os
Estados-Membros deverão, em particular, assegurar que os
respectivos sistemas de saúde tenham por objectivo a reinserção no mercado de trabalho das pessoas em idade de trabalhar
que tenham sido vı́timas de uma lesão, doença ou incapacidade
(isto é, que não visem apenas a cura). Convém igualmente
observar que, na repartição dos fundos públicos destinados às
medidas preventivas no local de trabalho, deve ter-se presente
o impacto positivo destas despesas nas finanças públicas pelo
simples facto de permitirem evitar outras despesas muito
superiores decorrentes dos cuidados médicos e das prestações
de trabalho não realizadas.

3.5.

Articulação entre os nı́veis comunitário e nacional

O Comité é de opinião que a aplicação da futura estratégia
comunitária de saúde e segurança no trabalho deve assegurar
o reforço da articulação e da coordenação entre os nı́veis

Alargamento

3.6.1. O acervo na área da saúde e segurança é parte
importante do acervo social que deverá ser aceite pelos paı́ses
candidatos durante as negociações. Importa evitar, na medida
do possı́vel, perı́odos transitórios para a sua aplicação, de
forma a assegurar a saúde e segurança dos trabalhadores dos
paı́ses candidatos e evitar distorções de concorrência entre os
«velhos» e os «novos» Estados-Membros.

3.6.2. A não ser possı́vel evitar perı́odos transitórios, estes
deverão ser tão curtos quanto possı́vel. As isenções não
deverão dizer respeito à directiva no seu conjunto, mas apenas
aos regulamentos que não possam ser aplicados de imediato.
Os perı́odos transitórios não deverão, contudo, ser prolongados devido a essas isenções.

3.6.3. O Comité lembra que há que acompanhar não só a
execução, como também a aplicação prática no local de
trabalho, o que exige a instauração de inspecções eficazes nos
paı́ses candidatos.

3.6.4. Com vista à preparação dos paı́ses candidatos para a
aplicação do acervo em matéria de saúde e segurança, importa
reforçar e financiar de forma apropriada os programas de
parceria com instituições e organizações dos Estados-Membros.

4. Relações entre a UE e a OIT no âmbito da saúde e
segurança no trabalho

4.1.
O Comité insta a Comissão Europeia a intensificar a
sua cooperação com a OIT no domı́nio da saúde e segurança
no trabalho. Chama ainda a atenção da Comissão para
o escasso número de Estados-Membros que ratificaram as
convenções da OIT sobre saúde e segurança no trabalho nos
últimos vinte anos, se bem que o nı́vel de protecção previsto
nestes instrumentos seja geralmente inferior ao estabelecido
pela UE. O Comité reconhece que a ratificação das convenções
da OIT é uma prerrogativa dos Estados-Membros. Faz, porém,
notar que a competência da Comissão no que se refere à
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polı́tica de saúde e segurança no trabalho influenciou, pelo
menos durante parte do aludido perı́odo, o comportamento
dos Estados-Membros em relação à ratificação.

não estão em condições de cumprir as normas estabelecidas
pela OIT, não se pode esperar que os paı́ses em vias de
desenvolvimento o façam.

4.2.
A melhoria da situação actual é do interesse dos
empregadores e dos trabalhadores, não apenas da UE como
dos paı́ses em vias de desenvolvimento, cujos governos
protelam a ratificação esgrimindo o falso argumento de que,
se paı́ses tão desenvolvidos como os Estados-Membros da UE

4.3.
Tendo em conta o que precede, o Comité solicita que
a Comissão Europeia debata esta questão com os Estados-Membros a breve trecho, esperando que esta iniciativa
contribua para acelerar a ratificação das convenções pertinentes nos próximos anos.

Bruxelas, 11 de Julho de 2001.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu relativa a uma polı́tica da Comunidade em matéria de imigração»
(2001/C 260/19)
Em 1 de Fevereiro de 2001, a Comissão decidiu, nos termos do artigo 262.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a comunicação supramencionada.
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção de Emprego, Assuntos Sociais e
Cidadania, emitiu parecer em 20 de Junho de 2001, tendo sido relator L.M. Pariza Castaños e co-relator
M. Mengozzi.
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 12 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou por 61 votos a favor, 2 votos contra e 16 abstenções, o seguinte parecer.
1. Introdução
1.1.
Para abordar correctamente a questão da imigração, é
necessário recordar algumas observações essenciais:
1.1.1. Emigrar é um direito fundamental reconhecido na
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de
1948 (1).

próprios projectos de vida: profissionais, familiares, económicos, etc. Muitas das vezes, porém, é uma necessidade imposta
por condições de vida inaceitáveis e falta de perspectivas
favoráveis.

1.1.3. Por conseguinte, os responsáveis dos poderes públicos têm o dever de viabilizar o exercı́cio desse direito,
promovendo o consenso entre a população que deve acolher
os imigrantes e gerindo os fluxos migratórios de forma
responsável.

1.1.2. A emigração é por vezes uma aventura que as
pessoas empreendem livremente para concretizarem os seus

(1) Artigo 13.o da Declaração Universal dos Direitos Humanos:
1 — Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher
a sua residência no interior de um Estado. 2 — Toda a pessoa tem
o direito de abandonar o paı́s em que se encontra, incluindo o
seu, e o direito de regressar ao seu paı́s.

1.1.4. A História, especialmente a dos últimos 250 anos,
demonstra que os processos migratórios não deixam de
ocorrer apesar da hostilidade, por vezes sangrenta, daqueles
que, convencidos de estarem a defender o seu bem-estar e
identidade, repudiam a integração com outras pessoas, mesmo
quando, por diversas razões, amiúde económicas, ela se afigura
útil ou até necessária.
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1.2.
Daı́ que, em muitos paı́ses da União Europeia seja
necessário um vasto e profundo trabalho polı́tico e pedagógico
por parte das forças polı́ticas, económicas, sociais e religiosas
para aumentar a consciência pública do direito à imigração. É
evidente que os imigrantes, para além dos direitos, têm
igualmente o incontestável dever de respeitar as leis escritas
dos paı́ses nos quais ambicionam viver, encontrar trabalho e
formar famı́lia.

1.3.
A polı́tica comunitária de imigração tem em conta
tanto a imigração por razões humanitárias (refugiados, pessoas
que gozam temporariamente de protecção, etc.) como a
imigração por razões de reagrupamento familiar, como ainda
a imigração económica ou laboral. A comunicação da Comissão a que se refere o presente parecer centra-se na imigração
económica e laboral, se bem que nalgumas passagens se faça
igualmente referência às outras causas de imigração.

1.4.
A imigração por razões humanitárias tem o seu próprio
processo de desenvolvimento normativo à escala comunitária,
concretizado em medidas já adoptadas, como a criação do
Fundo Europeu para os Refugiados (1), ou noutras, em fase de
adopção, como sejam a directiva relativa à concessão de
protecção temporária (2), a directiva relativa a normas mı́nimas
aplicáveis ao procedimento de concessão e retirada do estatuto
de refugiado (3) e a comunicação sobre um procedimento
comum de asilo (4).

1.5.
O reagrupamento familiar também tem o seu próprio
desenvolvimento legislativo, concretizado na directiva relativa
ao direito ao reagrupamento familiar, que já só está pendente
da aprovação definitiva do Conselho (5).

1.6.
Parece-nos acertado que a comunicação sobre a polı́tica
comunitária de imigração se centre na imigração laboral, sem,
contudo, perder de vista a existência de outras formas de
imigração. Consequentemente, também o presente parecer
focará sobretudo a imigração económica e laboral.

1.7.
A comunicação da Comissão vem lançar os alicerces
para o desenvolvimento de uma polı́tica comunitária de
imigração — a qual não podia ter existido antes, já que não
era da competência comunitária até à entrada em vigor do

(1) Ver a propósito o parecer do Comité Económico e Social in: JO
C 168 de 16.6.2000.
(2) Ver a propósito o parecer do Comité Económico e Social in: JO
C 155 de 29.6.2001.
(3) Ver a propósito o parecer do Comité Económico e Social in: JO
C 193 de 10.7.2001.
(4) Ver a propósito o parecer do Comité Económico e Social sobre a
«Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: Em direcção a um procedimento comum de asilo e a um
estatuto uniforme, válido na União, para os beneficiários de asilo»
— COM(2000) 755 final.
(5) Ver a propósito o parecer do Comité Económico e Social in: JO
C 204 de 18.7.2000.
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Tratado de Amesterdão — e procede simultaneamente a uma
revisão global das polı́ticas de imigração realizadas pelos
Estados da União Europeia nos últimos 30 anos. Essa nova
abordagem da polı́tica comunitária da imigração é necessária
e urgente. O presente parecer considera a Comunicação
da Comissão globalmente positiva, mas propõe-se explicitar
alguns aspectos concretos.

2. Sı́ntese da comunicação da Comissão

2.1.
A Comissão indica os motivos que tornam necessária
uma nova abordagem em matéria de imigração. O elemento
central é o novo contexto económico e demográfico da União
Europeia. Por um lado, a cada dia que passa, o mercado de
trabalho evidencia mais a importância da imigração laboral
para colmatar a falta de mão-de-obra, e, por outro, as
perspectivas demográficas indicam que a imigração, não sendo
uma panaceia para os problemas causados pelo envelhecimento da população europeia, é certamente um factor capaz
de intervir positivamente para os minorar.

2.2.
A Comissão salienta que a falta de mão-de-obra não se
faz apenas sentir nos empregos com elevados requisitos de
qualificação, como são os do sector das novas tecnologias,
mas também naqueles que poucas ou nenhumas qualificações
requerem.

2.3.
A comunicação assinala que, nos últimos 30 anos, as
polı́ticas de imigração dos Estados-Membros partiram do
pressuposto de que a Europa não precisava de imigração
económica e laboral, pelo que a entrada legal dos imigrantes
foi bastante dificultada. Paralelamente, verificou-se, porém,
uma procura real da mão-de-obra por parte de certos sectores
económicos, o que levou a que os fluxos da imigração fossem
canalizados por vias irregulares, alimentando o tráfico de seres
humanos e a exploração dos trabalhadores sem documentos.

2.4.
A proposta central da comunicação consiste em reconhecer a necessidade da imigração económica e laboral e em
voltar a abrir os canais adequados para que ela se processe
pelas vias legais. Essa será a melhor maneira de obter uma
imigração controlada e de conferir maior eficácia ao combate
à imigração ilegal e à exploração dos imigrantes.

2.5.
A Comissão insere as suas propostas no quadro das
decisões adoptadas no Conselho Europeu de Tampere, as quais
falam de colaboração com os paı́ses de origem, de avançar
para um sistema europeu comum de asilo, de dar um
tratamento justo aos nacionais dos paı́ses terceiros e de
desenvolver a gestão comum dos fluxos migratórios.
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2.6.
A colaboração com os paı́ses de origem repercutir-se-á positivamente no seu desenvolvimento económico e polı́tico. A polı́tica europeia de imigração resultará em benefı́cio
mútuo do paı́s de origem e do de acolhimento, pelo que haverá
que mitigar os efeitos negativos que as migrações produzem
nos paı́ses de origem, especialmente os que implicam custos
com a formação de profissionais que depois exercem a
sua profissão fora do paı́s. A Comissão assinala também a
necessidade de incrementar a mobilidade dos migrantes entre
o paı́s de origem e o de acolhimento, a fim de promover as
suas actividades e de aumentar a sua contribuição económica
para o paı́s de origem.

2.7.
Para a abertura de novos instrumentos jurı́dicos por
onde possa processar-se a imigração económica e laboral, a
Comissão propõe que os Estados-Membros adoptem uma
nova abordagem baseada no reconhecimento do valor desta
imigração e dos benefı́cios de uma polı́tica mais aberta que
ponha cobro às orientações restritivas ora dominantes.

