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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do
Conselho que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de asilo apresentado num dos
Estados-Membros por um nacional de um paı́s terceiro» (COM(2001) 447 final —
2001/0182 (CNS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «A imigração, a integração e o papel da
sociedade civil organizada» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

2002/C 125/16

2002/C 125/17

2002/C 125/20

2002/C 125/21

PT

Página

27.5.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 125/1

II
(Actos preparatórios)

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

Parecer do Comité Económico e Social sobre o «Livro Verde sobre a defesa do consumidor na
União Europeia»
(COM(2001) 531 final)
(2002/C 125/01)
Em 4 de Outubro de 2001, a Comissão Europeia decidiu, em conformidade com o artigo 262.o do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre o «Livro Verde
sobre a defesa do consumidor na União Europeia».
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção de Mercado Único, Produção e
Consumo emitiu parecer em 1 de Março de 2002. Foi relatora A. Davison.
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 20 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou por 52 votos a favor e 3 votos contra, com uma abstenção, o seguinte parecer.

1. Introdução

1.1.
Em 2 de Outubro de 2001, a Comissão Europeia
adoptou um Livro Verde sobre a defesa do consumidor na
União Europeia. O seu objectivo era lançar uma vasta consulta
pública sobre a futura orientação em matéria de defesa
do consumidor, no domı́nio das práticas comerciais e, em
particular, das opções para melhorar o funcionamento do
mercado interno entre empresas e consumidores (B2C). A
dimensão da defesa do consumidor aqui referida é a disciplina
dos interesses económicos dos consumidores no que diz
respeito à comercialização, publicidade, pagamento e serviço
pós-venda, com exclusão dos domı́nios relativos à saúde e à
segurança e outras questões conexas.

1.2.
O Livro Verde segue-se a uma análise feita pelos
serviços da Comissão que indica que a regulamentação comunitária vigente em matéria de defesa do consumidor não está
apta a fazer face ao desafio colocado por um mercado em
rápida evolução. Em parte devido a confusão quanto a quais
das regras nacionais de defesa do consumidor são de aplicar
ao limitado âmbito da legislação comunitária no mesmo
domı́nio, os consumidores não têm confiança para participar
directamente em transacções transfronteiriças e as empresas,
em especial as pequenas e médias, hesitam em oferecer os seus

bens e serviços a nı́vel comunitário. Actualmente, o «mercado
interno dos consumidores» não concretizou todo o seu
potencial nem acompanhou a evolução do mercado interno
nas operações entre empresas.

1.3.
A Comissão reconhece que esta situação não é nova.
Todavia, considera que é chegado o momento de avançar na
conclusão do mercado interno dos consumidores em virtude
da introdução do euro, do comércio electrónico, do alargamento, do reconhecimento a nı́vel polı́tico da necessidade de
reforçar a vertente consumidor do mercado interno, bem
como da necessidade de aproximar a UE dos seus cidadãos.

1.4.
A Comissão pretende concretizar uma maior harmonização das normas que regulam as práticas comerciais entre
empresas e consumidores sempre que existam restrições
transfronteiriças ao comércio entre empresas e consumidores.
Os aspectos do direito dos contratos de consumo, que
requerem uma regulamentação detalhada, não são aqui passados em revista.

1.5.
A Comissão convidou todas as partes interessadas a
apresentarem observações sobre o Livro Verde e organizou
uma audição, onde as suas ideias foram, em geral, bem
acolhidas.
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1.6.
A escolha central reside no tipo de método necessário
para realizar uma maior harmonização. Existem fundamentalmente duas opções:
—

uma abordagem especı́fica baseada na aprovação de uma
série de novas directivas, que tem sido a abordagem
adoptada na maioria dos casos nas últimas duas décadas;
ou

—

uma abordagem mista que passe por uma directiva-quadro global, completada por directivas especiais com
alvos bem precisos sempre que necessário.

1.7.
Se for seguida a segunda abordagem, uma das questões
essenciais será o âmbito da directiva. O Livro Verde deixa em
aberto a escolha dos conceitos de «práticas comerciais leais»
ou «práticas desonestas e enganosas». Os dois conceitos
possuem alguma base jurı́dica na legislação comunitária em
vigor.

1.8.
Neste contexto, o Livro Verde apresenta novas ideias
para a utilização de um código de auto-regulação no âmbito
de um enquadramento legislativo. A Comissão defende que
uma directiva-quadro poderia permitir avançar no sentido de
uma auto-regulação eficaz à escala da União Europeia em
matéria de defesa do consumidor.

1.9.
Por último, o Livro Verde apresenta propostas para
uma melhor aplicação dos direitos do consumidor nas transacções entre empresas e consumidores. Presentemente, não existe
um quadro jurı́dico para a cooperação intergovernamental
entre os organismos responsáveis pela aplicação dos direitos
dos consumidores nos Estados-Membros. Estão a ser desenvolvidas propostas de criação de um sistema de cooperação entre
as associações nacionais de defesa do consumidor, por forma
a ajudar os consumidores a fazerem respeitar os seus direitos
noutros Estados-Membros.

2. Observações na generalidade
2.1.
O Comité congratula-se com a iniciativa da Comissão
que responde, em parte, às propostas do CES de simplificação
da legislação e de maior empenho na defesa do consumidor (1).
O tı́tulo do Livro Verde é um pouco enganador, na medida em
que abrange apenas as práticas comerciais, sendo necessário
clarificar as ideias nele apresentadas. Não obstante, o Comité
partilha a opinião de que a participação do consumidor no
mercado interno (2) deve ser fomentada e que a aplicação
efectiva da legislação deve ser melhorada.

2.2.
O Comité considera que há de certa forma lugar a
simplificação e consolidação da legislação existente, sem
ameaçar as conquistas dos consumidores. A natureza por
vezes fragmentada e excessivamente detalhada da legislação
comunitária aconselha uma reforma regulamentar em paralelo
com a introdução de uma nova estrutura jurı́dica. Por exemplo,
a directiva relativa ao direito de utilização a tempo parcial de
bens imóveis rapidamente se tornou desactualizada, surgindo
várias lacunas. Dado que a proposta de regulamento sobre a
promoção de vendas se refere a um regulamento sectorial, o
Comité sugere que se acelere o processo de consulta sobre as
propostas apresentadas no Livro Verde. Assim, o princı́pio de
uma nova etapa com co-regulação e uma cláusula geral seriam
definidos antes da conclusão sobre as promoções de vendas,
sendo ambos devidamente coordenados. É importante evitar
um perı́odo de confusão e incerteza jurı́dica.

2.3.
O Comité tem analisado as opções de auto-regulação e
co-regulação e considera que uma exigência geral de práticas
comerciais leais proporcionaria uma base para uma abordagem
mais flexı́vel dos pormenores da defesa do consumidor neste
domı́nio, embora o não fosse para o direito dos contratos. Por
este motivo, o Comité apoia a proposta mais geral em vez de
uma restrição às práticas desonestas e enganosas. A UE tem já
o modelo de uma directiva relativa à segurança geral dos
produtos e à publicidade enganosa, e a Suécia segue esse
modelo com bons resultados. É possı́vel definir lealdade. Por
exemplo, a lealdade foi definida no contexto da directiva
relativa às cláusulas abusivas nos contratos, bem como nas
orientações da OCDE sobre comércio electrónico.

2.4.
Contudo, o Comité gostaria de salientar que não é
possı́vel avaliar plenamente a proposta de directiva-quadro e
de uma cláusula geral com base no Livro Verde. A Comissão
ainda não clarificou de que forma este sistema jurı́dico
funcionaria a nı́vel comunitário. O seu objectivo deverá ser
a simplificação, e não mais legislação. Em particular, são
necessários mais pormenores sobre os mecanismos a criar
para garantir a aplicação unificada e condições equitativas em
toda a UE. O Comité propõe que se recorra ao artigo 153.o
Refere igualmente uma falta de investigação comunitária
coordenada dos assuntos dos consumidores e solicita que o
novo programa-quadro de investigação resolva esta situação.

2.5.
O CES acolhe com agrado a opção de atribuir um
papel reforçado à co-regulação no quadro desta regulação das
práticas comerciais segundo a nova abordagem. O papel
dos códigos de conduta a subscrever voluntariamente pelas
empresas é útil, desde que:

—
( 1)

Parecer do CES sobre a Simplificação, JO C 48 de 21.2.2002.
(2) Ver também o futuro parecer do CES sobre a promoção de
vendas, CES 1594/2001.

27.5.2002

os códigos de conduta ou códigos de boas práticas
resultantes sejam de boa qualidade e se concentrem na
definição de boas práticas nos limites da directiva-quadro,
e

27.5.2002
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—

seja realizado um controlo pelo governo e organizações
de consumidores;

—

os códigos de conduta estejam associados a mecanismos
de ressarcimento;
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2.8.
O CES defende um reforço da harmonização e considera que a defesa dos consumidores, nos termos do
artigo 153.o, deverá situar-se ao mais alto nı́vel.

3. Observações na especialidade
—

a violação das regras de auto-regulação pelos participantes
receba pleno tratamento.

3.1.
A Comissão solicita respostas especı́ficas a determinadas perguntas precisas. O Comité gostaria de contribuir para o
debate de todas as questões principais.

2.6.
O Comité aprova, na nova abordagem, o maior
esforço feito para evitar divergências na interpretação da
regulamentação vigente e futura mediante orientações práticas
não vinculativas, em linguagem acessı́vel e simples, em benefı́cio dos consumidores, empresas, magistrados e autoridades
responsáveis pela aplicação efectiva. O papel do comité
regulador deve ser clarificado.

3.2.
A primeira pergunta refere-se aos elementos-chave de
uma cláusula geral, aos critérios gerais e às regras essenciais da
regulação das práticas comerciais.

2.6.1. O Comité opõe-se à proposta de utilização destas
orientações para expandir a legislação através de um comité,
frisando que a interpretação oficial das directivas ou regulamentos é da competência exclusiva dos tribunais nacionais e,
em última instância, do Tribunal de Justiça. O objectivo a
prazo será criar um acervo claro de direitos dos consumidores
baseado na directiva-quadro.

2.7.
A fim de garantir a plena participação dos principais
parceiros, empresas e consumidores, e a da restante sociedade
civil sempre que necessário, o Comité gostaria de propor
igualmente a clarificação do papel do diálogo empresa-consumidor, no quadro da nova cláusula geral sobre práticas
comerciais leais, nomeadamente na definição das orientações
para a interpretação e aplicação dos regulamentos vinculativos
e não vinculativos. Serão necessários financiamento ou apoio
à investigação para garantir a plena participação de todas as
partes interessadas.

2.7.1. O Comité aceita o seu papel no apoio ao diálogo
produtor-consumidor e solicita aos governos que garantam
uma representação plena e equilibrada dos consumidores no
próprio Comité.

3.2.1. O Comité concorda que uma cláusula geral que
inclua uma norma jurı́dica constitui um instrumento flexı́vel e
adequado para orientar o comportamento comercial num
domı́nio muito dinâmico, que está em constante evolução e
alteração.
3.2.2. Há que clarificar que o conceito de lealdade inclui a
boa ética empresarial e que os códigos de auto-regulação dão
uma orientação interpretativa nesta matéria.
Deve incluir a prestação de informação pré-contratual clara,
útil e adequada.
3.2.3. A cláusula geral deve ser completada com um
conjunto de definições e práticas consideradas desleais.
3.2.3.1.

Designadamente:

—

incitação ou tolerância de comportamentos ilegais;

—

apresentações enganosas, afirmação de caracterı́sticas
inexistentes, incluindo

—

exploração (abuso) da credulidade infantil;

—

venda por inércia (produtos não solicitados).

A lista deve ser considerada exemplificativa, podendo ser
alterada sempre que necessário.
2.7.2. O Comité salienta que a participação das partes
interessadas pode ajudar mas nunca substituir o papel do
governo democrático. A «eficácia» técnica ou a «coerência» não
substituem o controlo democrático, como se afirma no
relatório do PE sobre o Livro Branco da Comissão «Governança
europeia» (A5-0399/2001 final, 15/11/2001).

3.2.4. Exemplos de práticas desleais são promover leite
para bebés em detrimento da amamentação, enganar os
consumidores sobre eventuais poupanças nos preços caso
troquem de prestador de serviços e dar informações inadequadas sobre o trabalho pretendido.
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3.2.5. O quadro permitiria uma proibição jurı́dica que
protegeria os consumidores vulneráveis, designadamente o
incentivo da selecção ou filtragem voluntária e os sistemas de
notificação e retirada da Internet, a fim de proteger as crianças
dos conteúdos perniciosos que o Comité já demonstrou
estarem acessı́veis em grandes quantidades (1). Implicaria igualmente mensagens e sistemas de segurança que impedissem as
abordagens pedófilas e a pornografia infantil em linha.

3.2.6. Deve ser também incluı́da uma lista «cinzenta» de
práticas que exigem vigilância, na medida em que podem
envolver práticas desleais em determinadas circunstâncias bem
definidas e precisas. Devem ser elaboradas orientações sobre,
por exemplo:
—

respeito pelas precauções de saúde e de segurança;

—

liquidação, escoamento e saldos;

—

pretensões favoráveis ao ambiente;

—

apostas e concursos promocionais;

—

ofertas de investimentos financeiros ou não financeiros.

3.2.7. Exemplos de domı́nios «cinzentos», em que os códigos seriam úteis, são a promoção de prémios que envolvem
custos escondidos, a utilização de linhas telefónicas de valor
acrescentado para vender informação ou divertimentos em
linha, comercialização para crianças como a promoção de
marcas, em especial de doces e bebidas, nas escolas através de
materiais educativos, e aceitação de encomendas repetidas de
bens ou serviços de um consumidor idoso claramente confuso.
Vários paı́ses possuem regulamentação sobre as linhas telefónicas de valor acrescentado. O organismo britânico, ICSTIS,
constatou que metade de todas as queixas apresentadas em
2000 relacionadas com a Internet se referiam a descarregamentos efectuados por crianças. Um quarto das crianças do
Reino Unido e um sexto das crianças austrı́acas entrevistadas
recentemente pelo «European Research into Consumer Affairs»
e pela «Landes Academie» na Baixa Áustria admitiram ter
comprado alguma coisa pela Internet ou terem pago por jogos
ou divertimentos.

3.3.
A segunda questão principal relaciona-se com a introdução de uma base de auto-regulação na directiva-quadro.

(1) Parecer sobre um programa de protecção infantil na internet, que
cita investigação realizada por «European Research into Consumer
Affairs» (Centro de Investigação dos Assuntos de Consumo),
Landes Academie na Baixa Áustria e Associação Helénica de
Consumidores no âmbito do plano de acção comunitário para a
Internet, JO C 48 de 21.2.2002.
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3.3.1. O Comité reconhece a importância da auto-regulação
na integração das definições de práticas comerciais leais e boas
práticas comerciais, no âmbito de um quadro jurı́dico, e, nesta
perspectiva, congratula-se com a inclusão de uma base de
auto-regulação na directiva-quadro.

Devem ser previstas penalizações para comerciantes que
subscrevam códigos e, depois, não os cumpram.

3.4.
A terceira questão principal refere-se à elaboração de
orientações práticas não vinculativas.

3.4.1. O Comité aceita a proposta de complementar a
directiva-quadro com recomendações adoptadas pela Comissão, com orientações práticas não vinculativas que interpretem
o significado da directiva e outros regulamentos e directivas
especı́ficas, numa linguagem acessı́vel e simples.

3.4.2. A directiva-quadro deve determinar, de forma muito
clara, o domı́nio de aplicação e o âmbito dessas orientações. A
directiva-quadro deve igualmente definir com clareza que
essas orientações, publicadas através de recomendações da
Comissão, não substituem directivas e regulamentos quando
umas e outros sejam necessários e não devem prejudicar a
existência das listas de práticas desleais supramencionadas.

3.5.
A última questão principal prende-se com a participação das partes interessadas na elaboração das orientações
práticas não vinculativas.

3.5.1. Desde que a institucionalização do «diálogo» não
signifique a subversão do império da lei e dos princı́pios e
elementos estruturais da democracia representativa, o Comité
acolhe com agrado a participação reforçada das empresas e
das organizações de consumidores nos processos de decisão
que conduzam à definição de regras e orientações polı́ticas em
matéria de defesa do consumidor.

3.5.2. A directiva-quadro deve, portanto, definir com exactidão os critérios para a representação das organizações
dos sectores económicos e dos consumidores, bem como a
natureza, organização e funcionamento do organismo regulador que terá o poder de promover o diálogo e definir as
normas e regulamentos e respectiva interpretação.

3.5.3. Por último, a directiva-quadro deve determinar claramente que esse processo de elaboração das orientações nunca
excluirá a possibilidade de recurso aos tribunais ou qualquer
forma alternativa de resolução de litı́gios, em caso de conflito.
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4. Aplicação
4.1.
A Comissão tem estado a trabalhar arduamente no
sentido de que funcione na prática a legislação vigente no
domı́nio do consumo e de melhorar o acesso dos consumidores à justiça em caso de litı́gios transfronteiriços, mas os
problemas subsistem. A aplicação desigual constitui um obstáculo à concorrência leal e ao funcionamento eficiente do
mercado único, sendo também causa de insatisfação para os
consumidores. O CES lamenta também que tenha havido
atrasos desnecessários dos Estados-Membros na execução da
legislação em matéria de consumo. Os Estados-Membros têm
de transpor a legislação com maior rapidez. Assim, o Comité
acolhe com satisfação as propostas de organizar reunião
periódicas com os governos sobre estas questões e de estabelecer pontos de contacto centrais nacionais para a aplicação.
Devem ser também incentivados os contactos transnacionais
entre os organismos de aplicação locais.
4.2.
Um problema que deve ser urgentemente resolvido é o
facto de muitos Estados-Membros não terem um órgão central
responsável que vele pelo cumprimento. Quando os Estados-Membros notificam a Comissão da sua legislação nacional de
aplicação da legislação comunitária, devem ter de especificar
pormenores sobre os órgãos que velem pelo cumprimento,
bem como sobre a gama e tipo de sanções de que estes
dispõem no âmbito da legislação nacional. As sanções devem
ser harmonizadas e eficientes. Um programa contı́nuo de
análises da aplicação e execução pelos Estados-Membros das
directivas comunitárias relativas à defesa dos consumidores,
intercâmbio de funcionários e controlo conjunto garantiria
uma acção mais consistente.
4.3.
O Comité já instou anteriormente a um reforço da
cooperação entre os funcionários responsáveis pela execução
em toda a Europa e sente-se encorajado com a criação, em
1999, da IMSN Europe, uma rede informal de organismos de
execução. Os pormenores dos casos acompanhados a nı́vel
nacional podem ser partilhados, com benefı́cios, pelas autoridades de execução, até mesmo através de um sı́tio web
partilhado. Os Estados-Membros devem ser obrigados a prestar
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assistência aos organismos de execução uns dos outros caso
estes necessitem de informação (já do domı́nio público) sobre
as actividades de empresas cujas sedes ou principal local de
actividade se encontrem na sua jurisdição.
4.4.
A Comissão deve considerar a possibilidade do estabelecimento de normas comunitárias mı́nimas de execução,
baseadas em princı́pios fundamentais, como a eficácia e a
independência, e por ela verificadas. O Comité não defende
normas uniformes de execução em toda a UE, na medida em
que isso poderia conduzir ao menor denominador comum em
vez de conduzir a um nivelamento por cima. A ênfase deve ser
colocada em processos de auditoria eficazes para garantir
ampla equivalência em termos de resultados, e não tanto nas
técnicas. A Comissão deve estabelecer também uma avaliação
periódica dos sistemas de co-regulação e auto-regulação, de
dois em dois ou três em três anos, seguida de elaboração de
relatório sobre as experiências de auto-regulação dos EstadosMembros, sugerindo melhorias.
4.5.
Os esforços desenvolvidos no sentido de ajudar os
consumidores a obterem ressarcimento através da EJE-NET,
etc. devem ser redobrados. A Comissão deve considerar a
possibilidade de estabelecer uma tabela de classificação para a
aplicação da legislação de consumo, semelhante à da D-G
Market para o mercado único.
4.6.
É também necessário desenvolver a educação dos
consumidores europeus, por forma a que os próprios consumidores actuem no sentido de garantir os seus direitos. O Comité
lamenta que a Comissão tenda a limitar o conceito de
«defesa do consumidor» apenas aos «interesses económicos». A
informação e a educação são também muito importantes,
especialmente para as pessoas desfavorecidas. O advento da
sociedade da informação deve ser capitalizado, fornecendo
informação a grandes quantidades de consumidores, mas as
necessidades daqueles que não têm acesso regular a ela não
devem ser descuradas. O Comité espera que a proposta da
Comissão resulte em mais financiamento seguro para a
educação do consumidor a nı́vel europeu e em programas
comunitários de cooperação das organizações de consumidores.

Bruxelas, 20 de Março de 2002.
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 as Directivas 70/156/CEE e 80/1268/CEE do Conselho no que respeita a
medição das emissões de dióxido de carbono e o consumo de combustı́vel dos veı́culos N1»
(COM(2001) 543 final — 2001/0255 (COD))
(2002/C 125/02)
Em 27 de Novembro de 2001, o Conselho, em conformidade com o disposto no artigo 95.o do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, decidiu consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta
supramencionada.
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção de Mercado Único, Produção e
Consumo emitiu parecer em 1 de Março de 2002 (relator: S. Colombo).
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 20 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou por 55 votos a favor e 5 abstenções o seguinte parecer.

1. Objectivo da proposta

1.1.
A proposta tem em vista estender aos veı́culos N1
(veı́culos comerciais ligeiros) os requisitos harmonizados relativos às emissões de CO2 e ao consumo de combustı́vel previstos
para os veı́culos M1 (automóveis de passageiros) pela Directiva
1999/100/CE, que altera as Directivas originais 70/156/CEE e
80/1268/CEE.

—

total de emissões de CO2 do sector do transporte
rodoviário da UE: 655,7 milhões de ton. de CO2 eq.
(=20 % das emissões totais de CO2)

—

emissões de CO2 de outros sectores (1995) e outros
modos de transporte na UE:

195,7 milhões de ton. de CO2 eq.;
1.2.
O principal objectivo desta proposta é elaborar medidas especı́ficas para reduzir as emissões de CO2 e o consumo
de combustı́vel a fim de minimizar os impactes ambientais no
sector dos transportes.

combustão (sector da energia): 1 041 milhões de ton. de
CO2 eq.;

combustão (não industrial): 654,9 milhões de ton. de
CO2 eq.
2. Destinatários da proposta
2.1.
A presente proposta abrange os veı́culos comerciais
ligeiros (veı́culos N1) definidos como veı́culos com uma massa
máxima não superior a 3,5 toneladas. Este segmento abrange
uma grande variedade de modelos de veı́culos (desde veı́culos
de transporte mais pequenos derivados de automóveis, veı́culos
utilitários desportivos e veı́culos para fins múltiplos, até
carrinhas e furgonetas maiores). Cada modelo de base pode
apresentar frequentemente grande número de versões diferentes.
2.2.
Isto representa uma parte de mercado considerável,
porquanto, em 14 milhões de automóveis particulares vendidos em 2000, 1,8 milhões são de tipo N1, o que significa que
os veı́culos comerciais ligeiros são responsáveis por 10 % das
emissões de CO2 provenientes dos transportes rodoviários. O
quadro sinóptico infra, elaborado pela Comissão, dá uma
dimensão exacta do fenómeno.
—

total de emissões de CO2 na UE: 3 227 milhões de ton.
CO2 eq.

—

as emissões de CO2 de veı́culos N1 estão estimadas em
cerca de 10 % do total das emissões de CO2 do transporte
rodoviário (± 65 milhões de ton. CO2 eq.)

—

a repartição da frota pelas classes 1,2 e 3 é estimada em:

—

—

classe 1: 25 %

—

classe 2: 50 %

—

classe 3: 25 %

as emissões de CO2 das diferentes classes são provavelmente da mesma ordem de grandeza, sendo um tanto
mais elevado o valor respeitante à classe 3 (maior
consumo de combustı́vel, maior quilometragem).
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—

O número total de versões diferentes das classes 2 e 3
está estimado em 3 000, o que não significa, todavia, que
sejam necessárias 3 000 aprovações de tipo, já que
os produtores dispõem de um grau significativo de
flexibilidade para agruparem diferentes versões numa só
aprovação de tipo.

3.4.
Falta, de facto, uma diferenciação quanto à composição
da categoria N1, a qual, de acordo com a Directiva 98/69/CEE,
se subdivide em três subcategorias ou classes, definidas em
função da massa de referência (tara): a classe I até 1 305 kg, a
classe II de 1 305 kg a 1 760 kg e a classe III acima de
1 760 kg.

—

a isenção dos produtores em pequeno volume serve, na
realidade, para garantir que o custo da aprovação de tipo
não seja excessivo relativamente ao número de veı́culos a
que se aplica a aprovação de tipo. As emissões de CO2 da
responsabilidade de tais veı́culos são negligenciáveis.

3.5.
Quanto ao critério de medida dos veı́culos, efectuado
exclusivamente em vazio, o Comité toma nota da afirmação
da Comissão sobre as dificuldades ligadas ao aumento das
provas e dos custos. Todavia, sublinha e convida a Comissão a
ter em conta o facto de que o consumo se altera de forma
evidente, quer pela carga útil dos veı́culos quer pelo tipo de
carga.

2.3.
Tudo indica que aquela percentagem vai subir dado o
aumento progressivo da quota de mercado destes veı́culos.
Perante estes valores, ainda não foi tomada qualquer iniciativa
a nı́vel comunitário para controlar e, consequentemente,
diminuir o consumo de combustı́vel e as emissões de CO2
desta categoria de veı́culos.

3.6.
O Comité nota, além disso, a inexistência de referência
à análise custo/benefı́cios, a qual considera necessária para
uma melhor avaliação dos resultados que esta proposta é
susceptı́vel de gerar. Se considerarmos, em especial, as duas
classes II e III, os custos das estruturas e da mão de obra
necessária não condizem com os resultados esperados.

3. Observações na generalidade

4. Observações na especialidade

3.1.
O Comité aprova e apoia as iniciativas futuras da
Comissão destinadas a implementar medidas para reduzir as
emissões de CO2 e diminuir o consumo de combustı́vel, as
quais são importantes para realizar os ambiciosos projectos
comunitários de protecção do ambiente no sector dos transportes.

4.1.
Quanto à subdivisão da categoria N1, descrita em
pormenor no ponto 3.3, o Comité considera que ela não
coloca problemas particulares em relação à classe I, visto que
este tipo de veı́culos deriva directamente dos automóveis
particulares, os quais já são submetidos a ensaios sobre bancos
de rolos, pelo que a aplicação da proposta a esta classe não
suscita quaisquer problemas.

3.2.
A consecução dos objectivos de redução do CO2,
definidos em Quioto, é algo de prioritário e estratégico para o
«desenvolvimento sustentável». A contribuição do sector dos
transportes para atingir esta meta é fundamental e este
argumento já foi esgrimido bastas vezes em anteriores pareceres do Comité.

3.3.
Todavia, o Comité considera que a proposta da Comissão, apesar de ir no bom caminho, suscita algumas reservas,
na medida em que os resultados esperados podem não ser
alcançados devido, por um lado, aos sobrecustos ocasionados
pela repetição de ensaios previstos e, por outro, aos recursos
necessários para a realização de novos ensaios, factores que se
repercutem inevitavelmente no preço do produto. Os custos
duplicam sempre que a produção ocorre em estabelecimentos
e paı́ses diferentes. Uma primeira análise dos custos confirma
esta asserção e levou a Comissão a propor uma isenção do
método de ensaio para os fabricantes com uma produção
anual inferior a 2 000 unidades.

4.2.
O mesmo já não se pode dizer em relação à classe II e,
mais particularmente, à classe III, relativamente às quais se
colocam sérios problemas.

4.3.
Trata-se, na verdade, de veı́culos produzidos por
empresas que fabricam veı́culos pesados, cujos sistemas de
propulsão estão sujeitos a outros tipos de ensaios (Directiva
88/77/CEE e ulteriores modificações). A extensão das disposições «automóveis particulares» prevista pela proposta de
directiva em exame corresponderia à duplicação dos métodos
de ensaio.

4.4.
A proposta de directiva prevê excluir a carga útil do
método de ensaio, se bem que na exposição de motivos
(ponto 2. Influência da carga) se afirme que «a carga tem um
impacto significativo no consumo do combustı́vel e nas
emissões de CO2 reais». A razão desta exclusão seria a presença
de «um grande número de versões diferentes», que acarretaria
um aumento dos ensaios e correspondentes custos (ver
ponto 3.4).

C 125/8

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

4.5.
Além disso, está previsto que os pequenos fabricantes
fiquem isentos de ensaios (ver ponto 3.3). O Comité compreende e aprova que a Comissão se preocupe com as implicações
para as PME das medidas propostas. Porém, é necessário evitar
que aquela isenção seja utilizada para retirar eficácia às
disposições previstas na proposta.
4.6.
O CES privilegia esta solução, que se insere na orientação mais vasta de apoio às pequenas e médias empresas
europeias, e sugere que os organismos públicos competentes e
responsáveis pelos de homologação ponham à disposição das
empresas que têm uma produção anual não superior a
2 000 unidades os equipamentos técnicos de homologação
(bancos dinamométricos) a custos pouco elevados.
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5. Conclusões

5.1.
Pelas razões atrás expostas, o Comité concorda que se
apliquem à classe I as disposições previstas na proposta, mas
solicita à Comissão que lhe dê mais informações sobre a sua
aplicação aos veı́culos das classes II e III, para os quais parece
ser mais realista uma isenção. Por isso, parece desejável que se
dilatem os prazos para a aplicação das novas homologações,
isto é a partir de 1 de Outobro de 2005 em vez de 1 de Julho
de 2003. Tal permitiria a entrada em vigor simultânea desta
directiva e das normas de emissão mais restritivas, as chamadas
EURO 4.

Bruxelas, 20 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu
e do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n.o 95/93 do Conselho de 18 de Janeiro de
1993 relativo às normascomuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos aeroportos da
Comunidade»
(COM(2001) 335 final — 2001/0140 (COD))
(2002/C 125/03)
Em 12 de Julho de 2001, o Conselho decidiu, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do Tratado que
estabelece a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta
supramencionada.
A Secção de Transportes, Energia, Infra-estruturas e Sociedade da Informação, incumbida da preparação
dos trabalhos correspondentes, emitiu parecer em 26 de Fevereiro de 2002 (relator: B. Tosch).
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 20 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou por unanimidade o seguinte parecer.

1. Introdução

1.1.
A proposta em apreço visa rever a gestão das faixas
horárias e, ao mesmo tempo, reflectir sobre as questões
do controlo de tráfego aéreo, das operações e capacidade
aeroportuárias, em associação com os actuais objectivos
ambientais, para permitir procedimentos justos e transparentes
com vista a proteger e incentivar a indústria e os utentes e
arbitrar em matéria de congestionamento.

1.2.
Presta esclarecimentos sobre a definição de direitos de
faixas horárias, estatuto de aeroportos, gestão de novos
operadores, coordenação, conciliação e, por último, cumprimento das normas.

1.3.
A proposta tem por objectivo encontrar e manter o
justo equilı́brio entre as transportadoras aéreas e o desenvolvimento de uma rede competitiva dentro da UE e com paı́ses
terceiros.
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2. Antecedentes

—

papéis do facilitador de horários, do coordenador e do
comité de coordenação;

2.1.
A proposta altera o Regulamento (CEE) n.o 95/93 do
Conselho de 18 de Janeiro de 1993.

—

definição das faixas horárias nos aeroportos;

—

reconhecimento da atribuição e precedência na aquisição
de faixas horárias;

—

prioridades operacionais dos aeroportos;

2.2.
O Comité deve ter em consideração o contexto em que
se insere a presente proposta. Encontra-se programada para
2002 a aplicação das seguintes propostas:
—

normas comuns sobre a medição do ruı́do nas imediações
dos aeroportos;

—

utilização eficaz da capacidade aeroportuária;

—

nı́veis de ruı́do e emissão do transporte aéreo;

—

objectivos de impacto ambiental;

—

requisitos e procedimentos comuns no âmbito da segurança aérea;

—

disposições relativas aos serviços aéreos interregionais;

—

requisitos especı́ficos e comuns no âmbito da segurança
aérea;

—

comparabilidade com paı́ses terceiros;

—

preços do transporte aéreo.

—

execução e revisão.

2.3.
Note-se que está planeada a revisão do processo de
gestão da comercialização de faixas horárias e das opções
envolvidas num sistema baseado no mercado. Até agora, a
Comissão não encomendou nenhum estudo a uma sociedade
externa!
2.4.

O Livro Branco dos Transportes refere que:

—

a UE sofre de uma excessiva fragmentação dos sistemas
de gestão de tráfego aéreo;

—

o transporte está globalizado, mas as normas internacionais que visam facilitar as trocas e o comércio não têm
suficientemente em conta os imperativos da protecção
ambiental e da segurança do abastecimento.

4. Observações do CES
O Comité acolhe como positiva a proposta, tendo nomeadamente em conta a actual situação caracterizada pelo desempenho e a pontualidade deficientes dos transportes aéreos, que
causam graves prejuı́zos às empresas e aos utentes particulares.
A proposta terá importantes repercussões na actividade principal dos aeroportos, nomeadamente na aterragem e descolagem
de todos os tipos de aviões. Tem por objectivo descrever e
conceber os procedimentos e a organização, de forma a
melhorar a eficácia. O Comité deseja fazer as seguintes
observações sobre determinados aspectos:

Novos operadores

3. Conteúdo

4.1.

A proposta revê em profundidade os seguintes aspectos e
caracterı́sticas principais:

4.1.1. A extensão das disposições aos pedidos dos novos
operadores oferece a possibilidade de avaliar a qualquer
momento o interesse de competir quer nas rotas existentes
quer em novas rotas interregionais. A proporção de faixas
horárias na reserva de 50 % parece adequada visto ser provável
que se encontrem fora das horas de ponta. Seria conveniente
reformular o n.o 5 do artigo 10.o de forma a dar prioridade
aos novos operadores numa percentagem até 50 % das faixas
horárias de reserva.

—

definição de novo operador e processo de atribuição;

—

transferências de faixas horárias;

—

designação e utilização de aeroportos cuja capacidade
não dá resposta à procura;

—

terminologia internacional;

—

princı́pios da transparência, neutralidade e não-discriminação na atribuição das faixas horárias;

4.1.2. O disposto no artigo 10.o, que retira o estatuto de
novo operador à transportadora que recusar as faixas oferecidas, não parece razoável, dado o elevado risco comercial
associado ao desenvolvimento de uma nova rota.
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Transferências de faixas horárias

4.2.1. Sendo verdade que os novos operadores poderiam,
razoavelmente, contar com uma recusa inicial de acesso às
melhores faixas horárias quando disponı́veis, também é verdade que a proposta não lhes oferece tal incentivo.
4.2.2. No caso de uma transportadora aérea estabelecida
eliminar unilateralmente um serviço regional, como fez a BA
de Heathrow para Belfast imediatamente após 11 de Setembro,
a transferência de faixas tem de facilitar a reposição do serviço,
seja por que transportadora for, não excluindo nenhuma
transportadora. O artigo 9.o devia referir-se especificamente ao
apoio ao cumprimento das obrigações de serviço público, em
particular às regiões isoladas e insulares. O CES receia que
surjam graves dificuldades na fiscalização da mobilidade de
faixas horárias como descrita nos artigos 8.o a e 8.o b.
4.2.3. A proibição de proceder a transferências unilaterais
de faixas horárias falsas ou fictı́cias, trocando-se, fundamentalmente, faixas valiosas por faixas de má qualidade, devia
contribuir para incentivar a concorrência.

4.3.

Coordenação

4.5.

4.5.1.

4.5.1.2. As nomeações do coordenador têm de ser totalmente independentes e politicamente imparciais. Receia-se que
o exercı́cio de coordenação se torne dispendioso e burocrático.
O CES gostaria de sublinhar a importância de a proposta
insistir nos seguintes aspectos:
—

a coordenação é concebida como uma entidade totalmente independente;

—

os Estados-Membros garantem adequadamente os respectivos orçamentos operacionais e a sua autoridade;

—

a perı́cia deve evoluir na base na situação actual para
garantir capacidade transparente, sustentável e independente;

—

os sistemas de gestão deverão desenvolver-se em colaboração com os aeroportos para criar os dados que permitam soluções rápidas.

4.5.2.
4.4.

O b s e r v a ç õ e s n a g e n e r a l i d a d e

4.5.1.1. Impõe-se definir os perı́odos de coordenação.
Algumas referências sugerem perı́odos semestrais, Inverno e
Verão, outras vezes o ênfase é dado ao perı́odo de exploração
de um ano. É importante definir estes perı́odos, bem como
escaloná-los dentro das fronteiras nacionais para que a concorrência possa ter efeito e contribuir para a redistribuição das
faixas horárias. O perı́odo que parece mais adequado é o de
seis meses.

Designação de aeroportos e terminologia

Os principais aeroportos estarão coordenados de modo claro,
pois as faixas horárias ser-lhes-ão atribuı́das pelos coordenadores, mas outros sofrerão de congestionamento parcial. Convém
esclarecer que no caso de a atribuição diária média de faixas
horárias ultrapassar um determinado nı́vel, por exemplo 40 %,
e a «análise» previr um maior crescimento, o aeroporto mudará
o estatuto de «horários facilitados» para «coordenado».
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Coordenador

Princı́pios de atribuição de faixas horárias

4.4.1. O CES acolhe favoravelmente a explicação da Comissão segundo a qual as faixas horárias são consideradas como
«direitos de utilizar a infra-estrutura» e não «direitos de
propriedade». Tal leva a interrogarmo-nos sobre a proposta de
examinar a comercialização das faixas horárias e sobre a
oposição inevitável das grandes companhias aéreas, que consideram os «direitos adquiridos» mencionados na proposta, de
facto, «propriedade» sua.
4.4.2. A disposição contida na alı́nea (b) do artigo 2.o é
motivo de preocupação, pois impossibilita os parceiros de um
grupo de transportadoras que partilhe a mesma rota de
beneficiar do estatuto de novo operador; a partilha de rotas
apresenta razões suficientes que o justificam, tais como o
factor carga, o impacto ambiental ou os serviços.
4.4.3. Por outro lado, o conforto dos «direitos adquiridos»
equilibra o processo da mobilidade das faixas horárias, o
reconhecimento dos custos comerciais históricos e o controlo
das transferências.