2.8.
O mecanismo que propõe para estabelecer os limites
anuais de admissão da imigração laboral consiste na elaboração, por parte de cada Estado, de previsões periódicas das
suas necessidades de mão-de-obra, e na cooperação e na troca
de informações sobre essas previsões à escala comunitária. A
Comissão considera inadequada a fixação de quotas anuais,
pela pouca flexibilidade que permitem. Para levar a efeito
semelhante sistema flexı́vel de admissão, os Estados-Membros
deverão elaborar relatórios, quer sobre a imigração registada
quer sobre a que se propõem admitir, os quais servirão para a
cooperação entre todos os Estados da União. É com base em
tais relatórios que o Conselho deverá aprovar a polı́tica global
de admissão da União Europeia. Em todo este processo há,
aliás, que contar com a colaboração dos parceiros sociais.

2.11. A comunicação é categórica ao afirmar que a polı́tica
de imigração tem de ser complementada com amplas medidas
destinadas a promover a integração social das pessoas imigradas. Propõe, a esse respeito, que se afectem os recursos a tal
necessários e que se desenvolvam programas especı́ficos de
integração à escala nacional, regional e local. Os programas de
integração deverão contar com a participação das autoridades
nacionais, regionais e locais, os parceiros sociais e as demais
organizações da sociedade civil.

2.12. A integração requer, como a Comissão reconhece,
que a sociedade de acolhimento seja maioritariamente a seu
favor. Ora isso depende do discurso dos responsáveis polı́ticos
e dos meios de comunicação social, na sua função de
formadores da opinião pública.

3. Observações na generalidade
3.1.
O ponto de partida para a concepção da nova polı́tica
comunitária em matéria de imigração deve ser o claro reconhecimento do direito das pessoas à emigração. Os Estados
europeus e as instituições comunitárias podem e devem regular
os fluxos migratórios, estabelecendo critérios e procedimentos
para canalizar esses fluxos de forma controlada. Tal implica
estabelecer regras para a admissão de trabalhadores migrantes,
e, desse modo, gerir de forma responsável o direito à emigração. Todos os poderes públicos, mas também as forças
sociais e os meios de comunicação devem combater a visão
negativa vigente do chamado «migrante económico», que não
é considerado uma pessoa a exercer o seu direito à emigração
porque esse modo de ver tende para o racismo e a xenofobia.

3.2.

2.9.
Os procedimentos de admissão também precisarão de
ser harmonizados e terão de ser claros e simples para permitir
a entrada legal dos imigrantes por motivos laborais. Entre os
procedimentos a adoptar, a Comissão sugere que se considere
a utilidade do visto de entrada para procura de emprego.

2.10. A Comissão pronuncia-se claramente a favor de que
as pessoas admitidas gozem de direitos equiparáveis aos dos
cidadãos europeus e assinala que tais direitos devem aumentar
consoante as autorizações de residência passem a ser de maior
duração. Para tal, propõe a instituição de uma autorização de
residência de longa duração e de uma autorização permanente
de trabalho para as pessoas que tenham residido num paı́s da
União durante um certo número de anos, ainda a determinar.
Considera o conceito de cidadania civil uma proposta a
desenvolver para que os nacionais dos Estados-Membros e os
residentes de longa duração possam ser equiparados na
condição de cidadãos.
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Imigração e mercado de trabalho

3.2.1. É muito importante que a Comissão afirme que a
União Europeia apresenta não só um défice de trabalhadores
qualificados, mas também de não qualificados. Os Estados-Membros mostram-se favoráveis à entrada de trabalhadores
migrantes muito qualificados, especialmente no sector das
novas tecnologias, onde se reconhece existir um défice de
mão-de-obra, mas não dão o devido valor ao contributo
económico e social que a imigração de trabalhadores pouco
especializados significa.
3.2.2. As polı́ticas restritivas da imigração laboral seguidas
pelos Estados-Membros nas últimas décadas têm sido acompanhadas de um aumento da procura de mão-de-obra migrante
pouco qualificada por parte de certos sectores económicos
(agricultura, serviços domésticos, hotelaria, construção civil,
certas indústrias, serviços de carga e descarga e outros), procura
que foi em grande medida coberta com os trabalhadores
migrantes que foram entrando irregularmente na UE. A
comunicação da Comissão deve reconhecer mais claramente
este aspecto e indicar os factores que levaram a que a imigração
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de mão-de-obra pouco qualificada se tenha passado a efectuar
por vias irregulares. Resumem-se a duas as principais causas
da imigração laboral: por um lado, a falta de expectativas de
muitas pessoas nos seus paı́ses, e, por outro, a existência de
oferta de trabalho para trabalhadores migrantes nos paı́ses de
destino. No entanto, ao se criar essa oferta de trabalho e ao
permanecerem vedados os caminhos da imigração legal, está a
favorecer-se a imigração irregular.
3.2.3. A imigração, tanto a de trabalhadores muito qualificados como a de pouco qualificados, incluindo a dos que se
encontram em situação irregular, está a ter efeitos positivos
que cumpre ressaltar:
3.2.3.1. A fase actual de crescimento económico pode ser
prolongada graças às remessas dos imigrantes. Além disso, em
muitas regiões e em diversos sectores, as empresas precisam
de mão-de-obra que não encontram no mercado de trabalho.
3.2.3.2. A presença dos imigrantes tem permitido, entre
outros aspectos positivos, a preservação de algumas produções,
para as quais já não se encontra mão-de-obra local, e, por
conseguinte, a vitalidade económica e social de algumas zonas
do território da União.
3.2.3.3. O futuro da segurança social depende em larga
medida do desenvolvimento da economia, do emprego e da
evolução demográfica (1), e o contributo da imigração legal
pode ser benéfico para todos estes factores.
3.2.4. O factor mais importante de atracção da imigração
não comunitária foi a existência de um mercado de trabalho
para ela. No entanto, o que é notório é ter existido um mercado
laboral especı́fico para os imigrantes irregulares. Algumas
empresas basearam a sua competitividade nos baixos salários
pagos aos seus trabalhadores, tirando partido da situação
irregular e indefesa em que estes se encontram.
3.2.5. As empresas estão na sua grande maioria interessadas
em respeitar a legalidade na contratação dos trabalhadores. A
existência de uma minoria de empregadores que não respeitam
as leis distorce as regras da concorrência e lesa os legı́timos
interesses da maioria das empresas que cumprem as leis e os
acordos colectivos de trabalho, que pagam os impostos e as
contribuições sociais a seu cargo. O emprego de imigrantes
irregulares em condições de exploração também prejudica os
demais trabalhadores, cujas condições laborais se deterioram.
Também o Estado e o seu sistema social ficam a perder com a
redução das receitas fiscais e das contribuições para a Segurança Social.

3.3.

Imigração legal

3.3.1. Uma nova polı́tica de imigração que se proponha
proceder a uma canalização legal da entrada dos imigrantes
tem de incidir em duas vertentes: a primeira é combater a
(1) Relatório de Informação do Comité Económico e Social sobre a
«Situação e perspectivas demográficas da União Europeia».
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economia subterrânea que oferece trabalho aos imigrantes
em situação irregular e a segunda é rever os mecanismos
estabelecidos para que a entrada legal seja doravante mais
acessı́vel.

3.3.2. A luta contra essa economia paralela que lucra com
a imigração clandestina requer medidas legais e acordos sociais
concretos. Há que atingir um objectivo concreto, a saber:
que a mensagem que os imigrantes já estabelecidos na UE
transmitem aos que estão a pensar vir seja que se não entrarem
legalmente, dificilmente encontrarão trabalho. Se se conseguir
que esta mensagem passe, ter-se-á instituı́do um bom mecanismo regulador do fluxo da imigração. O intercâmbio de
informação entre os imigrantes que residem na UE e outras
pessoas do seu paı́s de origem é um factor que influi nos fluxos
migratórios porque os primeiros conhecem os mecanismos
mais adequados à entrada legal na União Europeia e transmitem uma opinião favorável à entrada legal e desfavorável aos
canais irregulares.

3.3.3. Muitos paı́ses europeus desenvolveram, nestes últimos anos, novos mecanismos penais para perseguir as organizações criminosas que se dedicam ao tráfico de imigrantes,
mas não foi feito o mesmo esforço para sancionar penalmente
a minoria de empresários que os exploram. A comunicação da
Comissão deve incitar a que assim se proceda.

3.3.4. Cumpre também intensificar a perseguição das redes
de tráfico ilegal de imigrantes. Estas redes têm-se alargado nos
últimos anos, tendo chegado a dominar um tráfico mundial
que representa rendimentos na ordem dos 13 mil milhões de
dólares por ano (2). A luta contra essas organizações ainda é
insuficiente e descoordenada. Será necessário que os Estados,
que ainda o não tenham feito, introduzam nos seus códigos
penais o delito de associação ilegal dedicada ao tráfego de seres
humanos.

3.3.5. No que se refere aos mecanismos legais existentes
para a entrada da imigração laboral, a comunicação é clara na
sua proposta de abrir instrumentos jurı́dicos de entrada. Não
obstante, importaria definir melhor quais deverão ser os novos
mecanismos. Parece claro que, no que toca à imigração laboral,
a entrada pode basicamente processar-se de duas maneiras: a
primeira quando, no paı́s de origem, se dispõe já de uma
proposta de emprego (num Estado da UE), e a segunda obtendo
uma autorização legal para vir procurar emprego. A primeira
é a única que actualmente existe nos Estados da União, ao
passo que a segunda só está contemplada na legislação italiana.
Convém, pois, impulsar este segundo procedimento para a
emigração legal.

(2) Conferência das Nações Unidas contra o crime organizado
transnacional. Palermo, 12-15 de Dezembro de 2000.
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3.3.6. A experiência parece demonstrar que a exigência de
que o imigrante laboral só entra se tiver previamente obtido
uma proposta de emprego empurra inevitavelmente para os
canais irregulares grande parte dos imigrantes. Tal deve-se ao
facto de muitos empregadores só contratarem as pessoas que
tenham podido entrevistar previamente, e, por isso, há muito
empregos a que o imigrante só poderá ter acesso após ter
transposto as nossas fronteiras. O visto de entrada para
procura de emprego é, pois, a opção mais acertada para
resolver este problema, pelo que deve ser mais claramente
defendida pela Comissão.

3.3.7. Há que aceitar a existência de vários procedimentos
para a entrada legal de imigrantes. Há particularmente que ter
em conta o «projecto migratório» do próprio imigrante, que
pode consistir em montar um negócio, procurar emprego,
melhorar as suas habilitações, etc. Esse projecto deve ser bem
acolhido pelas autoridades de controlo da imigração (1).

3.4.

Imigração e polı́ticas de emprego

3.4.1. O desemprego na União Europeia provém de anos
de crescimento económico, de polı́ticas macro-económicas, de
reformas estruturais e de polı́ticas activas de criação de
emprego. Não existem quaisquer dados que permitam supor
que uma nova polı́tica de imigração prejudicará a redução da
taxa de desemprego. A realidade indica-nos o contrário: a
imigração fará impulsionar o crescimento económico e, nessa
medida, também a criação de emprego.

3.4.2. Esta nova polı́tica de imigração deve ser integrada na
Estratégia Europeia para o Emprego e em caso algum pode ser
um elemento que neutralize a tensão polı́tica ou as decisões
que, no âmbito das polı́ticas de emprego, são adoptadas a nı́vel
comunitário e nacional. Há que reforçar as acções — de
formação, por exemplo — tendentes a melhorar a empregabilidade das pessoas à procura de emprego, bem como as polı́ticas
de igualdade de oportunidades.

3.4.3. Os Planos de Acção Nacionais para o emprego
(PAN) devem conter critérios úteis para a gestão dos fluxos
migratórios. Nos PAN haverá que levar em conta, com a
necessária flexibilidade, as previsões da imigração, a fim de
assegurar o bom funcionamento do mercado de trabalho.

3.4.4. As Orientações para o Emprego, elaboradas anualmente com base em quatro pilares (empregabilidade, espı́rito
empresarial, adaptação, igualdade de oportunidades), devem
incorporar a nova polı́tica de imigração.

(1) Anexo do Relatório de Informação do Comité Económico e
Social.
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3.4.5. As Orientações promoverão a melhoria da qualidade
dos postos de trabalho, tanto para os nacionais dos Estados-Membros como para os imigrantes.

3.4.6. Esta nova abordagem da polı́tica de imigração exige
um papel mais activo dos parceiros sociais, que devem ser
consultados e participar na definição dos objectivos em matéria
de fluxos migratórios. Os poderes públicos serão assistidos
pelos parceiros sociais na luta contra todo o tipo de exploração
dos imigrantes irregulares. De igual modo, no âmbito da sua
autonomia colectiva e nas relações de trabalho, os parceiros
sociais devem promover a integração social dos imigrantes e
combater qualquer tipo de discriminação.

3.5.

Imigração irregular

3.5.1. Enquanto se avança na canalização legal do fluxo da
imigração, não se pode deixar de reconhecer a realidade actual,
causada por décadas de polı́ticas restritivas. Referimo-nos ao
considerável número de imigrantes em situação irregular nos
Estados da União. É, pois, desejável prever medidas tendentes
a regularizar a sua situação, medidas que poderão ser vantajosas não só para eles, mas também para todo o mercado de
trabalho e para o próprio Estado-providência, por poderem
fazer emergir inteiros sectores da economia subterrânea.

3.5.2. A comunicação da Comissão refere a existência de
processos de regularização nalguns paı́ses, mas, no nosso
entender, devia não só adoptar uma posição claramente a
favor dela, como propor também fórmulas flexı́veis de a
pôr em prática. A Comissão deveria promover estudos e
investigações sobre o impacto social e económico que tiveram
os processos de regularização já ocorridos, tanto na sociedade
de acolhimento como na população imigrada. Todos os
estudos parecem indicar que os processos de regularização
estão a ter um efeito positivo na integração social, mas também
nas receitas fiscais, nas contribuições para a Segurança Social
e no funcionamento do mercado de trabalho.

3.5.3. A regularização gradual das pessoas em situação
irregular deve ser parte integrante de um processo que inclua
a abertura de canais para a imigração legal e a intensificação
da luta contra as organizações criminosas que se dedicam ao
tráfico de seres humanos. É necessário explicar à opinião
pública que, prevista nestes moldes, a regularização não
acarretará um aumento da imigração irregular, mas, pelo
contrário, a reduzirá substancialmente.
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4. Observações na especialidade

4.1.

Colaboração com os paı́ses de origem

4.1.1. A comunicação da Comissão mostra correctamente
que as migrações também trarão benefı́cios para os paı́ses de
origem. A fuga de cérebros é indubitavelmente a vertente mais
negativa da emigração, uma vez que o investimento na
formação realizado por um paı́s não reverte a seu favor. No
entanto, devemos ser mais explı́citos: os Estados europeus que
acolhem imigrantes devem efectuar importantes investimentos
em programas de cooperação e desenvolvimento nos paı́ses de
origem, incluindo actividades de formação e de investigação.
Até à data, as ajudas à formação e à educação constituem tão-só uma pequena parte da cooperação para o desenvolvimento,
pelo que urge incrementá-las. O mesmo se aplica aos programas de intercâmbio de estudantes e investigadores.
4.1.2. O apoio ao desenvolvimento económico e humano
dos paı́ses de origem deverá ser muito maior do que o actual.
Deverá centrar-se no fomento do desenvolvimento endógeno
de qualidade e, muito em especial, no desenvolvimento dos
recursos humanos.
4.1.3. No mesmo ponto 2.1, a comunicação prevê o
aumento da mobilidade dos imigrantes, entre o paı́s de destino
e o de origem, para que eles possam constituir um factor de
desenvolvimento para o segundo. Haveria que tornar este
conceito de mobilidade mais abrangente, de forma a passar a
constituir um dos aspectos-chave da regulação dos fluxos
migratórios. Toda a pessoa que tenha obtido autorização de
residência num Estado da União não deve perder o seu direito
de residência mesmo que permaneça longos perı́odos fora
desse Estado (e não apenas no caso de ausências esporádicas,
como a comunicação assinala).
4.1.4. Quando falamos de mobilidade, não nos referimos
apenas aos imigrantes que dispõem de autorização de residência permanente, mas também àqueles se deslocam ao paı́s de
destino meramente por temporadas de trabalho. Essas pessoas
deverão poder regressar ao seu paı́s com a certeza de poderem
voltar para novo perı́odo de trabalho sazonal, se assim lhes
aprouver.
4.1.5. Há que referir a necessidade de prestar apoio polı́tico
e institucional ao retorno voluntário dos imigrantes aos
paı́ses de origem, para que contribua mais ainda para o
desenvolvimento desses paı́ses. Trata-se concretamente de
apoiar projectos de trabalho ou de estabelecimento através de
ajudas económicas ou de acções de formação.

4.2.

Tratamento equitativo dos nacionais de paı́ses terceiros

4.2.1. A comunicação da Comissão defende que os imigrantes devem usufruir de direitos «análogos» aos dos cidadãos dos

C 260/109

Estados-Membros. O Comité pensa que se deverá falar dos
mesmos direitos, embora tendo em conta as caracterı́sticas
jurı́dicas de cada situação especı́fica, que pode variar entre
imigrante irregular, residente legal com autorização temporária
de trabalho, residente de longa duração, etc.

4.2.2. Os direitos a reconhecer aos imigrantes que se
encontram na União Europeia devem corresponder, no
mı́nimo, aos reconhecidos na Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia, que reza que todas as pessoas têm direitos
básicos, como sejam, entre outros: o direito à vida em famı́lia;
o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de
religião; o direito à liberdade de reunião e de associação; o
direito à educação; o direito à liberdade profissional e ao
trabalho; o direito à não discriminação; direitos laborais e à
segurança social; o direito ao recurso efectivo a um tribunal e
a assistência jurı́dica gratuita.

4.2.3. Os imigrantes que se encontram em situação irregular não foram considerados na Comunicação da comissão
como pessoas a quem sejam garantidos direitos. O objectivo
último é que estas pessoas, que vivem entre nós, passem a
usufruir dos direitos humanos fundamentais estabelecidos nos
tratados internacionais comuns dos Estados-Membros e na
Convenção Europeia dos Direitos Humanos e das Liberdades
Fundamentais, bem como dos direitos sociais de que gozam
os cidadãos dos Estados-Membros, como sejam o direito a
cuidados de saúde, o direito dos menores à educação e
respectivas ajudas sociais.

4.2.4. Os imigrantes com autorização temporária de
residência devem usufruir dos mesmos direitos laborais e
sociais que os cidadãos do Estado em que residam. De notar
que a Comissão preconiza, com toda a justiça, que se melhore
o seu estatuto jurı́dico e o das respectivas famı́lias.

4.2.5. Os imigrantes que residam há mais de cinco anos
num Estado-Membro devem poder obter a autorização de
residência permanente, a qual deve incluir o direito à livre
circulação na UE nas mesmas condições que os cidadãos
comunitários e o direito de voto em eleições municipais e
europeias como o de que usufruem os cidadãos comunitários
que residem noutro Estado do qual não são nacionais.

4.2.6. A Comissão defende o repatriamento forçado para
garantir a integridade da polı́tica de imigração europeia.
Pensamos que não se deveria falar de repatriamento sem
falar de dois outros elementos: primeiro, que se considerem
possı́veis causas humanitárias antes de proceder a qualquer
repatriamento; segundo, que, antes do repatriamento, se
esgotem as possibilidades de regularização que a legislação
ofereça em cada caso. Por outro lado, haverá sempre que tentar
a repatriação voluntária. Uma abordagem integral do retorno
voluntário requer um conjunto de actuações e ajudas que o
tornem atraente para os interessados.
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Gestão dos fluxos migratórios

4.3.1. A gestão dos fluxos migratórios, apresentada no
ponto 2.4 da comunicação, deve ser feita tanto nos paı́ses de
destino (no nosso caso, os Estados da União Europeia) como
nos de origem. A comunicação destaca a necessidade de um
intenso diálogo com os paı́ses de origem, mas, na nossa
opinião, cumpre abordar também o papel da representação
consular dos Estados da UE em tais paı́ses. Nos próprios
consulados, dever-se-iam melhorar os serviços especı́ficos de
imigração, habilitando-os a atender a pedidos de imigração
— tanto aos por motivos laborais como aos por razões de
reagrupamento familiar —, a proceder à necessária tramitação
administrativa, a canalizar as ofertas de emprego, a estabelecer
mecanismos de colaboração com os assistentes sociais, etc.
Esses serviços também poderiam gerir campanhas de informação adequadas e realizar um importante trabalho preparatório que se afigura indispensável para lograr canalizar a
imigração para as vias legais.

4.3.2. O papel dos consulados nas questões de imigração
deve ser transparente, impedindo à partida qualquer actuação
arbitrária na concessão dos vistos de entrada (não apenas para
fins de trabalho). Os serviços nacionais de emprego dos paı́ses
de origem devem informar os requerentes de emprego sobre
as ofertas que surjam e facilitar-lhes o acesso aos gabinetes de
apoio à imigração. Daı́ resultaria maior transparência dos
procedimentos.

4.3.3. Nesta actividade poderá ser muito adequado utilizar
um sistema de informação semelhante ao EURES, gerido pelos
parceiros sociais e pelas ONG e dispondo de informação sobre
as oportunidades de emprego e respectivas condições.

4.3.4. A regularização dos imigrantes sem documentos
deve ser encarada como parte da nova abordagem a adoptar
em matéria de imigração. Se a comunicação fala de facilitar a
imigração e da conveniência de o fazer para bem da nossa
economia e do nosso equilı́brio demográfico futuro, devemos
começar por centrar a atenção nos imigrantes sem documentos
que já vivem na UE. No ponto 3.2 da comunicação insiste-se
em combater o trabalho ilegal e a exploração dos imigrantes,
tarefa que seria facilitada com a regularização dos imigrantes
sem documentos. A próxima legislação comunitária deve ser
explı́cita quanto a esta exigência, que mereceria, aliás, que lhe
fosse sido dedicado um parágrafo próprio na sequência do
ponto 3.2, destinado a reconhecer o vı́nculo existente entre
polı́ticas restritivas, imigração irregular e emprego. A Comissão
deverá adoptar iniciativas que contribuam de forma flexı́vel
para a regularização dessas pessoas.

4.3.5. A regularização não tem de passar por processos
extraordinários (ou amnistias), mas pode fazer-se progressivamente com base em condições como a relação laboral, os
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vı́nculos familiares, a existência de um enraizamento na
sociedade, razões humanitárias, etc. O importante é abrir vias
para a regularização dos imigrantes clandestinos, da mesma
forma que na comunicação se prevê a abertura de canais para
a admissão legal de novos imigrantes.

4.3.6. São precisas medidas legislativas e fiscais e negociações contratuais para coadjuvar a emersão, também ela
gradual, das empresas da chamada economia subterrânea. Os
empresários que insistissem em explorar os imigrantes pelo
trabalho clandestino e que não fizessem uso de contratos
de legalização deveriam ser devidamente punidos. Mas tais
medidas devem ser complementadas com um tratamento
positivo dos imigrantes vı́timas de exploração, para lograr a
sua regularização. Desta forma, os próprios trabalhadores
poderão estar interessados em denunciar as situações de
exploração de que são vı́timas.

4.3.6.1. A perseguição do trabalho ilegal e a exploração dos
imigrantes irregulares precisa da colaboração dos parceiros
sociais. Para tal, as associações de empregadores e os sindicatos
de trabalhadores a todos os nı́veis têm uma função importantı́ssima a desempenhar em colaboração com as autoridades
laborais e, eventualmente, judiciais. Há que adoptar medidas
positivas para fazer emergir o trabalho subterrâneo, como, por
exemplo, incentivos aos empresários e às empresas para
legalizarem os seus trabalhadores.