4.5.2.1. O reforço da neutralidade e independência do
coordenador, bem como a sua faculdade para lidar com
questões directamente relacionadas com a atribuição de faixas
horárias, tais como a capacidade aeroportuária, são ingredientes fulcrais para o êxito da presente proposta. O maior poder
de fiscalização permitirá identificar e combater as infracções,
embora não esteja definido o órgão competente. Este aspecto
deve ser clarificado. Os Estados-Membros devem pôr à disposição do coordenador recursos financeiros suficientes para que
este possa agir de modo descomprometido, respeitando os
seus princı́pios, no desempenho das suas funções. Contudo,
isto não o isenta de quaisquer responsabilidades pelo cumprimento satisfatório das suas acções e decisões.
4.5.2.2. Presume-se que a indústria em geral terá dados
normalizados ao seu dispor, dentro de prazos definidos, de
forma a garantir a difusão da informação que facilite a
competitividade. O CES insiste em que os coordenadores
cooperem com as autoridades competentes e respeitem as
disposições previstas nos artigos 81.o e 82.o do Tratado CE
para garantir que as decisões tomadas são favoráveis a todos
os utentes do transporte aéreo.
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C o m i t é d e c o o r d e n a ç ã o ( a r t i g o 5 . o )

4.5.3.1. Este órgão parece reunir tudo o que é relevante no
sector e concentrar-se num só aeroporto. Visto que os assuntos
comerciais de carácter confidencial não são abrangidos, seria
mais eficaz se os comités de coordenação regionais se responsabilizassem pelas questões mencionadas no artigo 8.o, no
caso de, por exemplo, a metodologia, directrizes e procedimentos locais serem comuns.

4.7.

4.5.4.

A t r i b u i ç ã o d e f a i x a s h o r á r i a s e d i r e i tos de acesso

4.5.4.1. As alterações ao processo são justificadas. Tendo
em conta a função de arbitragem do comité de coordenação,
seria conveniente que o coordenador relatasse e descrevesse ao
comité a totalidade das suas justificações ao longo de cada
perı́odo, evitando, deste modo, que as suas deliberações se
baseiem exclusivamente nas reclamações.
4.5.4.2. Razão para preocupação é que os coordenadores
não tenham que arbitrar modos de transferência «alternativos»,
que se encontram fora da sua área de responsabilidade.

4.6.

4.6.1.

Aeroportos

Ambiente

4.7.1. Dado o recente parecer adoptado pelo CES sobre a
redução global do ruı́do e da emissão de substâncias poluentes
nas imediações dos aeroportos (1), seria conveniente que os
órgãos de poder locais e regionais estivessem representados no
comité de coordenação.

4.8.
4.5.3.2. Aparentemente, o comité de coordenação exerce
uma grande influência, mas não tem meios para agir. Como
tal, seria conveniente definir o seu direito de recurso aos
órgãos competentes dos Estados-Membros. O CES acredita
em que os poderes do comité em causa desencorajarão a
multiplicação de normas locais que, voluntária ou involuntariamente, prejudicam a concorrência.
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Desenvolvimento de rotas interregionais

4.8.1. O CES compreende as exigências de justificação
económica; todavia, visto que a proposta dá grande importância ao desenvolvimento da rede e ao seu valor para a coesão
da Comunidade, interessa definir claramente em que medida
se procederá à reserva das faixas disponı́veis e por quanto
tempo, de forma a não consumir a reduzida capacidade
aeroportuária.
4.8.2. É inevitável que as grandes plataformas, como Londres ou Francoforte, encarem como impossı́vel uma adaptação
à evolução da rede regional. A solução poderá mais facilmente
ser procurada ao nı́vel do transporte aéreo regional, e não ao
nı́vel de um único aeroporto.

4.9.

Paı́ses terceiros

4.9.1. Essencialmente, a proposta sugere medidas contra as
transportadoras de um paı́s terceiro que não concedam
tratamento comparável ao das transportadoras aéreas comunitárias. Na verdade, tal acção não é adequada e torna clara a
necessidade de a UE desenvolver esforços diplomáticos para
alcançar, a nı́vel mundial, uma gestão comparável das faixas e
a reciprocidade cruzada. As alianças entre companhias aéreas
tendem a ser globais, por conseguinte, identificar os candidatos
a penalizar é uma tarefa difı́cil e potencialmente prejudicial
para as transportadoras da UE que pertencem a um mesmo
grupo.

Capacidade e prioridades (artigos 3.o
e 5 . o)
4.10.

4.6.1.1. A revisão intermédia de capacidade só deverá
ter lugar depois de ocorrerem mudanças significativas que
influenciem a capacidade aeroportuária ou, então, no espaço
de três anos.
4.6.1.2. Dado que os aeroportos tomarão decisões com
vista a maximizar a rentabilização, não é certo que um
aeroporto faça investimentos com base no resultado de uma
reclamação apresentada ao comité de coordenação. A tı́tulo de
exemplo, refira-se a tentação de financiar os omnipresentes
centros comerciais em vez de um despojado terminal de
chegadas e partidas de baixo custo. Assim sendo, se esta
proposta não se revelar suficientemente influente no planeamento estratégico dos aeroportos, serão necessárias medidas
adicionais.

Execução

4.10.1. Parece razoável penalizar o incumprimento das
disposições tanto por meio de coimas como pela retirada de
faixas horárias. No entanto, o coordenador tem o dever de agir
rapidamente, de forma a limitar os prejuı́zos que tais acções
causam aos aeroportos. Tendo em conta as recentes crises
assimétricas que afectaram a indústria das transportadoras
aéreas, os coordenadores devem possuir um certo grau de
autonomia para lidar de forma prudente com situações
semelhantes.

(1) Parecer sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa ao estabelecimento de regras e procedimentos para a introdução de restrições de funcionamento relacionadas
com o ruı́do nos aeroportos comunitários»
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4.10.2. O CES chama a atenção para o facto de que a
intervenção proposta no artigo 14.o em caso de incumprimento por parte das companhias aéreas poderá fracassar
devido ao processo de comercialização das faixas horárias.
5. Observações finais
5.1.
O CES acredita que a legislação acordada a nı́vel
comunitário deve ser respeitada a nı́vel mundial.
5.2.
Os Estados-Membros devem oferecer aos coordenadores uma remuneração que lhes permita exercer a sua função
em toda a liberdade e respeitando os seus princı́pios.
5.3.
A proposta não apresenta quaisquer referências ao
nı́vel máximo de faixas que uma companhia aérea pode,
no interesse da concorrência, adquirir num determinado
aeroporto. Actualmente, os nı́veis acima de 60 % não são
raros.
5.4.
As medidas previstas nesta proposta devem ser entendidas pelas mais diversas classes de viajantes. Seria útil expor os
registos relevantes de modo acessı́vel, recorrendo, por exemplo, a quadros de informação exibindo os resultados obtidos.
São os aeroportos que beneficiam da utilização de faixas
horárias, por conseguinte é também a eles que cabe tornar
público os resultados respeitantes à pontualidade, apresentando, deste modo, a situação actual e as tendências previsı́veis.
5.5.
Embora não esteja presentemente em estudo, a segurança aérea é de extrema importância. Na sua operação, o
comité de coordenação deve garantir um elevado nı́vel de
segurança.
5.6.
A proposta insiste em que os novos operadores
desenvolvam novas rotas. No entanto, dever-se-ia encorajar
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todas as companhias aéreas a fazê-lo. Naturalmente, as já
estabelecidas disporiam de maior influência. O princı́pio
condutor deveria ser o reconhecimento de uma concorrência
efectiva.
5.7.
Considera-se essencial a presença de representantes
dos órgãos de poder local e regional nos comités. A sua
influência garantiria o cumprimento dos requisitos relativos à
capacidade regional, à infra-estrutura de terra e às obrigações
de serviço público, que o artigo 5.o deveria especificar.
Contudo, o CES reconhece que, dado o carácter altamente
diverso dos aeroportos, as faixas horárias não são infinitamente
intercambiáveis.
5.8.
A atribuição de faixas horárias com base na regra do
«usar ou largar» exigirá precaução. Os coordenadores devem
evitar a burocracia e as formalidades rotineiras, devendo, antes,
optar por uma postura de discrição quando, por exemplo, se
retira uma faixa a uma transportadora na sequência de
graves intervenções perturbadoras de carácter terrorista. Se as
companhias aéreas derem ao coordenador provas dos prejuı́zos causados, deve-lhes ser dado o direito, com o objectivo de
facilitar a recuperação, de manter as respectivas faixas horárias
no seguinte perı́odo coordenado.
5.9.
A função do comité de coordenação deveria incluir a
obrigação de avaliar a capacidade e a execução das melhores
práticas em matéria de segurança e garantir que a sua adopção
comum é posta em prática, de modo a que a execução
das faixas horárias propostas, graças à colaboração entre
aeroportos e transportadoras, decorra num ambiente seguro.
5.10. Na expectativa das repercussões dos próximos relatórios, o CES considera que os coordenadores, no seu processo
de selecção, devem tomar em consideração as interpretações
mais actualizadas dos condicionalismos ambientais. É de
esperar que tais relatórios clarifiquem o significado do seu
impacto no processo decisório.

Bruxelas, 20 de Março de 2002.
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) n.o 2236/95, que determina as regras gerais para a
concessão de apoio financeiro comunitário no domı́nio das redes transeuropeias»
(COM(2001) 545 final — 2001/0226 (COD))
(2002/C 125/04)
Em 18 de Fevereiro de 2002, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 156.o do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta
supramencionada.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Transportes, Energia, Infra-estruturas e Sociedade da Informação que emitiu parecer em 26 de Fevereiro de 2002. Foi relator
J. Kleemann.
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 20 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou, por unanimidade, o seguinte parecer.
1. Observações na generalidade
1.1.
O aumento do tráfego na União Europeia é atribuı́vel
a diversas causas, mas o desenvolvimento do tráfego profissional e privado em veı́culos particulares representa uma percentagem substancialmente maior de utilização das infra-estruturas
de transporte do que o transporte rodoviário de mercadorias.
Por um lado, a distância entre o local de residência e
de trabalho, os novos hábitos de consumo e o aumento
desproporcional das viagens de lazer levaram a um nı́tido
crescimento do volume do tráfego das viaturas particulares.
Por outro lado, a intensidade do tráfego de veı́culos pesados
agravou-se bastante nos últimos anos em certas regiões e
conurbações. Quer a globalização da economia, quer também
o crescente funcionamento do mercado interno e os novos
modos de produção, com toda a logı́stica que requerem,
contribuem para modificar a estrutura económica e provocam
necessariamente o aumento do tráfego em todos os modos de
transporte. Com a nova vaga de adesão de paı́ses candidatos à
UE, esse aumento do tráfego afectará crescentemente os troços
transfronteiras, os quais, segundo a própria Comissão, já
constituem actualmente os maiores pontos crı́ticos.

2. Observações na especialidade
As actuais infra-estruturas, em particular as que estabelecem
ligações transfronteiras, não são suficientes.
2.1.
Por isso o CES concorda com a Comissão quanto à
necessidade de se empregarem recursos financeiros adicionais
nos melhoramentos mais urgentes das infra-estruturas de
transporte, não só na Comunidade, mas também — através de
outros programas — nos paı́ses candidatos. Perante os volumes
de tráfego que são de esperar, haveria igualmente que tratar no
quadro das negociações de adesão a questão da ampliação, a
nı́vel nacional (mas mediante observância das normas da UE),
das infra-estruturas de transporte desses paı́ses, incluindo a
rede ferroviária.

2.2.
Também no que toca aos projectos ferroviários transfronteiriços no território comunitário, e sempre que haja
necessidade de obras infra-estruturais como a construção de
túneis e de pontes, considera o CES que não se poderá, em
caso algum, deixar de estudar a viabilidade económica e social
e a sustentabilidade ambiental de tais projectos.
2.3.
É de aprovar a alteração do n.o 3 do artigo 5.o, alı́nea c).
A rede ferroviária dos paı́ses candidatos já não satisfaz
presentemente os requisitos económicos comunitários, pelo
que, com o esperado crescimento da economia, os estrangulamentos ferroviários irão aumentar consideravelmente. Chame-se expressamente a atenção para o facto de a Comunidade
proporcionar aos paı́ses candidatos outras possibilidades de
financiamento (como o Instrumento Estrutural de Pré-Adesão
— ISPA — ou a avaliação das necessidades de infra-estruturas
de transportes — TINA), embora seja preciso assegurar a sua
coordenação com as orientações.
2.4.
Em relação ao apoio financeiro concedido ao desenvolvimento da rede transeuropeia de vias navegáveis, solicita-se à
Comissão que apresente num documento separado a globalidade dos instrumentos de apoio às redes de transporte, não só
dentro das fronteiras comunitárias, mas sobretudo fora delas,
nos paı́ses candidatos.
2.5.
A alteração do n.o 3 do artigo 5.o, alı́nea b) devia
abarcar todos os outros projectos em matéria de estrangulamento nas fronteiras com os paı́ses candidatos (por exemplo,
os que digam respeito a vias rodoviárias, terminais, vias
navegáveis e corredores aéreos, ou também a condutas como
pipelines, etc.). Seria desejável reformular esta alteração para
maior precisão.
2.6.

É de aprovar a alteração do n.o 3 do artigo 5.o, alı́nea c).

3. Conclusão
3.1.
O CES é a favor das possibilidades de aumento do nı́vel
máximo do apoio de 10 para 20 % dos custos totais de
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investimento no caso dos projectos no domı́nio dos transportes que envolvam mais de um Estado-Membro, bem como dos
projectos que contribuam significativamente para alcançar os
objectivos das redes transeuropeias, esperando que, por essa
via, tais objectivos possam ser mais rapidamente atingidos.

transeuropeia de vias navegáveis (1). Por outro lado, o apoio
comunitário também deverá duplicar de 10 para 20 % para
pôr termo aos estrangulamentos. Não obstante, tal aumento
não deverá em caso algum resultar em detrimento do acrescido
apoio comunitário às redes transeuropeias.

3.2.
Já num recente parecer da sua iniciativa, o Comité
reclama urgentemente um aumento da participação financeira
europeia nos projectos de melhoria e desenvolvimento da rede

(1) JO C 80 de 3.4.2002 — «Futuro da rede transeuropeia de vias
navegáveis».

Bruxelas, 20 de Março de 2002.
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 estabelecimento de regras e procedimentos para a introdução de
restrições de funcionamento relacionadas com o ruı́do nos aeroportos comunitários»
(COM(2001) 695 final — 2001/0282 (COD))
(2002/C 125/05)
Em 29 de Janeiro de 2002, o Conselho da União Europeia decidiu, ao abrigo do disposto no n.o 2 do
artigo 80.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 26 de Fevereiro de 2002, tendo sido relator Bo
Green.
Na sua 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 20 de Março), o Comité
Económico e Social adoptou por 74 votos a favor e 1 abstenção, o seguinte parecer.
1. Antecedentes
1.1.
Na reunião do Conselho realizada no Luxemburgo em
16 de Outubro de 2001, o Conselho declarou que a resolução
sobre questões ambientais que foi aprovada na 33.a Assembleia
da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) (de
25 de Setembro a 5 de Outubro de 2001) «abre a via para a
substituição, num futuro próximo, do Regulamento “Kits de
insonorização”».
1.2.
A fim de combater o ruı́do das aeronaves nas imediações dos aeroportos, a UE propôs em 1999 um regulamento
que proibia a operação de aeronaves equipadas com dispositivos de insonorização (hush-kits) nos aeroportos comunitários
a partir de 1 de Abril de 2002, só sendo autorizadas a
prosseguir a operação as aeronaves equipadas com esses
dispositivos que estivessem registadas fora da UE, desde que já
se encontrassem a operar na UE antes de 1 de Abril de 1999.

1.3.
Em Março de 2000, os EUA apresentaram queixa junto
do Conselho da ICAO contra os 15 Estados-Membros da UE
por, com esse regulamento, terem infringido a Convenção de
Chicago e o seu Anexo 16.
1.4.
Esse regulamento de 1999 foi contestado pelos Estados
Unidos, com a alegação de que quebrava acordos internacionais em matéria de ruı́do de aeronaves e vinha transtornar o
mercado de aeronaves usadas.
1.5.
Nas conclusões do Conselho assinala-se, além disso, a
intenção da Comissão de apresentar o mais brevemente
possı́vel uma proposta que, em conformidade com os requisitos da Resolução da ICAO, possa estabelecer um quadro de
restrições operacionais na Comunidade que tire pleno partido
da flexibilidade proporcionada pela ICAO e proteja as pessoas
residentes nas imediações de aeroportos.
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1.6.
Nas conclusões do Conselho parte-se do pressuposto
de que este assunto terá obtido suficiente prioridade para que
a proposta possa ser aprovada antes de Abril de 2002, quando
entrarão em vigor as disposições do Regulamento denominado
«Kits de insonorização» respeitantes à suspensão da operação.

2.3.
A proposta de directiva também se aplica aos chamados «aeroportos urbanos», isto é, os situados no centro de
grandes aglomerações. Um aeroporto apenas pode ser definido
como «aeroporto urbano» se houver um aeroporto alternativo
que sirva igualmente essa cidade.

1.7.
A UE solicitou reiteradamente à ICAO que actualizasse
as normas de certificação do ruı́do previstas no capı́tulo 3 da
Convenção sobre a Aviação Civil Internacional e adoptadas
em 1977.

2.4.
Na proposta de directiva em exame, o desempenho
ambiental das aeronaves foi avaliado com base nos valores-limite de certificação impostos pelo capı́tulo 3 da referida
Convenção. As aeronaves que excedem esses valores-limite
numa margem cumulativa não superior a 5 decibéis são
consideradas apenas marginalmente conformes. Na sequência
de uma avaliação, os aeroportos com problemas de ruı́do
serão progressivamente autorizados a retirar essas aeronaves
de funcionamento. Se tal não for suficiente para cumprir os
objectivos da directiva, haverá outras opções para a atenuação
dos nı́veis de ruı́do.

1.8.
Em Junho de 2001, o Conselho da ICAO adoptou uma
nova norma de certificação sobre o ruı́do, que passará a
constituir o capı́tulo 4, volume 1, do Anexo 16 da Convenção
sobre a Aviação Civil Internacional.
1.9.
A introdução do capı́tulo 4, induzida pelo mercado,
requer medidas de acompanhamento que permitam uma
aplicação harmonizada das restrições operacionais, incluindo
a retirada das aeronaves só marginalmente conformes com os
limites fixados no capı́tulo 3.
1.10. Na 33.a Assembleia da ICAO, ao aprovar-se a já
referida Resolução A33/7, chegou-se a acordo a nı́vel mundial
sobre o modo de integrar essas medidas de acompanhamento
ou restrições de funcionamento no quadro de uma abordagem
equilibrada da gestão do ruı́do. Tal permite aos Estados-Membros da UE retirar progressivamente as aeronaves só
marginalmente conformes dos aeroportos comunitários mais
sensı́veis em termos de ruı́do.
1.11. Tendo em vista as medidas para reduzir o ruı́do ao
menor custo, uma abordagem equilibrada será em princı́pio
composta pelos 4 elementos seguintes:
1)

redução do ruı́do na fonte;

2)

afectação e gestão dos terrenos (ordenamento do território);

3)

procedimentos operacionais de redução do ruı́do;

4)

restrições a operações com aeronaves.

1.12. O tráfego aéreo na UE, como, aliás, também no resto
do mundo, está concentrado num número relativamente
pequeno de aeroportos.

2. A proposta da Comissão
2.1.
A proposta da Comissão contém regras e princı́pios
comuns a aplicar às restrições de funcionamento ligadas ao
ruı́do no quadro de uma abordagem equilibrada da gestão do
ruı́do.
2.2.
Só estão abrangidas pela directiva os aeroportos cujo
tráfego for superior a 50 000 movimentos por ano.

2.5.
No que diz respeito às transportadoras aéreas de paı́ses
em desenvolvimento, está prevista a possibilidade de, sob
certas condições, serem excluı́das do âmbito de aplicação da
directiva.
2.6.
A entrada em vigor desta directiva implica simultaneamente a revogação do Regulamento denominado «Kits de
insonorização».

3. Observações na generalidade
3.1.
O CES está de forma geral bastante receptivo a esta
proposta de directiva da Comissão, por dever contribuir para
reduzir o ruı́do produzido pelas aeronaves nas imediações dos
aeroportos.
3.2.
O CES aponta para a necessidade de legislação uniforme para regulamentar o ruı́do proveniente de outras fontes,
entre as quais outros modos de transporte.
3.3.
O curto prazo proposto para a aprovação da proposta
de directiva — até 1 de Abril de 2002 — pode dar lugar a
legislação insuficiente ou deficiente neste domı́nio.
3.4.
Do mesmo modo, aprovar uma directiva que produzisse efeito a partir 1 de Janeiro de 2003 significaria adiar as
medidas de redução do ruı́do relacionado com a aviação em
relação ao previsto no Regulamento anterior (CE)
n.o 925/1999, que proı́be a operação na UE de aeronaves
equipadas com dispositivos de insonorização a partir de 1 de
Abril de 2002, a menos que tais aeronaves já estivessem a
operar no território comunitário antes de 1 de Abril de 1999.
A aprovação da proposta de directiva terá por resultado a
revogação desse regulamento.
3.5.
Cumpre simultaneamente notar que a nova proposta
de directiva permitirá retirar da circulação certas aeronaves que
teriam sido autorizadas segundo o Regulamento denominado
«Kits de insonorização».
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3.6.
Poderia haver problemas de transição antes de se
poderem introduzir os necessários procedimentos previstos na
directiva.
3.7.
Cumpre igualmente observar que a proposta de directiva trata principalmente das restrições de funcionamento de
aeronaves, as quais constituem apenas parte da abordagem
equilibrada a que se refere a resolução da ICAO de Setembro
de 2001.
3.8.
O CES considera importante que as «partes envolvidas»
abranjam também os grupos populacionais concretamente
expostos ao ruı́do.

4. Observações na especialidade

4.1.
Se bem que a análise custo/benefı́cio constitua um
elemento importante da abordagem equilibrada, só aparece
referida muito por alto na proposta de directiva (Anexo 2).
Teria sido mais conveniente incluir uma descrição mais precisa
da metodologia a empregar nessa análise, a fim de evitar
discrepâncias na transposição da directiva nos diferentes
Estados-Membros.

4.2.
Visto que não se baseia numa definição internacional,
haveria que suprimir o termo «aviões ligeiros», constante no
artigo 2.o, alı́nea a), da proposta de directiva, a fim de evitar
qualquer incerteza sobre a natureza desse tipo de aeronaves e
de assegurar a rápida aprovação da directiva.
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4.3.
A participação dos paı́ses em desenvolvimento deveria
ser limitada a um perı́odo determinado, devendo paralelamente
salientar-se que só poderão ser concedidas excepções às
aeronaves na acepção do capı́tulo 3 da Convenção sobre a
Aviação Civil.
4.4.
Quanto à definição de «aeronaves marginalmente conformes» como respeitando os valores-limite de certificação
estabelecidos no capı́tulo 3 do Anexo 16 da Convenção sobre
a Aviação Civil Internacional numa margem não superior a
5 EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibel — ruı́do
efectivamente percepcionado em decibéis), o CES considera
que importaria fazer um esforço para que esse limite passasse
a ser de 8 EPNdB. Por razões pragmáticas, o CES propõe que
se preveja um perı́odo de transição para o efeito.
4.5.
O artigo 13.o deveria, por conseguinte, ser completado
com o seguinte enunciado: «Salvo proposta em contrário
pela Comissão, a margem cumulativa de 5 EPNdB (Effective
Perceived Noise in Decibel — ruı́do efectivamente percepcionado em decibéis) será aumentada para 8 EPNdB no prazo
máximo de 5 anos após a entrada em vigor da presente
directiva.».
5. Conclusão
5.1.
O CES subscreve inteiramente a proposta da Comissão
com vista à introdução de restrições de funcionamento
relacionadas com o ruı́do nos aeroportos comunitários. Atendendo às pressões ambientais, o crescimento futuro do sector
do transporte aéreo dependerá exclusivamente de uma redução
progressiva e credı́vel do ruı́do na fonte.
5.2.
A margem cumulativa deve ser aumentada para
8 EPNdB no prazo máximo de 5 anos após a entrada em vigor
da directiva em questão.

Bruxelas, 20 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao Programa Estatı́stico Comunitário de 2003-2007»
(COM(2001) 683 final — 2001/0281 (COD))
(2002/C 125/06)
Em 18 de Fevereiro de 2002, o Conselho, em conformidade com o disposto no artigo 262.o do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, decidiu consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta
supramencionada.
Em 25 de Fevereiro de 2002, a Secção da União Económica e Monetária e Coesão Económica e Social,
encarregada de preparar os correspondentes trabalhos emitiu o parecer com base no relatório introdutório
da relatora, S. Florio.
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 20 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou, por 73 votos a favor, sem votos contra e 3 abstenções, o seguinte parecer.

1. Contexto

1.1.
O Regulamento (CE) n.o 322/97, adoptado pelo Conselho em 17 de Fevereiro de 1997, prevê a elaboração de
um programa estatı́stico comunitário com o objectivo de
estabelecer estratégias, prioridades e planos de trabalho para o
perı́odo de 2003 a 2007.

1.2.
A importância estratégica da adopção do programa
foi-se acentuando ao longo dos anos em função, por um
lado, da aceleração dos processos económico-monetários e
institucionais e das mutações sociais na União Europeia e, por
outro, dos progressos realizados pelos paı́ses candidatos da
Europa Central e Oriental, os quais, em 2002, concluirão as
negociações de adesão à UE.

1.3.
O programa quinquenal proposto para 2003-2007 é
o sexto programa a médio prazo preparado pelo Eurostat. À
semelhança de qualquer outro programa quinquenal, este
prevê uma avaliação intercalar e um plano anual mais articulado, bem como uma avaliação final.

1.4.
Com base nas indicações da Comissão e do Conselho,
o Eurostat deveria ter cada vez mais um papel fundamental na
definição dos programas estatı́sticos, o estabelecimento de
critérios mais homogéneos de recolha e análise dos dados e
uma cada vez maior tempestividade.

1.5.
Incumbe ao Eurostat e, mais generalizadamente, a todo
o Sistema Estatı́stico Europeu a delicada responsabilidade de
conceber uma recolha de dados comparável e rápida, quer nos
sectores que há muitos anos são objecto de análise e de
acompanhamento por parte das instituições europeias, quer
em relação à evolução da realidade económica e social e às
mutações que o processo de alargamento está a provocar nos
paı́ses candidatos e provocará nos Estados-Membros da União
Europeia.

1.6.
Nesse sentido, a definir-se claramente uma avaliação
estatı́stica da zona euro, sobretudo nos aspectos ligados às
polı́ticas monetárias, dever-se-á optar por uma leitura da
realidade que realce as diferenças entre as três áreas: paı́ses
euro, paı́ses fora da moeda única, paı́ses candidatos da Europa
Central e Oriental.

2. As estatı́sticas como instrumento de orientação na
UE

2.1.
Os numerosos relatórios, a monitorização periódica,
as análises sobre a evolução da coesão económica e social da
UE e ainda os documentos programáticos dos governos
nacionais têm usufruı́do regularmente dos instrumentos estatı́sticos fornecidos pelo Eurostat.

2.1.1. A este propósito, o Comité considera preciosa a
utilização dos inquéritos estatı́sticos para reforço das estratégias definidas nos Conselhos de Lisboa e Goteborg.

2.2.
A introdução da moeda única aumentará indubitavelmente a necessidade de instrumentos de acompanhamento e
análise que permitam definir com extremo realismo e rigor
cientı́fico as escolhas de carácter não só económico e financeiro, mas também social que promovam o reforço da União
Europeia e o relançamento de todo o sistema em termos de
competitividade no mercado mundial e defendam os princı́pios
de equidade e justiça social.

2.3.
É evidente que a eficácia e a funcionalidade do Sistema
Estatı́stico Europeu estão directamente associadas a uma
recolha de dados, tanto quanto possı́vel, homogéneos, integrados e harmonizados.
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2.4.
As diferenças que ainda subsistem nos critérios que
presidem ao inquérito estatı́stico, os atrasos e as adaptações
dos institutos nacionais de estatı́stica à realidade europeia
obrigarão a grandes investimentos dos Estados-Membros,
tanto em termos económicos como a nı́vel de formação
profissional.

2.5.
Diferente é, ao que parece, a situação da rede criada
pelo Eurostat no que respeita as estatı́sticas monetárias, a qual
procura satisfazer directamente as necessidades de monitorização do Banco Central Europeu. As diferenças entre os
diversos sistemas de avaliação dos dados deverão ser rapidamente superadas, para que a tarefa de delinear o futuro
da União Europeia não fique entregue apenas às polı́ticas
monetárias.

2.6.
A este propósito, por exemplo, tal como realçado no
último relatório da Comissão sobre o progresso da coesão
económica e social na UE, será importante, para além disso,
adaptar os instrumentos estatı́sticos de análise respeitantes a
regiões e zonas onde se verifique um atraso considerável no
crescimento económico.

2.7.
No Sistema Estatı́stico Europeu, a subsidiariedade é o
método principal para a recolha de dados. Os institutos
nacionais colaboram frequentemente com agências privadas,
as quais, directa ou indirectamente, influenciam a leitura das
estatı́sticas e, em todo o caso, passam a ser «parceiros sombra».
Dever-se-ia proceder a uma apreciação séria da participação
dessas agências no sistema de avaliação dos dados, para que os
instrumentos estatı́sticos sejam, tanto quanto possı́vel, neutros,
cientı́ficos e reais.

2.8.
Por fim, deveria também ser objecto de atenta avaliação
o aproveitamento dado às informações prestadas pelo Eurostat.
Para além das autoridades nacionais, empresas, etc. (1), beneficiam sobretudo do Sistema Estatı́stico Europeu as organizações
socioprofissionais, nacionais e europeias. Seria, por conseguinte, importante que, tanto no âmbito do processo de
avaliação ex ante, como no da avaliação ex post, se promovesse
uma consulta com todos os intervenientes, que, simultaneamente, beneficiam das avaliações estatı́sticas e lhes fornecem
dados.

(1) Ver COM(2001) 683 final — 2001/0281 (COD), p. 65,
ponto 5.1.2 (versão portuguesa).
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3. As estatı́sticas no processo de alargamento

3.1.
É duplo o papel desempenhado pelas estatı́sticas no
âmbito do processo de alargamento e das negociações com os
paı́ses candidatos à adesão: são, por um lado, parte integrante
do acervo comunitário e, por outro, indicadores fundamentais
do estado de saúde das economias nacionais dos paı́ses
candidatos.

3.2.
Os paı́ses candidatos, à excepção da Turquia, enviam
ao Eurostat dados estatı́sticos quatro vezes por ano, utilizando
os mesmos critérios dos Estados-Membros da UE. As informações nacionais recolhidas nos paı́ses candidatos não são,
por enquanto, comparáveis com as do Sistema Estatı́stico
Europeu, o que faz com que sejam ainda analisadas com uma
certa prudência. Saliente-se, não obstante, que, nos últimos
anos, foram dados passos importantes.

3.3.
Numerosos têm sido os projectos da UE que advogam
uma maior harmonização dos critérios para a recolha dos
dados, mas nem todos os problemas foram definitivamente
solucionados. A Turquia e Malta permanecem à margem deste
sistema (a Agência Estatı́stica Turca não pertence ao Sistema
Europeu).

4. Recomendações

4.1.
Tal como já realçado em documentos anteriores, o
Comité apela a um reforço da cooperação entre o Eurostat e
os institutos nacionais de estatı́stica, para melhorar a eficácia
do sistema estatı́stico europeu.

4.2.
Convirá melhorar o papel de coordenação do Eurostat,
assegurando, deste modo, uma maior harmonização e um
sistema eficiente de comparabilidade dos dados.

4.3.
O processo de alargamento, já em vias de conclusão,
deverá integrar mais os institutos de estatı́stica dos paı́ses
candidatos, reforçando o sistema de cooperação mediante
ajudas económicas à formação e à adaptação dos instrumentos
estatı́sticos.

4.4.
Com vista a garantir uma maior neutralidade dos dados
estatı́sticos, o Comité considera ainda fundamental que se
acompanhe a actividade das agências privadas directa ou
indirectamente ligadas ao Sistema Estatı́stico Europeu.
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4.5.
Pelo atrás exposto, entende que o esforço financeiro de
apoio ao Eurostat deveria ser aumentado mediante um maior
envolvimento dos governos dos Estados-Membros e uma
atitude coerente por parte da Comissão.
4.6.
Como sublinhado, será necessário concentrar os inquéritos estatı́sticos sobre estratégias já identificadas (Conselhos
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de Lisboa e Goteborg). Em especial, como já se disse em
anterior parecer do Comité (1), considerar-se-ão análises estatı́sticas relacionadas com o desenvolvimentos sutentável.

(1) JO C 221 de 7.8.2001, p. 169 e JO C 48 de 21.2.2002.

Bruxelas, 20 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre o tema «Cuidados paliativos — exemplo de
actividade de voluntariado na Europa»
(2002/C 125/07)
Em 26 de Abril de 2001, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do artigo 26.o do Regimento,
incumbir a Secção de Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania da preparação de um relatório de
informação sobre o tema: «Cuidados paliativos — exemplo de actividade de voluntariado na Europa».
Na última reunião plenária de 20 e 21 de Fevereiro de 2002 decidiu-se transformar o Relatório de
Informação num parecer (n.o 3 do artigo 23.o do Regimento).
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Emprego, Assuntos Sociais e
Cidadania, que emitiu parecer em 27 de Fevereiro de 2002, sendo relator S. zu Eulenburg.
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 20 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou por 80 votos, 1 contra e 3 abstenções o seguinte parecer.

Preâmbulo
A iniciativa pessoal e o empenhamento dos cidadãos são
uma componente essencial da vida polı́tica e social e um
fundamento do sistema regulamentar e de valores dos Estados-Membros. Para o cidadão, a participação e o empenho
significam a sua presença activa na vida cultural, social
e polı́tica. Através da acção voluntária dos cidadãos em
organizações intermediárias (iniciativas, associações, grupos
(de interesses), sindicatos, partidos), a sociedade organiza-se e
prossegue o seu desenvolvimento. Os cidadãos, ao empenharem-se no bem da colectividade, geram coesão social e dão
vida à democracia.
O voluntariado representa uma forma superior da participação
dos cidadãos e parte da «determinação firme e perseverante de
se empenhar pelo bem comum (...), porque todos nós somos
verdadeiramente responsáveis por todos.»

Esta determinação firme e perseverante de se empenhar pelo
bem comum assenta numa concepção humanista da sociedade
e na consciencialização de que todos nós pertencemos a uma
mesma comunidade, em que a responsabilidade solidária
requer uma participação voluntária e um empenhamento
generoso.

Este empenhamento não corresponde, por conseguinte, a um
simples sentimento ou estado de espı́rito, antes pressupõe uma
generosidade e uma dedicação pessoal que conferem ao
benevolato a sua caracterı́stica essencial de actividade voluntária e não remunerada, sem a qual se correria o risco de reduzir
estultamente os «custos» do voluntariado ao «valor monetário»
do voluntário.
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Os cidadãos devem ser encorajados a envolver-se mais. Mais
empenhamento e mais responsabilidades pressupõem um
Estado cuja actuação se rege pelo princı́pio de subsidiariedade
e que leva a sério o desempenho das suas funções de protecção
e garantia. É ao Estado que cabe criar as bases que cada cidadão
fará suas.

O empenhamento cı́vico na acepção do presente contexto
caracteriza-se essencialmente pelo voluntariado e pela ausência
de remuneração. Este conceito estende-se a todos os domı́nios
da vida social e colectiva.

As observações que a seguir se tecem não visam apresentar,
sob a forma de inventariação, todos os domı́nios do voluntariado nos Estados-Membros. Trata-se, antes, de mostrar as
raı́zes e os motivos do trabalho de voluntariado, em geral, e a
enorme importância do empenhamento de cada um para o
desenvolvimento social e polı́tico dos Estados-Membros e da
Comunidade. Neste contexto, os cuidados paliativos são
representativos de muitos outros domı́nios de actuação do
voluntariado, ilustrando, a tı́tulo de exemplo, o trabalho
concreto dos voluntários, bem como as condições-quadro
necessárias para que possa ser levado a cabo. Por fim, partindo
da descrição concreta e das experiências em vários paı́ses
procura-se traduzir em conclusões gerais os ensinamentos
adquiridos neste campo de actuação.

1.2.
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O empenhamento voluntário como componente da sociedade
civil europeia

1.2.1. O voluntariado é uma caracterı́stica essencial da
solidariedade social e da democracia participativa. Caracterizase pela gratuitidade e criatividade, mas também pelo carácter
obrigatório e pessoal da actividade. O empenhamento voluntário testemunha a força e a vontade dos homens de orientarem
o seu quadro de vida de forma autónoma e responsável para o
serviço da colectividade.