4.3.7. No ponto 3.4.1 da comunicação propõe-se um
mecanismo para determinar o fluxo de imigração admissı́vel
em cada Estado-Membro, baseado em previsões periódicas e
objectivos indicativos. Este ponto refere a inviabilidade das
quotas ou contingentes anuais. Na nossa opinião, não são de
rejeitar as quotas anuais nacionais, se bem que deva defender-se a flexibilidade na sua previsão e aplicação. O sistema de
quotas pode ser associado ao de visto de procura de emprego
e ao «projecto migratório», com o qual se pretende dar resposta
a uma certa procura de mão-de-obra do mercado de trabalho
em sectores em que não é possı́vel fazer previsões exactas.
Dessa forma, cada Estado deveria fixar com antecedência o
número de autorizações de admissão para procura emprego
que concederia por ano, embora esse número pudesse ser
modificado com base em análises e previsões periódicas,
efectuadas com a participação dos parceiros sociais. Em relação
ao sistema de quotas, o Comité Económico e Social pretende
sublinhar que a admissão de cidadãos de paı́ses terceiros no
mercado laboral terá de ser absolutamente distinta da admissão
por razões humanitárias ou de reagrupamento familiar. Nestes
dois últimos casos não é aceitável qualquer limitação por
quotas.
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4.3.8. O visto para pessoas à procura de emprego ou
com um «projecto migratório», referido no ponto 3.4.2 da
comunicação, deveria ser claramente defendido, como já
exposto nas observações na generalidade do presente parecer.
Duvida-se que a «prova de necessidades económicas» mencionada nesse ponto da comunicação se possa aplicar aos
trabalhos com poucos requisitos de qualificação, pelo que é
necessário prever outra possibilidade de entrada legal para
permitir o acesso a esse tipo de trabalho.

4.4.
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polı́ticos mais eminentes — é preciso um programa de acção
empenhado e concreto, que implique as forças polı́ticas, o
sistema educativo e os meios de comunicação social e que seja
capaz de transmitir a informação e os valores necessários.

4.4.6. A sensibilização da opinião pública para a equiparação de direitos e para a integração social da população
imigrada é um repto importante para as sociedades europeias.
A Comunicação deve, pois, evidenciar a necessidade de se
envidarem significativos esforços nesse sentido em todos os
Estados-Membros.

Integração social

4.4.1. A necessidade de programas especı́ficos, à escala
nacional, regional e local, para a integração social dos imigrantes, referida no ponto 3.5 da comunicação, parece-nos muito
acertada, se bem que se devesse insistir no facto de as polı́ticas
de integração social terem de receber um forte impulso,
acompanhado da afectação dos necessários recursos, uma vez
que o que foi feito até à data se revela claramente insuficiente.
Os programas de integração social dos Estados-Membros e/ou
da UE terão de se basear em objectivos claramente definidos
que permitam avaliar os resultados e comparar os esforços dos
Estados-Membros.

4.4.2. A integração deve ser entendida como inclusão da
população imigrada no sistema comum de direitos e obrigações estabelecidos pelos sistemas democráticos dos Estados-Membros, no devido respeito das convicções próprias de cada
um.

4.4.3. O acesso ao trabalho e a alojamento por parte das
pessoas imigradas deve fazer-se em condições de igualdade de
oportunidades. Um importante objectivo nesta área é que essas
pessoas tenham rápido acesso aos postos de trabalho para que
estão qualificadas. Haverá que instaurar polı́ticas activas para
combater situações — como as que actualmente acontecem
— de prolongada permanência em empregos sem grandes
requisitos de qualificações por parte de pessoas habilitadas
para outros mais exigentes.

4.4.4. A educação é fundamental para construir a convivência cı́vica entre todas as pessoas e para a integração social da
população imigrada e desempenha sem dúvida um papel
essencial na prevenção e no combate do racismo e da
xenofobia.

4.4.5. No combate a todas as formas de discriminação
social é necessário o empenho das forças polı́ticas, dos
parceiros sociais e dos meios de comunicação social. Mas não
bastam debates e declarações positivas por parte dos dirigentes

4.4.7. A participação dos imigrantes na vida pública é um
aspecto importante da sua integração, pelo que o direito de
voto o é também. Recordemos, a propósito, uma antiga
recomendação da Comissão, que pouca atenção mereceu e que
só foi transposta para as legislações de escassos Estados-Membros. Seria interessante que a Comissão efectuasse um
balanço e uma avaliação dos efeitos do exercı́cio do direito de
voto a nı́vel local onde tenha sido experimentado.

4.4.8. A proposta de cidadania civil que a Comissão
apresenta para os nacionais de paı́ses terceiros parece-nos
positiva, mas consideramos que deveria haver um parecer
expressamente favorável à concessão da cidadania europeia
aos residentes de longa duração. Essa concessão ficaria dependente da necessária alteração do Tratado da União.

4.5.

Opinião pública

4.5.1. Lograr obter da opinião pública uma posição favorável a uma polı́tica de imigração mais aberta, como a que agora
se propõe, não será tarefa fácil, e, no entanto, é urgente
desenvolver um vasto trabalho nesse sentido.

4.5.2. Importa divulgar ao máximo a informação sobre a
situação do emprego e os benefı́cios da imigração para o
desenvolvimento da economia e para a criação de emprego e
contrariar ideias que levem a crer que os imigrantes tiram
postos de trabalho aos nacionais.

4.5.3. As tendências demográficas que a comunicação dá a
conhecer devem ser objecto de maior divulgação junto da
opinião pública.
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4.5.4. A população europeia deve ser melhor informada
sobre os efeitos nefastos do trabalho negro ou irregular e sobre
as vantagens que a legalização de todas as situações de
irregularidade trará para o Estado-providência.
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4.5.5. As instituições públicas, tanto europeias como nacionais, terão de reforçar diligências e recursos na área da
sensibilização social, promover a integração social e combater
o racismo e a xenofobia.

Bruxelas, 12 de Julho de 2001.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu — Em direcção a um procedimento comum de asilo e a um estatuto
uniforme, válido na União, para os beneficiários de asilo»
(2001/C 260/20)
Em 1 de Fevereiro de 2001, a Comissão decidiu, nos termos do artigo 262.o do Tratado CE, consultar o
Comité Económico e Social sobre a comunicação supramencionada.
Incumbida dos correspondentes trabalhos, a Secção de Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania emitiu
parecer em 20 de Junho de 2001, sendo relator D. Mengozzi.
Na 383.a reunião plenária 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 12 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou, por 67 votos a favor , nenhum voto contra e 14 abstenções, o presente parecer.
1. Introdução

1.1.
As conclusões do Conselho Europeu de Tampere, de
15 e 16 de Outubro de 1999, nos pontos 13, 14 e 15,
afirmam:

«13. O Conselho Europeu reitera a importância que a
União e os Estados-Membros atribuem ao respeito absoluto
do direito de requerer asilo. Acordou em trabalhar no
sentido da criação de um sistema comum europeu de
asilo, baseado numa aplicação integral e abrangente da
Convenção de Genebra, assegurando deste modo que
ninguém será reenviado para o paı́s onde é perseguido, ou
seja, mantendo o princı́pio da não recusa de entrada.
14. Esse sistema deverá incluir, a curto prazo, uma
definição funcional e clara do Estado responsável pela
análise do pedido de asilo, normas comuns para um
processo de asilo equitativo e eficaz, condições comuns
mı́nimas de acolhimento dos requerentes de asilo e uma
aproximação das normas em matéria de reconhecimento e

de conteúdo do estatuto de refugiado. Deverá ainda prever
formas de protecção subsidiárias, oferecendo um estatuto
adequado a qualquer pessoa que necessite de tal protecção.
Para o efeito, exorta-se o Conselho a adoptar, com base
em propostas da Comissão, as decisões necessárias de
acordo com o calendário estabelecido no Tratado de
Amesterdão e no Plano de Acção de Viena. O Conselho
Europeu salienta a importância de se consultar o ACNUR
e outras organizações internacionais.

15. A mais longo prazo, as regras comunitárias deverão
conduzir a um processo comum de asilo e a um estatuto
uniforme para aqueles a quem é concedido asilo aplicável
em toda a União. Solicita-se à Comissão que prepare, no
prazo de um ano, uma comunicação nesta matéria.»

1.2.
A comunicação da Comissão que executa o mandato
do Conselho é um documento breve, denso e ambicioso, que
esboça o quadro onde se inscreverão as propostas concretas
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que serão objecto de futuras comunicações. Os seus objectivos
têm total apoio do Comité, que pretende participar activamente
em todas as fases do debate agora iniciado numa perspectiva
de longo prazo, com vista a definir orientações claras e
contribuir para abreviar os prazos.

1.3.

O documento divide-se em cinco partes

1.3.1. A primeira examina a situação do asilo na União, ou
seja, os fundamentos jurı́dicos, a evolução dos fluxos a médio
e longo prazo, as causas das variações e as formas de protecção
complementar.

1.3.1.1 De seguida, apresenta os princı́pios e objectivos em
que assente o plano de acção para definir um procedimento de
asilo comum e um estatuto uniforme. Entre estes figuram a
aplicação integral da Convenção de Genebra e a limitação dos
movimentos secundários entre Estados-Membros, resultantes
da divergência entre as normas aplicáveis.

1.3.2. A segunda parte prevê que de um procedimento
comum restrito, em que os Estados-Membros mantêm os seus
regimes nacionais mas se comprometem a respeitar algumas
normas e condições sobre as autoridades competentes e os
procedimentos aplicáveis, se passe, numa segunda fase, a um
procedimento comum integrado com menor flexibilidade e
possibilidade de escolha.
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2. Observações

2.1.
Os pedidos de asilo na União Europeia atingiram o
ponto mais alto entre 1992 e 1994, para depois diminuı́rem
até 1998; reiniciou-se então o crescimento, tendência que se
manteve em 2000 (387 330 pedidos de asilo em 1999 e
389 590 em 2000). Esta tendência é confirmada pelos dados
do saldo migratório global que passou de 1 030 000 em 1999
para 478 000 em 1998 (1).

2.1.1. As explicações da Comissão sobre a fase de descida
são exactas, mas incompletas. Assim, não se pode falar de
interpretação «cada vez mais restritiva» mas sim de medidas de
dissuasão e, sobretudo, de menor flexibilidade na concessão
do estatuto de refugiado. Além disso, acrescente-se que o pico
verificado se deveu à deflagração da crise da Bósnia, que
fez com que, só na Alemanha, tivessem sido acolhidos
400 000 refugiados.

2.2.
O Comité adverte para o risco de nivelar por baixo a
definição de um procedimento comum e, simultaneamente,
aprova as seguintes propostas de acção:

—

adoptar princı́pios claros, conformes à Convenção de
Genebra e ao Protocolo de Nova Iorque (2),

—

respeitar os princı́pios da Carta dos Direitos Fundamentais
da União,

—

conseguir o pleno respeito do direito de não expulsão,

—

adoptar procedimentos que permitam conceder protecção equitativa, rápida e eficaz a quem dela verdadeiramente precisa,

1.3.3. A terceira parte aborda aspectos especı́ficos e levanta
questões para debate: as formas de protecção subsidiária, um
ou mais estatutos pessoais, os direitos dos refugiados, a
integração e o acesso à nacionalidade.

—

agir tendo em conta uma nova polı́tica comum de
imigração,

1.3.4. As quarta e quinta partes examinam os mecanismos
de informação e análise comuns e os instrumentos necessários
à execução do programa.

(1) Estudo estatı́stico sobre a imigração em 2000, 10.o relatório, ed.
Anterem, Roma, p. 49.
(2) Protocolo sobre o estatuto dos refugiados aprovado em Nova
Iorque em 1 de Janeiro de 1967.

1.3.2.1 Esta segunda fase compreende propostas sobre o
balcão único, as modalidades de acesso ao território, a oferta
de um nı́vel equivalente de condições de vida em todo o
território da União, critérios e mecanismos claros para determinar o Estado a que cabe a responsabilidade do exame dos
pedidos e, por fim, uma polı́tica de regresso credı́vel.
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harmonizar as condições de acolhimento quer para
assegurar, na medida do possı́vel, nı́veis equivalentes de
condições de vida em todo o território da União, quer para
evitar deslocações de um para outro Estado (movimentos
secundários) (1).

2.2.1. O Comité concorda também com a necessidade de
passar gradualmente, mas o mais depressa possı́vel, à fase de
definição de um procedimento comum integrado e um estatuto
uniforme.
2.2.2. A este propósito, considera muito oportuno o esclarecimento de que a finalidade de tal procedimento não é
instituir um sistema de decisão comunitário através de um
organismo próprio que se substitua aos Estados-Membros.

2.3.

Um procedimento comum

2.3.1. A existência de listas de «paı́ses de origem seguros» e
de «paı́ses terceiros seguros», embora sejam listas comuns
acordadas a nı́vel europeu e mantidas actualizadas através de
um grupo de contacto, não é desejável. Com efeito, essas listas
prestam-se à inclusão e exclusão de paı́ses em função de
critérios polı́ticos, constituem um instrumento rı́gido e uma
presunção iniludı́vel face a situações que é difı́cil definir, como
a dos paı́ses que formalmente são considerados seguros mas
cujos governos não estão em condições de proteger os
cidadãos, no exercı́cio das liberdades democráticas, da perseguição de grupos e etnias que recorrem à força para fazer valer
as suas posições.
2.3.1.1 Estas situações verificam-se cada vez mais e exigem,
por isso, que se preste mais atenção à história pessoal dos
requerentes de asilo e se analise mais atentamente a situação
dos paı́ses de origem. Um exame aprofundado do pedido de
asilo no fim da primeira fase poderá ajudar a reduzir o número
de recursos na fase seguinte.
2.3.1.2 O facto de o requerente de asilo provir de um paı́s
no qual se pressupõe que exista um bom nı́vel de respeito dos
direitos do Homem não deve justificar, em caso algum, que o
seu pedido não seja analisado.
2.3.1.3 Assim, tornam-se ainda mais indispensáveis o estabelecimento e a manutenção de um mecanismo comunitário
para recolha e partilha de informação, com base em análises
amplas e actualizadas da situação especı́fica de cada paı́s.

(1) O Comité emitirá parecer mais aprofundado sobre esta questão
quando do exame da recente proposta de directiva sobre normas
mı́nimas relativas ao acolhimento de requerentes de asilo nos
Estados-Membros. Por outro lado, o Comité regista com satisfação
que esta questão está prevista no programa da Presidência belga
no capı́tulo sobre o asilo e a imigração.
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Essa informação seria coligida não só através dos canais
diplomáticos normais, mas também das organizações internacionais — antes de mais o Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR) — e as principais
organizações não governamentais interessadas na matéria.

2.3.2. O sistema do balcão único deveria ser adoptado por
todos os Estados-Membros. Este sistema, que centraliza o
exame numa única entidade e observa regras mais uniformes,
garante aos requerentes mais celeridade no exame do seu
pedido, reduzindo também os custos, o exame exaustivo da
sua condição e a determinação completa das suas necessidades,
e que nenhuma forma de protecção será negligenciada.

2.3.2.1 Outra forma de acelerar o processo poderia ser
nomear especialistas para lidar com as categorias mais vulneráveis (traumatizados, vı́timas de tortura, menores) e avaliar a
verdadeira situação destes requerentes de asilo. A experiência
demonstrou que, muitas vezes, estes não são capazes de expor
claramente a sua situação, do que resulta uma primeira recusa
do pedido e a necessidade de um longo reexame.

2.3.2.2 No que respeita ao procedimento único, que concentra apenas nesta única instância todas as possibilidades de
protecção, deve ser previamente verificada a possibilidade de
conceder o estatuto de refugiado na acepção da Convenção de
Genebra, antes de passar automaticamente ao exame das outras
formas de protecção, devendo as decisões ser fundamentadas.

2.3.2.3 Os procedimentos acelerados de rejeição deveriam
ser suprimidos ou, pelo menos, dotados de maiores garantias.

2.3.2.4 Os requerentes devem poder contar com assistência
judiciária gratuita e de nı́vel adequado em todas as fases do
procedimento e com serviço de interpretação e tradução. O
recurso das decisões de recusa de asilo deve ser garantido e ter
sempre efeito suspensivo.

2.3.2.4.1
Deve ser dada especial atenção aos refugiados do
sexo feminino por correrem maiores riscos.

2.3.3. O visto de acesso ao território é um instrumento que
deve poder ser usado com certa flexibilidade e sem normas
rı́gidas, para que possa responder a situações novas ou de
emergência. Isto respeita quer aos paı́ses terceiros para os quais
não é exigido, a fim de responder a fluxos anormais, quer
àqueles em relação aos quais é obrigatório, para combater, por
exemplo, a criminalidade que organiza o tráfico de seres
humanos.
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2.3.3.1 As medidas previstas são essencialmente de segurança. Devem ser adoptadas medidas alternativas que previnam
o tráfico de seres humanos. As representações diplomáticas
nos paı́ses de origem, quando seja possı́vel, mas sobretudo nos
paı́ses terceiros de trânsito, deveriam organizar o exame dos
pedidos de asilo, a concessão dos vistos e o transporte.

2.3.3.2 Não é coerente com esta medida a imposição de
sanções às empresas de transporte de passageiros que não
verifiquem a existência de visto de acesso ao território. Esta
tarefa é da competência das autoridades de fronteira.

2.3.3.3 Este mecanismo alternativo propicia propostas de
programas de reinstalação — actualmente apenas aplicados
por quatro Estados-Membros — com a cooperação de ONG e
do ACNUR. A esse propósito, a Comissão refere um procedimento utilizado nos EUA baseado num programa de reinstalação que exige coordenação entre as autoridades públicas,
ONG e ACNUR. Talvez a Comissão devesse analisar em
profundidade esta experiência no intuito de elaborar uma
proposta para eventual adopção na União Europeia.

2.3.4. A Convenção de Dublin tem o duplo objectivo de
reduzir o fenómeno dos pedidos de asilo múltiplos, ou seja,
apresentados por um mesmo indivı́duo em diversos Estados e
resolver o problema dos requerentes de asilo que são rejeitados
por outro paı́s. Existe consenso, à luz da experiência, quanto a
que o mecanismo não funciona como deveria causando mais
problemas do que aqueles que resolve. O volume de trabalho
e dos custos que implica não são proporcionais aos resultados
e é muito elevado o número de requerentes de asilo que
desaparecem antes da transferência, indo assim engrossar a
emigração ilegal.

2.3.4.1 Deve porém acrescentar-se que a Convenção teve
o mérito de impulsionar no Tratado de Amesterdão uma
perspectiva comunitária da questão do asilo.

2.3.4.2 A adopção de um procedimento comum e de um
estatuto uniforme facilitaria enormemente a determinação do
Estado-Membro competente para examinar o pedido de asilo
com base no lugar em que o pedido for apresentado, salvaguardando o direito do requerente de que a sua opção quanto ao
paı́s de destino seja examinada com equidade.

2.3.4.3 Porém, é claro que, à luz da nova regulamentação
proposta pela Comissão, se impõe uma revisão da Convenção
de Dublin, que considere especialmente os seguintes aspectos:
—

converter em instrumento jurı́dico vinculativo a posição
comum de 4 de Março de 1996, que prevê uma
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interpretação uniforme da noção de refugiado, após
correcção do conceito de perseguição no sentido de
reconhecer que pode ser exercida por outras entidades
que não o Estado;
—

possibilitar que os requerentes de asilo escolham o paı́s
onde apresentar o pedido, tendo em conta as razões
culturais e sociais que presidem à escolha e que são
determinantes para uma integração mais rápida;

—

garantir o direito à protecção jurı́dica, à informação e ao
recurso;

—

definir padrões mı́nimos de acolhimento;

—

superar a excessiva lentidão das transferências e a escassez
da informação prestada aos requerentes de asilo.

2.3.4.4 Assim, o Comité aguarda as conclusões da Comissão sobre a avaliação da aplicação da Convenção.
2.3.5. No que toca aos paı́ses candidatos à adesão, o Comité
espera que participem nos trabalhos para a criação de um
sistema regional mais justo para os requerentes de asilo e que
as organizações não governamentais que trabalham neste
domı́nio sejam consultadas.
2.3.5.1 A este propósito pode dizer-se (embora tal esteja
claramente fora do âmbito do presente parecer) que o longo
perı́odo de transição, após a adesão dos paı́ses candidatos, no
que diz respeito à livre circulação pode desencorajar estes
paı́ses de realizarem o acervo comunitário relativamente à
imigração e asilo.
2.3.5.2 A eficácia dos procedimentos de asilo e os nı́veis de
assistência não devem constituir factores secundários na
avaliação dos critérios relativos ao sector da justiça e dos
assuntos internos, sob pena de comprometer os objectivos da
proposta em análise.

2.4.

Um estatuto uniforme

2.4.1. É necessária uma forma de protecção subsidiária
— dado que, nalguns aspectos, a Convenção de Genebra é
interpretada de forma restritiva por alguns Estados —, porém
nem sempre é suficiente. É necessária também uma forma de
protecção que tenha em conta as caracterı́sticas pessoais do
requerente, mesmo que provenha de paı́s considerado seguro,
no qual as normas fundamentais do direito internacional em
matéria de direitos do homem sejam «em geral» (é esta a
definição usual) (1) respeitados.

(1) Proposta de directiva do Conselho relativa a normas mı́nimas
aplicáveis ao procedimento de concessão e retirada do estatuto de
refugiado nos Estados-Membros (COM(2000) 578 final), Anexo II,
p. 56.
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2.4.2. Nesta fase tem especial importância a harmonização
das disposições sobre a definição das necessidades de protecção
e das condições de cessação no sentido da Convenção de
Genebra se se quiserem evitar divergências entre Estados-Membros que gerariam inevitavelmente movimentos secundários.

2.4.2.1 De qualquer modo, a abordagem deve ser eminentemente pessoal. Isto aplica-se especialmente à decisão sobre as
condições de cessação da protecção, que não pode ser tomada
aplicando apenas a cláusula de «alteração de circunstâncias»,
para evitar que o indivı́duo, por causa da sua história pessoal,
fique sujeito a graves consequências negativas.

2.4.3. Acolher no direito comunitário o direito dos refugiados, na acepção da Convenção de Genebra facilitaria o
objectivo de aplicação uniforme de tais direitos.

2.4.3.1 Um estatuto único simplificaria, sem dúvida, o
sistema, mas parece justificada a observação do ACNUR de
que o estatuto de refugiado, nos termos da Convenção
de Genebra, tem dimensão internacional e produz efeitos
extraterritoriais aos quais o refugiado não tem interesse em
renunciar. Por isso, a par do estatuto de Genebra, deve existir
um outro estatuto, que compreenda todas a formas de
protecção subsidiária existentes nos Estados-Membros.

2.4.3.2 Prever direitos especı́ficos diferentes conforme o
tipo de protecção concedida não tem muito sentido. Os
direitos e os benefı́cios são definidos com base nas necessidades
e razões humanitárias e não com base no tempo de permanência. Pela mesma razão, não é convincente vincular a natureza
dos direitos ao tempo de permanência.

2.4.3.2.1
Pelo contrário, conceder direitos e benefı́cios
iguais independentemente dos estatutos evitaria muitas complicações e, sobretudo, evitaria o recurso sistemático nos casos
em que seja recusado o estatuto de refugiado e concedido um
estatuto subsidiário.
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2.4.3.4.1
O Comité apoia este objectivo e convida a
Comissão a apresentar propostas nesse sentido, o que daria
um grande impulso à vontade de integração.

2.4.3.4.2
O conceito de «cidadania cı́vica» poderia ser útil
como etapa intermédia antes da cidadania plena, mas não seria
justo que fosse uma alternativa ou que constituı́sse um pretexto
para prolongar demasiado os prazos, tendo em conta que
alguns Estados-Membros já concedem a cidadania plena após
cinco anos de permanência.