1.2.2. Ao assegurarem actividades voluntárias em prol do
bem público, os cidadãos empenham-se em algo que não diz
respeito apenas a si próprios, à sua famı́lia ou à sua profissão.
Passam a ser mais do que trabalhadores, pais, consumidores
e/ou eleitores — graças ao empenhamento voluntário, a trı́ade
«burguês/cidadão/homem» torna-se uma realidade em todas as
suas componentes. É com razão que se fala hoje de sociedade
civil e cı́vica, na qual os homens devem assumir mais
responsabilidades, não só para com eles próprios, mas também
para com os outros.

1.2.3. De mais a mais, a actuação em conjunto com outros,
mas também o empenhamento individual, contrabalançam a
individualização na sociedade e contrariam a tendência para
reduzir a realidade social, humana e cultural à simples
dimensão económica e de mercado.

1. Trabalho voluntário na Europa

1.1.

2001 — Ano Internacional do Voluntariado

1.1.1. Na Declaração Universal de Voluntariado das Nações
Unidas, o empenhamento voluntário foi salientado como uma
componente essencial da sociedade civil. Assim, o direito de
todos os homens se reunirem e exercerem um trabalho
voluntário é um princı́pio democrático que dá um sentido real
à aspiração à paz, à liberdade, à segurança, à justiça e ao
desenvolvimento e realização pessoais.

1.2.4. O empenhamento voluntário abrange, nos Estados-Membros, todos os domı́nios da sociedade: da polı́tica (em
partidos, sindicatos, comités de apoio, etc.) à prevenção de
catástrofes e situações de emergência, passando pelo desporto
e pela cultura e o empenhamento social em domı́nios como a
juventude, a famı́lia, as mulheres ou os grupos marginais.

1.2.5. A acção voluntária reflecte, com efeito, atitudes e
valores filantrópicos e um sentido da responsabilidade em
relação a si próprio e aos outros. É expressão de uma série de
motivações, nomeadamente:

1.1.2. O voluntário opera individualmente — muitas vezes
na sombra — ou integrado em grupos, iniciativas, associações
e federações. Enquanto organizações da sociedade civil que
possibilitam e apoiam essas actividades voluntárias, desempenham um papel importante na colectividade.

—

a necessidade de comunicar e de estabelecer contactos
sociais;

—

a vontade de dar sentido à acção e de organizar a vida;

1.1.3. Representante da sociedade civil organizada na
Europa, o Comité Económico e Social reúne representantes
de inúmeras associações e organizações, para as quais o
empenhamento voluntário constitui — no plano pessoal e
institucional — um elemento constitutivo do seu trabalho.
Assim, o Ano Internacional dos Voluntários proporciona ao
Comité Económico e Social uma pertinente e oportuna ocasião
de realçar a importância da actividade dos voluntários para o
desenvolvimento de uma Europa social.

—

o desejo de melhorar uma situação infeliz por um
sentimento de solidariedade;

—

a decisão de assumir uma responsabilidade social;

—

o desejo de obter reconhecimento, adquirir e manter
competências próprias;
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Importância do empenhamento social voluntário

—

a procura de ajuda para resolver os seus próprios
problemas, e

1.3.

—

a cooperação que nasce do sentido de responsabilidade
religiosa ou humanitária.

1.3.1. O empenhamento voluntário nos serviços, organismos e iniciativas de natureza social contribui substancialmente
para a coesão social. Com efeito, está directamente vocacionado para as pessoas que se encontram numa situação
especı́fica e permite a sua integração social.

1.2.6. O modelo tradicional de ajuda (com as suas caracterı́sticas de disponibilidade, abnegação e vontade de intervir) é
tão importante quanto um conceito individual do trabalho
voluntário servindo o desenvolvimento pessoal (tarefas modestas, bem definidas e limitadas no tempo; possibilidade de
escolha e decisão pessoal sobre as áreas de actuação).
1.2.7. A crescente individualização e mobilidade das pessoas, assim como a proliferação dos estilos de vida contribuem
para uma dissolução cada vez maior dos meios sociais
tradicionais, sem que se criem outros de carácter duradouro.
Daı́ que os indivı́duos nem sempre encontrem o seu lugar em
grupos e em iniciativas, não se sintam interpelados nem
necessários e, por conseguinte, deixem de se empenhar, apesar
da sua disponibilidade de princı́pio. Começa a haver indı́cios
de uma maior abertura por parte de determinadas organizações
e instituições e de um empenho reforçado dos municı́pios e
organismos governamentais a favor da criação de estruturas
destinadas a reunir voluntários interessados e prestadores de
serviços sociais de interesse geral. Entre elas contam-se as
agências de voluntariado, os fóruns, as bolsas e os centros de
aconselhamento aos cidadãos. O empenhamento limitado no
tempo carece do apoio institucional das federações e associações e necessita de ser organizado e coordenado. As
estruturas criadas nessa base permitem conciliar os interesses
e necessidades pessoais com as exigências das tarefas.
1.2.8. O empenhamento voluntário carece de promoção e
de estruturas de apoio. Os organismos nacionais ao nı́vel
transnacional, nacional e regional, os municı́pios, o sector
privado e as associações garantem a obtenção e o desenvolvimento de um capital social através de investimentos duradouros (ver, a este propósito, os pareceres do CES «A cooperação
com as associações de solidariedade enquanto actores económicos e sociais no campo da assistência social» (1) e «Os
serviços sociais privados com fins não lucrativos no contexto
dos serviços de interesse geral na Europa» (2). Através da
cidadania empresarial e ainda do apoio de colaboradores que
adiram pessoal e financeiramente (por exemplo disponibilizando tempo e donativos), as empresas e associações revelamse bons cidadãos e agentes sociais. O empenhamento voluntário serve igualmente de ligação entre o Estado, o mercado e
sociedade.
1.2.9. O empenho voluntário tem uma qualidade própria:
os voluntários podem dedicar-se às suas tarefas de forma
espontânea e apaixonada, sendo poucas as limitações de
natureza hierárquica a que estão sujeitos. O tempo dedicado a
essas actividades, que eles próprios determinam, e a grande
diversidade de competências permitem que sejam utilizados de
variadı́ssimos modos.

(1) JO C 73 de 9.3.1998.
(2) JO C 311 de 7.11.2001.

1.3.2. Utilizando os cuidados paliativos como exemplo, o
presente parecer mostra como pode ser desenvolvido o
voluntariado social e se podem criar e modificar as condições
polı́ticas. Uma breve exposição introdutória abordará os
múltiplos aspectos do empenhamento social, assim como a
sua dimensão polı́tica.

1.3.3. O voluntariado social, por um lado, dá a conhecer à
sociedade a situação de extremo sofrimento de algumas
categorias da população necessitada e excluı́da e sobreleva a
responsabilidade que a sociedade tem para com elas e, por
outro lado, constitui frequentemente para as pessoas em causa
um elo de ligação à vida quotidiana da sociedade. Ao
empenharem-se a favor destas pessoas, os cidadãos desempenham o papel de advogado de defesa das suas exigências ao
nı́vel polı́tico e social. O voluntariado pode impedir que as
pessoas em causa comecem a encarar a sociedade preponderantemente apenas como um sistema de assistência e de previdência estruturado profissionalmente.

1.3.4. O âmbito de acção do voluntariado social abrange a
participação em clubes, associações e organizações estabelecidas, mas também em projectos. Os voluntários constituem,
frequentemente, o motor de novas actividades.

Os cidadãos participam, por exemplo, em:
—

iniciativas a favor de estrangeiros e em grupos de apoio a
requerentes de asilo, a fim de lutar contra a xenofobia;

—

actividades visando a integração social de grupos da
população desfavorecidos, doentes, deficientes ou excluı́dos da sociedade, como, por exemplo, os detidos, os
toxicómanos ou toxicodependentes, os idosos, os doentes, as pessoas necessitando de cuidados de saúde ou em
fase terminal, as crianças e as famı́lias;

—

projectos de luta contra a pobreza, tendo em vista atenuar
as consequências dos desequilı́brios sociais e económicos;

—

movimentos e iniciativas de entreajuda, e

—

no trabalho dos jovens, em escolas, jardins infantis,
programas de intercâmbio escolar, etc.
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Os cidadãos participam também num grande número de
actividades sociais de carácter geral ao serviço do bem comum
(por exemplo, como bombeiros voluntários, nos serviços de
salvamento e de protecção civil) ou no movimento a favor dos
cuidados paliativos, lutando por um tratamento mais humano
das pessoas gravemente doentes ou em fase terminal e das
pessoas enlutadas.
1.3.5. Sem o trabalho voluntário, muitas das iniciativas
no domı́nio social e da saúde seriam inconcebı́veis. Foi
precisamente o empenhamento pessoal e o confronto com
situações de emergência que, muitas vezes, fizeram surgir
novas formas de ajuda e apoio no domı́nio social. Apesar de o
âmbito das actividades de voluntariado ser actualmente mais
vasto e ainda que inúmeras medidas inovadoras desenvolvidas
em todos os paı́ses europeus merecessem um tratamento mais
aprofundado e ganhassem em ser conhecidas, o presente
parecer abordará, principalmente, um aspecto: o movimento a
favor dos cuidados paliativos. Este movimento reveste uma
importância significativa, porquanto envolve questões fundamentais da existência humana, tal como a atitude face à morte.
Além disso, trata-se de um domı́nio novo e relativamente
jovem, que não deixou de ter repercussões na acção dos
Estados-Membros no âmbito dos respectivos sistemas de
segurança social.

2.1.2.2. A ideia dos cuidados paliativos baseia-se nos
seguintes conceitos:
—

devem ter acesso aos cuidados paliativos todas as pessoas
moribundas e seus familiares, independentemente da
posição social e possibilidades financeiras, meio cultural
ou crença religiosa;

—

a ideia dos cuidados paliativos assenta na concepção
central de que não se pode dispor da vida do ser humano;

—

a acção que decorre desta concepção é possı́vel, fundamentalmente, em qualquer lado onde haja homens que
atendam às necessidades dos doentes em fase terminal e
à sua integridade e autonomia pessoal, sendo certo, no
entanto, que o acompanhamento e a prestação de cuidados não eliminam o sofrimento inerente à agonia e morte
de um ser humano.

2.1.2.3. À ideia dos cuidados paliativos está associada uma
dinâmica de polı́tica social:
—

as pessoas devem ser encorajadas a confrontar-se com a
vida, a agonia, a morte e o luto, e a consciência colectiva
deverá interiorizar a ideia de que a agonia e a morte são
parte integrante da vida;

—

pessoas de meios culturais e profissionais diversos que
estejam dispostas a empenharem-se no trabalho de
voluntariado deverão ser encorajadas a acompanhar
doentes em fase terminal, recebendo, para o efeito,
formação adequada;

—

o voluntariado é uma contribuição autónoma no acompanhamento dos doentes terminais. Deve contribuir
para apoiar e completar os esforços dos serviços e
estabelecimentos ambulatórios e não ambulatórios de
ajuda aos doentes e às pessoas idosas, bem como os dos
acompanhantes espirituais e dos médicos;

—

as actuais instituições de cuidados e de assistência às
pessoas idosas e aos doentes deverão ser convidadas a
repensar as formas de acompanhamento dos doentes
terminais até agora adoptadas e, se necessário, a desenvolver novos conceitos.

2. O exemplo do trabalho nos cuidados paliativos

2.1.

2.1.1.

Considerações gerais sobre o trabalho nos cuidados paliativos

Incentivo ao movimento em prol dos
cuidados paliativos

A ideia dos cuidados paliativos não foi fruto de estratégias e de
iniciativas públicas. O trabalho nos cuidados paliativos teve a
sua origem, em grande parte, no empenhamento voluntário
de familiares e amigos de doentes terminais, mas também de
profissionais do sector que, muitas vezes, se empenharam
muito para além das suas obrigações profissionais. Uns e
outros recusavam resignar-se às más condições dos cuidados e
da assistência prestada aos doentes terminais e começaram a
lutar por um tratamento mais humano. A agonia, a morte e o
luto não devem ser marginalizados, mas antes interiorizados
pela sociedade como componentes integrantes da vida. Tal
implica criar um espaço em que o doente em fase terminal
possa viver os seus últimos dias e sentir que participa na vida.

2.1.2.

Cuidados
d e f i n i ç ã o

paliativos:

c o n c e p ç ã o

2.1.3.

Tarefas dos cuidados paliativos

2.1.3.1. As estruturas de cuidados paliativos, funcionem
elas em regime ambulatório, residencial ou semi-residencial,
prestam grande número de serviços. As suas tarefas essenciais
são as seguintes:
—

acompanhamento psicossocial e acompanhamento de
pessoas gravemente doentes e moribundas (por exemplo,
apoio em caso de problemas psı́quicos, registo da história
do paciente, intervenção em casos de crise, alı́vio da
sobrecarga que pesa sobre os que rodeiam o doente,
assistência quotidiana);

—

aconselhamento (por exemplo, em questões sociais,
assistência, vontade do paciente);

—

ajuda paliativa, que pode ir até aos cuidados paliativos
globais;

e

2.1.2.1. A ideia dos cuidados paliativos assenta na preocupação com o doente terminal e os membros da sua famı́lia.
Corresponde a um conceito global que considera as pessoas
gravemente doentes e os doentes terminais na sua dimensão
fı́sica, psı́quica, socioeconómica e espiritual.
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—

acções terapêuticas; acompanhamento espiritual;

—

disponibilidade permanente em caso de acompanhamento contı́nuo;

—

acompanhamento das pessoas enlutadas e dos mais
chegados;

—

preparação intensiva, acompanhamento e formação contı́nua dos voluntários e dos profissionais;

—

formação e informação da opinião pública;

—

recolha de fundos através de campanhas de angariação
de donativos e de patrocı́nios.

2.1.3.2. Todas estas tarefas são asseguradas pelos próprios
serviços de cuidados paliativos, em função das suas dotações
estruturais e de pessoal, ou confiadas a terceiros. Trata-se
de tarefas necessárias para assegurar um acompanhamento
completo dos doentes terminais e dos membros da sua famı́lia.
2.1.4.

Cuidados paliativos: um trabalho em
rede

Os cuidados paliativos criam novas redes baseadas num
empenhamento (voluntário) dos cidadãos, esforçando-se por
melhorar a qualidade da fase final de vida e atribuindo o
mesmo grau de importância à satisfação das necessidades
fı́sicas e emocionais como das necessidades sociais e espirituais
das pessoas em causa e dos que lhes estão mais chegados.
A realização dessa rede requer a interacção de cuidados de
enfermagem, médicos, terapêuticos, espirituais e de assistência
social, assim como um empenhamento voluntário na acepção
de «equipa multidisciplinar».
Uma rede deste tipo necessita de um apoio constante dos
responsáveis polı́ticos e da sociedade.

2.2.1.2. Além disso, os voluntários que desenvolvem actividades não directamente ligadas ao acompanhamento dos
pacientes, a saber, o contacto com o público, a recolha de
fundos e o desenvolvimento de projectos (na acepção de um
aconselhamento (especializado)) contribuem amplamente para
reforçar a ideia dos cuidados paliativos na sociedade.
2.2.1.3. O sector ambulatório, em particular, adequa-se ao
princı́pio do trabalho em rede e à consolidação da ideia de
cuidados paliativos na sociedade. É aqui que se faz sentir, em
especial, o empenho dos voluntários na assistência aos doentes.
É, precisamente, a assistência domiciliária que mostra à
evidência que é sempre a própria pessoa que deseja ser
acompanhada e receber visitas. O voluntário é recebido sempre
como um convidado.
2.2.1.4.
se por:

2.2.1.

uma solidariedade de «vizinhança e amor ao próximo»,
que permite aos pacientes em fase terminal e às pessoas
enlutadas participarem na vida social;

—

uma solidariedade que apoia os familiares e os profissionais, encorajando-os e aliviando-os da pressão que sobre
eles pesa;

—

uma solidariedade «à escuta» e compassiva, que procura
um contacto sincero e vivo e instaura uma relação de
confiança;

—

uma solidariedade de esperança, receptiva a um sentido
para além da morte e ela própria resposta ao porquê da
existência humana.

2.2.1.5. O trabalho voluntário, que oferece apoio e ajuda
complementar, constitui um desafio ao Estado e à sociedade
para que melhorem, na parte que lhes diz respeito, as condições
dos profissionais, de modo a que tanto os doentes em fase
terminal como os seus familiares e amigos recebam a ajuda
adequada e especializada de que necessitam.

Empenhamento voluntário nos cuidados paliativos
P r i n c ı́ p i o d e b a s e

2.2.1.1. O trabalho voluntário é uma caracterı́stica essencial
dos cuidados paliativos. Os voluntários prestam ajuda, apoio e
assistência aos doentes terminais. Estabelecem uma ponte
entre estes e o mundo exterior, aliviam a sobrecarga que pesa
sobre os que rodeiam o doente e complementam-nos. É
precisamente a presença de colaboradores voluntários que
permite que os doentes terminais não sejam tratados apenas
por aqueles que o fazem por obrigação profissional. Isto é
particularmente importante quando não existe enquadramento
social.
Tanto a presença concreta como o facto de saberem que há
voluntários que participam nos cuidados paliativos podem
encorajar sobretudo os membros da famı́lia e os amigos do
doente terminal a manterem o contacto com ele.

Assim, a contribuição dos voluntários caracteriza-

—

2.2.2.
2.2.
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2.2.2.1. Os trabalhadores voluntários dão o seu tempo e
energia. Dada a importância do empenhamento e as dificuldades que comporta, é necessário criar condições-quadro que
viabilizem a sua intervenção e contribuam para evitar sobrecargas excessivas. Para o efeito, devem ser tomados em consideração os seguintes aspectos:
—

uma preparação técnica apropriada, por pessoas competentes, e uma formação e aperfeiçoamento profissionais
contı́nuos são condições fundamentais para executar
as tarefas com conhecimento de causa e de forma
responsável;

—

a colaboração e o apoio de uma equipa multidisciplinar
ajudam a abordar e a gerir as dificuldades. A contribuição
autónoma do trabalho voluntário deve ser devidamente
reconhecida e apreciada, mas também definida com
clareza;
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—

é necessário coordenar a acção dos voluntários a fim de
explorar ao máximo as suas possibilidades de ajuda (em
termos de empenhamento pessoal e de tempo);

—

um acompanhamento e um seguimento garantem a
qualidade da ajuda e contribuem, sobretudo, para manter
a estabilidade psı́quica dos voluntários.

2.2.2.2. O empenhamento voluntário é de natureza temporária. Os voluntários em cuidados paliativos executam as
suas tarefas com grande fiabilidade e abnegação. Para assegurar
de forma duradoura a continuidade da oferta de cuidados
paliativos, é necessário dispor de apoio profissional, nomeadamente em termos de organização e de coordenação. Neste
sentido, não raro se encontram associados um serviço de
aconselhamento especializado e um acompanhamento diferenciado para voluntários e para doentes.

Situação em alguns Estados-Membros e em paı́ses candidatos
à adesão

2.3.

2.3.1.

B a s e s p a r a o e m p r e g o d e v o l u n t á r i o s
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2.3.1.5. Os conteúdos são geralmente transmitidos por
uma equipa multidisciplinar e acompanhados de um curso.
Para além dos conhecimentos de base (morte, falecimento,
luto, cuidados paliativos e medicina paliativa), a tónica recai
na explicação do papel no contexto do acompanhamento, na
história pessoal do voluntário, na concepção que está na base
dos cuidados paliativos, na comunicação e na assistência
sanitária.
2.3.1.6. Durante a assistência a doentes em fase terminal
e a pessoas enlutadas, os voluntários podem recorrer ao
coordenador ou ao responsável pelo serviço ou, ainda, a
qualquer outro membro da equipa. Estão previstas acções
periódicas de supervisão. Os voluntários devem participar
regularmente em acções de formação e em conferências.
Mediante solicitação, é, muitas vezes, possı́vel organizar,
também conversas individuais de assistência espiritual. Além
disso, alguns serviços de cuidados paliativos oferecem serviços
religiosos para colaboradores voluntários e profissionais e para
os familiares e amigos. São proporcionadas ainda ocasiões de
encontro, tais como a festa de Verão ou o Natal dos Hospitais.

2.3.2.

Á r e a s d e i n t e r v e n ç ã o d o s v o l u n t á r i o s

2.3.1.1. Como noutros domı́nios do voluntariado, os princı́pios a que o recrutamento, a qualificação e a coordenação
dos trabalhadores voluntários devem obedecer também se
aplicam, de uma forma especial, aos cuidados paliativos. O
exemplo dos cuidados paliativos deverá patentear que a
utilização proveitosa e contı́nua de voluntários se rege por
condições o mais gerais possı́vel.

2.3.2.1. Os voluntários participam em todos os domı́nios
dos serviços de cuidados paliativos. Contudo, a sua acção é
limitada pelas suas qualificações profissionais. Ao procederem
a uma repartição clara das tarefas, os serviços de cuidados
paliativos determinam previamente os domı́nios de intervenção dos voluntários. Isso pode variar de uma instituição para
outra em função do interessado e do local de trabalho.

2.3.1.2. Os voluntários aderem aos cuidados paliativos
motivados por uma experiência pessoal, por informação oral,
um contacto directo, anúncios de jornal, sessões públicas
organizadas por serviços de cuidados paliativos (por exemplo,
um dia de «portas abertas»), seminários e campanhas de
informação com objectivos especı́ficos.

2.3.2.2. Alguns exemplos de actividades adicionais e complementares dos voluntários:
—

acompanhamento e assistência psicossocial (por exemplo,
conversas, leitura em vossa alta);

—

acompanhamento espiritual (orações, leitura em voz alta,
acompanhamento a serviços religiosos);

O objectivo do perı́odo de preparação é permitir que os
trabalhadores voluntários:

—

acompanhamento psicossocial dos familiares e pessoas
enlutadas;

—

levem a cabo o acompanhamento de forma consciente e
responsável;

—

transporte;

—

terapia complementar;

—

possam avaliar as suas capacidades e os seus limites;

—

e adquiram competências de comunicação suplementares
no contacto com doentes graves e doentes em fase
terminal.

—

assistência ao paciente na higiene pessoal;

—

assistência nas refeições;

—

serviço de cabeleireiro;

—

arranjo de flores;

—

jardinagem;

—

serviço telefónico;

—

trabalhos de escritório e administrativos;

2.3.1.3. Os voluntários são submetidos a uma profunda
preparação, tendo em vista a sua missão.

2.3.1.4. As estratégias de preparação dos voluntários
variam entre os diferentes serviços de cuidados paliativos e
entre os Estados-Membros. A duração da preparação pode ir
de 2-3 meses a 10-12 meses. Em muitas instituições de
cuidados paliativos, a preparação inclui um perı́odo de estágio.
À preparação de base segue-se uma formação com conteúdos
diferenciados em função da tarefa a desempenhar. Essa diferenciação intervém, sobretudo, no âmbito da assistência às pessoas
enlutadas.
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—

relações públicas (trabalho de imprensa, organização de
pavilhões em festas locais, divulgação de informação,
colaboração em publicações especializadas, etc.);

—

recolha de fundos (concertos de beneficência, vendas de
caridade, tômbolas, etc.).

Ao contrário do que acontece com o pessoal profissional
especializado, os voluntários têm tempo e possibilidades de se
consagrarem mais às necessidades individuais dos doentes
graves ou em fase terminal, o que contribui de modo
substancial para a melhoria do bem-estar dos pacientes.
2.3.2.3. Além disso, através da sua participação em órgãos
de direcção de associações, do trabalho desenvolvido em
painéis e da cooperação em vários comités, os voluntários
prestam uma contribuição indispensável aos cuidados paliativos no plano financeiro, profissional, ideológico e técnico.
Precisamente onde os sistemas sociais não asseguram o
financiamento dos cuidados hospitalares de base (paliativos)
observa-se, frequentemente, a intervenção, a tı́tulo voluntário,
de enfermeiros e médicos (por exemplo na Polónia, paı́s
candidato à adesão).
2.3.3.

C o o p e r a ç ã o e n t r e o s v o l u n t á r i o s e o s
profissionais

2.3.3.1. No que respeita à cooperação entre os voluntários
e os profissionais, registam-se diferentes experiências no
âmbito dos cuidados paliativos. Em geral, a cooperação revela-se proveitosa quando as competências e as tarefas dos
voluntários e dos profissionais estão bem descritas. Sessões
regulares de supervisão, em conjunto e separadas, assim como
a realização de mesas redondas orientadas por um moderador
reforçam as respectivas identidades e permitem abordar a
cooperação quotidiana e resolver os problemas que podem
surgir. É fundamental optar por uma atitude de base que
valorize a cooperação entre todos os parceiros no interesse
dos doentes terminais. Em conformidade com esta concepção,
cada colaborador, seja ele voluntário ou profissional, tem o
seu lugar na equipa, mesmo quando as diferentes profissões
determinam domı́nios de responsabilidade diferentes.
2.3.3.2. Tal como acontece frequentemente com o voluntariado, à sua indispensável institucionalização nos cuidados
paliativos opõe-se um movimento de base de cidadãos contrário à criatividade e à abertura a novos desafios. A este
propósito, será determinante que a estrutura de que se dotem
os voluntários preserve e desenvolva um espaço de manobra
para o empenhamento voluntário.
2.3.4.

I n t e g r a ç ã o
p ú b l i c a

nos

sistemas

de

s a ú d e

2.3.4.1. Em geral, o movimento dos cuidados paliativos
desenvolveu-se nos Estados-Membros de forma autónoma e
independente das concepções nacionais. Ficou a dever-se,
sobretudo, à iniciativa pessoal e à criatividade, nomeadamente
no plano financeiro. Em alguns Estados-Membros, foram
sobretudo associações activas no domı́nio social, organizações
caritativas e congregações religiosas que se responsabilizaram
pela prestação de cuidados paliativos.
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2.3.4.2. Nos anos 90, registou-se um aumento da ajuda do
Estado. Com a criação de redes de luta contra o cancro
(Inglaterra), de um plano de desenvolvimento para a promoção
dos cuidados paliativos (Polónia) ou de uma regulamentação
relativa à integração dos cuidados paliativos residenciais ou
ambulatórios (Alemanha, Itália), os responsáveis polı́ticos
empenharam-se, de forma crescente, no estabelecimento de
condições de base para a integração dos cuidados hospitalares
e paliativos, tendo em vista, nomeadamente, apoiar o empenhamento voluntário.

2.3.5.

Financiamento e custos

O princı́pio do voluntariado é a gratuitidade, não estando
excluı́do, no entanto, o reembolso das despesas.
Apesar de os voluntários (como é o caso na Alemanha,
Inglaterra, Polónia) estarem em geral segurados pelas organizações, federações e associações (responsabilidade civil, seguro
contra acidentes), é necessário verificar quais são os prejuı́zos
efectivamente cobertos pelos seguros e, por conseguinte, qual
o âmbito da cobertura.
Outros custos resultam da preparação, formação e aperfeiçoamento, supervisão e coordenação fornecidos por especialistas.
Estas acções são igualmente prestadas numa base voluntária
ou mediante entrega de documento comprovativo de donativo.

2.3.6.

2.3.6.1.

Factores a favor ou contra o voluntariado nos cuidados paliativos
Favorecem o voluntariado os seguintes factores:

—

uma atitude social de encorajamento e reconhecimento
do voluntariado social;

—

uma atitude pública em que a agonia e a morte são
objecto de debate aberto;

—

uma rede local/regional que abrange e liga os serviços
oferecidos pelos sistemas de saúde e de segurança social
aos fornecidos pelos cuidados paliativos;

—

normas qualitativas de nı́vel elevado para as instituições
de cuidados paliativos;

—

uma preparação apropriada dos voluntários;

—

um ambiente de trabalho favorável;

—

a consciência de se ser apreciado e aceite;

—

a possibilidade de aplicar à esfera privada as experiências
pessoais adquiridas nos cuidados paliativos;

—

uma motivação espiritual e a inserção numa comunidade
de fé;

—

o apoio da famı́lia para esta tarefa.
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Obstam ao voluntariado os seguintes factores:

—

uma opinião pública em que a morte e o luto sejam tabu;

—

não reconhecimento e não retribuição do empenhamento
voluntário;

—

poucas informações sobre as possibilidades do trabalho
nos cuidados paliativos;

—

concorrência entre instituições de cuidados paliativos
para a obtenção de fundos;

—

falta de preparação e apoio insuficiente no exercı́cio da
actividade;

—

tarefas e responsabilidades mal descritas;

—

não reconhecimento da actividade pela famı́lia e amigos;

—

falta de tempo livre para o voluntário;

—

isolamento social do voluntário.

2.3.6.3. Os factores a favor e contra o empenhamento
voluntário encontram-se sobretudo ao nı́vel pessoal, na aceitação social e polı́tica e nas regras de organização do voluntariado nas próprias instituições. Em geral, as experiências
registadas ao longo dos anos nos paı́ses com maior quota
de voluntariado pleiteiam para que os voluntários sejam
acompanhados por profissionais, a fim de assegurar uma
continuidade.

2.4.

—

os voluntários vivem a sua actividade de forma responsável e motivadora;

—

uma preparação, acompanhamento, formação contı́nua
e aperfeiçoamento adequados e selectivos são vistos como
uma possibilidade de valorização, uma ajuda para a vida
e um enriquecimento pessoal, que reforçam a confiança
em si próprio e a auto-estima, favorecendo directamente
o desempenho das tarefas;

—

o desenvolvimento pessoal no âmbito de um grupo de
pessoas que partilham das mesmas ideias permite o
estabelecimento de relações sólidas. A abertura e o
intercâmbio de ideias sobre assuntos de ordem existencial,
geralmente tabu, favorecem a coesão baseada na confiança;

—

—

o empenhamento voluntário traz consigo um elevado
grau de reconhecimento no plano pessoal, polı́tico e
social;

—

os voluntários identificam-se em grande medida com os
objectivos dos cuidados paliativos e identificam o serviço
que os presta como o responsável pela ideia, facto que é
fomentado, essencialmente, pela localização regional.
Existe uma grande disponibilidade e importantes potencialidades nos cuidados paliativos para o voluntariado
social.

2.4.2. Entre as condições gerais que favorecem o trabalho
voluntário, recordam-se as seguintes:
—

a preservação da motivação e a disposição para a
cooperação dependem muito de uma gestão apropriada
e de um bom clima de trabalho;

—

as tarefas dos voluntários são, em geral, descritas com
clareza e são compreensı́veis e variadas;

—

a organização e a coordenação procuram ter em conta,
na medida do possı́vel, as necessidades dos voluntários;

—

o empenhamento é, em princı́pio, limitado no tempo e a
sua valorização passa pela confirmação regular (por vezes
anual) da limitação temporal;

—

um ponto de contacto fixo, como, por exemplo, um
gabinete no serviço de cuidados paliativos ou um serviço
de cuidados paliativos residencial, oferece orientação e
possibilidades de identificação;

—

a existência de interlocutores fixos para efeitos de coordenação, direcção dos trabalhos e acompanhamento prático
(supervisão), etc. assegura, no âmbito da estrutura em
rede, a continuidade sobretudo no contacto com os
voluntários;

—

acordos claros e um elevado grau de empenhamento
mútuo, que tomem em consideração a responsabilidade
para com os voluntários, os doentes graves, os doentes
terminais e as pessoas enlutadas, são indispensáveis para
uma oferta fiável;

—

contactos frequentes entre o público e os serviços de
cuidados paliativos permitem apreciar de forma constante
a importância do empenhamento voluntário individual,
o que favorece o recrutamento de voluntários, contribui
para a aceitação do conceito de cuidados paliativos e
proporciona um maior reconhecimento.

Resumo e conclusões a partir do exemplo dos cuidados
paliativos

2.4.1. Do exemplo da actividade de voluntariado nos
cuidados paliativos podem extrair-se as seguintes conclusões:

o empenhamento voluntário caracteriza-se por um elevado sentido das responsabilidades, pela disponibilidade,
inclusivamente durante perı́odos mais longos, e pela
vontade de prosseguir uma formação e aperfeiçoamento
para o exercı́cio dessas actividades;
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2.4.3. Com base na análise do voluntariado e das experiências na área dos cuidados paliativos, é conveniente reflectir
sobre a forma como a Comunidade pode incentivar selectivamente o voluntariado. Para o efeito, é necessário ter presente
que a variedade e a multiplicidade das motivações dos
voluntários revelam que estes se interrogam, cada vez mais,
sobre o sentido do voluntariado e as oportunidades de
desenvolvimento pessoal. Daı́ se deve deduzir que as condições
regionais e nacionais têm uma influência considerável, do
ponto de vista polı́tico e cultural, sobre a disponibilidade para
participar no voluntariado.
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3. Conclusões gerais e recomendações

3.1.
O exemplo dos cuidados paliativos revela claramente
até que ponto o voluntariado pode contribuir para modificar
as condições polı́ticas e a realidade social. A perseverança e a
obstinação de todos quantos insistem em transformar as
suas ideias e convicções em actuação concreta e convencer
(entusiasmar) outras pessoas a aplicarem também estas ideias
constituem um impulso crucial para o estabelecimento, desenvolvimento e continuidade do empenhamento dos cidadãos.
Verifica-se que as expectativas do voluntário, o seu papel de
defesa das pessoas desamparadas e a consequente exigência de
acção polı́tica conseguem, não raras vezes, modificar as leis e
outras disposições. A alteração das condições sociais e da
realidade através do voluntariado é um excelente exemplo do
bom funcionamento da sociedade civil.

3.2.
A cooperação está a intensificar-se na União Europeia.
O alargamento está para breve. Os processos envolvidos neste
contexto devem articular-se e consolidar-se na perspectiva de
uma sociedade europeia, a fim de incentivar a coesão social
nos paı́ses candidatos e na Comunidade. Ao permitir e
encorajar o empenhamento voluntário na Comunidade Europeia, favorece-se a participação de cada indivı́duo no desenvolvimento da sociedade e na resolução dos problemas e tarefas
com que ela se confronta — nomeadamente no plano social.
A integração em rede do voluntariado organizado pode
favorecer significativamente o desenvolvimento de uma acepção supranacional do conceito de «europeu».

3.3.
A base para o futuro desenvolvimento pode ser a
declaração n.o 38 anexa ao Tratado de Amsterdão, na qual se
reconhece «o importante contributo prestado pelas actividades
de voluntariado para o desenvolvimento da solidariedade
social. A Comunidade incentivará a dimensão europeia das
organizações de voluntariado, destacando especialmente o
intercâmbio de informação e experiências, bem como a
participação dos jovens e dos idosos nas actividades de
voluntariado».

3.4.
O Comité apresenta, a este propósito, as seguintes
sugestões:
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2)

Devem ser instituı́dos fóruns e/ou bolsas de intercâmbio,
com informações pormenorizadas sobre as múltiplas
possibilidades e domı́nios de actividade do voluntariado,
ao nı́vel regional, nacional e europeu. Para o efeito, devem
aproveitar-se os novos meios de comunicação. Além
disso, é conveniente prever medidas apropriadas para
eliminar os obstáculos à mobilidade.

3)

Para que o voluntariado seja bem sucedido na realização
das suas tarefas, devem ser facultadas as condições
financeiras e humanas necessárias à qualificação, à formação contı́nua e aperfeiçoamento e ao acompanhamento durante o desempenho da actividade.

4)

As bases do empenhamento voluntário, tais como a
motivação, a incidência das condições envolventes, as
diferenças e analogias entre as áreas de acção do voluntariado, as diferenças e analogias que o voluntariado
apresenta aos nı́veis regional, nacional e europeu, devem
ser examinadas ao abrigo de contratos de investigação e
revistas na óptica das incidências positivas de uma
sociedade fundada na solidariedade. Para o efeito, a
Comunidade Europeia deve coordenar e favorecer projectos regionais, nacionais e europeus.

5)

A evolução do empenhamento voluntário, de um movimento de base para uma rede autónoma, deve, partindo
do exemplo fornecido pelos cuidados paliativos, ser
acompanhada de um estudo e de uma reflexão sobre as
oportunidades e os riscos que o voluntariado social
comporta. Para o efeito, a investigação deverá examinar
mais aprofundadamente os critérios comuns às diversas
evoluções nos paı́ses europeus.

6)

A continuidade da organização, da administração e da
concepção de base do empenhamento voluntário deve
ser garantida através de um número mı́nimo de profissionais. O acompanhamento dos voluntários por pessoal
profissional deverá constituir um critério fundamental,
tendo em conta a responsabilidade para com os voluntários.

7)

O empenhamento voluntário não deve ter consequências
desfavoráveis para os voluntários. Os riscos para a
integridade fı́sica e a vida dos voluntários devem estar
cobertos por um seguro estabelecido por lei que dê
garantias de subsistência aos voluntários e suas famı́lias.
O quadro jurı́dico das condições relativas a esta matéria
deve ser definido ao nı́vel europeu.

8)

As estruturas de diálogo existentes nos Estados-Membros,
por exemplo, a nı́vel dos comités económicos e sociais
ou no âmbito do debate dos planos de acção nacionais,
devem ser aproveitadas para desenvolver o trabalho
voluntário.

Deverão ser incluı́das também as experiências decorrentes
dos programas em curso, nomeadamente no domı́nio da
juventude.
1)

Partindo do Ano Internacional dos Voluntários, a polı́tica
a favor do voluntariado deve reconhecer de forma
duradoura a realidade do empenhamento voluntário e
favorecer o diálogo entre as associações de apoio ao
voluntariado, as autoridades e as demais instituições
sociais.

3.5.
Em conclusão, o Comité recomenda que se aproveite a
visibilidade e a difusão do movimento a favor dos cuidados
paliativos nos Estados-Membros para lançar outras iniciativas
(como, por exemplo, a realização de uma audição com peritos).
O presente documento deveria ser dado a conhecer e debatido
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em todos os Estados-Membros e paı́ses candidatos à adesão.
As sugestões e reacções deverão ser incluı́das numa posterior
discussão e em subsequentes iniciativas, demonstrando-se,
assim, que a aplicação em grande escala de disposições
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favoráveis ao trabalho voluntário e a disponibilização de
documentação serão de utilidade para a elaboração de projectos destinados a promover o trabalho voluntário e suas
condições-quadro.