2.4.4. O artigo 63.o do Tratado consolidado prevê que as
medidas sobre o asilo devem ser adoptadas «no prazo de cinco
anos a contar da data de entrada em vigor do Tratado de
Amesterdão», ou seja, antes de 1 de Maio de 2004. A decisão
de dividir a aplicação de um regime comum europeu em duas
fases foi tomada pelo Conselho de Tampere. O Comité entende
que é possı́vel definir um procedimento comum e um estatuto
uniforme com base no actual texto do Tratado.

2.4.4.1 Com efeito, a natureza da passagem da primeira
para a segunda fase não reside tanto no conteúdo das normas
mı́nimas, quanto na necessidade de introdução gradual de um
procedimento comum, que deixe menos espaço de manobra e
de derrogação aos Estados-Membros, para alcançar os objectivos fixados.

2.4.4.2. A Comissão tenciona propor uma metodologia
que produziria, logo na primeira fase, efeitos de convergência
utilizando instrumentos como os grupos de contacto, acções e
a produção de jurisprudência por parte dos órgãos judiciais
nacionais e europeus.

2.4.3.3 O conteúdo dos direitos (o acesso ao trabalho, à
protecção social, à instrução, os documentos de residência e
de viagem e o direito de voto nas eleições autárquicas) deve ser
harmonizado para todos os cidadãos de paı́ses terceiros que
residam legalmente no território da União e considerado no
contexto geral da polı́tica de imigração.

2.4.5. Este parecer sublinhou, por diversas vezes, a importância da consulta do ACNUR — prevista na Declaração 17
anexa ao Tratado de Amesterdão — e das ONG competentes,
como o Conselho Europeu para Refugiados e Exilados, os
Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha Internacional. O
documento sublinha, também, com oportunidade, a necessidade de associar os representantes da sociedade civil e das
autarquias locais. Em especial estes últimos e os parceiros
sociais são fundamentais para criar condições justas de acolhimento, vida e trabalho. Por isso, devem participar no debate
em curso sobre a aplicação do sistema.

2.4.3.4 As Conclusões de Tampere sublinham que o «O
Conselho Europeu subscreve o objectivo que consiste em
oferecer aos residentes nacionais de paı́ses terceiros detentores
de autorizações de residência prolongada a possibilidade de
obterem a nacionalidade do Estado-Membro em que residem.»

2.4.5.1 O Comité, por representar amplamente a sociedade
civil organizada, pretende desempenhar um papel decisivo na
definição e no funcionamento do sistema proposto pela
Comissão.
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3. Conclusões
3.1.
No século XX, bem antes de a responsabilidade pela
protecção dos refugiados ter sido assumida, em 1951, pela
comunidade internacional, muitos europeus — pressionados
por regimes não liberais ou ditatoriais — encontraram asilo
em paı́ses livres e democráticos. No século XXI não devemos
esquecer todos os homens e mulheres que, pelas mesmas ou
novas razões, procuram refúgio na União Europeia, que
garante a todos os cidadãos liberdade e democracia.
3.1.1. Por isso, em muitos paı́ses da União Europeia, é
necessário um vasto e profundo trabalho polı́tico-pedagógico
da parte dos grupos dirigentes polı́ticos, económicos e religiosos e no qual participem os meios de comunicação, para
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desenvolver a consciência do direito-dever de asilo e da sua
natureza de direito humano fundamental.
3.1.2. Isso pressupõe, porém, uma reforma global a nı́vel
europeu da polı́tica de imigração — tal como aquela que está
em curso, em conformidade com os princı́pios enunciados
pelo Conselho de Tampere — que regule equitativamente os
fluxos, impeça que o pedido de asilo constitua uma das poucas
vias de acesso à União Europeia e determine uma efectiva
polı́tica de integração.
3.2.
O Comité considera que a Comissão deveria examinar
a possibilidade de propor ao Conselho a adesão directa da
União Europeia à Convenção de Genebra, dado que o Tratado
de Amesterdão inscreveu esta matéria na competência comunitária.

Bruxelas, 12 de Julho de 2001.
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 e ao
Parlamento Europeu — A inovação numa economia assente no conhecimento»
(2001/C 260/21)
Em 3 de Outubro 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 a comunicação
supramencionada.
Incumbida de preparar os correspondentes trabalhos, a Secção do Mercado Único, Produção e Consumo
emitiu parecer em 27 de Junho de 2001 (relator: D. Dimitriadis).
Na 383.a reunião plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 (sessão de 12 de Julho), o Comité Económico e
Social adoptou o seguinte parecer por 41 votos a favor, 2 votos contra e 6 abstenções.
1. Introdução
1.1.
O Comité Económico e Social considera que a proposta
da Comissão relativa aos objectivos com vista a reforçar a
inovação na União Europeia se reveste de um alcance muito
particular.
1.2.
A importância da inovação tinha sido reconhecida
desde 1995, no Livro Verde sobre a Inovação(1) e, seguidamente, em 1996, no primeiro plano de acção para a inovação
na Europa (2).

Este plano permitiu estabelecer três objectivos principais:
—

Criar uma cultura da inovação;

—

Criar um ambiente jurı́dico, regulamentar e económico
favorável à inovação;

—

Encorajar uma melhor articulação entre investigação e
inovação.

1.3.
Em Março de 2000, o Conselho Europeu de Lisboa
reconheceu a importância da inovação para o desenvolvimento
social e económico da União e concentrou os seus esforços de
assistência no domı́nio da economia do conhecimento. Ao
mesmo tempo que reconhece o défice que persiste em matéria
de inovação, não obstante os progressos registados desde
1996, o Comité assinala a necessidade de explorar ao máximo
o potencial de inovação resultante da investigação e de criar
um ambiente favorável ao desenvolvimento de empresas
inovadoras.
1.3.1. Este programa inscreve-se no quadro do objectivo
estratégico definido em Lisboa para a próxima década: fazer
da União Europeia a economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, capaz de um crescimento
(1) COM(95) 688 final; parecer do CES: JO C 212 de 22.7.1996,
p. 52.
(2) Primeiro plano de acção para a inovação na Europa — A inovação
ao serviço do crescimento e do emprego, COM(96) 589 final.

económico sustentável, acompanhada de uma melhoria
quantitativa e qualitativa do emprego e de mais coesão social.

1.4.
O quinto programa-quadro de acções em matéria de
investigação e desenvolvimento tecnológico (IDT) estabeleceu
como objectivo fundamental o reforço da inovação. A exploração dos seus resultados (3) também vai constituir um aspecto
importante da linha de acção adoptada.

1.5.
O Comité entende que a comunicação da Comissão ao
Conselho e ao Parlamento Europeu sobre «A inovação numa
economia assente no conhecimento» vai na direcção certa.
Tendo em conta a comunicação da Comissão Europeia «Rumo
a um espaço europeu da investigação» (4) que visa reforçar a
eficácia da incidência inovadora dos esforços europeus de
investigação, o Comité reafirma a sua concepção «sistémica»
da inovação conforme foi definida no primeiro plano de
acção (2). Segundo esta abordagem, a inovação é o fruto de
interacções complexas entre múltiplas pessoas, organismos e
factores contextuais, mais do que um processo linear que vai
da formação de novos conhecimentos até à criação de novos
produtos e que permite, por outro lado, reiterar a mensagem
de que é preciso ter em mira um reforço da coesão na União
através da coordenação dos esforços nacionais. A comunicação
estabelece cinco objectivos particulares que estão em perfeita
sintonia com a posição do Comité, mas que poderão ser
considerados muito ambiciosos. Este é o motivo pelo qual o
Comité solicita ao Conselho que faça com que seja disponibilizado financiamento suficiente, e salienta a necessidade de

(3) Documento de trabalho da Comissão sobre os programas especı́ficos do quinto programa-quadro de IDT (1998-2002), COM(97)
553 final, de 5 de Novembro de 1997; programas especı́ficos
COM(98) 305 final e COM(98) 306 final, ambos publicados no
JO C 260 de 18.8.1998. Parecer do Comité Económico e Social:
JO C 407 de 28.12.1998, p. 123-159.
(4) COM(2000) 6 final, de 18 de Janeiro de 2000; parecer do CES: JO
C 204 de 18.7.2000, p. 60.
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incentivar, no quadro do sexto programa-quadro de IDT, as
acções com vista a reforçar a inovação. Por outro lado, o
Comité considera que o documento em apreço deve ser
combinado com a comunicação «Rumo a um espaço europeu
da investigação», consagrada às orientações das acções no
domı́nio da investigação, e com as conclusões do respectivo
parecer do CES (1).
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satisfazer a necessidade de novos produtos e serviços que
melhorem a utilização dos recursos e contribuam para a
protecção do ambiente, facilitando simultaneamente o desenvolvimento sustentável.

2.1.3. Por fim, a Comissão salienta a persistência de falta de
coesão no sentido de que os desempenhos dos Estados-Membros e das regiões apresentam consideráveis disparidades.
Não será possı́vel explorar plenamente as vantagens do
mercado interno se esta fragmentação do sistema europeu da
inovação se mantiver.

2. Sı́ntese da comunicação — Principais objectivos

2.1.
Baseada nos dados estatı́sticos recolhidos pelo Eurostat (2), pela OCDE e por outros paı́ses terceiros, a comunicação
inclui um primeiro esboço de ficha de avaliação e uma
avaliação prévia do desempenho da Europa em matéria de
inovação. Considerando que, em geral, os resultados não
incitam nada ao optimismo, salienta-se que os Estados-Membros devem intensificar os seus esforços para poderem
retirar o máximo de benefı́cios das possibilidades e dos desafios
suscitados pela economia do conhecimento. A realização deste
objectivo está subordinada ao desenvolvimento de métodos de
comercialização dos novos produtos e serviços e à reacção
imediata às transformações da procura, por forma a estimular,
com base na inovação, a competitividade da Europa ao nı́vel
mundial. A União Europeia deve não só suprimir os entraves
à inovação, para mobilizar os cientistas e os investigadores
europeus e retê-los, mas também apoiar e reforçar os sistemas
de educação e formação superior dos Estados-Membros, para
que estes façam emergir as aptidões e a mentalidade inovadora
que se impõem. Convém igualmente colocar a tónica nas
práticas de divulgação das tecnologias e respectiva integração,
principalmente pelas pequenas e médias empresas, bem como
na incorporação da inovação e no seu reforço nas indústrias
tradicionais, pois, no contexto da sociedade do conhecimento,
todos os sectores e todas as empresas são susceptı́veis de virem
a ser vectores do saber.

2.1.1. A Comissão sublinha, entre outros aspectos, que é
importante divulgar, no vasto sector dos serviços, as tecnologias da informação e da comunicação que vão contribuir para
a melhoria da sua capacidade de inovação.

2.1.2. Paralelamente, a Comissão Europeia argumenta que
a agudização dos problemas do ambiente gera um clima
propı́cio ao desenvolvimento das inovações, o que permite

(1) Parecer do CES: JO C 204 de 18.7.2000, p. 70.
(2) Eurostat, Ciência, Tecnologia e Inovação: Estimativas fundamentais 2000.

2.2.
Na presente comunicação, são referidos os cinco
objectivos seguintes, que abrangem os objectivos especı́ficos e
as polı́ticas aplicadas ao nı́vel nacional em matéria de inovação,
e que definem o quadro transeuropeu da inovação:
—

Coerência das polı́ticas de inovação;

—

Um quadro regulamentar favorável à inovação;

—

Incentivo à criação e ao crescimento de empresas inovadoras;

—

Melhoria das interfaces fundamentais do sistema de
inovação;

—

Uma sociedade aberta à inovação.

2.2.1. Estes cinco objectivos reflectem as prioridades actuais
em matéria de reforço da inovação na Europa e correspondem
ao consenso do Conselho Europeu de Lisboa sobre as orientações polı́ticas gerais.

3. A importância da inovação

3.1.
O Comité aprova a conclusão formulada na comunicação, segundo a qual a União Europeia tem um «défice»
de inovação e, embora os Estados-Membros tenham uma
experiência cada vez mais vasta no domı́nio da inovação,
esta ainda não teve impacto suficiente. Os cinco objectivos
formulados na comunicação vão na boa direcção, isto é, na do
indispensável reconhecimento da importância da polı́tica da
inovação, tanto pelos governos nacionais como pelos cidadãos
europeus. O Comité identifica quatro eixos essenciais no
estı́mulo à inovação na Europa:
—

Informação sobre inovação;
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—

Percepção generalizada do seu valor;

—

Ambiente funcional na sua organização jurı́dica;

—

Coordenação das acções ao nı́vel nacional (horizontal) e
intersectorial (vertical).

3.1.1. Os cinco objectivos da comunicação estão ao serviço
destes três eixos, mas o Comité entende que certos pontos
devem ser reforçados, de acordo com o que é dito nos
pontos 3.2 a 3.6 do presente parecer.

3.1.2. Em primeiro lugar, o Comité faz questão de insistir
na necessidade de dispor de dados estatı́sticos fiáveis. A
Comissão baseia-se em elementos que remontam a 1998, ou
mesmo ainda mais antigos (por exemplo, a 1993 no que
respeita à Áustria). Este hiato é inaceitável. Os valores utilizados
devem estar actualizados e ser fidedignos e circunstanciados.
O Comité considera inadmissı́vel que lhe seja exigido parecer
sem ter à sua disposição os dados mais recentes, já que esse
facto pode comprometer os seus juı́zos de valor.

3.1.3. O Comité solicita que a noção de inovação seja
definida de modo mais preciso pela Comissão. Assim, uma
dada tecnologia, actualmente «de ponta», pode muito bem
deixar de o ser amanhã. É importante que o texto estabeleça
claramente qual a acepção que dá ao termo «inovação».

3.1.4. Se bem que o seu próprio tı́tulo lhe conceda um
lugar central, a comunicação da Comissão não valoriza
suficientemente o papel excepcional que o conceito de «conhecimento» desempenha para garantir uma vantagem competitiva. O Comité faz questão de sublinhar até que ponto o
conhecimento é precioso. Além disso, convém colocar a tónica
na distinção a estabelecer entre a inovação e a investigação
enquanto produto do conhecimento, pois não é feita qualquer
distinção em relação a este ponto.

3.1.5. Os recursos humanos são uma das componentes de
base essenciais para criar uma sociedade baseada na ciência.
Consequentemente, o verdadeiro primeiro passo nesta direcção
deve consistir na melhoria dos sistemas educativos, designadamente do ensino das ciências, tanto do lado dos mestres como
no dos alunos, e no apoio aos que se empenham nas carreiras
cientı́ficas. Estas carreiras devem ser atraentes para todos
aqueles que se lhes dedicam, e garantir-lhes uma remuneração
satisfatória e justa, para que possam seduzir os estudantes
dotados e convencê-los a superar a indispensável etapa da
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formação, que é um perı́odo tão árduo como apaixonante.
Neste domı́nio, é indispensável proporcionar saı́das profissionais adequadas, bem como prestı́gio social e uma base
financeira à altura do papel atribuı́do às ciências e às técnicas
para construir o futuro da Europa.

3.2.
Em relação ao primeiro objectivo, «coerência das
polı́ticas de inovação», o Comité considera que a convergência
das polı́ticas nacionais em matéria de inovação constitui
uma questão central. O Comité considera que os objectivos
formulados na comunicação são louváveis, mas que não
são suficientemente ambiciosos. O estudo comparativo das
polı́ticas em matéria de inovação é necessário mas não permite,
por si só, alcançar uma verdadeira coesão. O Comité incita a
Comissão a realizar uma acção complementar com vista a
elaborar um plano que permita aos actores e empresas da
União, independentemente da sede ou local de actividade, o
acesso aos programas nacionais em matéria de inovação. Esta
possibilidade, combinada com a primeira acção do primeiro
objectivo «implementar um quadro para o diálogo, a coordenação e a avaliação comparativa das polı́ticas e dos desempenhos de inovação dos Estados-Membros», poderá acelerar a
convergência na União. O Comité considera que um plano
semelhante ao descrito poderá estender-se por quatro anos
(2001-2004).

3.2.1. Uma vertente especialmente importante desta acção
vai consistir em criar um dispositivo de interacção, de coordenação e de harmonização entre os diferentes programas
europeus e nacionais, bem como entre os seus intervenientes
e as autoridades que os governam. Visto que os actores em
causa fazem o seu contributo neste contexto e revelam
interesse, esta iniciativa apenas deveria ser concebida sob uma
forma totalmente inovadora e contı́nua, ser dotada de um
campo de aplicação conveniente, e ser colocada sob o signo
da confiança recı́proca e da cooperação, evitando qualquer
centralização contraproducente.

3.3.
Em relação ao segundo objectivo «quadro regulamentar
favorável à inovação», o Comité concorda que as acções
realizadas no quadro de iniciativas inovadoras devem ser
facilitadas por um quadro regulamentar flexı́vel que não faça,
todavia, parecer desnecessários os regulamentos. O Comité
encoraja os Estados-Membros a aplicarem a acção rapidamente, a adoptarem medidas fiscais nos termos dos artigos 87.o
e 88.o do Tratado, com vista a incitar o sector privado a
investir na investigação e na inovação e a contratar mais
investigadores; por outro lado, o Comité solicita à Comissão
que apresente relatórios sobre a eficácia e o desenvolvimento
desta acção. É urgente eliminar todo o tipo de obstáculos
burocráticos.
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3.3.1. Relativamente às pequenas e médias empresas, o CES
gostaria de salientar o facto de ser necessário, nos Estados-Membros, conseguir um grau muito elevado de comunicação
entre elas e as universidades ou centros de investigação.
Importa «demolir» as barreiras que impedem a comunicação
entre eles. Cada empresa deve ajudar as universidades e viceversa, de modo a chegar-se a uma osmose. A União Europeia
deve, igualmente, reduzir ao mı́nimo a burocracia que entrava
o acesso aos programas de investigação. Os programas europeus devem estimular as energias entre universidades e
empresas.

3.4.
O terceiro objectivo, «Incentivo à criação e ao crescimento de empresas inovadoras», é considerado o mais importante para a União Europeia. Não obstante os bons desempenhos registados na União durante os últimos três anos, convém
notar que, em 1999, os Estados Unidos investiram em
tecnologia mais do triplo dos capitais de risco investidos na
Europa; por outro lado, é oportuno assinalar que, nos Estados
Unidos, o ritmo de crescimento foi de 108 % em relação ao
ano anterior. O Comité entende que a União Europeia não tem
um quadro financeiro adaptado ao apoio ao arranque de
empresas, a empresas recém-criadas ou a empresas com
carácter inovador. Ao nı́vel comunitário, não há qualquer
plano organizado para suscitar capitais de risco ou capital de
lançamento. Por outro lado, o quadro regulamentar obsta à
participação das empresas em fase de arranque ou das
pequenas empresas nos programas de IDT ou de inovação,
que, geralmente, têm um efeito dissuasivo. O Comité considera
que, no quadro da sua acção com vista a facilitar às empresas
em fase de arranque o acesso aos concursos públicos, aos
programas comunitários (bem como aos seus resultados) e à
iniciativa «Inovação 2000» do Banco Europeu de Investimento
(BEI), seria útil que a Comissão:

—

Elaborasse (em cooperação com o BEI), um plano de
atracção e distribuição de capitais de risco;

—

Progredisse na sua reflexão para eliminar as restrições
financeiras nos programas de inovação e de IDT.

3.4.1. De igual modo, no quadro da acção «promover a
criação de redes», a que pertencem iniciativas como, por
exemplo, a rede das regiões de excelência para a criação de
empresas, as redes e serviços de formação e de apoio (viveiros,
fundos de pré-financiamento, etc.) e a preparação de um
anuário electrónico europeu de empresas inovadoras em fase
de arranque, o Comité incentiva a Comissão a avançar para a
criação de um fórum europeu de autorizações e de trabalhos
inovadores. A este fórum caberia prestar o apoio mais amplo
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possı́vel à actividade inovadora e gerar valor acrescentado
graças à cooperação prospectiva. A participação no fórum
teria de ser inteiramente voluntária, não devendo, em caso
algum, existir barreiras ou restrições de qualquer tipo às
actividades e esforços inovadores das empresas e dos cidadãos
europeus.

3.4.2. Quanto aos centros de excelência, o Comité insiste
no valor que representam. A superioridade dos Estados Unidos
não é o resultado de um nı́vel de formação globalmente mais
elevado do que na Europa. Pelo contrário, na Europa há
numerosos centros de ensino cujo nı́vel é bem mais elevado
do que o dos seus homólogos nos Estados Unidos. A
supremacia dos Estados Unidos resulta da capacidade que têm
de reunir os melhores em determinados centros, os centros de
excelência. A União Europeia deve fazer o mesmo.

3.4.3. A valorização do capital humano constitui uma etapa
fundamental para divulgar a inovação e forjar uma mentalidade
baseada no saber. Ao contrário dos seus homólogos americanos, os institutos de investigação europeus têm dificuldade em
atrair novos membros devido às baixas remunerações que têm
para oferecer e às condições de trabalho mais em geral no
sector da investigação. O êxodo dos cientistas para os Estados
Unidos afecta gravemente a Europa. Importa ter presente que
o saber atrai o saber. Neste particular, os centros de excelência
desempenharão um papel importante. O Comité considera
que devem ser adoptadas medidas drásticas para estancar este
fluxo e encorajar, em contrapartida, a vinda para a Europa de
cientistas de outros paı́ses. Há que criar um sistema que atraia
e confira privilégios aos investigadores. O objectivo a longo
prazo deve ser conseguir atrair inclusivamente cientistas de
paı́ses que não os Estados-Membros e, designadamente, paı́ses
na ponta da inovação como os Estados Unidos e o Japão.

3.4.4. A Comissão apresentou estatı́sticas tendentes a
demonstrar que, em geral, a União Europeia está na cauda dos
Estados Unidos e do Japão quanto ao número de investigadores
existentes por cada 1 000 trabalhadores. Vários relatórios da
UE apontam para o mesmo cenário e concluem, em termos
mais gerais, que a economia europeia, quer no sector público
quer no privado, sofre de uma penúria de pessoal de investigação qualificado. O Comité entende que seria muito judicioso
que a Comissão adoptasse medidas que dessem uma prioridade
especı́fica a medidas que, em colaboração com os Estados-Membros, apoiassem a formação de novos investigadores e
que fossem no sentido da criação de um espaço europeu da
investigação caracterizado pela abundância de centros de
excelência. Visto que a formação de pessoal de investigação é
uma tarefa a longo prazo, as respectivas disposições devem ser
adoptadas com toda a urgência.
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3.5.
Há já algum tempo que a transferência de saber-fazer
do local de produção do conhecimento para o local de
exploração, ao nı́vel da produção, é igualmente objecto de
análise por parte da Comissão e de outras instâncias. O Comité
aprova plenamente as acções referidas na comunicação, que
constam do quarto objectivo, «melhoria das interfaces fundamentais do sistema de inovação», mais especificamente:
—

Estı́mulo às iniciativas regionais, com a participação das
organizações profissionais e dos centros de ligação da
investigação (CLI);

—

Reforço da educação ao longo da vida;

—

Orientação dos investigadores para a promoção do
conhecimento;

—

Contactos com os centros de produção do conhecimento
sob várias formas (redes de conhecimento, relações
interestatais, etc.);

—

Divulgação de modelos bem sucedidos.