Bruxelas, 20 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Conselho
que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela
análise de um pedido de asilo apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um
paı́s terceiro»
(COM(2001) 447 final — 2001/0182 (CNS))
(2002/C 125/08)
Em 30 de Agosto 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 Europeu sobre a proposta
supramencionada.
A Secção de Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania, incumbida da preparação dos correspondentes
trabalhos, emitiu parecer por unanimidade em 27 de Fevereiro de 2002, sendo relator S. Sharma.
Na 389.a reunião plenária, realizada em 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 20 de Março), o Comité
Económico e Social Europeu adoptou o seguinte parecer por 79 votos a favor, 1 voto contra e
3 abstenções.

1. Introdução

1.1.
A proposta de regulamento do Conselho em apreço,
apresentada pela Comissão, estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela
análise de um pedido de asilo apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um paı́s terceiro.

1.2.
O objectivo da proposta de regulamento apresentada
pela Comissão, que visa substituir a Convenção de Dublin, é
não apenas aplicar o disposto no ponto 1), alı́nea a), do
artigo 63.o do Tratado CE, mas também dar resposta à
pretensão expressa pelo Conselho Europeu de Tampere de que
os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro
responsável pela análise de um pedido de asilo se baseiem num
«método claro e operacional» que se inscreva no contexto de
um procedimento de asilo «equitativo e eficaz». O regulamento
visa substituir a Convenção de Dublin.

1.3.
Após examinar algumas opções possı́veis, a Comissão
decidiu manter os (actuais) critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um
pedido de asilo.

1.4.
Assim, o princı́pio geral consiste no facto de a
responsabilidade incumbir ao Estado-Membro que maior responsabilidade teve na entrada ou na estadia do requerente no
território dos Estados-Membros, com excepções tendentes a
proteger a unidade das famı́lias. Note-se que o dispositivo de
determinação do Estado responsável só se aplica às pessoas
que solicitem o reconhecimento do estatuto de refugiado na
acepção da Convenção de Genebra de 28 de Julho de 1951,
não abrangendo as formas de protecção subsidiária para as
quais não existe ainda qualquer harmonização.
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1.5.
A proposta visa garantir aos requerentes de asilo um
acesso efectivo aos procedimentos de determinação do estatuto
de refugiado, prevenir o abuso dos procedimentos de asilo,
suprir as lacunas e corrigir as imprecisões verificadas na
Convenção de Dublin, adaptar o dispositivo às novas realidades
decorrentes dos progressos efectuados na criação de um espaço
sem fronteiras internas, proceder à determinação do Estado
responsável tão rapidamente quanto possı́vel e aumentar a
eficácia do dispositivo.

1.6.

2.4.
O segundo é o parecer do Comité 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 (2).
Neste parecer, o Comité afirmou: «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
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.»

A proposta inclui algumas inovações, a saber:

novas disposições que evidenciam a responsabilidade de cada
Estado-Membro perante todos os seus parceiros na União ao
deixar perdurar situações de residência clandestina no seu
território; prazos de procedimento muito mais breves; prazos
prolongados para a execução das transferências para o Estado
responsável; disposições que visam preservar a unidade da
famı́lia dos requerentes de asilo.
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2. Observações na generalidade

2.1.
O Comité gostaria que o seu parecer sobre a proposta
de regulamento fosse apreciado no contexto de dois outros
pareceres já adoptados sobre a matéria.

2.2.
O primeiro é o parecer do Comité sobre a proposta de
directiva do Conselho relativa a normas mı́nimas aplicáveis ao
procedimento de concessão e retirada do estatuto de refugiado
nos Estados-Membros (1). Neste parecer, o Comité afirmou: É
preciso não esquecer que a Convenção de Genebra constitui
um instrumento de Direitos Humanos. As referências, no seu
preâmbulo, à Declaração Universal dos Direitos do Homem de
1948 reforçam a ideia de que a protecção aos refugiados tem
de ser vista como parte integrante da protecção dos Direitos
Humanos, pois encontra a sua raiz e fundamento na defesa da
dignidade e dos direitos fundamentais de todos os seres
humanos.

2.3.
Para além da Convenção supra referida consideramos
que deverá ser incluı́da na proposta de directiva referência a
outras convenções internacionais que se apresentam como
relevantes nesta matéria: a Convenção Europeia dos Direitos
do Homem, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e
Polı́ticos, o Pacto Internacional dos Direitos Económicos,
Sociais e Culturais, a Convenção dos Direitos da Criança, e a
Convenção Internacional para a Eliminação de todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher.

(1) JO C 193 de 10.7.2001, pontos 2.1.1.1 e 2.1.2.

2.5.
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.
2.6.
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 de 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.
2.7.
Apenas em 6 % dos casos a questão da determinação
do Estado-Membro responsável pela análise do pedido de asilo
é objecto de discussão. Acresce que, em 95 % dos casos, é o
Estado-Membro onde o pedido é apresentado que assume a
responsabilidade pela análise do pedido. O complexo mecanismo da Convenção de Dublin só se aplica, portanto, a uma
percentagem muito reduzida dos casos de pedidos de asilo e,
destes, só 1,7 % são efectivamente transferidos para um Estado-Membro diferente daquele em que o pedido foi apresentado.
Nos anos 1998 e 1999, dos 655 000 requerentes de asilo,
apenas 10 998 foram efectivamente transferidos para um
Estado-Membro diferente daquele em que tinham apresentado
o pedido. Os números mostram pois que, em cada ano, apenas
cerca de 5 000 pessoas são transferidas/reenviadas com êxito.
(2) JO C 260 de 17.9.2001, ponto 2.3.4.3.
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2.8.
O Comité conclui que o regulamento proposto introduz no direito comunitário os principais traços de uma
Convenção de Dublin muito imperfeita. Mesmo após os
melhoramentos propostos pela Comissão, não disporemos de
um regulamento claro, funcional, eficaz, equitativo e humano.

2.9.
O Comité admite contudo que, neste momento, a
adopção do regulamento poderá constituir um imperativo
polı́tico. Assinala-se, pois, o facto de se dar maior ênfase ao
princı́pio da responsabilidade de um Estado-Membro pelas
pessoas que entram ilegalmente no seu território ou nele
residem em situação irregular por um perı́odo de tempo
considerável. Apraz-lhe igualmente que se atribua maior
importância à unidade familiar, embora se fique ainda muito
aquém das propostas da Comissão sobre reunificação familiar.
O Comité saúda o estabelecimento de prazos de procedimento
muito mais breves, esperando que tal medida permita um
tratamento mais célere dos pedidos de asilo.

3.3.

3.1.

Artigo 3.o

O artigo 3.o refere-se aos critérios de determinação do Estado
responsável pela análise de um pedido de asilo. É digno de
nota o facto de, contrariamente à Convenção de Dublin,
esta disposição não conter qualquer referência às obrigações
internacionais dos Estados-Membros. O Comité atribui grande
importância a que se recorde aos Estados-Membros as obrigações que lhes incumbem em virtude do direito internacional,
por exemplo, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e
a Convenção contra a Tortura, por ocasião do exame dos
pedidos de asilo.

3.2.

Artigo 16.o

O artigo 16.o refere-se às circunstâncias em que um Estado-Membro poderá ter em conta o critério de reunificação
familiar na determinação do Estado-Membro em que deve ser
examinado um pedido de asilo de uma pessoa dependente de
outra. O regulamento propõe o seguinte: «os Estados-Membros
consideram como um motivo que justifica a aproximação do
requerente de asilo de um membro da sua famı́lia que se
encontre no território de um dos Estados-Membros nos casos
não previstos nas disposições do presente regulamento as
situações em que uma das pessoas em causa seja dependente
da assistência da outra devido a uma gravidez ou a uma
maternidade, ao seu estado de saúde ou à sua idade avançada».
O Comité propõe que a definição de membro da famı́lia seja
alargada a «membro da famı́lia nuclear ou outro parente».

3.4.
3. Observações na especialidade
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N.o 1 do artigo 18.o

O artigo 18.o refere-se ao prazo para requerer que outro
Estado-Membro tome a cargo a análise de um pedido de asilo.
Propõe-se neste artigo que o pedido de tomada a cargo seja
formulado ao outro Estado-Membro no prazo de 65 dias úteis.
O Comité considera este prazo demasiado breve para o exame
de pedidos de asilo de menores não acompanhados, pelo que
propõe que não se estabeleça um limite temporal e que o
prazo de 65 dias úteis apenas comece a contar:
—

após conclusão da avaliação da aptidão de um membro
da famı́lia nuclear ou outro parente para tomar o menor
a cargo;

—

e, quando necessário, depois de conhecido o resultado do
procedimento de admissibilidade relativo ao pedido de
asilo de um membro da famı́lia nuclear ou de outro
parente.

Artigo 6.o
3.5.

O artigo 6.o diz respeito à situação dos menores não acompanhados. Nele se propõe que o Estado-Membro em que se
encontrar um membro da famı́lia do menor susceptı́vel de o
tomar a cargo seja responsável pela análise do pedido de asilo.
O Comité admite que o tratamento de um pedido apresentado
por um menor não acompanhado pode suscitar muitos
problemas e que, no interesse do menor e da conclusão do
processo tão rapidamente quanto possı́vel, a definição de
pessoas susceptı́veis de tomar o menor a cargo não deve ser
desnecessariamente restritiva. Tal como proposta, exclui os
avós, os tios e tias e os irmãos ou irmãs adultos (todos eles
poderiam ser igualmente aptos para tomar o menor a cargo).
Assim, o Comité propõe que, no interesse do menor, que a
definição de membro da famı́lia seja alargada a membro da
famı́lia nuclear ou outro parente susceptı́vel de tomar o menor
a cargo e disposto a fazê-lo.

Artigo 20.o

Esta disposição prevê a possibilidade de apresentar recurso
contra uma decisão de inadmissibilidade. Todavia, o recurso
não tem efeito suspensivo, o que é fundamentado da seguinte
forma: «Dado que uma transferência para outro Estado-Membro não é susceptı́vel de causar à pessoa em causa um
prejuı́zo grave e dificilmente reparável, não é necessário que a
execução da transferência seja suspensa na pendência do
resultado do procedimento contencioso». O Comité não
aceita este raciocı́nio, dado ser extremamente difı́cil para um
requerente de asilo manter o contacto com os advogados que
deverão conduzir o processo de recurso. A maior parte
dos requerentes de asilo leva uma existência extremamente
precária, pelo que é provável que as comunicações internacionais sejam impossı́veis.
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4. Conclusão
4.1.
Se bem que o Comité se congratule com os melhoramentos propostos no regulamento relativamente à Convenção
de Dublin, mantém o parecer de que a harmonização dos
procedimentos de asilo, das condições de acolhimento, da
interpretação da definição de refugiado e de outras formas
complementares de protecção deverá preceder o estabelecimento de um sistema de atribuição da responsabilidade pelo
exame dos pedidos de asilo aos Estados-Membros. No entender
do Comité, tal harmonização reduziria os factores que eventualmente incitariam os requerentes de asilo a escolher determinados Estados-Membros no momento da apresentação do seu
pedido. Nenhum sistema de atribuição de responsabilidade
pela análise dos pedidos de asilo pode funcionar equitativamente sem harmonização da legislação e dos procedimentos.
4.2.
No Conselho Europeu de Tampere foi reiterada a
importância de tanto a União Europeia como os diversos
Estados-Membros respeitarem o direito de requerer asilo. Foi
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igualmente reiterada a oferta de garantias a quem procura
obter protecção na União Europeia ou ter acesso ao seu
território.
4.3.
O direito de requerer asilo, previsto na Declaração
Universal dos Direitos do Homem, é prejudicado por um
sistema que liga a atribuição da responsabilidade pelos pedidos
de asilo à responsabilidade pelos controlos de entrada. Tal
sistema incentiva os Estados a impedirem o acesso dos
requerentes de asilo ao seu território através de uma gama
cada vez mais vasta de medidas de controlo.
4.4.
Longe de contribuir para a salvaguarda dos direitos ao
nı́vel nacional, a proposta de regulamento prejudica esses
direitos. Incentiva os Estados-Membros a externalizarem as
suas fronteiras e a adoptarem medidas repressivas contra quem
procura entrar no seu território, do que resulta que os
requerentes de asilo são forçados a cair nas mãos da criminalidade organizada que está envolvida no tráfego de seres
humanos.

Bruxelas, 20 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre o «Livro verde — Indemnização das vı́timas da
criminalidade»
(COM(2001) 536 final)
(2002/C 125/09)
Em 28 de Setembro 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 —
Indemnização das vı́timas da criminalidade».
A Secção de Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania, incumbida de preparar os correspondentes trabalhos,
emitiu o seu parecer em 27 de Fevereiro de 2002 (relator: V. Melı́cias).
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 e Março de 2002 (sessão de 20 Março), o Comité Económico e
Social adoptou por 85 votos a favor, 3 votos contra e 0 abstenções, o presente parecer.

1. Introdução
1.1.
Desde o momento em que, no século XVIII, o Estado
se assumiu como ofendido tomando o lugar das vı́timas de
crime na resolução da relação conflitual com o criminoso, as
pessoas, os cidadãos, vı́timas de crime foram perdendo voz
própria, foram sendo ignoradas, deixando de ser parte no

processo. Desse protagonismo do Estado e consequente afastamento das vı́timas resultaram para estas sofrimentos, injustiças
e perturbações do viver social.

1.1.1. Criou-se, assim, uma situação negativa e insustentável que só há poucos anos vem, lentamente, a ser contrariada.
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1.2.
Em quase todos os paı́ses, desde há cerca de duas
décadas, movimentos de associação de cidadãos, hoje organizados no espaço europeu em Fórum, dão voz e visibilidade
àqueles que sofrem as consequências psicológicas, fı́sicas e
materiais do acto criminoso.

1.3.
Acompanhando esses movimentos e assumindo a
evolução entretanto ocorrida nos domı́nios dos sistemas penais
e da defesa de princı́pios de equidade e solidariedade social,
diversos Estados passaram a olhar com atenção para esses
cidadãos até aı́ praticamente ignorados.

1.3.1. Fazem-no não só na perspectiva da posição que as
vı́timas ocupam no materializar da justiça penal, mas também
relativamente à possibilidade de serem indemnizadas das suas
perdas, em circunstâncias em que a ausência de indemnização
por outra forma ofende o mais elementar sentido de justiça.
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1.7.
Na mesma esteira durante a presidência portuguesa
(primeiro semestre de 2000) e por iniciativa desta, com
empenhado apoio da Comissão e dos Estados que se lhe
seguiram na presidência, é reconhecida a necessidade de uma
decisão-quadro relativa ao estatuto da vı́tima no processo penal
e desenvolvidos os trabalhos que levaram à sua aprovação em
Março de 2001.
1.8.
Na sequência do empenhamento da presidência sueca
na realização de trabalhos preparatórios, a Comissão, com o
presente Livro Verde, apresenta agora mais um determinante
contributo para a indemnização das vı́timas de crime pelo
Estado, dando plena resposta à recomendação do Conselho de
Tampere.
1.9.
O CES, enquanto fórum institucional de encontro e
debate da sociedade civil organizada não pode deixar de
aplaudir a iniciativa.

2. Sı́ntese do documento da Comissão
1.4.
As Nações Unidas e o Conselho da Europa têm
desenvolvido importante trabalho no encontrar de respostas a
nı́vel internacional para os problemas das vı́timas de crime,
designadamente a Convenção Europeia de 1983 (ainda não
ratificada por todos os signatários) e a Declaração das Nações
Unidas de 1985.

2.1.
O Livro Verde lança uma consulta sobre a forma de
garantir e melhorar no espaço da União a indemnização pelo
estado das vı́timas de crime.
2.2.
Dá-nos o enquadramento normativo europeu existente
relativo à indemnização pelo Estado das vı́timas de crime.

1.5.
A União Europeia não podia deixar de caminhar no
mesmo sentido, em defesa de uma sociedade em que a
segurança e o sistema de justiça assentam numa cultura de
solidariedade, entendida como efectiva corresponsabilidade, e
do direito universal e fundamental de ninguém ser deixado só
perante a agressão, o perigo e o crime.

1.6.
Na sequência do excelente trabalho já realizado pela
Comissão (Comunicação da Comissão de Julho de 1999) que,
relativamente à problemática das vı́timas de crime, deu cabal
sequência às determinações do Plano de Acção de Viena (1) e
influenciou as conclusões do Conselho Europeu de Tampere
(Conclusões da Presidência, ponto 32 de 1999), o processo,
iniciado pelo Tratado de Amsterdão, de criação de um espaço
de liberdade, de segurança e de justiça nos Estados-Membros
da União ganhou uma particular dimensão, e um especial
sentido, ao focar problemas concretos dos seus cidadãos, ao
procurar resolver problemas concretos das pessoas. Também
o Parlamento Europeu, por sua vez, tem apoiado claramente o
processo de melhoria da indemnização das vı́timas de crime
(Resoluções de 1989 e 1999).

(1) JO C 19 de 23.1.1999, p. 1-15, Plano de acção do Conselho e da
Comissão sobre a melhor forma de aplicar disposições do Tratado
de Amesterdão relativas à criação de um espaço de liberdade, de
segurança e de justiça.

2.3.
Informa detalhadamente sobre a situação neste contexto em cada Estado-Membro.
2.4.
Avança informação e pistas que conduzem à formulação de questões essenciais, cuja resposta permite estabelecer:
—

a necessidade e o âmbito de uma acção a nı́vel comunitário;

—

a forma de materializar e reforçar em todos os Estados-Membros a possibilidade de a vı́tima de crime receber
indemnização paga pelo Estado;

—

a forma de facilitar o acesso das vı́timas de crime a
indemnização suportada pelo Estado nos casos em que o
crime se dá em Estado diferente daquele em que a vı́tima
reside.

2.5.
O tratamento das respostas que venha a ser dado às
questões colocadas terão como potenciais resultados de maior
relevância — através de iniciativa da Comissão:
—

O tornar obrigatória a existência em todos os Estados-Membros de um nı́vel adequado de indemnização pelo
Estado das vı́timas de crime criando um eventual denominador comum para esse nı́vel.
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O assegurar a existência de mecanismos práticos, através
da cooperação entre as autoridades dos Estados-Membros
e do desenvolvimento dos sistemas existentes, que facilitem a obtenção de indemnização pelo Estado, independentemente do local no território da União em que a
pessoa vı́tima de crime resida e do local em que o crime
tenha lugar.
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3.3.1. Há, ao mesmo tempo, e na mesma lógica positiva,
para os que não têm ainda resposta, ou para aqueles em que o
nı́vel da mesma se situa abaixo do nı́vel mı́nimo de resposta
acordado, que evitar a tentação de transformar o nı́vel mı́nimo
em máximo.
3.3.2. Só tal dinâmica positiva possibilitará que o espı́rito
de construção comum seja afirmado, que a equidade seja
respeitada, e que os cidadãos fiquem protegidos.

3. Observações na generalidade

3.1.
Num contexto de Estados-Membros de tradições, culturas e práticas bem diferenciadas e de estádios de desenvolvimento do tratamento das questões relativas à vı́tima de nı́veis
muito diferentes, a indemnização pelo Estado das vı́timas de
crime, como bem demonstra o estudo resultante da Conferência de Umeå (Outubro, 2000) e o próprio Livro Verde, tem
graus de tratamento que vão praticamente do zero a nı́veis
muito aceitáveis mas ainda impossı́veis de adoptar na realidade
actual de outros Estados-Membros.

3.4.
Por outro lado, para que tenha sentido uma iniciativa
da Comissão sobre esta matéria é imprescindı́vel que se tenham
parâmetros de referência e portanto normas comuns que
permitam a convergência.
3.4.1. Está aqui em jogo, mais uma vez, a consagração e
defesa dos interesses do cidadão em combinação equilibrada
— mas também muitas vezes em paradoxal tensão — com os
interesses colectivos representados pela circunstância concreta
de cada EM, num necessário e desejável processo de construção
de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça comum
para todos os cidadãos da União.

3.1.1. A análise da questão à luz do alargamento acentua
ainda mais as diferenças apontadas.

3.5.
O questionário proposto pela Comissão fornece e
fundamenta as pistas para a procura desse difı́cil equilı́brio.

3.1.2. Tal evidente constatação realça a dificuldade deste
exercı́cio e aconselha todas as cautelas no seu desenvolvimento
que, apesar disso, se considera essencial na sua realização
prática e paradigmático em termos do sucesso da construção
europeia centrada no cidadão e nos seus problemas concretos.

3.6.
É tendo estes alertas em mente bem como a nossa
comum cultura de solidariedade e de corresponsabilidade que
a opinião do CES deve ser lida.

3.2.
É sem dúvida desejável, e por certo aceitável por todos
os EM, a existência em todos os Estados de sistemas, por estes
garantidos, de indemnização da vı́tima de crime.

4. Resposta às questões da Comissão

4.1.
3.2.1. É também aceitável a necessidade de estabelecer e
garantir que tais sistemas possibilitem um nı́vel adequado de
protecção.

3.2.2. A resposta comum à questão de como definir tal
nı́vel e de como lidar com as consequências daı́ resultantes é
sem dúvida de construção difı́cil e exige grande esforço e
vontade por parte das autoridades competentes dos Estados-Membros para se alcançarem resultados verdadeiramente
positivos.

3.3.
De facto, há que estabelecer uma dinâmica positiva
e combater o risco do estabelecimento de um mı́nimo
denominador comum poder enfraquecer a vontade daqueles
que já atingiram nı́veis de resposta mais altos, relativamente
à manutenção destes, bem como ao seu desenvolvimento
continuado.

Pergunta n.o 1: Será que uma iniciativa da Comissão sobre a
indemnização estatal das vı́timas da criminalidade deve
contemplar os três objectivos indicados no capı́tulo 4.2?
Existirão outros objectivos que deverão ser igualmente contemplados?

4.1.1. A resposta à primeira parte da pergunta só pode ser
afirmativa. Os três objectivos enunciados são os fundamentais
e devem constar de uma iniciativa da Comissão (uma directiva
parece ser o mais indicado). O Comité apoia inteiramente que
tal iniciativa seja assumida.
4.1.1.1. Outros objectivos, como a disponibilização ou
fornecimento à vı́tima de informação completa e alargada e
em linguagem que possa compreender, ou como a necessidade
de garantir apoio às vı́timas para poderem usufruir integralmente dos mecanismos postos ao seu dispor, são instrumentais
dos três primeiros. As respostas a várias das questões seguintes
configuram, aliás, em muito, o alcançar de objectivos deste
tipo.
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4.1.1.2. O Comité tem plena consciência das implicações
financeiras que resultam para os Estados Membros da implementação de uma iniciativa da Comissão nesta área. Apesar
disso, entende estarmos num campo de intervenção essencial
à construção europeia e no que esta tem de mais crucial: a
dignificação do cidadão num verdadeiro espaço comum de
Justiça, a defesa dos seus direitos mais sensı́veis e essenciais e a
construção de uma aproximação normativa baseada na partilha
de objectivos aceites como inevitável fundamento de um
melhor futuro comum.

Pergunta n.o 2: Quais deverão ser os critérios de admissão ao
benefı́cio da indemnização, por tipos de infracção e de dano,
abrangidos por uma norma mı́nima?

4.2.

4.2.1. Tendo sempre em vista o não se cair em mı́nimos
denominadores comuns à luz da situação de cada Estado, mas
sim a procura da norma mı́nima que garanta a posição e
interesses da vı́tima enquanto cidadão do espaço da União, o
guião em que consiste o Livro Verde cobre o espaço possı́vel
de resposta.

4.2.2.

4.3.

—

—

Pergunta n.o 3: Deverá o grau de prova exigido ao requerente
de uma indemnização estatal, ser incluı́do numa norma
mı́nima?

4.3.1. Deve ser estabelecida a afirmação da necessidade de
indı́cios suficientemente reveladores e da existência de meios
de comprovação dos mesmos (bem como o princı́pio da
punição dos abusadores).

4.3.1.1. Do mesmo modo deve também ser estabelecido o
princı́pio da maior facilidade e latitude na apresentação da
prova (entendida como «a mais alta probabilidade de estabelecer um nexo de causalidade entre o facto criminoso alegado e
os danos reclamados») proibindo-se mecanismos processuais
que tal dificultem.

4.3.1.2. Para além dos princı́pios enquadradores que, em
função da solidariedade, compete a cada Estado-Membro
desenvolver (e que o senso comum europeu deve ajuizar) a
norma mı́nima comum poderá ser encontrada relativamente
ao prazo razoável (com ponderadas excepções) para a apresentação de indı́cios ou provas, sempre à luz da situação
especialmente vulnerável e insegura em que, em princı́pio, a
vı́tima se encontra, e da necessidade de evitar vitimizações
secundárias.

Analisando os critérios avançados:
4.4.

—
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Vı́timas que podem reclamar uma indemnização — Tanto
as directas como as indirectas, devendo normalizar-se
tanto quanto possı́vel as definições sem esquecer as
pessoas a cargo, os passantes e os bons samaritanos.

Critérios associados aos tipos de infracção e de dano —
A abordagem que parece ser mais susceptı́vel de aceitação
neste momento é a de cobrir os efeitos dos crimes
praticados com violência de que decorram danos corporais (fı́sicos) e psicológicos (imateriais, dor/sofrimento), ou
danos materiais indissociavelmente ligados aos primeiros.
Também danos puramente materiais, mesmo que resultantes de crimes praticados sem violência, devem ser
considerados desde que coloquem a vı́tima em situação
de extrema carência económica. E também casos de
vitimização resultantes de condução sob a influência de
álcool, ou de outras substâncias inibidoras da capacidade
de conduzir, devem merecer consideração. De facto, nos
casos em que a conduta do condutor assume a gravidade
da actuação dolosa e em que estão em jogo situações de
danos corporais ou de perda de vida há que consagrar o
reconhecimento comum de que estamos perante ilı́cito
criminal praticado com violência e tirar daı́ as devidas
consequências.

É assim necessária uma definição genérica de crime
passı́vel de indemnização.

Pergunta n.o 4: Deverão os danos imateriais ser incluı́dos
numa norma mı́nima e, em caso afirmativo, poderá ser
incluı́da uma definição sobre este tipo de danos?

4.4.1. Quanto aos danos susceptı́veis de indemnização
concorda-se em absoluto com a perspectiva do Livro Verde
quanto aos danos materiais (devendo prestar-se particular
atenção às vı́timas mais desfavorecidas).

4.4.2. Quanto aos danos imateriais é fundamental uma
norma mı́nima. A solução encontrada neste campo no Livro
Verde parece também de subscrever dada a dificuldade de se
chegar a uma definição comum. Às situações de vitimização
na sequência de danos cujas consequências se prolongam no
tempo deve ser dada especial atenção.

4.4.2.1. O princı́pio da apreciação em termos idênticos aos
da legislação nacional da responsabilidade civil, ainda que não
produza necessariamente uniformização, seria ainda assim um
importante passo em frente.

4.4.2.2. O caminho da uniformização poderia, no entanto,
ser tentado através de uma tabela indicativa comum que
estabelecesse nı́veis de indemnização para cada categoria de
tipo de crime e em que fossem estabelecidos os critérios de
integração das situações em cada categoria da tabela.
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4.4.2.3. O uso de tabelas indicativas comporta, no entanto,
o perigo da sua aplicação mecânica pelas autoridades, criando-se situações de desumanização da decisão. Para combater tal
efeito seria importante ouvir, neste tipo de decisões, as
organizações de apoio à vı́tima que, pela sua preparação e
sensibilidade poderão, na situação concreta, fornecer elementos essenciais para uma decisão que não seja fria e automática.

4.7.2. A vı́tima será menos bem tratada sempre que a
resposta aos problemas que lhe foram causados seja muito
demorada.

Pergunta n.o 5: Poderá ser incluı́da uma definição de
indemnização por incapacidade permanente para efeitos de
uma norma mı́nima?

4.7.4. Ao Estado caberá o direito de regresso relativamente
aos resultados indemnizatórios posteriores que se vierem a
verificar, designadamente com origem no autor do crime.

4.5.1. Concorda-se em geral com a perspectiva da Comissão. Há que salientar que a norma mı́nima sobre indemnização
de danos imateriais, atrás referida, não poderá ignorar todas as
situações possı́veis de incapacidade permanente, bem como as
situações de danos imateriais decorrentes de incapacidade
prolongada. Será, ainda, potencialmente positiva a existência
de uma tabela graduada comum de incapacidade.

4.7.5. A natureza subsidiária da indemnização pelo Estado,
que vem sendo alegada como princı́pio, não pode conduzir à
não resposta ou a uma resposta produtora de vitimizações
secundárias.

4.5.

4.6.

Pergunta n.o 6: Deverá uma norma mı́nima ter em conta a
situação financeira da vı́tima aquando da determinação da
sua admissão ao benefı́cio da indemnização ou do montante
da indemnização?

4.6.1. O CES considera que a resposta tem de ser negativa.
A indemnização em função do dano real, à luz de critérios de
equidade, parece ser a solução mais justa.

4.6.2. Quanto à determinação do montante da indemnização concorda-se mais uma vez em geral com a abordagem
da Comissão. Nos danos imateriais a solução de ser cada
Estado a definir a forma de determinar o montante da
indemnização parece ser a mais viável, embora não seja de
ignorar como se referiu atrás, apesar das dificuldades, a solução
do uso de uma tabela comum.

4.6.3. Na situação da vı́tima transfronteiras devem considerar-se as potenciais diferenças de tratamento entre EM, o que
se abordará adiante.

4.7.

Pergunta n.o 7: Como deverá ser definida, no âmbito de uma
norma mı́nima, a natureza subsidiária da indemnização
estatal em relação a outras fontes de indemnização das
vı́timas?

4.7.1. Não é necessário chegar ao fim de um processo para
se ter a noção da possibilidade de obter indemnização por
parte do autor do crime ou por outra forma.

4.7.3. A indemnização pelo Estado e desde logo o adiantamento necessário a responder às reais necessidades da vı́tima
devem ser assumidos como princı́pio a consagrar em termos
de resposta primeira e imediata sempre que necessário.

4.7.6. Na prática, a indemnização pelo Estado deverá ser
muitas vezes a primeira resposta.
4.7.7. Se a vı́tima for obrigada a demonstrar, antes de poder
obter indemnização pelo Estado, ter já esgotado todas as
outras eventuais possibilidades de obter indemnização sem o
conseguir (agressor, seguros, etc.) a demora e dificuldade de tal
processo só reforçaria a situação de vitimação e tornaria a
ajuda do Estado em algo muito próximo da hipocrisia.

4.8.

Pergunta n.o 8: Quais são as outras fontes de indemnização
que deverão ser deduzidas da indemnização estatal?

4.8.1. A questão coloca-se fundamentalmente, como o
Livro Verde sublinha, relativamente aos seguros privados.
4.8.1.1. Para este efeito a questão dos seguros tem dimensão
semelhante à da situação económica da vı́tima.
4.8.1.2. No entanto, pareceria não repugnar a possibilidade
de o Estado vir a receber de volta o apoio que prestou, no
momento em que a vı́tima é indemnizada através de um
seguro e na exacta medida do valor deste, quando igual ou
inferior ao montante avançado pelo Estado.
4.8.1.3. Dir-se-ia que o interesse da vı́tima ficaria suficientemente defendido.
4.8.1.4. O que está em jogo deve ser, no entanto, a
aplicação do princı́pio da complementaridade e não da subsidiariedade. A existência de um seguro privado deve ser
ignorada actuando o Estado como se a vı́tima não tivesse
tomado qualquer precaução. De outra forma esta seria punida
pela sua diligência.
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4.8.1.5. A defender-se a lógica da natureza subsidiária da
indemnização pelo Estado, este deveria fomentar e promover
a difusão de seguros privados e sociais dando-lhes especial
incentivo, e tratamento fiscal aliciante.

4.9.

Pergunta n.o 9: Deverá ser incluı́da numa norma mı́nima a
possibilidade de adiantamentos?

4.9.1. Seguindo os passos que levam à pergunta (pontos 5.5
a 5.8 do Livro Verde) há que dizer que, em termos de
princı́pios, a sub-rogação do Estado nos direitos à indemnização da vı́tima decorre do afirmado carácter subsidiário da
sua intervenção.

4.9.1.1. Apesar disso, não é de aceitar, face às necessidades
da vı́tima, a aparente implicação que tais princı́pios possam
ter em termos de sequência temporal de intervenção do Estado.

4.9.2. O relegar a acção do Estado para depois de esgotadas
todas as outras é não defender os interesses da vı́tima
consagrando soluções que se sabe, desde logo, serem a negação
de si próprias.

4.9.3. Os adiantamentos são em qualquer situação o mecanismo mais eficaz de apoiar a vı́tima em tempo útil e de
eliminar os aspectos e tendências de exclusão que a situação
envolve.

4.9.4. A consagração do mecanismo dos adiantamentos
como instrumento de acção prioritário reunidos os elementos
suficientes que os possam justificar relativiza a problemática
dos prazos para o pedido da indemnização já que é um forte
incentivo à apresentação, pela vı́tima, o mais cedo possı́vel do
pedido e força o Estado a um exame prévio e decisão que, na
maior parte das vezes, poderá facilitar o processo posterior.

4.10.

4.9.6. A declaração da infracção às autoridades nos termos
e com as excepções apontados no ponto 5.6 do Livro Verde
merece consagração em norma mı́nima, devendo abrir-se,
como se disse excepções em todos os casos em que seja
aceitável ou inevitável que a vı́tima tenha procedido diferentemente.

Pergunta n.o 10: Deverão ser incluı́dos numa norma mı́nima
critérios relacionados com o comportamento da vı́tima
relativamente à infracção, com o seu envolvimento em
actividades criminosas em geral ou com outras considerações
de justiça ou de ordem pública?

4.10.1. O comportamento da vı́tima não pode ser ignorado
se está na base da infracção e do consequente dano sofrido,
podendo influenciar negativamente, ou até impedir, a indemnização pelo Estado. Já o anterior comportamento social, moral
ou outro, mesmo que ilegal, não pode ser ligado «à força» a
uma situação concreta de vitimização para justificar a não
indemnização pelo Estado. Tal implicaria abrir a porta a todo
o tipo de processos de discriminação, inaceitáveis em termos
de direitos humanos e de um espaço comum de livre circulação, de liberdade e de garantias.

4.10.2. Justifica-se, assim, em defesa da vı́tima e da equidade
do seu tratamento a re-análise e melhoramento da soma de
razões evocadas designadamente pela Convenção Europeia de
1983. De facto, é inaceitável, por exemplo, que a vı́tima seja
penalizada por um passado criminal em nada relacionado com
o crime de que foi vı́tima, ou que a ordem pública possa ser
evocada para discriminar, em relação à possibilidade de
poderem ser indemnizados pelo Estado, certos comportamentos, ou certos grupos de pessoas.

4.11.

Pergunta n.o 11: Que outros critérios, não abrangidos no
presente documento, poderão ser incluı́dos numa norma
mı́nima?

4.11.1. Numa perspectiva semelhante à referida na pergunta anterior, não se vê utilidade em encontrar outros
critérios.

4.12.
4.9.5. Concorda-se, em qualquer caso, com que os prazos
sejam o mais dilatados possı́vel e com excepções para casos
especiais em que os prazos devem ainda ser mais latos (abuso
sexual de menores p. ex.) tendo sempre em vista o primado do
interesse da vı́tima, não parecendo decorrer daı́ nenhum
prejuı́zo especialmente atendı́vel sofrido por parte do Estado.
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Pergunta n.o 12: O direito de a vı́tima transfronteira receber
assistência de uma autoridade do seu Estado-Membro de
residência, quando solicita indemnização noutro Estado-Membro, será uma forma adequada de facilitar o acesso das
vı́timas transfronteiras à indemnização estatal?

4.12.1. A desejável cooperação interactiva com base na
rede de entidades nacionais que lidam com a indemnização
das vı́timas, ou na rede europeia de associações e outras
entidades da Sociedade Civil Organizada que prestam apoio à
vı́tima, bem como o aproveitamento da cooperação dos
Estados na Rede Judiciária Europeia, poderia em muitos casos
ser solução válida. Defende-se a existência de uma entidade
nacional (com desejável participação de organizações da
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sociedade civil dedicadas ao apoio à vı́tima) responsável por
toda a dinâmica nacional de articulação e resposta agindo por
si própria e/ou em articulação com outras instituições no EM.

4.12.2. Os obstáculos referidos no ponto 6.2 do Livro
Verde poderão com vantagem ser amenizados com a complementaridade de acção entre os EM, definidos que estejam os
pontos comuns de procedimento que a todos obriguem.

4.12.3. O princı́pio da territorialidade parece ser difı́cil de
evitar na actual situação.

4.12.3.1.
Sendo, de facto, a base mais conhecida e desenvolvida de cooperação e assistência mútua talvez fosse de
considerar a construção de um modelo hı́brido baseado
no primado da territorialidade acrescido de um sistema
complementar de dupla responsabilidade a que o cidadão
recorreria sempre que o sistema de indemnização do seu
Estado lhe fosse mais favorável, complementando aı́ a indemnização que pudesse receber no Estado em que foi vı́tima.

4.12.4. Para o processo de complementaridade, numa
forma de reconhecimento mútuo, o Estado-Membro de
residência da vı́tima seria obrigado a aceitar o resultado do
processo indemnizatório finalizado no Estado onde ocorreu o
crime.

4.12.4.1.
Tal solução não impediria, no entanto, que a
vı́tima apresentasse, desde logo, no Estado-Membro onde
reside, o seu pedido de apoio complementar, assim se possibilitando que lhe fossem concedidos adiantamentos quando as
circunstâncias o justificassem.

4.13.

Pergunta n.o 13: A possibilidade de a vı́tima obter uma
indemnização estatal no seu Estado-Membro de residência,
bem como no Estado-Membro onde foi praticada a infracção,
será uma forma adequada de facilitar o acesso à indemnização estatal por parte das vı́timas transfronteiras?

4.13.1. O modelo da dupla responsabilidade tem em si a
dificuldade de, por um lado, o Estado-Membro de residência
da vı́tima ter de tratar de uma situação passada noutro estado
e de toda a informação com ela conexa (a necessidade de
articulação entre Estados-Membros mantém-se e as dificuldades da vı́tima em obter elementos de prova também).

C 125/37

4.13.1.1.
Por outro lado, podem inclusive surgir da sua
aplicação potenciais decisões divergentes por razões processuais.

4.13.2. O modelo hı́brido referido na resposta anterior
parece possibilitar que haja uniformidade de tratamento em
cada Estado-Membro para casos semelhantes e, ao mesmo
tempo, possibilita que o cidadão de um Estado-Membro com
regime mais favorável não seja tratado de forma desfavorável
relativamente aos seus concidadãos vı́timas de crime semelhante no seu próprio paı́s.

4.13.2.1.
Por outro lado, é certo que tal modelo pouco
incentiva a evolução das respostas estaduais menos positivas
no sentido da convergência.

4.13.3. Para evitar a estratificação das respostas em cada
Estado-Membro a que o modelo poderia conduzir há que
estabelecer um ponto de referência baseado nas melhores
caracterı́sticas das respostas dos vários EM. Seria o ponto
óptimo de convergência.

4.13.3.1.
Deveria ser obrigatório alcançar esse ponto em
perı́odo de tempo razoável face ao ponto de partida de cada
EM.

4.13.3.2.
Existiriam, assim, duas normas comuns definidoras de parâmetros de resposta:
—

aquela abaixo da qual não existiria um sistema credı́vel,
que os sistemas com resposta eventualmente, menos
positiva teriam de imediatamente garantir, e de onde
teriam de partir para melhorar a resposta;

—

e aquela que definiria um nı́vel de resposta de qualidade
que serviria de referência e estı́mulo de desenvolvimento,
e de parâmetro de avaliação do percurso realizado no
perı́odo de tempo razoável comumente aceite.

4.13.4. A harmonização possı́vel seria alcançável em termos de metas sucessivas, temperadas pelo mecanismo hı́brido
da territorialidade/complementaridade, e/ou pela existência de
um fundo comum normalizador.

4.13.5. O estabelecimento de um percurso até à norma de
referência por exemplo em três ou quatro estádios permitiria
posicionar os Estados-Membros numa espécie de tabela de
partida para o alcance do nı́vel estabelecido na norma de
referência.
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Pergunta n.o 14: Quais as soluções, diferentes das consideradas no presente documento, que se poderão prever para
facilitar o acesso à indemnização estatal por parte das
vı́timas transfronteiras?

4.14.1.
analisar.

O modelo hı́brido, antes referido, é uma hipótese a
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5. Sı́ntese conclusiva

5.1.
Recordando os alertas feitos no comentário inicial e
tendo noção das dificuldades das escolhas finais, que serão
sempre resultado do consenso possı́vel, pensa-se que estão
dados passos seguros no sentido do objectivo pretendido.

4.14.2. De lembrar serão também os trabalhos em curso
nas Nações Unidas relativamente à constituição de um fundo
de apoio às vı́timas de crime transfronteiras, aqui e para o que
nos interessa, na perspectiva da indemnização das vı́timas,
complementar à dos Estados-Membros que não estejam em
condições de cumprir com os montantes mı́nimos considerados razoáveis. O fundo daria também resposta relativamente
às campanhas de divulgação e informação necessárias no
espaço da União.

5.2.
Tendo em vista, no contexto da problemática geral
analisada, sobretudo a essencialidade de responder de forma
cabal às questões colocadas pelo tratamento da situação da
vı́tima transfronteiras pensa-se, como se disse, que para evitar
as dificuldades levantadas há que apostar no nı́vel comum
mais exigente de resposta, criando graus de desenvolvimento
sucessivo e nı́veis diferentes de posição de partida com
correcções progressivamente normalizadoras.

Pergunta n.o 15: Deverão ser estabelecidos formulários
harmonizados a utilizar em todos os Estados-Membros
quando se solicita uma indemnização estatal?

5.3.
A resposta terá que privilegiar o princı́pio da solidariedade e da inexistência de diferenças de tratamento dos cidadãos
no espaço comum, sem ignorar que a convergência é um
processo, e não só uma meta, e que a ideia de «cidadão
europeu» deve ser uma plataforma comum de qualidade, que
sendo desejavelmente referencial não pode ser, em caso algum,
redutora.

4.15.

4.15.1. Como se disse antes, formulários harmonizados,
incluindo tradução nas lı́nguas mais comuns, são indispensáveis na estratégia para que aponta o Livro Verde.

5.4.
Ou seja, o processo de integrar a norma de referência
máxima deve acabar por ser, para os EM, o alcançar do mı́nimo
denominador comum.
4.16.

Outros aspectos a cobrir por normas

4.16.1. A informação e esclarecimento da vı́tima sobretudo
nas situações de crime transfronteiras impõem uma norma
que cubra o tipo de informação que deve estar disponı́vel em
toda a União, a forma de a ela aceder e as entidades que a
prestam.

5.5.
Para isso, as metas de desenvolvimento progressivo
devem ser definidas em termos de conteúdo e em termos do
tempo necessário para serem alcançadas, como devem ser
criadas formas de censura para os que não cumpram o
compromisso assumido.

4.16.3. Deve considerar-se norma que estabeleça um prazo
máximo de tramitação pelas entidades oficiais do pedido de
indemnização.

5.6.
A ideia de um princı́pio de complementaridade como
o que foi avançado poderá ter dificuldades de sustentação, face
à dificuldade de não serem critérios legais objectivos, mas
princı́pios de equidade, a base da generalidade das decisões de
indemnização pelo estado, o que pode levantar questões de
dupla apreciação. É um mero elemento de discussão, como o
é a possibilidade de encontrar a complementaridade no uso
de um fundo europeu, em que, por força das respectivas
contribuições, os Estados convergiriam para o respeitar da
norma e do nı́vel de indemnização consensual. O uso de um
fundo atenuaria o facto de serem sempre os mesmos a pagarem
mais.

4.16.4. Os documentos oficiais necessários à vı́tima para
instruir o pedido devem ser gratuitos; deve haver apoio das
autoridades para a sua utilização e deve o seu conteúdo e
linguagem ser compreensı́vel, directa ou indirectamente, pela
vı́tima; deve ainda privilegiar-se a utilização dos meios técnicos
de comunicação mais céleres.

5.7.
Como inicialmente se sublinhou, o excelente trabalho
da Comissão, com o qual o CES se congratula, culmina todo
um esforço essencial à edificação de um importante marco na
construção do espaço comum de liberdade, de segurança e de
justiça.

4.16.2. Nos casos transfronteiras a utilização das lı́nguas
europeias de trabalho mais usuais (e a lı́ngua gestual — com
os respectivos intérpretes — para facilitar a comunicação das
vı́timas portadoras de deficiência auditiva) deveria ser aceite
por todos os Estados. A utilização de formulários comuns
bilingues ou trilingues é, como se disse, fundamental.
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5.8.
A materialização de iniciativa da Comissão relativa à
indemnização pelo Estado das vı́timas de crime representará
um verdadeiro e marcante esforço no encontrar de respostas
para os cidadãos, e um visı́vel e paradigmático resultado, por
parte dos EM, na construção de um verdadeiro espaço europeu
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de Justiça, assente numa cultura de solidariedade, entendida
como efectiva corresponsabilidade, e no direito universal e
fundamental de ninguém ser deixado só perante a agressão, o
perigo e o crime.

Bruxelas, 20 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Parceria estratégica UE-Rússia: Próximas etapas»
(2002/C 125/10)
Em 28 de Fevereiro e 1 de Março de 2001, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do n.o 3 do
artigo 23.o do Regimento, elaborar um parecer sobre a «Parceria estratégica UE-Rússia: Próximas etapas».
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção de Relações Externas emitiu parecer
em 28 de Fevereiro de 2002. Foi relator Filip Hamro-Drotz.
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 20 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou, por 86 votos a favor e 2 abstenções, o presente parecer.

1. Introdução

1.3.
A intenção deste parecer é apresentar conclusões e
recomendações que apontam sobretudo para o facto de o
empenho de organizações dos actores económicos e sociais na
cooperação UE-Rússia e a sensibilização da opinião pública
para essa cooperação facilitarem o êxito dos esforços de
melhoria da parceria UE-Rússia.

1.1.
Nos últimos anos, as relações UE-Rússia evoluı́ram
substancialmente. A cooperação cobre largamente todos os
domı́nios importantes de interesse mútuo. Uma boa relação
entre a UE e a Rússia é um elemento crucial para um futuro
próspero da Europa.
2. Elementos importantes no quadro institucional

1.2.
A UE deve promover relações de vizinhança transparentes e abertas com a Rússia, tanto a nı́vel bilateral como
multilateral. A próxima vaga de alargamento da União Europeia torna ainda mais premente a necessidade de boas relações
e de entendimento, por parte da opinião pública, da necessidade de uma sólida parceria entre a EU e a Rússia. Esta questão
diz respeito à UE, aos seus Estados-Membros e à Rússia,
mas também aos paı́ses candidatos, aos paı́ses do Espaço
Económico Europeu e a outros paı́ses europeus.

2.1.
O Acordo de Parceria e Cooperação (APC) com a
Federação da Rússia foi assinado em 1994 e entrou em vigor
em 1997. O acordo abrange a cooperação polı́tica, económica
e social num amplo leque de domı́nios, como o comércio, a
educação e a formação, o ambiente e a energia, ou a transição
para a economia de mercado. O mecanismo de cooperação
encontra-se descrito no APC: os parceiros reúnem-se duas
vezes por ano em cimeiras; o fórum principal é o Conselho de
Cooperação, que reúne uma vez por ano; o Comité de
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Cooperação é o responsável a nı́vel operacional e foram
criados muitos subcomités (diálogos). Foi igualmente instituı́do
um Comité de Cooperação Parlamentar UE-Rússia. O
artigo 93.o do APC dispõe que «o Conselho de Cooperação
pode decidir da criação de qualquer outro comité ou organismo
próprio para o assistir no desempenho das suas funções». O
perı́odo inicial de vigência do APC é de dez anos, renovável
por acordo tácito.

2.2.
A «Estratégia Comum da União Europeia em relação à
Rússia» foi adoptada pelos Estados-Membros em 1999 (1). A
estratégia define os princı́pios a seguir e os meios aos dispor
da UE e dos Estados-Membros para agiram com base no APC.
Constituem principais campos de acção fortalecer o império
da lei e as instituições públicas, consolidar as reformas
económicas em curso e reforçar a sociedade civil, bem como a
segurança e a estabilidade na Rússia. A Estratégia Comum
vigorará até Junho de 2003.

2.3.
A criação de um «espaço económico europeu comum»
aparece referida tanto no APC como na Estratégia Comum.

2.4.
O artigo 1.o do APC dispõe entre os objectivos dessa
parceria, o de «proporcionar um quadro adequado para a
integração progressiva da Rússia numa zona mais vasta de
cooperação na Europa».

2.5.
Por seu lado, o capı́tulo «Objectivos Principais» da
Estratégia Comum da UE define no ponto 2 as linhas gerais do
plano de «integração da Rússia num espaço económico e social
europeu comum». Questões importantes neste contexto são a
preparação para a adesão da Rússia à OMC, a consolidação
institucional e a observância dos aspectos sociais na transição
para uma economia de mercado.

2.6.
Na cimeira UE-Rússia, realizada em Moscovo em Maio
de 2001, decidiu-se que as partes estudariam conjuntamente a
possibilidade de criarem um espaço económico europeu
comum. A cimeira realizada em Outubro de 2001, em
Bruxelas, estabeleceu de comum acordo o mandato de um
Grupo de Trabalho de Alto Nı́vel, incumbido da missão de
conceber um espaço económico europeu comum e de prever
as medidas necessárias para o concretizar. O Grupo de Alto
Nı́vel, tendo iniciado o seu trabalho em Dezembro de 2001,
deverá apresentar resultados à cimeira UE-Rússia até 2003.
Como primeiro passo, as partes começarão por considerar a
estrutura e a substância do espaço económico europeu comum,
o qual consistirá em parte na obtenção de maior compatibilidade entre as legislações russa e comunitária, com vista ao
futuro alinhamento de ambas.

(1) (1999/414/PESC), JO L 157 de 24.6.1999, p. 1.
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2.7.
Nos últimos anos, a UE desenvolveu com os seus
paı́ses parceiros a chamada dimensão setentrional da UE. A
cooperação entre a UE e a Rússia é um elemento central do
plano de acção de cooperação multilateral na região para
2000-2003. A reunião ministerial de Helsı́nquia, em Novembro de 1999, lançou os alicerces da dimensão setentrional. A
reunião de ministros do Luxemburgo, em Abril de 2001, e a
Cimeira Europeia de Gotemburgo, em Junho de 2001, lançaram o respectivo plano de acção. O CES influenciou as
conclusões da reunião ministerial, no Luxemburgo, e a Cimeira
da UE, em Gotemburgo, no tocante ao plano de acção para a
dimensão setentrional da UE. A dimensão setentrional será
tratada a nı́vel ministerial durante a Presidência dinamarquesa
do Conselho, na segunda metade de 2002.

2.8.
Tacis tem sido, desde 1999, o programa de assistência
técnica que lidera o apoio ao processo de transição na Rússia.
Instituições-chaves da EU e da Rússia estão a trabalhar
conjuntamente no quadro do programa. Até agora foram
destinados mais de 2,4 milhões de EUR a mais de 1 500 projectos voltados para um amplo leque de campos de polı́tica.

3. Elos a reforçar

3.1.
A UE reconhece, basicamente, a necessidade de participação dos actores económicos e sociais nos seus esforços para
atingir objectivos globais em termos de estabelecimento e de
melhoria das suas relações com paı́ses terceiros. É disso que se
trata em todas as vertentes pertinentes das relações externas,
como, por exemplo: as cimeiras euromediterrânicas dos Conselhos Económicos e Sociais e instituições similares; os encontros de representantes da sociedade civil da UE, da América
Latina e das Caraı́bas; os comités consultivos mistos UE-paı́ses candidatos; os diálogos entre empresas, sindicatos,
consumidores no quadro da cooperação transatlântica com os
Estados Unidos; o diálogo entre empresas no âmbito das
relações com a Ásia; a mesa-redonda Índia-UE; o Comité
Consultivo do EEE; o Acordo de Cotonou e os seminários
regionais no âmbito das relações com os paı́ses ACP; o
relatório do Conselho Europeu de Junho de 2001, que expressa
o anseio de entabular o diálogo e encetar a cooperação
multilateral entre os actores que integram a dimensão setentrional; a promoção dos diálogos social e civil no quadro do
Pacto de Estabilidade para o Sudeste da Europa. Em muitos
destes casos, a relação foi institucionalizada graças ao envolvimento do CES.

3.2.
A cooperação UE-Rússia tem sido conduzida pelas
instituições comunitárias e pelo governo russo. A mesa-redonda «industriais da UE-Rússia» é reconhecida como útil
órgão consultivo, mas os representantes económicos e sociais
da sociedade civil só estiveram marginalmente envolvidos na
cooperação. Tanto o APC como a Estratégia Comum insistem,
porém, na necessidade de as partes cooperarem no reforço da
sociedade civil e na aproximação das duas sociedades.
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3.3.
Nos últimos anos, os principais grupos de interesses
económicos e sociais da Federação Russa reforçaram a sua
organização e capacidade de agir como grupos de interesses
independentes e credı́veis. Tal é sobretudo o caso de empresas/
/empregadores e sindicatos, mas também outras organizações
da sociedade civil, como, por exemplo, as de consumidores,
estão a investir no seu papel e a melhorar o trabalho oficial
em rede. Os contactos com organizações congéneres da UE
ainda são, no entanto, limitados em muitos dos casos. A já
referida mesa-redonda «industriais da EU-Rússia» tem sido
acompanhada pela recente cooperação europeia entre organizações sindicais (entre a CES e a FNPR, por exemplo) e entre
outros actores, quer a nı́vel bilateral quer a nı́vel multilateral.
Empresas europeias escolheram Moscovo para sede do Clube
do Empresariado Europeu (European Business Club — EBC).
Agentes económicos russos participam, em diferentes graus,
na cooperação internacional: as principais organizações russas
de empregadores e trabalhadores participam no trabalho da
OIT; as câmaras de comércio russas desempenham o seu papel
na rede internacional de câmaras de comércio; as principais
organizações sindicais russas são membros da Confederação
Internacional dos Sindicatos Livres (CISL); actores russos
participam na cooperação dos Estados do mar Báltico. As
principais organizações da sociedade civil russa manifestaram
interesse em estabelecerem e melhorarem os contactos e a
cooperação com os actores da UE.

3.4.
Não obstante, quer na Rússia quer nos Estados-Membros da UE é fraco o grau de sensibilidade pública para
uma parceria. Pouco é o interesse e o debate público quanto
às emergentes relações UE-Rússia e ao seu futuro. Os meios de
comunicação social têm uma função crucial no que respeita a
estimular a opinião pública. O frágil enraizamento do processo
de integração UE-Rússia na sociedade repercute-se negativamente no alinhamento da legislação russa com a comunitária,
que seria necessário para uma coexistência mais próxima.

3.5.
Tanto no campo económico como no social o que
existe são relações institucionalizadas entre o governo russo e
os actores da sociedade civil. Pelo menos, foram criadas
comissões tripartidas e grupos de trabalho pelo Ministério do
Trabalho e pelo Ministério do Desenvolvimento Económico e
do Comércio. Um exemplo é a «Comissão Tripartida Russa
para Regulamentação das Relações Sociais e Laborais». Dez
representantes de cada um dos principais parceiros (empregadores-sindicatos-governos) reúnem mensalmente. A Comissão
Tripartida constituiu, além disso, sete grupos permanentes de
trabalho. Pontos da agenda têm sido, por exemplo, a ratificação
e a aplicação da Carta Social do Conselho da Europa, a
aplicação do novo Código do Trabalho e a reforma do sistema
de pensões. Os actores consideram a sua contribuição válida e
devidamente levada em conta pelo governo. O sistema funciona melhor a nı́vel federal e nas regiões mais importantes.

3.6.
O novo Código do Trabalho entrará em vigor em 1 de
Fevereiro de 2002. É considerado passı́vel de proporcionar
profundas melhorias no mercado de trabalho e em matéria de
direitos laborais. Este documento institucionaliza o papel dos
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parceiros sociais e contém um artigo separado sobre o diálogo
social. De futuro, os acordos entre os parceiros intervenientes
constituirão a principal base das acções no mercado de
trabalho. A aplicação do Código do Trabalho a todos os nı́veis
será uma tarefa exigente para os parceiros nos próximos anos.
Está em preparação um novo código dos direitos e obrigações
de sindicatos e patronato.

3.7.
O organismo tripartido «Centro de Parceria Social» e o
«Tribunal de Arbitragem de Conflitos Laborais» são passı́veis
de se tornarem elementos importantes do mercado de trabalho.
Estes organismos foram criados em Setembro de 2001, tendo
o programa Tacis intervindo no seu financiamento. Espera-se
que contribuam significativamente para a aplicação do novo
Código do Trabalho.

3.8.
O governo russo começa a reconhecer o papel das
organizações da sociedade civil. Estão a ser feitos esforços para
estabelecer um diálogo com e entre as organizações mais
importantes. O presidente russo avistou-se recentemente com
grande número de organizações da sociedade civil russa e
estão a surgir novas formas de contactos com a rede emergente
destas organizações. Outro sinal positivo é a iniciativa recente
de um membro da Duma de constituir uma comissão para
«uma Rússia internacional numa Europa em integração».

3.9.
Mas a construção institucional e a aplicação de nova
legislação na Rússia ainda precisam de ser melhoradas. O
mesmo se dirá dos progressos no diálogo social e civil e da
evolução das relações entre parceiros sociais no mercado de
trabalho da Rússia. As organizações da sociedade civil e os
parceiros sociais da Rússia enfrentam, por seu turno, o desafio
de contribuir para uma evolução positiva, aumentando a sua
prontidão para se envolverem num diálogo construtivo e em
processos de consulta e de negociação.

3.10. O programa Tacis para a Rússia é bastante vasto —
seja na vertente nacional, seja na horizontal. A maior parte
dos projectos são consagrados a apoiar a modernização da
economia e o reforço do império da lei, da democracia e do
sector social. Existe um documento estratégico nacional para
2002-2006 e um programa indicativo nacional para 2002/
/2003. O programa Tacis parece pragmaticamente centrado
nos aspectos mais importantes. A passagem da administração
do Tacis para a delegação da Comissão em Moscovo parece ter
melhorado a eficiência do programa. Os parceiros russos
tecem, contudo, crı́ticas à burocracia e aos morosos processos
preparatórios. A coordenação de projectos entre diferentes
programas (por exemplo, o Interreg IIIA e pequenos projectos
no quadro do Tacis) precisará igualmente de ser ajustada. Na
execução prática dos projectos da dimensão setentrional
surgem frequentemente dificuldades relacionadas com a coordenação do financiamento proveniente dos diferentes programas (Tacis, Phare, etc.). Melhorada deverá também ser a
coordenação, pela Comissão, da gestão dos projectos da
dimensão setentrional.
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4. Conclusões e recomendações

4.1.
O CES apoia fortemente todos os esforços no sentido
de melhorar a parceria UE-Rússia. Esta parceria deve encorajar
a integração europeia, tendo acima de tudo em mente toda a
transformação económica e social que se está a operar na
Rússia, os aspectos comerciais e a admissão da Rússia na OMC,
a cooperação económica e o crescimento, o emprego e um
melhor nı́vel de vida e de bem-estar, considerações ambientais
e infra-estruturas laborais, relações transfronteiriças, investimentos e cooperação entre empresas e cidadãos.

4.2.
O CES apoia a posição da UE, tal como consta na
Estratégia Comum, segundo a qual um espaço económico
europeu comum deveria incluir tanto os aspectos económicos
como os sociais. Paralelamente aos aspectos económicos,
comerciais, de cooperação tecnológica, de condições para a
operação das empresas etc., haveria que prestar igualmente
atenção a aspectos como emprego, educação e intercâmbio
entre universidades, segurança social, condições de vida e de
trabalho, luta contra a corrupção, saúde pública, papel que
desempenham meios de comunicação independentes. O CES
está a considerar emitir um parecer pormenorizado sobre esta
matéria.

4.3.
Haveria que chegar a soluções inovadoras e mutuamente benéficas mediante negociações sobre os principais
assuntos de interesse. Os pré-requisitos para a admissão da
Rússia a membro da OMC incluem a abolição das barreiras ao
comércio e ao investimento. Devia abordar-se com abertura
de espı́rito a questão da liberalização dos seguintes mercados
russos: bancário, de seguros, de serviços e da energia. As
questões relacionadas com o impacto do alargamento da
UE nas relações UE-Rússia (incluindo Kalininegrado) e na
circulação de pessoas e mercadorias deviam ser o mais possı́vel
esclarecidas pelos parceiros antes do alargamento.

4.4.
No que diz respeito à garantia da segurança dos
cidadãos e à observância dos direitos fundamentais do Homem
na Rússia, o Comité é de parecer que devem ser promovidos
especialmente nas regiões em crise. Os programas de apoio da
UE, sobretudo a «Iniciativa europeia para a democratização e a
protecção dos direitos do Homem» (EIDHR) e o programa
nuclear de acção Tacis, devem ser aplicados com determinação.
O Comité apoia também os esforços no sentido de tratar
destes aspectos no quadro da Organização de Segurança e
Cooperação na Europa (OSCE) e da ONU. Na fase actual, o
Comité não entrará em mais pormenores. Seguirá, contudo,
com grande atenção e preocupação a evolução nas várias
regiões em crise, Chechénia incluı́da. Poderá ocupar-se delas,
ulteriormente, partindo das suas responsabilidades e do seu
conhecimento especializado.

27.5.2002

4.5.
O desenvolvimento na Rússia atingiu uma fase em que
seria vantajoso envolver os principais actores da sociedade
civil nos esforços conjuntos para melhorar a parceria UE-Rússia e estabelecer um diálogo regular entre os actores de
ambas as partes como elemento central da cooperação. Os
grupos de interesses económicos e sociais contribuiriam com
a sua experiência e conhecimentos das polı́ticas económicas e
sociais cobertas pelo APC.

4.6.
No presente parecer, o CES insiste nas seguintes
recomendações com vista a uma parceria viável: haverá
que tirar partido da experiência dos actores organizados
da sociedade civil, envolvendo-os na cooperação UE-Rússia;
haverá que alicerçar a parceria na sociedade, promovendo a
informação e o debate públicos; haverá que apoiar os esforços
da Rússia para continuar a melhorar o quadro e o diálogo
institucionais, bem como os esforços das organizações da
sociedade civil russa para reforçar o seu contributo.

(a)

O CES apoia a decisão de estudar a possibilidade de
criação de um espaço económico europeu comum UE-Rússia. Recomenda também, com referência ao
ponto 4.2, que o Grupo de Alto Nı́vel incumbido da
tarefa de preparar um relatório para a cimeira de 2003
organize audições ou eventos similares que dêem aos
intervenientes de ambas as partes a oportunidade de
exprimirem os seus pontos de vista sobre o espaço
económico europeu comum.

(b) O Conselho de Cooperação deveria, com base na experiência retirada das audições acima mencionadas, criar um
fórum consultivo permanente, formado pelas principais
forças da sociedade civil organizada. Esse fórum teria por
tarefa aconselhar os órgãos envolvidos na cooperação, a
diferentes nı́veis, consoante fosse mais adequado (cimeiras, Conselho e Comité de Cooperação, subcomités). A
criação deste fórum consultivo basear-se-ia no artigo 93.o
do APC (1). O envolvimento da sociedade civil organizada
também devia ser reconhecido na Estratégia Comum. Já
em pareceres anteriores o CES recomendou a criação de
um fórum consultivo (2).

(1) Vd. ponto 2.1 supra.
(2) Parecer sobre «As Relações entre a União Europeia, a Rússia, a
Ucrânia e a Bielorrússia»JO C 102 de 24.4.1995, p. 40; parecer
sobre «Relações entre a União Europeia e os paı́ses costeiros do
Mar Báltico»JO C 73 de 9.3.1998, p. 57; parecer sobre «A
dimensão setentrional: Plano de acção para a dimensão setentrional nas polı́ticas externa e transfronteiriça da União Europeia de
2000 a 2003»JO C 139 de 11.5.2001, p. 42-50.
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A UE deveria lançar acções para fazer cumprir a obrigação
de informação do público sobre a parceria UE-Rússia e
dar visibilidade a essa mesma parceria. Cimentar a
parceria na sociedade reforçaria a base para um alinhamento da legislação. Na Rússia, nos Estados-Membros da
UE, nos paı́ses candidatos e noutros paı́ses europeus,
haveria que promover a todos os nı́veis da sociedade a
sensibilização e o entendimento para esta questão, bem
como o debate público sobre ela. Haveria que lançar
publicações, seminários e campanhas informativas. Nesses esforços deveriam empenhar-se os Estados-Membros,
o Parlamento Europeu, as delegações da UE, os meios de
comunicação social e as organizações da sociedade civil.

UE e dos Estados-Membros deviam ser incentivados a
assistir a Rússia neste seu esforço.
(e)

A dimensão setentrional da UE devia ser resolutamente
concretizada e desenvolvida ao longo dos próximos anos,
já que é um instrumento útil para melhorar as relações
UE-Rússia. O CES recomenda que, em 2002, a UE prepare
um plano de acção para acompanhar essa dinâmica e
tome medidas para assegurar que tanto o financiamento
como a gestão da dimensão setentrional sejam centralizados e melhor coordenados, para lograr de futuro maior
eficácia na execução do programa de acção.
O CES acolhe com agrado a recomendação de a organização regular de um fórum de alto nı́vel, com ampla
participação de todas as forças da sociedade. Tal fórum
devia ser preferivelmente organizado em 2002, como
preparação para a reunião ministerial que terá lugar
durante a Presidência dinamarquesa da UE, tal como
indicado nas conclusões do Conselho europeu de Junho
de 2001. É igualmente pertinente a recomendação de
se iniciarem acções adequadas ao estabelecimento de
contactos multilaterais regulares entre os actores económicos e sociais nos paı́ses em causa. Em Fevereiro de
2001, o CES organizou uma reunião multilateral em
Umeå, na linha das recomendações da reunião ministerial
sobre a dimensão setentrional de Novembro de 1999. Na
reunião ministerial do Luxemburgo foi lançada uma
resolução. Idealmente, haveria que realizar agora uma
reunião multilateral, isto é, no contexto do fórum preparatório de alto nı́vel acima referido e em cooperação com
o Conselho dos Estados do mar Báltico. A UE pode
confiar no contributo do CES para tais acções.

(f)

O CES declara a sua prontidão para participar e prestar
assistência nas futuras acções da UE destinadas a lograr
uma dinâmica parceria UE-Rússia. Há que melhorar as
relações entre as sociedades civis russa e europeia. O CES
tenciona, pois, explorar vias adequadas de estabelecer e
incentivar contactos e formas de diálogo regulares com
os principais actores da sociedade civil russa.

A UE também deveria melhorar a transparência para os
próprios seus cidadãos das actividades a decorrer em
matéria de cooperação UE-Rússia. Há que melhorar os
relatórios informativos e dos progressos das cimeiras e
restantes formas de diálogo, bem como os relatórios
sobre os programas e resultados das presidências da UE.
(d) O CES saúda os esforços feitos pelas autoridades russas
para promoverem o diálogo com as organizações da
sociedade civil e envolverem os principais actores na
preparação, na aplicação e no cumprimento da nova
legislação. Os projectos ao abrigo do Tacis deviam ser
concebidos de forma a apoiarem a aplicação do Código
do Trabalho e a melhoria de mecanismos para as relações
a nı́vel local, sectorial e regional (tanto entre actores
como entre estes e as autoridades intervenientes).
Havia que tentar simplificar a gestão do Tacis e recorrer
às melhores fontes de saber especı́fico na matéria.
Também as organizações russas da sociedade civil deveriam ser encorajadas, quando adequado, a aprontarem-se para a participação como parceiros credı́veis. Essa
preparação deveria estender-se às diferentes regiões da
Federação da Rússia. Os actores económicos e sociais da
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Bruxelas, 20 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre o «Livro Verde: Promover um quadro europeu para
a responsabilidade social das empresas»
(COM(2001) 366 final)
(2002/C 125/11)
Em 25 de Julho de 2001, a Comissão decidiu, nos termos do artigo 262.o do Tratado que institui a CE,
consultar o Comité Económico e Social sobre o «Livro Verde: Promover um quadro europeu para a
responsabilidade social das empresas».
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção de Emprego, Assuntos Sociais e
Cidadania emitiu parecer em 19 de Dezembro de 2001 (relatora: R. Hornung-Draus; co-relatores:
U. Engelen-Kefer e J. Hoffelt).
Na 389.a reunião plenária realizada em 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 20 de Março), o Comité
Económico e Social adoptou, por 117 votos a favor, 4 votos contra e 14 abstenções, o presente parecer.

1. Observações na generalidade
1.1.
O empenhamento social das empresas constitui um
importante pilar da criação e preservação de instituições da
sociedade civil, sobrepondo-se ao direito nacional, europeu e
internacional. Tal como o demonstram numerosos exemplos
positivos, a colaboração entre empresas, sindicatos, órgãos e
associações locais imprime o seu cunho no empenhamento
dos cidadãos.
Actualmente, o desafio para as empresas consiste em, no
âmbito da sua responsabilidade social para com o conjunto
dos partes envolvidas — accionistas, trabalhadores, sindicatos,
clientes, fornecedores, subcontratantes, associações e poder
regional e local —, construir boas relações, sobretudo na
área das relações humanas, social, financeira e ecológica,
nomeadamente numa base voluntária ou negociada. A União
tem de encontrar formas de estimular este desenvolvimento.
1.2.
Para as empresas, a globalização conduz a interconexões, relações contratuais e novas formas de divisão do
trabalho à escala mundial. As empresas vêem-se assim cada
vez mais confrontadas com a dimensão internacional da sua
responsabilidade social. Pela sua presença económica, as
empresas que operam a nı́vel internacional prestam muitas
vezes um importante contributo para o melhoramento das
condições de vida e de trabalho nos paı́ses em desenvolvimento. Ao investirem em instalações de produção ou ao
adquirirem mercadorias e matérias-primas a empresas locais,
estão a contribuir para a criação e manutenção de postos de
trabalho, para o financiamento de instituições sociais, para o
aumento do nı́vel de instrução, para a reforma estrutural e,
deste modo, para um fortalecimento da economia nesses
paı́ses. Por outro lado, a ausência de uma atitude responsável
por parte das empresas acarreta também riscos consideráveis,
especialmente como ameaça para as pequenas empresas,
exploração abusiva do ambiente e das matérias-primas,
ingerência polı́tica, desrespeito das normas laborais de base,
entraves aos direitos sindicais, exploração do trabalho infantil,
práticas de trabalhos forçados, discriminação contra as mulheres e as minorias, etc.

1.3.
A responsabilidade social das empresas representa
desde há muitos anos, a nı́vel internacional, um importante
tema nos trabalhos das organizações internacionais. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) definiu normas laborais
de base, tendo assim estabelecido importantes padrões; a
OCDE, prosseguindo na mesma via, estabeleceu directrizes
para as empresas multinacionais; as Nações Unidas abordaram
este tema no contexto da globalização, através da iniciativa de
Kofi Annan intitulada «Pacto Global». No Livro Verde agora
em apreço, a Comissão vem lançar o debate sobre a necessidade
de também criar um quadro europeu para a promoção da
responsabilidade social das empresas.
1.4.
Embora não seja um fenómeno recente, a responsabilidade social das empresas reveste-se de especial actualidade
na era da globalização. Os protestos dos adversários da
globalização, que estão a assumir proporções cada vez mais
vastas, são a expressão de um crescente mal-estar sentido pelos
cidadãos perante a interconexão à escala mundial e a acentuada
virtualização das actividades económicas. O CES leva muito a
sério o mal-estar manifestado através desses protestos. Como
tal, pronuncia-se a favor de um vasto diálogo que permita
exprimir os receios e as angústias e venha tornar mais
transparentes as regras seguidas pela economia mundial. O
diálogo deverá, acima de tudo, contribuir para assegurar
as modificações necessárias no comportamento de algumas
empresas e para promover, desta forma, a responsabilidade
social.
1.5.
O CES espera que o Livro Verde agora apresentado
permita lançar um debate diferenciado sobre o tema da
responsabilidade social das empresas, com base no conceito
de desenvolvimento sustentável. Pelo menos desde a Cimeira
de Gotemburgo, o conceito de sustentabilidade nos domı́nios
ambiental, social e económico passou a constituir um importante quadro de referência para a economia e a polı́tica. Temos
de diligenciar no sentido de garantir um melhor equilı́brio entre
o «valor para os accionistas» e os interesses dos trabalhadores e
seus representantes, bem como das demais partes envolvidas
— clientes, fornecedores, comunidade e sociedade. As empresas necessitam impreterivelmente de obter lucros para sobreviver face à concorrência, garantir a sua subsistência e criar,
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assim, postos de trabalho. Para poderem concretizar a longo
prazo os seus próprios objectivos, as empresas têm todo o
interesse, do ponto de vista económico, em assumir um
comportamento socialmente responsável. E isto porque uma
empresa que investe precisa de um enquadramento propı́cio e
estável: segurança jurı́dica, paz, uma colaboração leal no local
de trabalho e um ambiente social favorável ao investimento.
O tipo de sociedade em que operam é um aspecto a que as
empresas não podem ficar indiferentes. É imperioso que cada
empresa tenha em conta o ambiente social nas suas reflexões
e decisões económicas.
1.6.
O CES apoia a Comissão Europeia: a responsabilidade
social das empresas representa um importante contributo para
a concretização do objectivo estratégico estabelecido em
Lisboa, de acordo com o qual a União deverá tornar-se «no
espaço económico mais dinâmico e competitivo do mundo,
baseado no conhecimento e capaz de garantir um crescimento
económico sustentável, com mais e melhores empregos e com
maior coesão social».
1.7.
Mas se o ponto de referência é o objectivo estabelecido
em Lisboa, haverá então que atender igualmente ao reforço da
competitividade das empresas. Efectivamente, a importância
da competitividade e da rentabilidade, enquanto alicerces de
uma subsistência a longo prazo, constitui a condição essencial
para que as empresas assumam a sua responsabilidade social.
A relação entre o êxito económico e a actuação socialmente
responsável das empresas deverá ser entendida do seguinte
modo: a responsabilidade social associada ao êxito económico
contribui para a sustentabilidade das empresas. Por esta razão,
é importante convencer as empresas de que a responsabilidade
social deve ser encarada como um desenvolvimento a longo
prazo, como um investimento estratégico nas decisões empresariais, tal como o são o marketing, os instrumentos de gestão
e as actividades.
1.8.
A responsabilidade social das empresas abrange
também, além da criação e preservação de postos de trabalho,
o desenvolvimento de melhores postos de trabalho, com
suficiente protecção laboral e sanitária, o respeito pelas
exigências especı́ficas das pessoas com deficiência (1) e a
promoção de uma cultura de aprendizagem ao longo de toda
a vida. Uma actuação socialmente responsável significa, para
as empresas, a aplicação resoluta das regras sociais vigentes e
a promoção de um espı́rito de parceria. E passa igualmente
pelo desenvolvimento das relações laborais e pelo fomento da
negociação, bem como da participação dos trabalhadores.
1.9.
O lucro, os investimentos, o consumo, os custos do
trabalho, as regulamentações, os impostos, a optimização do
aprovisionamento em bens, uma elevada taxa de emprego, o
crescimento, uma existência digna, o bem-estar, a solidariedade, o respeito mútuo, a autodisciplina, a atitude perante o
trabalho, a liberdade e a justiça são elementos inseparáveis de
um conjunto de factores e constituem as pedras angulares da
nossa comunidade de valores e do nosso sistema económico.
Entre este conjunto de factores, as empresas têm de ser dirigidas
com êxito, ou seja, têm de se mostrar economicamente eficazes
e socialmente responsáveis.
(1) Cf. parecer do CES sobre o «Ano Europeu das Pessoas com
Deficiência» (JO C 36 de 8.2.2002).
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1.10. A responsabilidade social das empresas é um tema
complexo que deve ser abordado em moldes diferenciados e
em profundidade. As especificidades culturais e os quadros
legislativos locais têm repercussões directas na forma assumida
pela responsabilidade social. Esta complexidade, lamentavelmente ignorada pela Comissão, constitui todavia um aspecto
que importa ter em conta. Há que estabelecer uma distinção
entre os diferentes nı́veis geográficos de actuação (nı́vel local,
nacional, europeu, mundial), entre paı́ses em desenvolvimento
e paı́ses industrializados, entre grandes empresas multinacionais, PME e microempresas e entre os sectores. Acresce que,
nas suas considerações, a Comissão toma como ponto de
partida uma estrutura hierárquica clássica dentro das empresas
— ora, cabe não esquecer as novas formas de estrutura
empresarial e de organização do trabalho (tempo parcial e
teletrabalho, empresas virtuais, etc.).