3.5.1. Regra geral, a «transferência de tecnologia» mais
eficaz é a que tem lugar entre as pessoas que estiveram
envolvidas na aquisição de determinadas competências que
aplicaram em seguida para desenvolverem determinados produtos, ou então entre as que, depois de terem trabalhado nesse
desenvolvimento, participaram na procura de recursos, de
novos processos ou de tecnologias inéditas. Ora, tais
intercâmbios são raros, não só devido às disparidades que
existem, inclusivamente no interior do mesmo paı́s, no que
toca ao trabalho, ao volume mais ou menos elevado dos custos
que obstam à mobilidade, mas também e sobretudo devido às
caracterı́sticas das diferentes carreiras e às alternativas que
existem nesta matéria. A mobilidade transfronteiriça, por sua
vez, tropeça ainda noutros obstáculos, imputáveis à ainda
insuficiente coordenação dos sistemas nacionais de segurança
social e à ausência muito frequente de reconhecimento mútuo
das qualificações académicas e dos perı́odos de estudo e de
formação no estrangeiro. Em vez de os estimular através de
medidas de incentivo, na realidade o que muitas vezes acontece
é que se dissuadem os cientistas de se mostrarem disponı́veis
para mobilidade.

3.5.2. O Comité encoraja fortemente a promoção de avaliações comparativas («benchmarking») da eficácia das actividades de transferência de saber-fazer.

3.6.
O Comité está consciente da importância de que se
reveste uma ampla divulgação do significado da inovação nos
termos do quinto objectivo da comunicação «uma sociedade
aberta à inovação». No entanto, este objectivo é extremamente
difı́cil de atingir e particularmente ambicioso. A comunicação
reconhece a importância do papel dos meios de comunicação
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mas não prevê qualquer acção concreta para tirar partido
deles. O Comité propõe à Comissão que realize uma acção
suplementar com o intuito de elaborar um plano de utilização
dos meios de comunicação neste sentido.
3.6.1. Para suscitar uma consciência efectiva, sólida e
alargada do repto que representa a inovação, não se pode
dispensar um processo de informação e de formação contı́nua
nos segmentos de base do sistema educativo. Visto que o
ensino superior, devido à posição que ocupa e ao objectivo
que procura atingir, parece que já atingiu de certo modo esse
objectivo, é preciso agora que os esforços se concentrem nos
escalões educativos a montante, ou seja, a escola primária e o
secundário. Esta recentragem deve destinar-se em primeiro
lugar aos mestres, que revelam, segundo o Comité, lacunas
importantes ao nı́vel da compreensão e da percepção da
importância a atribuir à inovação, o que decorre, nomeadamente, de para eles não haverem sido previstos cursos de
aperfeiçoamento profissional, pelo que não são partes no
processo de produção de novos conhecimentos, única forma
de desenvolver a inovação. Numa segunda fase, graças a um
plano estruturado destinado a promover a ideia de que devem
ser produzidos novos conhecimentos, será então possı́vel
atingir o objectivo pretendido: que cada cidadão jovem da UE
sinta a necessidade da criação inovadora. Trata-se neste caso
de um processo exigente, necessariamente de longa duração,
cujos frutos apenas poderão ser colhidos depois de muita
paciência, mas o Comité entende que constitui o único meio
de colmatar o défice de inovação que se pode diagnosticar
actualmente na UE.
3.6.2. Os meios de comunicação social, a Internet incluı́da,
têm incontestavelmente um papel de primeiro plano a desempenhar na sensibilização para a importância da inovação. O
Comité está convencido de que o tipo de abordagem actual é
compartimentado, atenta a complexidade do tema e os seus
interesses especı́ficos. É preciso remediar esta situação, ainda
que o Comité reconheça a dificuldade da empresa. Além disso,
o Comité apela à Comissão, por um lado, para que realize um
estudo sobre a metodologia a seguir, por forma a que os meios
de informação que contribuem para moldar a opinião pública
chamem a atenção para o carácter primordial da inovação e,
por outro lado, para que produzam exemplos de programas
orientados no sentido deste imperativo.

4. O espaço europeu da inovação

4.1.
No mês de Novembro de 2000, o ministro da Economia, Finanças e Indústria da França organizou, em colaboração
com o Ministério da Investigação, um colóquio (1) em Lyon,
no qual participaram investigadores, homens de negócios e

(1) Fórum Europeu Anual das Empresas Inovadoras, seguido do
colóquio «Rumo a um espaço europeu da inovação», Lyon
(França), 21 de Novembro de 2000.
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veiculadores de novas ideias, em representação dos Estados-Membros da União Europeia. Este colóquio foi seguido do
segundo fórum da Comissão Europeia sobre a inovação e
o espı́rito empresarial. O colóquio permitiu identificar os
15 factores-chave do êxito futuro da inovação na Europa. Estas
ideias, com que o Comité concorda plenamente, são as
seguintes:
—

Formar para a inovação e desenvolver uma cultura
empresarial;

—

Identificar as novas necessidades em matéria de competências e adaptar em consequência os sistemas educativos;

—

Desenvolver as ferramentas e os serviços da sociedade da
informação, por exemplo, a Internet, sem fractura social;

—

Desenvolver a compreensão do público relativamente à
ciência;

—

Promover a inovação organizativa;

—

Acompanhar as fases a montante do desenvolvimento
das empresas;

—

Mobilizar o financiamento privado a favor da inovação;

—

Coordenar os dispositivos nacionais e europeus de apoio
às empresas inovadoras;

—

Favorecer o desenvolvimento de um capital de risco
europeu;

—

Desconcentrar o apoio europeu à inovação nas PME;

—

Aumentar o esforço de I&D na Europa;

—

Desenvolver a inovação das PME a partir dos resultados
obtidos pela investigação;

—

Criar uma patente comunitária ao serviço dos depositantes;

—

Favorecer a mobilidade dos investigadores no plano
europeu;

—

Reforçar a atractividade da Europa para os melhores
investigadores.
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4.2.
O Comité gostaria de insistir veementemente na necessidade de criar uma patente europeia que seja flexı́vel e
acessı́vel aos pioneiros das aplicações inovadoras, como se
explica mais detalhadamente no parecer sobre patentes (1).

4.2.1. O Comité salienta que o mundo académico e o
mundo da empresa têm maneiras diferentes de encarar a
produção dos conhecimentos. O primeiro privilegia a sua
divulgação imediata, pois este processo valida os conhecimentos e constitui uma condição de carreira, enquanto que o
segundo se esforça, em contrapartida, por não os difundir, em
todo o caso enquanto não for garantida a sua propriedade
através de um acto que comprove que se dispõe dos respectivos
direitos intelectuais. Trata-se, pois, de um declarado conflito
de interesses, servindo para manter os dois sectores separados.
O Comité preconiza que se preveja adequado perı́odo de
protecção do invento entre a publicação pelo inventor e o
depósito do requerimento de patente. Considera que esta
maneira de proceder poderá ajudar a preencher o fosso actual,
tal como acabou de ser descrito.

4.2.2. Além disso, é preciso ver que no plano da organização estrutural, existem no próprio interior de cada Estado-Membro grandes disparidades entre os institutos e as universidades com financiamento público e os centros desenvolvidos
no sector privado. Os organismos incumbidos da protecção
dos direitos de propriedade intelectual e as instituições de
transferência de tecnologia podem, em certa medida, fazer
com que os conhecimentos tecnológicos acumulados graças
aos esforços de organizações financiadas pela colectividade
sejam utilizados pela indústria para desenvolver produtos.

4.3.
O Comité encoraja, por último, a Comissão a intensificar os seus esforços para que se confirme a tese que o
Comissário Liikanen apresentou no colóquio de Lyon de que a
Comissão tem um papel fundamental a desempenhar em
promover a inovação e restaurar a confiança.

5. Conclusões

5.1.
Já foi provada a importância do incentivo às acções de
promoção da inovação.

(1) Parecer do CES sobre a «Proposta de regulamento do Conselho
relativo à patente comunitária» (COM(2000) 412 final)
— 2000/0177 (CNS) — JO C 155 de 29.5.2001, p. 80.
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5.2.
A comunicação da Comissão é um contributo positivo
neste sentido, mas é oportuno desenvolver mais certos pontos
que dela constam.

5.3.
O Comité considera que o incentivo às iniciativas que
têm por finalidade apoiar os esforços desenvolvidos na Europa
a favor da inovação se reveste de uma importância primordial
e coloca a tónica, em particular, na facilitação dos processos
de financiamento, na convergência das polı́ticas dos Estados-Membros da União Europeia e na flexibilidade do quadro
regulamentar.

5.4.
O Comité apoia vivamente as principais acções do
programa e considera que estão bem formuladas e têm alvos
bem precisos, tendo uma importância primordial para a famı́lia
das nações europeias. Serão, porém, forçosamente necessárias
verbas suplementares.

5.5.
Os aludidos objectivos estratégicos podem revelar-se
muito ambiciosos. O Comité considera, no entanto, que a
comunicação dará um relevante contributo para a iniciativa
mais ampla que é a «eEuropa», solicitando, assim, ao Conselho
que diligencie por que seja atribuı́da a competente dotação
financeira.
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5.6.4. desenvolvimento de uma metodologia e de modelos
de programas destinados a promover a noção de inovação
através dos meios de comunicação social;

5.6.5. formação contı́nua dos funcionários do meio da
escala e das categorias de base, em especial os das autarquias
locais, para os sensibilizar para os assuntos do ambiente, com
o objectivo de explorar as novas tecnologias;

5.6.6. revisão dos processos da patente europeia, para
facilitar a sua obtenção, simplificando-os e tornando-os menos
exigentes em termos de tempo e de dinheiro;

5.6.7. definição do quadro jurı́dico e regulamentar apropriado para que os resultados cientı́ficos possam ser publicados
pelo inventor num prazo adequado (prazo de protecção do
invento) antes de depositado o requerimento de patente, sem
colocar em perigo a originalidade desta última. Tal dispositivo
permitirá eliminar grandes obstáculos à comunicação e ao
intercâmbio de experiências entre investigadores do sector
público e privado;

5.6.8. medidas de apoio e de protecção às PME nas
actividades de investigação com vista a transformar a cultura
de empresa, actualmente centrada na protecção, na assunção
do risco.

5.7.
As propostas do Comité relativamente à criação de
centros de excelência aparecem sintetizadas a seguir:
5.6.
Os pontos que se seguem fazem a sı́ntese das propostas
que o Comité apresentou no presente parecer:

5.6.1. abertura imediata dos programas nacionais de IDT
dos Estados-Membros aos centros de investigação interessados
em participar, independentemente do paı́s de implantação;

5.6.2. lançamento de uma acção de longa duração de
formação contı́nua nas escolas dos Estados-Membros da UE
para sensibilizar para a importância da produção do saber.
Para se chegar a uma Europa cientificamente integrada e
melhorar a mobilidade dos cientistas, é indispensável que os
cursos ministrados nas universidades e nos nı́veis de ensino a
jusante sejam similares;

5.6.3. formação técnico-profissional de longa duração, com
base em exemplos europeus e em programas de aprendizagem
ao longo da vida em relação com a importância de que se
reveste a produção do saber;

5.7.1. Criação de fundos europeus de capital de arranque e
de capital de risco, funcionando autonomamente, com base
no modelo dos Estados Unidos, sem restrições regulamentares
como as que são impostas aos programas actuais da UE no
que diz respeito ao incentivo à inovação;

5.7.2. Criação de centros europeus de excelência em
matéria de actividade inovadora que concentre, aplicando
procedimentos abertos e transparentes, investigadores provenientes das universidades, institutos não universitários e indústria. Neste caso poderá ser um factor importante a utilização
preferencial do inglês como lı́ngua comum;

5.7.3. Intensificação da mobilidade dos investigadores, sob
diferentes formas, entre universidades e indústria, assim como
alteração da mentalidade da introversão e do clima de exclusão
actualmente existentes;

5.7.4. Elaboração do programa de atracção de cientistas de
paı́ses não membros da UE para lugares de investigação na
indústria europeia e na comunidade universitária.
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5.8.
Mesmo alterada, conforme foi sugerido no presente
parecer, a comunicação, por si só, não permite atingir os
objectivos estratégicos que foram definidos a este respeito,
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mas pode contribuir para o desenvolvimento dessas estratégias
enquanto elemento constitutivo de um conjunto de iniciativas
no mesmo sentido.

Bruxelas, 12 de Julho de 2001.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