1.11. O voluntariado é um princı́pio fundamental da
responsabilidade social das empresas. Com medidas e iniciativas de carácter facultativo, incluindo as objecto de negociação,
as empresas têm a possibilidade de desenvolver abordagens e
modelos de responsabilidade social especificamente adaptados
a cada empresa ou sector. Uma abordagem concebida dentro
das próprias empresas e sectores será muito mais bem aceite
do que quaisquer condições impostas do exterior. Trata-se de
uma constatação que também se reflecte nas iniciativas já
tomadas — nomeadamente a respeito de códigos de conduta
em matéria social — a nı́vel da OIT, da OCDE e da ONU, as
quais assentam, todas elas, no princı́pio da aplicação voluntária
de medidas de responsabilidade social.

1.12. A opção facultativa de uma empresa pelas medidas
de responsabilidade social — quer através de códigos de
conduta, cartas de direitos ou rótulos de qualidade — implica
também, naturalmente, a predisposição para assumir obrigações e compromissos. O CES saúda as acções comuns e os
acordos voluntários dos parceiros sociais e dos parceiros na
contratação colectiva em prol da responsabilidade social, no
âmbito dos quais poderão ser igualmente previstos mecanismos adequados de acompanhamento e avaliação.

1.13. O princı́pio segundo o qual os códigos de conduta
em matéria social devem ter carácter facultativo decorre
também de uma outra consideração. Na UE e respectivos
Estados-Membros, as empresas estão obrigadas, pela legislação
e pelas normas mı́nimas aplicáveis, à observância da regulamentação vigente, que é igual para todas as empresas e
contribui para o desenvolvimento de um comportamento mais
responsável. A responsabilidade social das empresas abarca
actividades que vão além do mero cumprimento das disposições legislativas em vigor. Não é por acaso que o «pontapé de
saı́da» para o desenvolvimento e a aplicação de códigos de
conduta em matéria social veio sobretudo de paı́ses e culturas
com uma reduzida legislação social. As empresas têm de
respeitar as leis em vigor — quanto a isso, não há qualquer
dúvida. Mas as iniciativas destinadas a reforçar a responsabilidade social das empresas vão todas elas, por definição, mais
longe do que as disposições jurı́dicas vigentes e, como tal,
apenas podem ser de natureza voluntária.
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1.14. Considera o CES que o Livro Verde presta demasiado
pouca atenção ao papel particular desempenhado nesta matéria
pelas empresas da economia social. É de lamentar que assim
seja, uma vez que é precisamente neste sector que se encontram
bons exemplos do modo como a responsabilidade social pode
ser colocada no cerne dos objectivos estabelecidos pelas
empresas. São numerosas as empresas da economia social que
publicam regularmente relatórios sobre as medidas por elas
tomadas em matéria de responsabilidade social ou aplicam
instrumentos especı́ficos, tais como auditorias ou balanços
sociais, para a avaliação das suas actividades. O CES é de
opinião que tais iniciativas são dignas de especial destaque.
1.15. De um modo geral, verifica-se da parte da Comissão
uma tendência exagerada para perspectivar o tema da responsabilidade social das empresas em termos de grandes empresas
multinacionais. Sucede porém que as empresas europeias são,
na sua maioria, pequenas e médias empresas ou microempresas
que requerem uma abordagem especificamente adaptada à sua
situação e às suas necessidades. Neste contexto, o CES assinala
que se impõe estabelecer, por princı́pio, uma distinção entre a
dimensão social da responsabilidade das empresas e a dimensão ambiental e para o conjunto da sociedade. É que, para
muitas empresas, é precisamente a protecção do ambiente que
constitui um novo domı́nio para o qual são necessários meios
e vias de execução diferentes daqueles que estão previstos no
âmbito da dimensão social.

2. Nı́veis de actuação — Nı́vel mundial

2.1.
Continua a haver uma grande diferença entre os
nı́veis de vida nos paı́ses industrializados e nos paı́ses em
desenvolvimento. Devido ao fraco desempenho da economia
e ao subdesenvolvimento que caracteriza, nalguns casos, as
estruturas democráticas e outras estruturas representativas,
o nı́vel das condições de trabalho em muitos paı́ses em
desenvolvimento está frequentemente muito aquém do nı́vel
registado nos paı́ses industrializados. Subsistem assim, infelizmente, formas inaceitáveis de trabalho infantil, salários baixı́ssimos, práticas de repressão dos sindicatos e condições de
trabalho prejudiciais à saúde.

2.2.
Muitas empresas introduziram já medidas destinadas a
melhorar — mais do que o previsto nas disposições legislativas
aplicáveis — as condições de trabalho nas suas sucursais e
filiais, bem como, nalguns casos, junto dos seus parceiros
contratuais, fornecedores e concessionários nos paı́ses em
desenvolvimento. O CES saúda e apoia vivamente tais iniciativas. Mesmo tendo em conta o fraco desempenho da economia
nos paı́ses em desenvolvimento, a verdade é que não podem
ser toleradas práticas como as formas extremas de trabalho
infantil ou como os trabalhos forçados. Há igualmente que
impedir toda e qualquer forma de discriminação dos sindicatos
e, bem assim, respeitar a liberdade de associação. Ao procurarem garantir alterações positivas, dentro da sua esfera de
influência e com os meios ao seu dispor, as empresas que
operam a nı́vel internacional estão a conferir um importante
impulso ao desenvolvimento global.
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2.3.
Uma das condições para que o potencial positivo das
empresas se possa desenvolver com o máximo de eficácia
reside na existência de um quadro fiável, assente no primado
do Direito, para a criação de empresas, para os investimentos
e para um comércio internacional tão livre quanto possı́vel no
respeito pelas normas laborais de base da OIT. É aos governos
e às autoridades estatais de cada paı́s que compete actuar a este
respeito. A eles compete também criar um sistema de ensino
eficaz e instituições de segurança social operacionais, para cujo
financiamento as empresas contribuem com os impostos que
pagam.
2.4.
Cabe igualmente ao legislador, aos governos e às
autoridades de cada paı́s estabelecer disposições jurı́dicas
adequadas em matéria social e laboral e velar pelo seu
cumprimento. É sobretudo este último aspecto que muitas
vezes claudica nos paı́ses em desenvolvimento. Refira-se assim,
por exemplo, que o trabalho infantil está proibido em muitos
paı́ses em desenvolvimento, sem que, porém, essa proibição
seja efectivamente aplicada por parte do Estado. Também os
direitos sindicais são espezinhados em numerosos paı́ses. Há,
pois, que procurar, antes de mais, fazer com que as autoridades
estatais competentes apliquem as leis necessárias e as normas
internacionais em matéria de direitos humanos e direitos dos
trabalhadores. Trata-se aqui de uma importante missão da
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Mas também o
Banco Mundial, o FMI e a OMC devem ter em conta a
responsabilidade social no desempenho das suas incumbências
à escala internacional. Além disso, as empresas europeias que
operam num determinado paı́s podem prestar o seu apoio
neste sentido, dando o exemplo a outras empresas pelo seu
próprio comportamento conforme à lei e pela promoção do
cumprimento das leis laborais junto dos seus parceiros locais.
A ordem jurı́dica do paı́s de acolhimento é, por conseguinte, a
base e o quadro vinculativo mı́nimo para uma actuação
socialmente responsável por parte das empresas que operam a
nı́vel internacional.
2.5.
Também as declarações e os instrumentos jurı́dicos de
organizações internacionais activas em matéria de polı́tica
social, nomeadamente a OIT, contêm importantes orientações
de base. Embora as declarações sejam dirigidas, antes de mais,
aos governos, as empresas podem promover os objectivos
nelas enunciados dentro da sua própria esfera de influência.
Disso constitui um bom exemplo a Declaração da OIT, de
18 de Junho de 1998, relativa aos Princı́pios e Direitos
Fundamentais no Trabalho: nela está expresso o compromisso
dos Estados membros da OIT no sentido de aplicar eficazmente
os seguintes princı́pios e direitos fundamentais no local de
trabalho:
—

liberdade de associação e reconhecimento do direito de
negociação colectiva;

—

eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou
obrigatório;

—

abolição efectiva do trabalho infantil;

—

eliminação da discriminação em matéria de emprego e de
profissão.
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2.6.
São igualmente de citar outros instrumentos jurı́dicos
relevantes, tais como a «Declaração de Princı́pios Tripartida da
OIT sobre as Empresas Multinacionais e a Polı́tica Social»,
de 1977, e as «Directrizes da OCDE para as Empresas
Multinacionais», de 1976, com especial destaque para o
capı́tulo sobre o emprego e as relações laborais.
2.7.
Para que o empenho social das empresas se possa
traduzir com êxito na prática, é importante que lhes seja
permitido escolher as possibilidades que mais se adaptem à
sua situação especı́fica e melhor tenham em conta as suas
hipóteses de acção em relação aos parceiros locais nos paı́ses
em desenvolvimento. Só pela posição que ocupa no mercado,
uma grande empresa multinacional tem desde logo ao seu
dispor meios de influência diferentes dos de uma empresa
média. Em muitos sectores, a situação caracteriza-se mesmo
por uma inversão da relação de forças, sucedendo que as PME
dos paı́ses industrializados se vêem confrontadas, nos paı́ses
em desenvolvimento, com grandes fornecedores que dominam
o mercado e sobre os quais não podem exercer qualquer tipo
de influência.
2.8.
No contexto da ideia de responsabilidade social das
empresas, as empresas têm a possibilidade de dar primazia aos
temas que se revestem de especial importância para o seu
sector e para o mercado em que operam. Assim, por exemplo,
a indústria têxtil realça o tema do trabalho infantil, ao passo
que a indústria petrolı́fera se tem ocupado, em especial, de
actividades especificamente relacionadas com o ambiente.
Uma determinada empresa preferirá um sistema externo de
controlo ou certificação, enquanto outra considerará mais
adequado um controlo e uma implementação a nı́vel interno.
O que conta, em última análise, é o êxito efectivo das medidas.
2.9.
Várias empresas e organizações sectoriais têm elaborado códigos de conduta em que se comprometem a cumprir
ou promover normas sociais e éticas ou a empenhar-se numa
determinada medida social. Semelhantes códigos de conduta
são a expressão da cultura e da filosofia empresarial especı́fica
e reflectem os objectivos e prioridades sociais estabelecidos,
com carácter duradouro, pela empresa ou sector em causa.
Nos casos em que se opta por esta forma de actuação, é
importante que a margem de manobra de que dispõe a
empresa ou o sector em questão fique expressa em termos
realistas e credı́veis. Para tal, afiguram-se adequados, por
exemplo, os códigos de conduta que prevêem uma concretização gradual das normas sociais pretendidas através de uma
actuação em parceria com os fornecedores e os parceiros
contratuais dos paı́ses em desenvolvimento.
2.10. No Livro Verde, a Comissão insta a que as empresas
sejam responsáveis não só pelas suas filiais, mas também pelo
cumprimento da lei e pela responsabilidade social dos seus
fornecedores. Embora o CES compreenda esta exigência,
considera-a dificilmente aplicável na sua globalidade. Não há
praticamente nenhuma empresa que possa dar garantias
quanto ao cumprimento de determinadas normas laborais por
parte dos fornecedores e parceiros contratuais. Atendendo à
crescente complexidade das relações com os fornecedores, que
envolvem, nalguns casos, cadeias de produção disseminadas
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por vários continentes, uma garantia nesse sentido iria além
das possibilidades jurı́dicas e práticas das empresas, em especial
das PME. As empresas podem todavia manifestar convicções
sociais no âmbito de concursos ou da celebração de contratos.
O CES subscreve a opinião da Comissão de que, além da
dimensão interna, a responsabilidade social das empresas
assume igualmente uma dimensão externa. São aqui também
englobados os subcontratantes e os fornecedores dos paı́ses
em desenvolvimento.

2.11. O CES não ignora, porém, as dificuldades práticas:
muitas vezes, nem mesmo as grandes empresas conseguem
exigir a observância de normas por elas definidas em matéria
de responsabilidade social — nem sequer aos fornecedores
principais, quanto mais aos subcontratantes. Na maior parte
dos paı́ses em desenvolvimento, a estrutura da economia é
constituı́da por uma multiplicidade de pequenas e pequenı́ssimas empresas. Num paı́s como a Índia, por exemplo, as
grandes empresas europeias do sector têxtil podem facilmente
chegar a um número da ordem dos 12 000 a 15 000 fornecedores principais. Quanto ao número de subcontratantes, mais
não se pode ter do que uma ideia muito vaga. É incumbência
primordial dos Estados em causa garantir o cumprimento das
suas leis. Para além disso, a cooperação com os sindicatos e as
ONG pode contribuir para evitar violações.

2.12. As regras de conduta e o empenho social das
empresas devem imperiosamente ter em conta a cultura, a
tradição e o enquadramento económico de cada paı́s. Refira-se, por exemplo, que uma aplicação rigorosa de normas
sociais demasiado elevadas nos paı́ses em desenvolvimento
poderia ser vista como uma tentativa dos paı́ses industrializados no sentido de aumentar os custos do trabalho naqueles
paı́ses e de os privar, deste modo, de um elemento da sua
vantagem concorrencial. Os problemas da discriminação entre
homens e mulheres e a não observância dos direitos humanos
fundamentais reconhecidos pela comunidade internacional
não podem ser considerados à luz da vantagem concorrencial.
Ficaria assim grandemente reduzida a colaboração imprescindı́vel desses paı́ses nas medidas destinadas a melhorar as
condições de carácter social. Não obstante, as empresas podem
e devem empenhar-se, ao seu próprio nı́vel, em superar estes
problemas nas suas actividades em prol da responsabilidade
social.

2.13. Os princı́pios da responsabilidade social a nı́vel
mundial estão muitas vezes consignados nas convenções da
OIT. O CES salienta, em especial, a importância das normas
laborais de base da OIT enquanto normas mı́nimas internacionais de carácter vinculativo que devem ser respeitadas em todo
o mundo. Sucede porém que as convenções da OIT são
dirigidas aos governos, pelo que só em determinadas condições
são adequadas como orientação e base de acção para a prática
empresarial. É necessário «traduzi-las» para os profissionais das
empresas. O CES saúda vivamente os trabalhos da OIT em
matéria de transposição das suas convenções para a actividade
prática das empresas in loco, bem como de aplicação concreta
dos códigos de conduta social na cadeia de abastecimento das
empresas.
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2.14. Neste contexto, o CES saúda a iniciativa da Comissão
Europeia no sentido de apoiar os esforços envidados pela OIT
para impulsionar, à escala mundial, o cumprimento das
normas laborais de base (cf. comunicação da Comissão de
18 de Julho de 2001, intitulada «Promover as normas laborais
fundamentais e melhorar a governação social no contexto da
globalização»).
2.15. Para o CES, é ponto assente que as instituições
internacionais — sobretudo o Banco Mundial, o FMI e a OMC
— devem tomar em consideração a responsabilidade social
das empresas. Um contributo importante nesse sentido consistirá em procurar garantir, aquando da concessão de créditos
ou de vantagens comerciais, que as empresas interessadas
cumpram sempre, pelo menos, as normas laborais de base da
OIT. O CES constata igualmente que as empresas com
actividades internacionais estão já hoje a envidar esforços
dignos de nota no sentido de sensibilizar os seus fornecedores
e parceiros contratuais, em todo o mundo e sobretudo nos
paı́ses em desenvolvimento, para as vantagens decorrentes da
existência de boas condições de trabalho, bem como no intuito
de introduzir melhorias a este respeito através de incentivos,
do seu próprio exemplo, de encorajamentos e de conselhos (1).
Os esforços assim envidados, numa perspectiva de longo
prazo, alcançarão um máximo de eficácia quando nos paı́ses
em causa for criado um enquadramento favorável e proporcionada às empresas a margem de manobra necessária para a
plena exploração do seu potencial inovador.
2.16. Também o comportamento financeiro das empresas
faz parte de uma actuação socialmente responsável (refira-se,
a este respeito, o branqueamento de capitais, a corrupção, os
paraı́sos fiscais). No que respeita, mais concretamente, ao
investimento socialmente responsável, o CES recomenda um
maior afinamento dos critérios aplicados em processos de
avaliação ou classificação. Os referidos critérios deverão, assim,
basear-se em elementos comparáveis (por exemplo, em termos
de comportamento ecológico, não faz qualquer sentido aplicar
os mesmos critérios a uma empresa do sector siderúrgico e a
um banco). Além disso, os critérios não deverão conduzir a
uma exclusão das empresas unicamente com base nos seus
produtos e/ou domı́nios de actividade (p. ex., produtos petrolı́feros, microchips ou alumı́nio). Importa, em geral, melhorar as
condições de base para o investimento socialmente responsável, o que passa pela consecução de acordos, tanto no plano
legislativo como laboral, a nı́vel mundial e europeu.
3. Nı́veis de actuação — Nı́vel europeu
3.1.
No Livro Verde, a Comissão Europeia coloca a questão
da necessidade de um novo quadro europeu para a responsabilidade social das empresas. As empresas fazem parte da
sociedade no seu todo e desenvolvem a sua actividade num
enquadramento social que se caracteriza por leis e convenções
colectivas de trabalho destinadas a regular o mercado de
trabalho, a estabelecer um equilı́brio entre os interesses de
(1) Para exemplos concretos, consultar:
http://oracle02.ilo.org:6060/dyn/basi/vpisearch.first
http:///www.csreurope.org/csr-europe/Databank/databankindex.htm
http://www.csrforum.com/csr/csrwebassist.nsf/content/a1c2a3.html
http://www.business-impact.org/bi2/case-studies-2k/
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ambas as partes e a proteger os trabalhadores. Tal é aceite por
todos os intervenientes e constitui o quadro europeu sobre o
qual assenta a responsabilidade social das empresas, sem
prejuı́zo do quadro legislativo (polı́tica social e ambiental).

3.2.
A participação dos trabalhadores e seus representantes
são regulamentadas, a nı́vel da União Europeia, pela directiva
sobre os conselhos de empresa europeus — bem como pela
directiva para informação e consulta — e, nos Estados-Membros, de variadas formas — principalmente por lei. O
CES apela a que a regulamentação em vigor seja aplicada de
modo consequente, para que a mutação industrial possa
assumir um carácter socialmente aceitável, mercê de um justo
equilı́brio entre os interesses das partes.

3.3.
No âmbito do quadro social existente, o que sobretudo
importa na Europa é criar um clima psicológico no qual seja
dado lugar cativo à responsabilidade social das empresas. O
nı́vel europeu revela-se adequado como plataforma para o
intercâmbio de experiências sobre iniciativas bem sucedidas
em matéria de responsabilidade social e para a tomada de
consciência desta dimensão nas estratégias das empresas.

3.4.
A responsabilidade social das empresas é um elemento
que não compete apenas aos órgãos de gestão e aos representantes dos trabalhadores. Também o Estado, os municı́pios, os
cidadãos e a sociedade civil devem dar o seu contributo nesse
sentido. O CES congratula-se com o facto de esta problemática
ser abordada pela Comissão no Livro Branco sobre a governação europeia.

3.5.
As empresas estão dependentes do enquadramento
existente nos paı́ses onde exercem as suas actividades comerciais. Assim, por exemplo, não é obrigatório cumprir uma
convenção da OIT num paı́s que não a tenha ratificado nem
transposto para a legislação nacional. Mas se as empresas não
podem nem devem ser chamadas a compensar as falhas dos
governos, a verdade é que a sua responsabilidade social as deve
conduzir a ir além das suas meras obrigações legais. A
Declaração de Princı́pios Tripartida da OIT sobre as Empresas
Multinacionais constitui um importante quadro de referência
a este respeito. O CES salienta que as normas laborais de base
da OIT são válidas em todos os Estados membros da OIT
enquanto parte integrante dos direitos humanos, quer tenham
ou não sido ratificadas. Cada Estado membro da OIT está já
obrigado, só pelo facto de pertencer à Organização, a velar
pelo cumprimento das normas laborais de base — direitos
sindicais, liberdade de negociação colectiva e proibição do
trabalho infantil, dos trabalhos forçados e da discriminação —,
sendo também responsável pela observância dessas normas
por parte das empresas. É especial dever dos Estados europeus
transpor para a legislação nacional as normas laborais da OIT.
Em termos gerais, a União Europeia pode intervir logo num
estádio preliminar, actuando no sentido de garantir, aquando
da elaboração de acordos internacionais, que estes assentem
num vasto consenso e sejam assinados pelo maior número
possı́vel de Estados.
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3.6.
O CES atribui especial importância ao princı́pio do
carácter facultativo das medidas em matéria de responsabilidade social. O estabelecimento de um quadro vinculativo
circunstanciado a nı́vel europeu não seria adequado. Com
normas uniformes e circunstanciadas em matéria de responsabilidade social, corre-se o risco de «espartilhar» as empresas,
sobretudo as PME e as empresas da economia social. As
empresas devem ter a possibilidade de desenvolver soluções
sectoriais «por medida» e particularmente eficazes, orientadas
em função da sua situação especı́fica. Os princı́pios gerais
europeus estipulados pelos parceiros sociais poderiam contribuir para a expansão das medidas de responsabilidade social,
adoptadas já por muitas empresas. O CES aprecia, pois,
expressamente que os parceiros sociais aprofundem determinados aspectos da responsabilidade social das empresas, como,
por exemplo, no domı́nio da saúde e da protecção no trabalho
ou da promoção da igualdade de oportunidades. O contexto
especı́fico da responsabilidade social a nı́vel da UE poderia ser
definido no âmbito de iniciativas comuns e acordos voluntários
entre os parceiros sociais, à semelhança do que acontece no
sector têxtil. Incentivando a parceria entre os intervenientes
responsáveis pela responsabilidade social das empresas, a
Comissão poderia apoiar a transparência, coerência e boas
práticas nesta área.
3.7.
A responsabilidade social das empresas comporta
elementos qualitativos e quantitativos, que variam consoante
o ramo e a situação da empresa, pelo que também o
acompanhamento e a avaliação têm de ser diferenciados.
3.8.
O CES aplaude as medidas de apoio e promoção
da divulgação de bons exemplos em matéria de actuação
socialmente responsável. Nos Estados-Membros, existem já
numerosas redes deste tipo (p. ex., o «Observatório da Responsabilidade Societal das Empresas» — ORSE —, em França).

4. Nı́veis de actuação — Nı́vel nacional/local
4.1.
O Livro Branco faz expressamente referência aos
efeitos das medidas de responsabilidade social das empresas a
nı́vel local. O CES assinala que as empresas da economia social
são, na sua maioria, PME ou microempresas que vêem na
dimensão local da responsabilidade social das empresas a sua
principal missão. O seu empenhamento local em prol da
responsabilidade social e ambiental assenta numa perspectiva
económica a longo prazo, na medida em que intervêm a bem
da colectividade (p. ex., ajuda de proximidade, medidas de
integração, projectos ambientais, etc.). A Comissão deveria
conferir redobrado destaque a esta dimensão — que já é uma
realidade — da responsabilidade social das empresas a nı́vel
local.
4.2.
O CES afirma que a responsabilidade social das empresas engloba tanto a promoção da disponibilidade para comunicar como a disponibilidade para aprender em permanência.
Quem é capaz de comunicar com os outros e está aberto à
aquisição de novos conhecimentos também está apto a viver
em sociedade. Deixa assim de haver lugar para a intolerância e
a discriminação em razão da origem étnica, de uma deficiência,
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da orientação sexual ou do sexo. Quem conhece algo sobre
outras culturas, outros modos de vida e outras formas de
pensar assumirá para com elas uma posição de maior abertura.
É esta uma missão que compete aos estabelecimentos de
ensino, aos responsáveis pela polı́tica da famı́lia e à economia.
Trata-se de um repto que é lançado pela globalização à
sociedade actual.

4.3.
Para poderem ter futuro, as empresas precisam de
trabalhadores competentes, capazes de se moverem livre e
autonomamente na sociedade do conhecimento e da informação. A integração e a aplicação dos novos dados que vão
surgindo exigem pessoas qualificadas, dispostas e aptas a
aprender ao longo de toda a vida. O CES é de opinião que, a
este respeito, são chamados a intervir, em igual medida, os
governos, a economia, os parceiros sociais e os cidadãos. Há
que definir claramente, no âmbito de um diálogo aberto, o
papel que cabe a cada um deles.

4.4.
A polı́tica da famı́lia, a polı́tica de ensino e a polı́tica
económica devem deixar de ser encaradas isoladamente. É
imperioso facilitar às famı́lias as condições para ter filhos,
oferecer às mulheres a possibilidade de continuar a trabalhar
em profissões qualificadas e proporcionar às crianças melhores
oportunidades de aprendizagem. A economia deve atender às
necessidades dos trabalhadores que são pais e mães de famı́lia
e pôr em prática estratégias empresariais propı́cias à famı́lia,
isto é, socialmente responsáveis.

4.5.
A responsabilidade social das empresas necessita não
só da devida disponibilidade por parte dos dirigentes de
empresas e de estratégias empresariais socialmente responsáveis, mas também de pessoas, de trabalhadores que estejam
prontos a assumi-la dentro da sua esfera pessoal de acção e
a comportar-se em conformidade. O CES considera, pois,
particularmente importante que se invista no desenvolvimento
do sentido cı́vico. Os sistemas de ensino podem tomar esta
tarefa a seu cargo, veiculando para tal, logo a partir do jardim
infantil, uma cultura de coexistência assente nos princı́pios da
solidariedade e da responsabilidade pessoal. Há que encorajar
as famı́lias a empenharem-se, juntamente com os seus filhos,
em prol da sociedade. As empresas podem melhorar as
condições de base para o empenhamento dos cidadãos; podem
atribuir prémios pelo empenhamento socialmente responsável;
e podem criar incentivos para permitir que os trabalhadores se
empenhem a nı́vel social.

4.6.
O CES saúda o lançamento de redes em matéria de
responsabilidade social a nı́vel local ou regional, às quais já se
está a recorrer com frequência. Nessas redes, as empresas, os
parceiros sociais e o sector público colaboram com os demais
parceiros da sociedade civil organizada, a fim de definir e
concretizar objectivos comuns de responsabilidade social.
Impõe-se contudo evitar que daı́ decorram novos encargos
burocráticos e administrativos para as PME a nı́vel local.
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5. Conclusão
5.1.
A responsabilidade social das empresas representa para
o CES um tema fulcral cuja evolução acompanhará muito
atentamente e seguirá de forma activa. O CES espera que, ao
continuar a aprofundar este tema, a Comissão Europeia tenha
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em conta as considerações acima expostas. O princı́pio do
voluntariado, a sustentabilidade ambiental, económica e social
e a orientação pelos convénios vigentes das organizações
internacionais devem constituir o quadro de referência para as
futuras actividades da Comissão Europeia, a fim de que esta
possa apoiar os esforços envidados pelas empresas no sentido
de uma actuação socialmente responsável.

Bruxelas, 20 de Março de 2002.

O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social

Propostas de alteração rejeitadas
As seguintes propostas de alteração, que obtiveram pelo menos um quarto dos votos, foram rejeitadas durante os
debates.

Inserir o parágrafo seguinte antes do corpo do parecer:
«1.1. Preâmbulo
A maioria dos analistas do comportamento empresarial concordaria que as empresas, para além do cumprimento
das suas obrigações para com os accionistas, têm uma grande capacidade de gerar benefı́cios socioeconómicos para
todas as partes envolvidas. Na base, a razão de ser das empresas é de ı́ndole económica. Ao cumprir o seu objectivo
económico, as empresas cumprem igualmente as suas obrigações jurı́dicas e contratuais para com todos os
interessados. Nos últimos trinta anos, tem-se registado uma crescente consciencialização por parte das empresas, do
poder polı́tico e dos analistas de que determinadas empresas poderiam, numa base voluntária, ter uma intervenção
importante em benefı́cio de todos os intervenientes mediante programas de responsabilidade social das empresas.
Tais programas deverão ser coerentes com os objectivos económicos empresariais e, em geral, envolver projectos
empresariais voltados para a sobrevivência e o êxito empresariais a médio e longo prazo. Se as empresas não
atingirem os seus objectivos económicos também não lograrão alcançar a responsabilidade social e, portanto, todos
os interessados sofrerão incomensuráveis prejuı́zos sociais. Quando os objectivos económicos empresariais são
alcançados, as empresas podem, efectivamente, dar um forte contributo para melhorar a qualidade de vida. O CES
exorta a Comissão para que dê maior relevo aos objectivos económicos empresariais no seu Livro Branco.»

Justificação
O Livro Verde confere uma importância inadequada ao nı́vel das contribuições sociais que as empresas pagam para
atingir os seus objectivos económicos.
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Resultado da votação

Votos a favor: 45, votos contra: 79, abstenções: 11.

Inserir os parágrafos seguintes antes do corpo do parecer:

«1.2. A finalidade económica da empresa

1.2.1.
O objectivo primordial das empresas é de carácter económico e as suas principais relações e responsabilidades são de ordem jurı́dica e contratual, não voluntárias. Na verdade, os elementos da coesão social — emprego,
coesão da comunidade, coesão social nacional, reformas garantidas pelas poupanças e pelo investimento — só
podem ser obtidos se as empresas tiverem êxito nos seus objectivos económicos.

1.2.2.
A rentabilidade constitui o principal critério de aferição do desempenho de uma empresa. Deste modo, a
empresa pode agir de forma concorrencial e investir no futuro. A rentabilidade de uma empresa é continuamente
testada pelo desfio das forças de mercado. As empresas cumprem a sua finalidade se sobreviverem a estes desafios e
prosperarem. Para tanto, o modelo económico das empresas deverá ser sustentável e de longo prazo.

1.2.3.
As relações entre as partes interessadas são de carácter jurı́dico e contratual, mas só sobrevivendo e
prosperando é que as empresas podem manter o emprego e a qualidade do emprego, manter as encomendas aos
fornecedores e as relações de parceria com estes últimos, responder à procura e garantir a satisfação dos
consumidores.

1.2.4.
Na comunidade em que está implantada, uma empresa próspera preserva o emprego e apoia os
trabalhadores e as suas famı́lias, os quais, por seu turno, se abastecem junto dos fornecedores locais de bens e
serviços; uma empresa próspera é também, ela própria, uma grande cliente dos fornecedores locais de bens e serviços.
Uma empresa próspera é a pulsação económica da sua comunidade.

1.2.5.
Uma empresa próspera paga impostos sobre os lucros que aufere; cobra impostos aos seus trabalhadores,
em nome do governo, e contribui, com os seus trabalhadores, para o sistema de segurança social. Também paga e
cobra receitas do IVA a favor do governo. A empresa é o elemento central do sistema fiscal nacional, o qual gera
fundos para o modelo social.

1.2.6.
Uma percentagem dos lucros de uma empresa próspera é paga aos accionistas sob forma de dividendos.
Num número crescente de casos, os accionistas são fundos de pensões e companhias de seguros que gerem as
poupanças dos particulares antecipando as necessidades da terceira idade. Os regimes em causa assentam nos lucros
e dividendos das empresas.

1.2.7.
O lucro é o critério de medição de uma empresa próspera. As baixas dos lucros não só prejudicam as
poupanças a longo prazo dos particulares, como também têm repercussões a nı́vel do emprego, dos fornecedores,
dos clientes e das receitas fiscais. Assim, as empresas não devem sacrificar a sua rentabilidade a curto prazo sem uma
expectativa de lucros a médio e longo prazo.»

Justificação

O Livro Verde não reconhece que a sociedade civil e a coesão social dependem de as empresas atingirem a sua
finalidade económica.
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Resultado da votação
Votos a favor: 47, votos contra: 86, abstenções: 17.

Introduzir os parágrafos seguintes antes do corpo do parecer:
«1.3. Responsabilidade social das empresas
1.3.1.
A responsabilidade social das empresas é um conceito em contı́nua evolução. Implica as relações com as
partes directamente interessadas, a sociedade e o ambiente que também deve ser favorável aos interesses das partes,
especialmente quando pressupõe a sustentabilidade a longo prazo do modelo empresarial.
1.3.2.
As partes directamente interessadas são os clientes, os fornecedores e os trabalhadores. As relações de base
que com eles são mantidas revestem-se de carácter contratual e jurı́dico. O alargamento voluntário das relações com
as partes interessadas pode implicar modalidades que demonstrem um comportamento socialmente responsável.
Assim, por exemplo, podem ser proporcionados aos clientes produtos originários de fontes ou contratantes
socialmente responsáveis, as condições de emprego podem ser “afirmativas” sob muitas formas, passando igualmente
por um investimento acrescido nos recursos humanos.
1.3.3.
No contexto do alargamento das relações com as partes directamente interessadas, as empresas procurarão
normalmente comprovar, mediante uma argumentação empresarial, que as acções em causa e os custos
correspondentes são no interesse dos accionistas. Isto pode, contudo, implicar prazos alongados e, nalguns casos,
um processo de “educação” dos accionistas.
1.3.4.
Numa dimensão mais complexa, a responsabilidade social das empresas envolve a comunidade; tanto a
comunidade local onde a empresa exerce as suas actividades, como a comunidade no sentido mais lato. Neste
contexto, a justificação empresarial poderá ser menos evidente e serão mais frequentes os casos em que os efeitos de
compensação terão um carácter de longo prazo.
1.3.5.
É neste contexto de sociedade em sentido amplo que surge a questão primordial da sustentabilidade. Deverá
ser alcançado um equilı́brio entre sustentabilidade das empresas — capacidade de sobreviver e prosperar — e
desenvolvimento sustentável em geral, com os seus três aspectos — económico, social e ambiental. O quadro
legislativo e regulamentar do desenvolvimento sustentável pode necessitar de ser desenvolvido para complementar
as iniciativas em matéria de responsabilidade social das empresas. Na verdade, essas iniciativas poderão vir a
dinamizar e dar forma a esse quadro legislativo e regulamentar.
1.3.6.
A responsabilidade social das empresas é, por definição, de carácter voluntário. Existem, todavia, quadros
estabelecidos nesta matéria. As empresas podem desenvolver códigos de conduta nos quais sejam definidos
comportamentos éticos e responsáveis para com as partes interessadas e a comunidade. Acresce que as empresas se
unem para congregar os seus recursos. Muitas das actividades empresariais na comunidade assumem uma dimensão
filantrópica.
1.3.7.
Com base na análise supra, o CES aceita a definição apresentada no ponto 20 do Livro Verde, de acordo
com a qual a responsabilidade social das empresas é descrita “como a integração voluntária de preocupações sociais
e ambientais por parte das empresas nas suas operações e na sua interacção com outras partes interessadas”.»

Justificação
O projecto de parecer não apresenta uma definição de responsabilidade social das empresas. Seria útil confrontar e
comparar a responsabilidade social das empresas e a finalidade económica das empresas.

Resultado da votação
Votos a favor: 40, votos contra: 95, abstenções: 19.

Ponto 1.3
Inserir antes da última frase:
«Os sindicatos contribuı́ram decisivamente para a evolução deste quadro.»
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Resultado da votação
Votos a favor: 59, votos contra: 76, abstenções: 11.

Ponto 1.4, última frase
Dar a seguinte redacção:
«O diálogo entre empregadores e sindicatos deverá, acima de tudo, contribuir...»

Resultado da votação
Votos a favor: 56, votos contra: 83, abstenções: 13.

Ponto 1.5, 5.a frase
Substituir a palavra «lucros» por «competitividade».

Resultado da votação
Votos a favor: 46, votos contra: 81, abstenções: 9.

Ponto 1.5
Acrescentar à última frase:
«para restituir ao ambiente social e ecológico o que dele aproveita quando da sua implantação (habitação existente,
infra-estruturas de saúde, educação inicial e superior, transportes, etc.).»

Justificação
Já que todos os interessados se situam no mesmo plano — accionistas, trabalhadores, representantes dos
trabalhadores, clientes, fornecedores, municı́pios, sociedade, etc.

Resultado da votação
Votos a favor: 39, votos contra: 71, abstenções: 15.

Ponto 1.7
Completar a última frase:
«... o êxito empresarial é a condição necessária e imprescindı́vel para o exercı́cio ...»

Justificação
Óbvia.

Resultado da votação
Votos a favor: 61, votos contra: 82, abstenções: 10.
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Ponto 1.8, fim da primeira frase
Acrescentar:
«... ao longo de toda a vida, bem como o desenvolvimento do acesso à formação e o investimento na formação
contı́nua de todas as categorias de trabalhadores.»

Resultado da votação
Votos a favor: 66, votos contra: 67, abstenções: 6.

Ponto 1.9, 1.a frase
Suprimir:
«... a autodisciplina, a atitude perante o trabalho...»

Resultado da votação
Votos a favor: 54, votos contra: 66, abstenções: 15.

Ponto 1.9
Suprimir o fim da 1.a frase:
«... da nossa comunidade de valores...»

Justificação
Não se podem equiparar em valor proveitos e liberdade, investimentos e respeito do outro, consumo e existência
digna. Alguns podem encontrar relação estreitas entre eles, mas estes valores não podem ser referidos todos
misturados, sem hierarquia, no estado actual da Europa social. Ou então tal quereria dizer que já eliminámos as
causas de pobreza, de exclusão do mercado de trabalho, não tendo senão razões para nos regozijarmos.
É já muito optimista dizer «[...] e constituem as pedras angulares do nosso sistema económico.».

Resultado da votação
Votos a favor: 41, votos contra: 55, abstenções: 10.

Ponto 1.11
Aditar ao segundo perı́odo o seguinte:
«Uma abordagem concebida dentro da própria empresa será muito mais bem aceite pelos dirigentes do que quaisquer
condições impostas do exterior.»

Justificação
Está totalmente por demonstrar a ideia de que, nas empresas, os trabalhadores estão no mesmo plano que os
dirigentes ou os accionistas. O legislador (que define a lei) e o negociador (que viabiliza acordos-quadro sectoriais ou
interprofissionais) foram legitimamente eleitos ou designados seja por sufrágio universal, seja com base na
representatividade; elementos da democracia que são, são constitutivos de Estados de direitos (Estados-Membros da
UE), não havendo, até agora, dados disponı́veis para demonstrar que não são aceites.
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Resultado da votação
Votos a favor: 34, votos contra: 60, abstenções: 13.

Ponto 2.3
Aditar no final, como segue:
«Por outro lado, o Comité convida a responsabilidade social das empresas (RSE) a ter em conta que a deslocação das
forças de produção menos qualificadas e o incitamento de trabalhadores altamente qualificados à imigração, para
fazer face à “penúria de mão-de-obra” com que se confrontam as empresas europeias, contribuem para enfraquecer
os recursos humanos dos paı́ses visados neste ponto.»
Justificação
De nada serve apelar aos Estados que façam esforços de investimento público em matéria de formação das suas elites
ou dos seus trabalhadores futuros se é para incentivar a fuga de competências. Esta questão entra no campo da
responsabilidade social das empresas.
Resultado da votação
Votos a favor: 37, votos contra: 89, abstenções: 12.

Ponto 2.4
Acrescentar no final, como segue:
«No entanto, em virtude do carácter voluntário que reveste, a responsabilidade social das empresas permite às
empresas europeias que operam nesses paı́ses não recorrer ao trabalho infantil mesmo que a legislação local não o
proı́ba. A RSE pode encorajar as empresas, nesses mesmos paı́ses, a empregarem pais a nı́veis salariais superiores aos
dos filhos, embora ainda muito inferiores aos europeus.»
Justificação
Eis um bom exemplo de que é possı́vel admitir que, neste caso, não há diferença entre a responsabilidade social e
societal das empresas e de que o carácter voluntário da RSE pode permitir ir além das legislações nacionais.
Resultado da votação
Votos a favor: 48, votos contra: 71, abstenções: 11.
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «O contributo do CES para as orientações gerais da
Polı́tica Económica dos Estados-Membros e da Comunidade para o ano de 2002»
(2002/C 125/12)
Em 29 de Novembro de 2001, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do artigo 23.o do
Regimento, elaborar um parecer sobre: «O contributo do CES para as orientações gerais da polı́tica
económica dos Estados-Membros e da Comunidade para o ano de 2002».
A Secção da União Económica e Monetária e Coesão Económica e Social, incumbida da preparação dos
trabalhos correspondentes, emitiu parecer em 25 de Fevereiro de 2002 (relatora: U. Konitzer).
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 20 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou por unanimidade o seguinte parecer.

1. O objectivo do presente parecer do CES
Este parecer visa:
—

contribuir para a elaboração das orientações gerais da
polı́tica económica para 2002 pela Comissão e o Conselho,

—

prestar um contributo ao debate público sobre a coordenação e o conteúdo da polı́tica económica ao nı́vel
comunitário e

—

estimular um debate interno objectivo nas organizações
e grupos sócio-económicos representados no CES.

pode seguir-se uma nova recomendação ao Estado-Membro
em questão, que (como sanção) poderá ser tornada pública.
Sugestões de conteúdo para a polı́tica económica — para além
do princı́pio de uma economia de mercado aberto onde
imperam a livre concorrência e o incentivo à utilização
eficiente dos recursos — podem encontrar-se, no capı́tulo
polı́tico-económico do Tratado, exclusivamente nas disposições relativas à polı́tica orçamental. Estas disposições (2) pretendem garantir que as polı́ticas orçamentais, que permanecem
responsabilidade nacional, não prejudiquem a polı́tica monetária orientada pela estabilidade de preços e centralizada no
SEBC. O pacto de estabilidade e crescimento complementa e
reforça estas disposições no âmbito da UEM.
2.2.
Os procedimentos e o conteúdo previstos pelo Tratado
foram complementados e desenvolvidos de diferentes
maneiras:
—

Em Amsterdão, acrescentou-se ao Tratado um tı́tulo
«Emprego», que reproduz o procedimento comunitário
na área das linhas directrizes para o emprego; o procedimento comunitário na área das orientações gerais da
polı́tica económica já não está indicado no Tratado de
Amsterdão (proposta da Comissão que o Conselho só
pode alterar por unanimidade, mas que tem de ser
decidida por maioria qualificada).

—

Em seguida, surgiram os chamados «processos»:

2. Os actuais métodos de coordenação da polı́tica económica e a necessidade de evolução e racionalização
neste domı́nio

2.1.

A filosofia do Tratado de Maastricht

O capı́tulo de polı́tica económica do Tratado (artigos 98.o
a 104.o) atribui a responsabilidade da polı́tica económica,
essencialmente, aos Estados-Membros. Contudo, a polı́tica
económica é encarada como uma oportunidade de interesse
comum. As polı́ticas nacionais devem ser coordenadas de
modo a contribuir para a realização dos objectivos da Comunidade no sentido do artigo 2.o (1). «As grandes Orientações das
Polı́ticas Económicas dos Estados-Membros e da Comunidade»
são o principal documento polı́tico-económico da Comunidade. Trata-se de uma recomendação do Conselho (de carácter
não vinculativo), elaborada com base numa recomendação da
Comissão e numa decisão do Conselho Europeu. O Conselho
informa o Parlamento Europeu da sua recomendação. A
transposição das orientações gerais é supervisionada através
de um processo inter-governamental. Em caso de infracção,

(1) Este artigo inclui, entre outros, os objectivos do crescimento e do
emprego.

—

o processo de Luxemburgo para a polı́tica do
mercado de trabalho,

—

o processo de Cardiff para a polı́tica estrutural (no
sector dos mercados de bens e factores) e

—

o processo de Colónia para o diálogo macroeconómico entre os responsáveis das polı́ticas monetária,
orçamental e salarial com vista ao aperfeiçoamento
da combinação de polı́ticas macroeconómicas na
UEM.

(2) São proibidos quaisquer financiamentos monetários de défices
públicos, acesso privilegiado do Estado aos mercados de capitais,
responsabilidade pelas dı́vidas de outros Estados ou entidades
públicas; prevenção de excesso de défice público (artigos 101.o
e 104.o do Tratado).
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—

Estes processos foram complementados através da definição de objectivos do Conselho Europeu da Lisboa
nos sectores do crescimento, progresso técnico e pleno
emprego.

—

Para além disso, desenvolveu-se um complexo processo
de consultas, medidas sobre pareceres não obrigatórios
do Parlamento, da UEM, dos parceiros sociais, bem como
tentativas por parte da Comissão e do Parlamento de
estimular um debate público sobre questões da polı́tica
económica europeia: cooperação entre os institutos de
investigação económica, Fórum Económico de Bruxelas.

—

No que respeita aos representantes governamentais, o
papel dos Comités (Comité económico e financeiro,
Comité da polı́tica económica e Comité do emprego)
ganhou muita importância; em parte, esta importância
foi conseguida em detrimento do papel da Comissão
enquanto representante do interesse da Comunidade;
surgiu também a impressão de rivalidade, falta de transparência e problemas na constituição dos Comités.

—

Ao nı́vel do Conselho, constituiu-se, de modo informal,
o Eurogrupo, que se encarrega da coordenação da polı́tica
económica e do desenvolvimento da combinação de
polı́ticas na UEM, mas que não possui poder de decisão
contratual.

2.3.3. Contudo, importa também referir uma série de
factores negativos. Em alguns Estados-Membros importantes,
a consolidação orçamental em tempos de conjuntura favorável
não foi suficientemente desenvolvida de modo a que, em
perı́odo de conjuntura mais fraca, se pudesse retirar o máximo
partido dos estabilizadores automáticos ou praticar uma
polı́tica anti-cı́clica activa. Para além disso, em muitos paı́ses,
os investimentos públicos e também as verbas destinadas à
formação ou à aquisição de capital humano ressentiram-se da
consolidação orçamental, prejudicando não só a procura
interna, na altura, como também ameaçando ser a base para
dificuldades futuras no processo de crescimento e de retorno
ao pleno emprego. De um modo geral, ainda não se conseguiu
desenvolver, na Comunidade e na União Monetária, um
conceito consensual de polı́tica macroeconómica contı́nua que
realize uma combinação das polı́ticas monetária, orçamental e
salarial, que evite, tanto quanto possı́vel, factores internos e
externos de aumento da inflação e impeça as recessões
conjunturais, de forma a permitir — em sintonia com a
evolução da produtividade — uma evolução da procura
macroeconómica o mais contı́nua possı́vel. Só neste contexto
— de elevada rentabilidade macroeconómica — é que o
investimento pode evoluir o suficiente para concretizar o
elevado potencial de crescimento e emprego da Comunidade,
de acordo com os objectivos do artigo 2.o do Tratado e do
Conselho Europeu de Lisboa.

2.4.

2.3.

Avaliação da abordagem da polı́tica económica geral no
âmbito do Tratado

2.3.1. Perante a introdução da nova moeda, o euro, e a
convocação de uma convenção constitucional para a União
Europeia, mas também na perspectiva iminente do alargamento da Comunidade, coloca-se a questão de saber se o
método de elaboração e de supervisão da transposição das
orientações gerais da polı́tica económica correspondeu às
expectativas e se está apto a responder aos desafios do futuro.

2.3.2. Dentro dos aspectos positivos, deve referir-se que as
condições de estabilidade para a realização bem sucedida da
União Económica e Monetária foram alcançadas e que o
cumprimento das regras orçamentais e polı́ticas do Tratado e
do pacto de estabilidade e crescimento ajuda a evitar os efeitos
negativos (spillovers) na polı́tica financeira dos paı́ses parceiros
e na polı́tica monetária comum da União Monetária. Também
a polı́tica salarial e de rendimentos, não mencionada no
Tratado, dos signatários das convenções colectivas adaptou-se
melhor às exigências de estabilidade da União Monetária do
que muitos esperavam. Daqui resultou uma combinação de
polı́ticas para a União Monetária que — apesar da actual
recessão conjuntural, essencialmente definida por factores
externos — foi mais favorável ao crescimento e ao emprego
do que teria sido possı́vel sem a União Monetária.
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Sugestões do CES para aperfeiçoamento

2.4.1. Desde a concretização da União Monetária, os dados
fundamentais da polı́tica económica e a combinação de
polı́ticas macroeconómicas são, muito mais do que anteriormente, geridos a nı́vel europeu. Mesmo neste plano, a polı́tica
económica é entendida como coisa pública. No entanto, a
evolução pragmática da abordagem de Maastricht parece
complicada, pouco eficaz e não transparente; mas torna claro
o alcance da necessidade de intervenção. A perspectiva do
alargamento da Comunidade reforça esta necessidade de
intervenção. A decisão tomada em Laeken de convocar uma
Convenção sobre a evolução da Comunidade poderia permitir
alcançar, ao cabo de um debate minucioso, o aperfeiçoamento
das disposições do Tratado.

2.4.2. Em harmonia com a elaboração da recomendação da
Comissão para as orientações gerais da polı́tica económica
2002 e tendo em vista a preparação da convenção, o Comité
Económico e Social formula as seguintes sugestões:

a.

Para incentivar a transparência, a Comissão deveria, em
sintonia com as orientações gerais da polı́tica económica
para 2002, apresentar um sumário sistemático de todos
os processos e consultas ligados à elaboração das orientações gerais e à supervisão da sua aplicação. Tal sumário
parece igualmente necessário em ordem à eficácia e à
simplificação dos processos.
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b.

O debate sobre a comunicação da Comissão de 7 de
Fevereiro de 2001 sobre o «reforço da coordenação
das polı́ticas económicas na zona euro» (1) deveria ser
aprofundado (compare-se também com o parecer do CES
sobre coordenação da polı́tica económica na UEM (2) e
com o relatório do Parlamento redigido por Pervenche
Bérès (3)).

c.

Deveria, em especial, examinar-se que melhorias se
poderia introduzir na coordenação da polı́tica económica
através de legislação secundária adoptada com base no
n.o 5 do artigo 99.o

—

3.2.

d.

Em relação aos trabalhos da Convenção, deveria igualmente verificar-se que alterações ao Tratado, no capı́tulo
da polı́tica económica, se afiguram razoáveis. Parece
ser particularmente interessante examinar os seguintes
pontos: melhor articulação da esfera de interesse da
Comunidade, restabelecendo o direito de proposta da
Comissão na elaboração das orientações gerais das polı́ticas económicas (n.o 2 do artigo 99.o); inclusão do
Parlamento, do CES e dos parceiros sociais nos processos;
definição mais clara do papel e da composição dos
Comités, maior sintonia entre os Comités e entre as
diferentes formações do Conselho; consolidação do Eurogrupo no Tratado; algumas sugestões de conteúdo simples
na área da combinação de polı́ticas macroeconómicas e
das polı́ticas estruturais.

3. A situação económica, as perspectivas e os desafios
para a polı́tica económica

3.1.
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o envelhecimento da população e os desafios, com
ele relacionados, a longo prazo para a polı́tica
económica.

A avaliação da situação económica e as perspectivas

Na verdade, os erros de prognóstico são inevitáveis; contudo,
impõe-se reflectir sobre:
(a)

como se pode melhorar a qualidade da análise e

(b) como se pode, com mais rapidez, retirar conclusões de
carácter polı́tico-económico perante uma situação e uma
perspectiva económicas em mutação.

3.2.1. Em relação ao ponto (a), a Comissão deveria assegurar-se de que os recursos à disposição são, de facto, suficientes
para os trabalhos de análise e de prognóstico e de que se
estabelece um diálogo intensivo e transparente com o Banco
Central, os Estados-Membros, as organizações internacionais
(como a OCDE e o FMI) e, sobretudo, com os institutos de
investigação económica. Deveria reforçar-se o debate-público
sobre a situação económica, perspectivas e a adequada combinação de polı́ticas na UEM. Tal é também de grande importância para as reflexões, em matéria de polı́tica de rendimentos,
dos signatários das convenções colectivas, cujas decisões
determinam em grande parte a combinação de polı́ticas na
UEM.

O papel do CES

O CES deveria tomar a iniciativa nas áreas que lhe parecem
particularmente importantes ou para as quais tem competência
especial. De todo o modo, não compete ao CES elaborar as
orientações gerais da polı́tica económica no lugar da Comissão
e do Conselho.
Para as orientações gerais para 2002, quer o CES restringir-se
a quatro grupos de problemas:
—

a avaliação da situação económica e das perspectivas,

—

contributos para adaptação e o aperfeiçoamento da
combinação de polı́ticas macroeconómicas,

—

sugestões para alguns problemas estruturais importantes:
—

o desenvolvimento a médio prazo dos investimentos
privados e públicos como condição para o crescimento e o retorno ao pleno emprego,

(1) COM(2001) 82 final.
(2) JO C 139 de 11.5.2001, p. 60.
(3) A5-0307/2001.

3.2.2. Em relação ao ponto (b), não parece ser necessário
alterar a periodicidade dos prognósticos (2 vezes por ano);
todavia seria desejável, por exemplo, um relatório trimestral
sobre a evolução da situação económica. A informação mais
pormenorizada sobre a evolução da situação económica a
curto prazo não deveria, contudo, conduzir a um ajustamento
da polı́tica orçamental. Em circunstâncias normais, a polı́tica
orçamental deve reger-se por critérios a médio prazo, devendo
deixar espaço de manobra suficiente para a actuação dos
estabilizadores automáticos. O défice estrutural deveria recuar
de acordo com o pacto de estabilidade e crescimento, enquanto
a alteração do défice conjuntural deveria provocar um efeito
de estabilizador conjuntural. A polı́tica monetária pode reagir
de forma mais sensı́vel à alteração da situação económica
global, tendo de se ter em conta o efeito retardador dos
instrumentos polı́tico-monetários. No processo, agora em
curso, de aprendizagem da polı́tica macroeconómica na UEM
europeia, deve analisar-se melhor e, na medida do possı́vel,
tomar em conta as experiências de gestão macroeconómica
bem sucedida, sobretudo através da polı́tica monetária norte-americana nos anos 90. Para além desta questão da combinação de polı́ticas para a União Monetária, há naturalmente
que ter também em conta a situação económica especı́fica dos
diversos Estados-Membros. Esta é sobretudo uma tarefa dos
actores polı́ticos e económicos dos paı́ses em questão, respeitando a todas as áreas da polı́tica económica.
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3.2.3. A situação actual (Janeiro de 2002) caracteriza-se
por uma estagnação, num contexto de reduzida procura
interna, ligeiro aumento do desemprego e falta de confiança
dos consumidores e empresários. De qualquer modo, a combinação de polı́ticas, perante a expectativa da descida da inflação,
abrandou claramente e factores importantes, como por exemplo a rentabilidade macroeconómica interna e a competitividade externa, mantêm-se relativamente favoráveis. Visto que
também fora da Comunidade se espera uma retomada para
2003, o retorno às vias do crescimento de 3 % ao ano parece,
de acordo com o CES, plausı́vel, mas unicamente num contexto
de ambição e esforço polı́ticos. Este crescimento apoiar-se-ia
no aumento da procura interna e externa; as capacidades de
produção necessárias estariam, em grande medida, disponı́veis.

3.3.

Contributos para a adaptação e o aperfeiçoamento da combinação de polı́ticas macroeconómicas

Na situação actual, cabe à polı́tica macroeconómica apoiar a
recuperação esperada e torná-la num processo de crescimento
sustentável e duradouro, que possibilite a concretização dos
objectivos de emprego e produtividade traçados em Lisboa.
No parecer de Novembro de 2001 (1), o CES já referiu como
se deveria processar, na União Monetária, a conjugação da
polı́tica orçamental dos governos nacionais, da polı́tica salarial
dos parceiros sociais e da polı́tica monetária do BCE, de forma
a alcançar-se, em estabilidade, uma combinação de polı́ticas o
mais favorável possı́vel ao crescimento e ao emprego. Na
União Monetária, esta é uma matéria de interesse comunitário.
A Comissão, enquanto representante do interesse da Comunidade, deveria, nas orientações gerais da polı́tica económica
para 2002 — respeitando a autonomia dos agentes individuais
ou grupos de agentes —, estabelecer de modo concreto quais
os contributos que os agentes individuais deveriam prestar
para as perspectivas a curto e médio prazo. De modo geral,
quanto melhor as polı́ticas orçamental e salarial considerarem
as condições de estabilidade e de crescimento a curto e médio
prazo, mais apoio a polı́tica monetária — na observância do
respectivo objectivo de estabilidade — pode dar à polı́tica
económica global na procura do crescimento e do emprego; a
polı́tica monetária deveria utilizar a margem de manobra assim
conseguida de modo eficiente ao abrigo do n.o 1, segundo
perı́odo, do artigo 105.o
A relação entre, por um lado, a combinação de polı́ticas
macroeconómicas da União Monetária e, por outro, a recuperação conjuntural, bem como o processo de crescimento a
longo prazo necessário para a concretização dos objectivos de
Lisboa é um tema por excelência para o diálogo macro-económico (processo de Colónia). A Comissão, enquanto
representante do interesse da Comunidade, deveria apresentar
ao diálogo macro-económico um documento de reflexão sobre
esta questão. Neste caso, o CES está disposto a prestar um
contributo substancial.

(1) JO C 48 de 21.2.2002 «Mudança das condições-quadro económicas internacionais: novos desafios económicos para a UE» (ECO/
/086), pp. 4, 5 e 6.
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Sugestões do CES para alguns problemas estruturais importantes

O desenvolvimento a médio prazo dos
i n v e s t i m e n t o s p r i v a d o s e p ú b l i c o s
e n q u a n t o c o n d i ç ã o p a r a o c r e s c i mento e o retorno ao pleno emprego

Para que os objectivos de produtividade e emprego do
Conselho Europeu de Lisboa se realizem, será necessário um
forte crescimento do PIB (superior a 3 % ao ano), que se
mantenha durante um longo perı́odo (± 10 anos) e que
ultrapasse claramente a tendência da produtividade (tendência
média dos últimos anos da CE: quase 2 % ao ano). Um tal
crescimento só é possı́vel se a taxa de investimento global
subir, gradualmente, vários pontos percentuais do PIB (por
exemplo de cerca de 21 ou 22 % para cerca de 25 ou 26 % —
nos EUA, nos anos 90, a taxa de investimento subiu cerca de
4 pontos percentuais do PIB).

Os investimentos empresariais aı́ englobados criam a capacidade produtiva e os postos de trabalho necessários ao crescimento não inflacionista, incorporam o progresso técnico no
processo económico (produtividade), representando simultaneamente um importante factor de procura para o crescimento
sustentável. Seria útil estimar as ordens de grandeza necessárias
para o conjunto da UE, para a União Monetária e para os
Estados-Membros num «benchmarking macro-estrutural». Todavia, mais importante ainda seria identificar os principais
factores que determinam um tal aumento do investimento no
domı́nio da evolução da procura e da rentabilidade, bem como
na concretização de um equilı́brio saudável entre a poupança
e o investimento, e especificar as implicações destes na
evolução dos orçamentos públicos, na evolução dos salários e
na balança de transacções e discutir, no diálogo macro-económico, com os agentes da combinação de polı́ticas.

Os investimentos públicos (2) englobados na quota de investimento global ressentiram-se da consolidação orçamental
(média da CE em 1970: 4,2 %; 1980: 3,2 %; 2001: 2,3 % do
PIB); para garantir, de futuro, um crescimento sem tensão
(sobretudo no sector das infra-estruturas), é necessário um
certo aumento da taxa de investimento público (segundo a
experiência, por exemplo na ordem de grandeza da desejada
taxa de crescimento de 3 %). Visto que a consolidação
orçamental no processo de crescimento ainda tem de prosseguir durante algum tempo, faria todo o sentido estabelecer, nos
programas de estabilidade nacionais plurianuais, os respectivos
valores de referência. Também no caso dos investimentos
imateriais na área da formação se poderia optar por um
procedimento similar.

(2) As questões estatı́sticas, resultantes da elaboração de investimentos
públicos na parceria público-privada, deveriam ser apresentadas.
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O e n v e l h e c i m e n t o d a p o p u l a ç ã o e o s
d e s a f i o s a l o n g o p r a z o d a ı́ a d v i n d o s
p a r a a p o l ı́ t i c a e c o n ó m i c a

Os desafios a longo prazo para a polı́tica económica resultantes
do envelhecimento da população deveriam ser, adequadamente, tomados em consideração nas orientações gerais da
polı́tica económica para 2002. Nos últimos tempos, o CES já
se pronunciou várias vezes sobre esta matéria (1), de forma que
parece escusado voltar a debatê-la ponto por ponto neste
parecer. Além disso, o Presidente da Comissão, R. Prodi (2),
pediu ao Comité a elaboração de um parecer exploratório
analisando em profundidade a questão da reforma dos sistemas
de pensões. No entanto, deve realçar-se o facto de que um
aumento da taxa de emprego, como previsto na estratégia de
Lisboa, compensaria amplamente o aumento da taxa de
população envelhecida durante os próximos 20 anos. Tal vem
reforçar a importância, para o equilı́brio do sistema de pensões,
(1) JO C 48 de 21.2.2002; JO C 36 de 8.2.2002; JO C 14 de
16.1.2001.
(2) Carta de 10 de Janeiro de 2002.
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de pôr em prática a estratégia de Lisboa, ainda que não resolva
o problema a longo prazo do envelhecimento da população
nos próximos 50 anos.
4. Conclusão
A elaboração das orientações gerais da polı́tica económica
para 2002 surge numa altura em que a Convenção da
Comunidade se reúne e em que a passagem para o euro se
concluiu com êxito.
O êxito da União Monetária e o — até agora — fracasso da
Comunidade em tirar proveito do seu enorme potencial de
emprego e de crescimento representam um desequilı́brio que
obriga a uma nova reflexão de base sobre os procedimentos e
o conteúdo da polı́tica económica. De igual modo, também o
iminente alargamento da Comunidade torna urgente repensar
os procedimentos de coordenação polı́tico-económica. É com
base neste diagnóstico que o presente parecer do CES apresenta
as primeiras sugestões relacionadas com os procedimentos
de coordenação bem como com o conteúdo da polı́tica
económica.

Bruxelas, 20 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «Governança Europeia — Um Livro Branco»
(COM(2001) 428 final)
(2002/C 125/13)
Em 30 de Julho de 2001, a Comissão decidiu, nos termos do artigo 262.o do Tratado que estabelece a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre «Governança Europeia — Um Livro
Branco».
Na reunião plenária de 12 e 13 de Setembro de 2001, o Comité decidiu, nos termos dos artigos 11.o,
n.o4, e 19.o, n.o1, do Regimento, criar um Subcomité para elaborar o correspondente parecer.
O Subcomité adoptou o projecto de parecer em 12 de Março de 2002, sendo relatora U. Engelen-Kefer e
co-relatora I. Pari.
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 20 de Março), o Comité adoptou, por
75 votos a favor, com 4 abstenções, o presente parecer.
1. Modelar o futuro da Europa, melhorando as formas de
governação: dois processos de reforma, um objectivo

1.1.
A Comissão Europeia apresentou o Livro Branco sobre
«Governança Europeia» em 25 de Julho de 2001, no quadro de
um debate amplo e estruturado. Deu assim começo a um dos
grandes processos de reforma anunciados pelo seu presidente
Romano Prodi no inı́cio de 2000. São objectivos desta reforma
— a conduzir com base no Tratado vigente — a revisão global
da estrutura da UE e a simplificação e o aperfeiçoamento da
definição de polı́ticas e dos métodos de trabalho das instituições comunitárias, tendo em vista tornar a União Europeia
mais eficaz, compreensı́vel e próxima dos seus cidadãos, de
um modo mais aberto, coerente, transparente e responsável.

1.2.
Decorrem em paralelo os dois actuais processos de
reforma: o debate sobre o futuro da União Europeia e o debate
sobre a governação. A Cimeira Europeia realizada em Laeken,
em 14 e 15 de Dezembro de 2001, fixou a composição e a
agenda da Convenção que irá preparar a próxima Conferência
Intergovernamental. Com a convocação desta Convenção, os
chefes de Estado e de governo deram um impulso decisivo ao
futuro desenvolvimento da democracia na Europa, já que, pela
primeira vez, os cidadãos e os seus representantes participarão
nas decisões sobre o futuro sistema de governo da Europa, na
perspectiva de uma governação mais aberta e participativa. O
Comité Económico e Social Europeu, os parceiros sociais e o
Comité das Regiões estão presentes na Convenção com o
estatuto de observador. Esta presença corresponde ao papel do
Comité como representante institucionalizado da sociedade
civil organizada.

1.3.
O Comité Económico e Social Europeu acolhe favoravelmente o Livro Branco. Insta a Comissão a pôr em execução
as necessárias reformas de boa governação identificadas no

documento e mostrar assim à opinião pública que está a agir
com celeridade para corrigir deficiências no desenvolvimento
e aplicação das polı́ticas e assegurar uma maior participação
dos cidadãos.

1.4.
Por outro lado, também o próximo alargamento — de
uma magnitude sem precedentes na história da UE — e o
aprofundamento da União Europeia são razões que justificam
a urgência das reformas. Ter-se-á perdido um tempo precioso
se a Comissão e as restantes instituições não melhorarem as
suas estruturas e métodos de trabalho antes da Conferência
Intergovernamental de 2004.

1.5.
O Comité Económico e Social Europeu ocupa-se
activamente das questões da governação europeia, de acordo
com o Tratado de Nice, enquanto representante institucionalizado (1) da sociedade civil organizada. Neste processo, age com
o duplo objectivo de estabelecer novas sinergias entre as
instituições da União Europeia e desenvolver a sua função de
intermediário fundamental entre as instituições da UE e a
sociedade civil organizada. O CES congratula-se, neste contexto, com o protocolo entre o Comité e a Comissão em 24 de
Setembro, celebrado no espı́rito de uma melhor governação
europeia.

1.6.

Nos três últimos anos, o Comité organizou deba-

(1) Artigo 257.o do Tratado CE: «O Comité é composto por representantes das diferentes componentes de carácter económico e social
da sociedade civil organizada, designadamente dos produtores,
agricultores, transportadores, trabalhadores, comerciantes e artı́fices, das profissões liberais, dos consumidores e do interesse geral».
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tes (1) e emitiu alguns pareceres (2) que examinavam mais
especificamente como garantir uma participação efectiva da
sociedade civil organizada. Em anteriores pareceres, o Comité
formulara já algumas propostas concretas neste domı́nio.
Lamenta-se que várias destas propostas não hajam sido
acolhidas pela Comissão na elaboração do Livro Branco.

1.7.
No presente parecer sobre o Livro Branco, o Comité
abordará principalmente as questões que mais directamente
lhe respeitam e para as quais poderá contribuir com valor
acrescido. O parecer centra-se em três temas: razões e princı́pios de uma melhor governação; propostas tendentes a
uma maior participação da sociedade civil e a uma melhor
regulamentação; e, finalmente,o papel do CES.

2. Porquê uma reforma da governação europeia?

2.1.
É incontestável que a União Europeia tem feito enormes
progressos; contudo, muitos cidadãos europeus sentem-se
distantes da sua acção por todos os motivos correctamente
apontados no Livro Branco — erros de percepção, má
comunicação, participação insuficiente, escasso conhecimento.

2.2.
Para o cepticismo da população têm também contribuı́do as deficiências nos objectivos polı́ticos e nas acções da
UE. A UE deve evitar suscitar expectativas demasiado altas e
impossı́veis de concretizar; tal conduta gera desconfiança e
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prejudica a credibilidade da União. Só haverá uma identidade
europeia quando os valores comuns partilhados pelos cidadãos
se traduzirem em polı́ticas comunitárias efectivas e em benefı́cios concretos para todos. O euro ilustra claramente esta
asserção. É interessante notar o entusiasmo com que os
cidadãos adoptaram a nova moeda e participaram com êxito
na sua implantação.

2.3.
Os europeus pretendem uma Europa segura, estável,
de perfil social e com uma economia florescente que respeite
o ambiente, assegure boas condições de vida e de trabalho e
garanta a todos os cidadãos bens e serviços básicos por um
preço justo. Estes objectivos abrangentes, que incluem também
o respeito pelas culturas dos Estados-Membros, devem ser
reconhecidos como valores comuns, definidos — se necessário,
ampliados — e defendidos como tal. Só então se tornará
possı́vel que os cidadãos europeus reconheçam os benefı́cios
de uma identidade europeia comum e lhe testemunhem o seu
apoio. O Comité intensificará os seus esforços — á luz, em
especial, do alargamento e da globalização — para dar à
população em geral uma maior consciência da importância da
União Europeia como comunidade de valores.

2.4.
Por outro lado, a linguagem utilizada pela UE não
contribui para a compreensão do trabalho da União. O Comité
sugere que as futuras publicações da Comissão e a legislação
comunitária sejam redigidas numa linguagem mais compreensı́vel.

3. Princı́pios de governação na União Europeia
( 1)

Exemplos:
— A economia social e o mercado único — 12 de Outubro de
1999;
— Primeira Convenção da Sociedade Civil Organizada ao nı́vel
europeu — 15 e 16 de Outubro de 1999;
— Escolher o nosso futuro: a elaboração do 6.o Programa de
Acção da EU para o Ambiente — Os pontos de vista da
sociedade civil — 7 de Março de 2001;
— O Euro: podemos prever todas as reacções? — 14 de Maio de
2001;
— A elaboração da estratégia para uma União Europeia sustentável: os pontos de vista da sociedade civil e das autoridades
públicas — 26 e 27 de Abril de 2001;
— Conferência sobre o papel da sociedade civil organizada na
governação europeia — 8 e 9 de Novembro de 2001.
(2) V. por exemplo:
— O papel e o contributo das organizações da sociedade civil
para a construção da Europa — JO C 329 de 17.11.1999;
— A Conferência Intergovernamental de 2000 — O papel do
Comité Económico e Social Europeu — JO C 117 de
26.4.2000;
— A Comissão e as organizações não governamentais: reforçar a
parceria — JO C 268 de 19.9.2000;
— Objectivos estratégicos 2000-2005 — JO C 14 de 16.1.2001;
— A sociedade civil organizada e a governança europeia: contributo do Comité para o Livro Branco — JO C 193 de
10.7.2001.

3.1.
O Comité apoia plenamente os cinco «princı́pios
da boa governança» propostos pela Comissão — abertura,
participação, responsabilização, eficácia e coerência — e a
análise feita. Importa que estes princı́pios sejam aplicados de
forma eficaz e responsável. O Comité salienta, todavia, que a
definição do Livro Branco não é completa. A responsabilização
significa, não apenas tornar claros os papéis e as responsabilidades, mas igualmente clarificar perante quem e de que modo
uma pessoa ou um órgão é responsável.

3.2.
Além dos cinco princı́pios mencionados, o Comité
gostaria de destacar a subsidiariedade como o princı́pio básico
mais importante da boa governação. A subsidiariedade não é
um mero princı́pio de técnica administrativa e de distribuição
de competências, mas sim a expressão de uma dada concepção
do indivı́duo, da sua liberdade, das suas responsabilidades e da
sociedade em que vive. A sociedade funcionaria melhor se os
cidadãos sentissem que as decisões que lhes dizem respeito
eram tomadas ao nı́vel mais adequado. O nı́vel adequado é
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determinado, não apenas por critérios territoriais (nı́vel europeu, nacional, regional e local), mas também por critérios
funcionais segundo competências especı́ficas (autoridades
públicas, comunidade económica, parceiros sociais e outras
organizações da sociedade civil). Ao determinar-se quem deve
intervir no processo de decisão, haverá que ter em conta a
«subsidiariedade funcional (horizontal)» a par da «subsidiariedade territorial (vertical)»: cada uma delas é garante de uma
maior receptividade às preocupações dos cidadãos e de maior
eficácia. Os dois nı́veis de subsidiariedade devem funcionar
em articulação, complementando-se mutuamente. O Comité
Económico e Social constitui uma interface entre a subsidiariedade territorial e a funcional, contribuindo assim para uma
melhor governação europeia.

4. Propostas de mudança

4.1.

Transparência e comunicação

4.1.1. O Comité concorda com a proposta do Livro Branco
de que há que introduzir nos métodos de trabalho das
instituições europeias maior transparência e melhor comunicação. Quanto mais aberta for a definição de polı́ticas ao nı́vel
da UE, mais fácil será para a população em geral e para os
intervenientes no processo polı́tico nos Estados-Membros
contribuir para a definição e a realização dos objectivos da
Comunidade, compreendendo-os plenamente e avaliando-os
justamente. O Comité apoia naturalmente quaisquer esforços
da Comissão e das outras instituições comunitárias para tornar
claros e compreensı́veis todos os estádios do processo de
definição de polı́ticas.

4.1.2. O Comité releva que tanto a Comissão Europeia
como o Parlamento Europeu adoptaram em grande medida
este princı́pio. Ambas as instituições estão plenamente empenhadas numa cooperação transparente e construtiva. A falta de
transparência do Conselho é, contudo, motivo de preocupação.

4.1.3. Pelo seu lado, o Comité tomou medidas para tornar
o seu processo de trabalho mais transparente e irá desenvolver
ainda mais a sua actividade de comunicação, não só ao nı́vel
europeu, mas também ao nı́vel dos Estados-Membros e dos
paı́ses candidatos. Fá-lo-á em colaboração com a Comissão,
como previsto no protocolo de cooperação entre ambas as
instituições.

4.1.4. Informação rigorosa, abertura e comunicação adequada das polı́ticas comunitárias não devem ser exclusivo das
instituições europeias. Devem também incumbir aos actores
da vida polı́tica e da sociedade civil dos Estados-Membros. O
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Comité expressa, assim, o seu apoio firme à recomendação
formulada no Livro Branco para que os Estados-Membros se
esforcem por promover o intercâmbio de informação e pontos
de vista entre as instâncias europeias, as autoridades nacionais,
regionais e locais e as organizações da sociedade civil. Também
os membros do CES podem contribuir para promover, nos
respectivos paı́ses e a diversos nı́veis, a compreensão de
questões da UE em que estejam envolvidos.

4.1.5. Este objectivo requer a utilização de todos os modernos meios de comunicação e o desenvolvimento de canais de
comunicação no âmbito de um diálogo interactivo com a
sociedade civil e as suas organizações. Quanto aos meios de
comunicação, importa ter em conta que a utilização das novas
tecnologias da informação difere de um Estado-Membro para
outro. O Livro Branco contém um conjunto de propostas
sobre esta matéria que merecem o apoio do Comité e devem
ser levadas à prática com urgência.

4.1.6. Relativamente à informação dos cidadãos, o Comité
sublinha a importância da educação, que não foi considerada
no Livro Branco. Quer as instituições de educação formais (ou
seja, as escolas, as universidades e os centros de formação
profissional) quer as informais (as organizações da sociedade
civil, os locais de trabalho ou os sindicatos) têm tarefas
especialmente importantes a desempenhar neste domı́nio. De
especial valia são os métodos participativos de educação e as
organizações educativas informais. É necessário educar os
cidadãos, desde a infância à idade adulta, sobre os factos
básicos e elementares da UE — porque existe, quem são os
membros, como toma decisões, que matérias são da sua
competência, de que modo os Estados-Membros participam
nas decisões. Deste modo se ajudará os cidadãos europeus a
melhor compreender e julgar a informação que recebem.

4.2.

Participação da sociedade civil

4.2.1. A participação da população em todas as fases da
definição de polı́ticas é um dos principais temas do Livro
Branco. De acordo com o documento, essa influência deve ser
exercida através das organizações da sociedade civil e no
quadro dos processos de consulta estruturada. O Comité dá
todo o apoio a este plano.

4.2.2. O Livro Branco enumera um conjunto de organizações que ocupam um lugar especial na sociedade civil.
Salienta o importante papel que as ONG desempenham a nı́vel
mundial na polı́tica de desenvolvimento, mas não menciona
organizações activas nos campos da protecção ambiental,
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social e dos consumidores, dos direitos humanos e da cultura
no seu sentido mais amplo. Na opinião do Comité, esta lista
arbitrária e incompleta de organizações da sociedade civil não
reflecte a realidade. É de grande urgência definir o diálogo civil
e os critérios qualitativos e quantitativos de representatividade
e fazer uma distinção clara entre «diálogo civil» e «diálogo
social». O Comité deplora o facto de o Livro Branco não ter
tomado em conta a sua proposta anterior nesta matéria.
4.2.3. No que se refere aos critérios de representatividade
para a selecção de organizações que participem no diálogo
civil, eles devem ser definidos para assegurar a transparência e
um processo de selecção democrático. No Livro Branco, a
Comissão decidiu não propor critérios, ao contrário do que o
Comité sugerira no parecer de 25 de Abril de 2001.
4.2.4. No parecer referido, o Comité identificava oito
critérios, aos quais gostaria agora de aditar o da transparência.
Para ser elegı́vel, a organização europeia deverá:
—

estar organizada de modo estável a nı́vel comunitário;

—

facultar acesso directo ao saber pericial dos seu membros
e garantir assim consultas rápidas e construtivas;

—

representar interesses gerais que correspondam aos interesses da sociedade europeia;

—

integrar organizações que sejam reconhecidas a nı́vel dos
respectivos Estados-Membros como representativas dos
interesses que defendem;

—

dispor de organizações filiadas na grande maioria dos
Estados-Membros da UE;

—

prever a obrigação de prestação de contas aos seus
membros;

—

dispor de um mandato de representação e de actuação a
nı́vel europeu;

—

ser independente e não sujeita a instruções de instâncias
exteriores;

—

ser transparente, sobretudo no domı́nio financeiro e nas
suas estruturas de decisão.

4.2.5. O Comité propõe uma vez mais a discussão destes
critérios com as instituições e as organizações da sociedade
civil, como base para cooperação futura.
4.2.6. O Comité atribui grande importância a uma clarificação do papel especial dos parceiros sociais no âmbito da
sociedade civil organizada. Acolhe, assim, como positiva a
referência expressa do Livro Branco a este papel especial e à
influência especial dos parceiros sociais. A missão dos parceiros sociais no quadro do diálogo social é um exemplo excelente
da realização do princı́pio da governança ao nı́vel europeu. O
diálogo social europeu é um mecanismo com poderes quase
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legislativos, de acordo com os artigos 137.o e 138.o do Tratado.
Está claramente definido em termos de participantes, poderes
e processos e tem um estatuto quase constitucional (1). Deriva
a sua especificidade dos poderes e responsabilidades especiais
dos seus participantes, que exercem a sua função de modo
autónomo. O seu papel e as suas responsabilidades não podem
ser transferidos para outros domı́nios de polı́tica ou outros
actores. É isto que justifica a opinião reiterada (2) do Comité de
que é vital fazer uma distinção clara entre «diálogo social» e
«diálogo civil».

4.2.7. Neste contexto, o Comité considera fundamental
esclarecer que o CES não é o fórum do diálogo social. A função
do Comité não é, de modo nenhum, proporcionar uma
alternativa aos parceiros sociais. O Comité, enquanto representante institucionalizado da sociedade civil organizada, recolhe
toda a legitimidade do facto de todos os seus membros, em
virtude dos seus conhecimentos, terem recebido instruções,
por parte de organizações representativas dos Estados-Membros, no sentido de desempenharem um papel construtivo no
processo geral de formação de opiniões europeu. O valor
acrescentado do Comité reside no facto de que a formação de
opiniões dentro das suas quatro paredes envolve todos os
agentes da sociedade civil, incluindo as organizações que não
são parceiros sociais.

4.2.8. Todavia, devido à sua composição e ao papel representativo que, ao abrigo do Tratado de Nice, lhe é atribuı́do, o
Comité está destinado a desempenhar um papel fulcral na
definição e estruturação do diálogo civil. Há já muitos anos
que o Comité tem vindo a defender um discurso democrático
público ao nı́vel europeu entre os representantes da sociedade
civil organizada e — enquanto contributo inicial para a
discussão — descreveu as caracterı́sticas essenciais do referido
diálogo civil (3). O Comité considera a introdução de um tal
diálogo civil um instrumento essencial na aplicação dos
princı́pios de governação (abertura, participação, responsabilização, eficácia, coerência). Além disso, o diálogo civil, como
resultado do próprio princı́pio de proporcionar um fórum
público, daria um contributo vital para o reforço da transparência e a criação de um fórum público europeu como condição
sine qua non para uma identidade europeia.

(1) Artigos 137.o e 138.o do TCE.
(2) V. por exemplo:
— O papel e o contributo das organizações da sociedade civil
para a construção da Europa — JO C 329 de 17.11.1999;
— A Conferência Intergovernamental de 2000 — O papel do
Comité Económico e Social Europeu — JO C 117 de
26.4.2000;
— A Comissão e as organizações não governamentais: reforçar a
parceria — JO C 268 de 19.9.2000;
— Objectivos estratégicos 2000-2005 — JO C 14 de 16.1.2001;
— A sociedade civil organizada e a governança europeia: contributo do Comité para o Livro Branco — JO C 193 de
10.7.2001.
(3) JO C 268 de 19.9.2000, ponto 5.13.
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4.2.9. O Comité chama ainda a atenção para o facto de o
Livro Branco presumir que a sociedade civil europeia é
homogénea, apesar de isso não ser o caso, nem dentro dos
diferentes Estados-Membros. A situação complicar-se-á ainda
mais com o futuro alargamento. O papel dos Estados-Membros
na designação dos membros do CES é, portanto, crucial para
garantir que os seus interesses particulares e modelos de
sociedade estão representados adequadamente, por forma a
ter, na Europa, um órgão representante e equilibrado dos
elementos económicos e sociais da sociedade civil organizada.

4.2.10. O Comité apoia a proposta da Comissão de criar
uma base de dados em linha com informações sobre as
organizações da sociedade civil, de modo a incrementar a
abertura e estruturar o diálogo com as instituições.

4.2.11. Embora a sociedade civil venha a ter, no futuro,
muito mais influência nas polı́ticas comunitárias, é inequı́voco
que a responsabilidade de elaborar a legislação tem de
permanecer das instituições oficiais, no âmbito da democracia
representativa. Compete às autoridades legislativas e reguladoras a responsabilidade final de reconciliar o interesse geral com
os interesses especı́ficos das várias organizações da sociedade
civil e garantir a preservação deste equilı́brio.

4.2.12. No contexto do aumento dos mecanismos e fóruns
de consulta, são necessários normas e princı́pios claros para
garantir a coordenação adequada e aumentar a coerência
da polı́tica consultiva comunitária. No contexto do futuro
alargamento, tal assumirá ainda mais importância. Com este
objectivo, o Comité, em nome da transparência, eficácia e
responsabilização, insiste em que a Comissão concretize a
promessa de publicar a lista dos 700 órgãos consultivos ad hoc
e apoia plenamente a intenção da Comissão de racionalizar
o sistema consultivo existente baseado nos órgãos acima
referidos.

4.2.13. Além disso, o Comité acolhe favoravelmente a
proposta da Comissão de aprovar um código de conduta com
padrões mı́nimos de consulta. O princı́pio da transparência
também deveria estender-se ao processo consultivo: o resultado das consultas deveria ser tornado público. Apoia igualmente a intenção da Comissão de pôr à disposição do público
os pareceres dos peritos.

4.2.14. No que diz respeito à consulta em linha, o problema
da representatividade e do peso das opiniões expressas no
processo da tomada de decisão é ainda mais acentuado. O
Comité crê que também se devem aplicar os critérios de uma
organização representativa, bem como respeitar as condições
de transparência.

4.3.
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Melhores polı́ticas, melhor regulamentação e melhores resultados

4.3.1. O Comité defende as propostas do Livro Branco de
simplificar e acelerar o processo legislativo europeu; de facto,
as normas comunitárias são cada vez mais complexas e,
por vezes, tendem a adicionar-se à regulamentação nacional
existente em lugar de simplificá-la e harmonizá-la.

4.3.2. Por outro lado, o Livro Branco ignorou a contradição
entre o maior envolvimento dos agentes a todos os nı́veis,
incluindo a sociedade civil, e o desejo de tornar a definição de
polı́ticas mais célere e eficaz. Mais democracia requer mais
tempo. Uma legislação mais rápida poderia implicar riscos.
Deveria encontrar-se o equilı́brio entre a consulta adequada e
a eficácia legislativa.

4.3.3. O Comité está desiludido com a pouca atenção que
o Livro Branco dedicou aos pareceres emitidos, em diversas
fases desde Outubro de 2000, relativos à simplificação da
regulamentação do Mercado Único (1). A pedido da Comissão,
o Comité preparou, também, um parecer exploratório (2) nessa
matéria como forma de contribuir para a preparação do «Plano
de Acção para uma Melhor Regulamentação» mencionado no
Livro Branco. O Comité defende um programa de simplificação
bem estruturado, com prioridades claras, calendários concretos
e meios de supervisão e controlo, que deveria basear-se num
código de conduta para as instituições europeias. Até à data,
apenas o Comité Económico e Social Europeu adoptou um tal
código de conduta de simplificação.

4.3.4. No que se refere aos meios de aperfeiçoar a regulamentação e de combinar os diferentes instrumentos polı́ticos,
o Comité considera que a necessidade da legislação comunitária
deveria ser avaliada caso a caso, baseada nos princı́pios da
proporcionalidade e subsidiariedade. Apenas deveria recorrer-se à regulamentação no caso de não existir uma alternativa
melhor. Deveria consultar-se as partes principais afectadas pela
medida quando se proceder à avaliação do modelo adequado.

(1) Parecer de iniciativa do Comité Económico e Social sobre a
simplificação da regulamentação no Mercado Único, Bruxelas,
19 de Outubro de 2000 (JO C 14 de 16.1.2001) e parecer
do Comité Económico e Social sobre a simplificação (parecer
adicional) — Observatório do Mercado Único, Bruxelas, 29 de
Novembro de 2001 (JO C 48 de 21.2.2002).
(2) Parecer sobre a «Comunicação da Comissão — Simplificar e
melhorar o ambiente regulador» (COM(2001) 726 final), de 21 de
Março de 2002.
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4.3.5. Um impacto sistemático e independente e uma
análise custo/benefı́cio devem necessariamente preceder quaisquer propostas legislativas. Ao longo dos últimos quinze anos,
a Comissão tem levado a cabo estudos de impacto; contudo, a
sua eficácia permanece limitada, pois não existem quaisquer
garantias de serem realizados de forma independente, não
englobam alternativas possı́veis à aprovação de actos legislativos e, com frequência, permanecem internos, em lugar de
serem, sistematicamente, tornados públicos em conjunto com
os projectos legislativos relevantes.

4.3.10. O Comité refere ainda que o método aberto de
coordenação se deveria utilizar caso a caso e os instrumentos
— orientações comuns, planos de acção nacionais, intercâmbio
de melhores práticas — deveriam variar de acordo com
as particularidades do assunto em causa e os objectivos
estabelecidos. Todavia, o Comité crê que, para a utilização
bem sucedida do referido instrumento, a avaliação pública
e sistemática do progresso feito nos Estados-Membros é
essencial.

4.3.6. Para além da análise prévia a qualquer nova medida
legislativa e quando se altera uma já existente, deveria proceder-se a uma análise de impacto sobre o acto legislativo final
alterado. É frequente a versão final, decidida pelos legisladores,
ser muito diferente da proposta inicial da Comissão, resultando
por vezes numa legislação complexa, excessivamente rı́gida e
dispendiosa.

4.3.11. O Comité também tem de adaptar os seus métodos
de trabalho a este novo desenvolvimento institucional, desempenhando, assim, um papel mais importante. Há que aperfeiçoar o trabalho a fazer em relação ao Conselho de Ministros
e ao Conselho Europeu. O Comité tem de ter mais oportunidades de ser ouvido sobre documentos apresentados ao Conselho
Europeu e devia ser convidado para reuniões informais do
Conselho, no âmbito das suas competências.

4.3.7. O Comité acolhe positivamente as sugestões do Livro
Branco relativas ao aumento da utilização de instrumentos
reguladores alternativos à legislação. Todavia, o Livro Branco
centra, sobretudo, a sua atenção na co-regulamentação como
uma das abordagens principais para a regulamentação futura.
O Comité defende que todas as alternativas à acção legislativa
sejam avaliadas em pé de igualdade e baseadas em critérios
objectivos das respectivas vantagens e desvantagens. Não deve
dar-se especial destaque a um determinado modelo a menos
que ele seja a resposta mais adequada ao problema polı́tico em
questão, aos conhecimentos e fóruns disponı́veis e às partes
interessadas representadas.

4.3.8. O Comité gostaria de realçar a utilidade de instrumentos como a auto-regulamentação ou os acordos voluntários, que deram provas de ser mecanismos eficazes no processo
de avaliação, decisão e aplicação. Contudo, a auto-regulamentação não deveria nunca entrar em contradição
com os direitos fundamentais nem com os princı́pios básicos
subjacentes à construção da União Europeia.

4.3.9. O Comité Económico e Social Europeu acolhe com
satisfação um maior uso do método aberto de coordenação.
Contudo, este método não deve ser confundido com o
procedimento legislativo e deve ficar bem claro que é utilizado
nas áreas cuja responsabilidade principal cabe aos Estados-Membros. Os Estados-Membros basear-se-ão em polı́ticas
acordadas em comum, aplicadas através de planos de acção
nacionais, exames pelos pares, intercâmbio de melhores práticas, aferimento do desempenho competitivo, etc. Já se utiliza
este método nas áreas da exclusão social, do emprego, da
polı́tica de imigração e de asilo, bem como da segurança social.
O método, respeitando plenamente a subsidiariedade, traduz-se num novo equilı́brio entre as medidas legislativas e não-legislativas. Contudo, o Comité adverte para qualquer uso
abusivo e para o risco de originar multiplicação de procedimentos e excesso de burocracia.

4.3.12. O Comité aconselha alguma prudência no que se
refere à proliferação de agências europeias de regulamentação
autónomas. Antes de se criar uma nova agência, deveria
provar-se que trará um valor acrescentado inequı́voco e que
não aumentará a burocracia nem custos injustificados. Tais
agências não deveriam sobrecarregar as estruturas administrativas existentes, devendo, antes, integrar-se em redes de competência, explorando as sinergias entre as organizações regionais, nacionais e europeias. Além disso, há que supervisionar
minuciosamente a organização e as actividades destas agências,
pois corre-se o risco de conceberem polı́ticas importantes sem
estarem sujeitas ao controlo democrático e, por conseguinte,
contribuı́rem para o «défice democrático».

5. O papel do Comité Económico e Social Europeu
numa maior participação dos cidadãos

5.1.
Cada instituição tem a função de garantir que os
cidadãos europeus estão, de facto, envolvidos na construção
da Europa. O Comité Económico e Social Europeu, como o
Tratado de Nice veio confirmar, é o órgão consultivo formal
composto por representantes dos elementos económicos e
sociais da sociedade civil organizada. Como tal, desempenha
um papel chave na elaboração da legislação comunitária,
formando um elo essencial entre a Europa e a sociedade civil
organizada dos Estados-Membros, na medida em que constitui
um fórum permanente e estruturado de diálogo e consulta.
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5.2.
O Comité gostaria de realçar três elementos que podem
ser definidos como um valor acrescentado concreto para uma
melhor governação europeia:
—

—

—

Em primeiro lugar, o Comité está habituado a trabalhar
num processo que promove o consenso e visa encontrar
o interesse comum dentro dos diferentes interesses das
organizações da sociedade civil nele representadas, ainda
que, por vezes, entrem inicialmente em conflito. É
um facto que cada organização envolvida no processo
consultivo tende a referir-se aos seus interesses particulares como se se tratasse do interesse geral. Os pareceres do
Comité, baseados num método de trabalho «de baixo
para cima», reflectem uma sı́ntese de pontos de vista e
um consenso que, eventualmente, ajudam a Comissão, o
Parlamento Europeu e o Conselho na sua missão de
garantir o interesse geral na elaboração e aprovação dos
actos legislativos.
Em segundo lugar, a designação de membros do CES,
pelos Estados-Membros, com base na sua experiência e
conhecimentos numa ampla variedade de áreas relevantes, garante que não só possuem a competência adequada,
como também um amplo conhecimento da actualidade
do seu paı́s. Tal significa que estão aptos a emitir pareceres
bem fundamentados, práticos e equilibrados e a julgar se
as medidas da Comunidade são aceitáveis nos respectivos
paı́ses.
Em terceiro lugar, os membros do CES estão igualmente
aptos a promover a compreensão destas medidas nos
seus paı́ses e, através de um diálogo interactivo, explicar
aos membros das organizações que representam a importância da UE nas suas vidas quotidianas, facilitando, por
conseguinte, a aceitação necessária.

5.3.
O Comité é o fórum onde o diálogo civil adquire
carácter institucional. Está disposto a desenvolver, com a
cooperação da Comissão (1), a sua função de fórum de diálogo
e consulta, pois trata-se de um modo eficiente de envolver no
seu trabalho os elementos da sociedade civil organizada que,
actualmente, não são representados pelos seus membros. O
Comité já o faz, organizando manifestações e audiências de
carácter público, como mencionado no parecer anterior.
5.4.
O CES, como contributo prático para a governação
europeia, perseguirá melhores sinergias entre as Instituições
Europeias. Irá:
—

aumentar os esforços no sentido de pôr em prática o
disposto no Protocolo de Cooperação com a Comissão
Europeia;

—

procurar ciar mecanismos similares para uma cooperação
mais estreita com o Conselho, como referiu o Ministro
Espanhol dos Assuntos Europeus na sua intervenção
durante a reunião plenária do Comité realizada em 17 de
Janeiro de 2002;

(1) Conforme consta do Protocolo.

—
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empenhar-se activamente no desenvolvimento das
relações com o Parlamento Europeu em conformidade
com o Plano de Acção para as relações CES-PE aprovado
pela Mesa do Comité em Outubro de 2001 (2) e a
resolução do Parlamento Europeu sobre a governação
europeia de 29 de Novembro de 2001 (3).

6. Sı́ntese

6.1.
O Comité Económico e Social Europeu acolhe positivamente o Livro Branco sobre a Governança Europeia. Apela à
Comissão que ponha em prática, na devida altura, as reformas
da boa governação necessárias ao reforço da confiança dos
cidadãos europeus no projecto europeu, bem como à preparação dos futuros alargamento e aprofundamento da União
Europeia.

6.2.
O CES, enquanto representante institucionalizado da
sociedade civil organizada, persegue activamente as questões
da governação europeia. Ao longo dos últimos três anos,
organizou debates e emitiu diversos pareceres em que apresentava várias propostas concretas nesta matéria. Lamentavelmente, grande parte delas não foi tomada em consideração no
Livro Branco da Comissão.

6.3.
O CES é totalmente a favor dos cinco princı́pios da
boa governação propostos pela Comissão. A estes princı́pios o
Comité gostaria de acrescentar a subsidiariedade — tanto
funcional (horizontal) como territorial (vertical) — como o
princı́pio fundamental e mais importante da boa governação.
O Comité constitui a ponte entre a subsidiariedade territorial
e funcional, acrescentando, portanto, valor a uma melhor
governação europeia.

6.4.
O Comité sublinha a importância de tornar mais
transparentes os métodos de trabalho das instituições europeias, em particular os do Conselho. As instituições, juntamente com os elementos da sociedade polı́tica e civil dos
Estados-Membros, deveriam fornecer informação precisa e
exaustiva sobre as polı́ticas europeias. Neste contexto, o CES
tem um papel de destaque; para ser bem sucedido, é necessário
recorrer a meios de comunicação modernos e ao diálogo
interactivo.

(2) DI 149/2001.
(3) O ponto 12 da Resolução do Parlamento Europeu «propõe,
retomando ideias avançadas pela Comissão e pelo Comité Económico e Social, que seja celebrado um acordo interinstitucional
sobre consulta democrática, vinculando as três Instituições a
nı́veis e práticas de consulta decididos em comum a nı́vel da
União».

C 125/68

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

6.5.
O Comité gostaria de sublinhar a importância de os
cidadãos europeus obterem, por parte de institutos educacionais formais e não-formais, formação ampla sobre os aos
elementos essenciais da construção europeia.
6.6.
O Comité apoia energicamente o plano da Comissão
de envolver as organizações da sociedade civil em todas as
fases da definição de polı́ticas no âmbito de «procedimentos
estruturados de consulta» e congratula-se com a proposta de
adoptar um código de conduta para consulta. Todavia, urge
diferenciar claramente «diálogo civil» de «diálogo social» e
estabelecer critérios de representatividade para a selecção das
organizações da sociedade civil que possam participar no
diálogo civil. Com esse propósito, o Comité reitera a proposta
de critérios de organização representativa.
6.7.
No que se refere ao aperfeiçoamento da regulamentação, o CES aprova a proposta do Livro Branco de simplificar
a legislação europeia. Contudo, o Livro Branco não apresenta
quaisquer propostas concretas nesta área nem toma em
consideração os diferentes pareceres emitidos pelo Comité
relativos à simplificação da legislação do Mercado Único. O
Comité defende, para além da referida simplificação, um
mecanismo de análise de impacto sistemático e independente
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e uma avaliação concreta de métodos legislativos alternativos.
É a favor de um mais amplo uso do método aberto de
coordenação nas áreas cuja responsabilidade principal cabe
aos Estados-Membros. O Comité tem de adaptar os seus
métodos de trabalho a este recente desenvolvimento institucional, desempenhando, simultaneamente, um papel importante.
6.8.
Em relação ao valor acrescentado que o CES representa
para a governação europeia, o Comité gostaria de referir os
seguintes pontos: o Comité oferece uma sı́ntese dos pontos-de-vista da sociedade europeia, por forma a ajudar as instituições nas suas decisões; os membros do CES, nomeados
pelos Estados-Membros, representam um somatório de competências das respectivas áreas e do paı́s de origem; os
membros do CES promovem a compreensão das polı́ticas
europeias num diálogo bidireccional interactivo, tanto ao nı́vel
europeu como nacional.
6.9.
Em cooperação com a Comissão, o Comité visa
desenvolver a sua função de fórum de diálogo e consulta. O
CES aumentará os esforços no sentido de pôr em prática o
disposto no Protocolo de Cooperação assinado com a Comissão e procurará também criar mecanismos semelhantes de
cooperação mais estreita com o Conselho e o Parlamento
Europeu.

Bruxelas, 20 de Março de 2002.
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 rastreabilidade e rotulagem de organismos geneticamente modificados,
à rastreabilidade de alimentos para consumo humano e animal produzidos a partir de organismos
geneticamente modificados e que altera a Directiva 2001/18/CE»
(COM(2001) 182 final — 2001/0180 (COD))
(2002/C 125/14)
Em 15 de Setembro 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.
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção de Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Ambiente emitiu parecer em 4 de Março de 2001, tendo sido relator J. M. Espuny Moyano.
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 21 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou, por 81 votos a favor, 10 votos contra e 21 abstenções, o seguinte parecer.
1. Introdução
1.1.
A proposta da Comissão pretende introduzir um
quadro para regular a rastreabilidade e rotulagem dos organismos geneticamente modificados (OGM) e dos alimentos para
consumo humano e animal produzidos a partir de OGM.
Constituem finalidades da proposta: facilitar a retirada de
produtos do mercado caso se verifiquem efeitos adversos
imprevistos para a saúde das pessoas ou dos animais, monitorizar de forma orientada possı́veis efeitos no ambiente, bem
como velar por uma rotulagem exacta e completa que permita,
por um lado, aos operadores e consumidores exercerem
eficazmente a sua liberdade de escolha e, por outro, às
autoridades procederem ao controlo e à verificação das
informações constantes nos rótulos.
1.2.
O regulamento proposto é aplicável em todas as fases
da colocação no mercado de produtos que contenham ou
sejam constituı́dos por OGM, bem como dos alimentos para
consumo humano e animal produzidos a partir de OGM,
incluindo aditivos alimentares e aromas.
1.3.
A proposta de regulamento exclui os medicamentos
de uso humano ou veterinário (permitidos nos termos do
Regulamento n.o 2309/93 do Conselho).

1.4.

1.5.2. Na primeira fase da colocação destes produtos no
mercado, haverá que mencionar que é de OGM que se trata e
referir o(s) respectivo(s) código(s) único(s).

1.5.3. Esta informação será transmitida em todas as fases
posteriores da comercialização.

1.5.4. O perı́odo mı́nimo de conservação dessa informação
é de 5 anos.

1.6.

1.6.1. Os operadores que coloquem no mercado produtos
produzidos a partir de OGM transmitirão aos operadores que
os recebem a indicação de todo e qualquer ingrediente, aditivo
alimentar, aroma ou matéria-prima produzido a partir de
OGM que entre na composição de alimentos destinados quer
ao consumo humano quer ao consumo animal.

Código único

A Comissão criará um sistema de definição e atribuição
de códigos únicos aos OGM através de um comité de
regulamentação (como previsto no artigo 10.o da proposta de
regulamento), sistema que adoptará mediante o procedimento
previsto nesse artigo (como referido no artigo 8.o).

1.6.2. O operador deverá conservar a referida informação
durante 5 anos.

1.7.
1.5.

Regras de rastreabilidade aplicáveis a produtos produzidos a
partir de OGM

Excepções

Regras de rastreabilidade e de rotulagem aplicáveis aos OGM

1.5.1. Do rótulo dos produtos pré-embalados que sejam
OGM ou contenham OGM deverá constar a menção «Este
produto contém organismos geneticamente modificados».

1.7.1. No artigo 6.o prevêem-se certas derrogações, como,
por exemplo, que os operadores que fornecem alimentos ao
consumidor final fiquem eximidos da obrigação de conservar
a documentação sobre a identidade dos produtos.
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1.8.
A proposta de regulamento impõe aos Estados-Membros a obrigação de adoptarem medidas de inspecção e de
fiscalização e prevê que a Comissão elabore previamente
orientações técnicas sobre a colheita de amostras e a realização
de análises.
1.9.
Mais prevê a proposta que os Estados-Membros estabeleçam sanções aplicáveis às infracções ao nela disposto.
1.10. A entrada em vigor do regulamento está prevista para
o vigésimo dia seguinte ao da sua publicação, embora a maior
parte do seu conteúdo entre em vigor 90 dias após a data de
publicação no JOCE do sistema de desenvolvimento e de
atribuição de códigos únicos aos OGM.

2. Observações na generalidade
2.1.
O Comité reconhece os esforços envidados pela Comissão para elaborar tanto a proposta de regulamento em estudo,
como a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho sobre alimentos para consumo humano e animal
produzidos a partir de organismos geneticamente modificados», cuja ligação com a primeira é evidente. O CES admite
também que a legislação actualmente existente sobre comercialização e rotulagem dos OGM peca por incoerência e está
incompleta, pelo que aprova que a proposta em questão
reserve um tratamento uniforme aos alimentos destinados ao
consumo humano e animal, pois isso proporcionará maior
coerência, clareza e segurança tanto aos operadores como aos
utilizadores e consumidores. A legislação vigente não garante
plenamente o direito do consumidor a ser informado e a fazer
escolhas com conhecimento de causa.
2.2.
Não obstante, a proposta em apreço suscita sérias
preocupações e dificuldades de compreensão de algumas
passagens do texto, como, por exemplo, quando diferencia
produtos fabricados com (ajuda de) OGM e produtos fabricados a partir de OGM.
2.3.
O regulamento tem acertadamente por base o
artigo 95.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, o
qual prevê a aproximação das legislações dos Estados-Membros
em prol do bom funcionamento do mercado interno e no
respeito do elevado nı́vel de protecção que deve vigorar na
União Europeia.
2.4.
A Directiva 2001/18/CE, relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados e
que revoga a Directiva 90/220/CEE, estabelece um quadro
jurı́dico para regular essa prática e a comercialização de OGM
na Comunidade, com o objectivo de proteger a saúde de
pessoas e animais e o ambiente. Essa directiva só permite
introduzir no ambiente ou colocar no mercado produtos
seguros para a saúde humana, animal e para o ambiente após
uma rigorosa análise cientı́fica e em conformidade com as
obrigações e os procedimentos que estabelece. A Directiva
2001/18/CE prevê igualmente a obrigação de aplicar um plano
de monitorização que permita o rastreio e a identificação de
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quaisquer efeitos directos ou indirectos, imediatos, diferidos
ou imprevistos que produtos constituindo OGM, tendo sido
fabricados a partir de OGM ou contendo OGM possam
produzir para a saúde humana e animal, bem como para o
ambiente, após terem sido colocados no mercado.

2.5.
Ora, devendo a protecção da saúde e do ambiente estar
já salvaguardada pelo regulamento-quadro citado, a proposta
de regulamento em estudo deve centrar-se na regulação da
rastreabilidade dos OGM e dos alimentos para consumo
humano e animal produzidos a partir de OGM, enquanto
instrumento que assegure a segurança e a protecção da saúde
nos termos indicados e que melhore a rotulagem dos alimentos
para consumo humano e para consumo animal produzidos a
partir de OGM.

2.5.1. O Comité, porém, no parecer sobre o «Livro Branco
sobre responsabilidade ambiental» (1) chamava a atenção para
o facto de o instrumento legislativo sobre a responsabilidade
pelos danos ao ambiente e à biodiversidade precisar urgentemente de ser clarificado. Imperioso será clarificar a responsabilidade pela contaminação acidental com OGM dos produtos
da agricultura biológica a que actualmente, se aplica um limiar
de 0 %. A questão da responsabilidade pelos OGM continua a
não ser esclarecida nem pelo texto do regulamento em
exame, nem pela proposta de directiva apresentada sobre
responsabilidade ambiental. O Comité considera isso inaceitável.

2.6.
A proposta de regulamento europeu que determina os
princı́pios gerais da legislação alimentar e cria a Autoridade
Alimentar Europeia, estabelece as principais obrigações em
matéria de saúde e de segurança alimentar, nas quais se inclui
a obrigação da rastreabilidade. A rastreabilidade dos OGM ou
dos produtos derivados de OGM deve ser a mesma que a
estabelecida no referido quadro jurı́dico.

2.7.
Os requisitos da rastreabilidade exigirão para além de
um suporte documental e de certificados, uma série de
verificações e fiscalizações adicionais, tanto por parte dos
operadores económicos como das autoridades de controlo, o
que implicará custos adicionais em termos de matérias primas
e de produtos finais. Especial dificuldade apresentam os
produtos importados (constituam eles OGM, contenham eles
OGM ou sejam eles produzidos a partir de OGM), mas apenas
aqueles sem OGM nos produtos finais. O Comité tem perfeita
consciência de que as propostas vão exigir o empenho
de organizações internacionais, autoridades nacionais e de
parceiros comerciais e de que pode levar alguns anos até à
plena aplicação na prática.

(1) Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o «Livro
Branco sobre responsabilidade ambiental», JO C 268 de
19.9.2000, p. 19.
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2.8.
Além disso, serão necessárias verificações e fiscalizações que exigirão recursos adicionais — económicos e
humanos — às autoridades nacionais responsáveis pela sua
execução. Devem ser previstos recursos financeiros adequados,
comunitários e nacionais, para garantir os efectivos controlo e
aplicação da legislação proposta, de modo a evitar desviar
recursos da sua função fundamental de financiar o controlo da
segurança dos alimentos ao consumo humano e ao consumo
animal.

C 125/71

3. Observações na especialidade

No ponto 7.3, «Outras despesas de funcionamento decorrentes
da acção», parece haver um erro no cálculo da dotação global
para missões (Tı́tulo A7): na realidade, tratando-se de três
missões de três dias a 1 000 EUR cada, a soma não pode
perfazer 1 300 EUR, como indicado na proposta.

4. Considerações finais
2.9.
No caso dos alimentos para consumo humano e animal
nos quais já não se encontre presente material geneticamente
modificado, embora tenha sido utilizado, as obrigações de
rastreabilidade e de rotulagem são dificilmente comprováveis,
o que pode dar azo a práticas desleais e fraude. Por exemplo:
os óleos altamente refinados e os óleos hidrolisados de
milho, obtidos a partir de matérias-primas geneticamente
modificadas, podem substituir derivados de matérias-primas
não modificados geneticamente, pois são idênticos em termos
de composição, caracterı́sticas e utilização.

2.10. Há o risco de que a introdução dos novos requisitos
acarrete um aumento dos custos dos produtos finais que
provavelmente acabará por ser suportado pelo consumidor.
No entanto, o Comité salienta que os custos da nova tecnologia
devem ser suportados pelos produtores e produtos obtidos de
OGM de preferência a onerarem os produtos tradicionais
através da rotulagem «sem OGM».

2.11. Os governos nacionais europeus e os órgãos polı́ticos
da União Europeia deverão velar pela aplicação também a
nı́vel internacional de exigências mais severas em matéria de
protecção das pessoas e do ambiente. Deverão empenhar-se
em que, no âmbito das várias organizações internacionais,
sobretudo no quadro da OCDE e da Comissão do Codex
Alimentarius, seja adoptada regulamentação correspondente,
reduzindo-se ou eliminando-se completamente, deste modo,
eventuais restrições ao comércio.

2.12. A aplicação de medidas que permitam diferenciar o
produto sem OGM do produto geneticamente modificado
pode constituir uma vantagem competitiva para as empresas
que optem por se voltar para a qualidade e que possam
prevalecer-se face aos consumidores de um produto rastreável
e transparente no que toca às matérias primas de que é
composto.

Em conclusão, o Comité compreende o notório esforço
efectuado pela Comissão para completar e clarificar o quadro
vigente e formula as seguintes recomendações em matéria de
rastreabilidade e rotulagem.

4.1.
A utilização dos OGM suscitou um grande debate na
sociedade, no qual foram frequentemente adoptadas posições
extremistas e amiúde desprovidas de fundamentos cientı́ficos
sérios. Por isso, o CES recomenda à Comissão que realize uma
campanha de informação pública para tornar conhecidas as
vantagens e os riscos que a utilização dos OGM acarreta quer
para a alimentação humana e animal quer para o ambiente. É
essencial que sejam organismos independentes a produzirem
informação que permita aos consumidores decidirem com
conhecimento de causa sobre os alimentos que consomem,
incluindo do ponto de vista ambiental e ético, e sobre as
tecnologias, usadas na produção desses alimentos.

4.2.
As duas propostas de regulamento destinadas a restruturar e a melhorar, em todas as fases da cadeia alimentar, a
rotulagem e a rastreabilidade dos produtos que contêm ou são
constituı́dos por OGM, têm em conta o princı́pio da precaução
e aumentam a transparência como pressuposto para a liberdade de escolha do consumidor. Facilitam a tarefa das autoridades de controlo e tornam mais fácil a possibilidade de investigar
as repercussões a longo prazo no homem e no ambiente da
aplicação da engenharia genética ao sector dos produtos
alimentares.

4.3.
A aprovação dos OGM depende de uma prévia e
rigorosa avaliação cientı́fica inicial que garanta que os produtos
autorizados não apresentam riscos para a saúde e podem
circular livremente desde que os consumidores sejam plenamente informados através da rastreabilidade e da rotulagem,
para promover a escolha com conhecimento de causa.

4.4.
A utilização dos OGM é uma realidade do mundo de
hoje, como o comprova o facto de, em 2001, terem sido
utilizados em 52,6 milhões de hectares, o que significa um
aumento de 19 % em relação ao ano anterior e confirma a
tendência constante de crescimento. Os inquéritos feitos aos
consumidores europeus mostram, contudo, que uma clara
maioria se opõe aos alimentos geneticamente modificados.
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4.5.
Não obstante esse facto, o CES pretende chamar a
atenção da Comissão para a importância da realização de
investigações completas como medida prévia necessária à
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concessão de autorizações para a utilização de novos OGM,
respeitando o princı́pio da precaução e prevenindo os efeitos
indesejáveis.

Bruxelas, 21 de Março de 2002.

O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social

As seguintes propostas de alteração, que obtiveram pelo menos um quarto dos votos expressos, foram rejeitadas
durante o debate:

Ponto 2.5
Substituir o texto do ponto 2.5 pelo seguinte:
«Na verdade, a proposta de regulamento em exame não pode concentrar-se apenas na regulamentação da
rastreabilidade dos OGM e dos alimentos para alimentação humana e animal obtidos a partir de um OGM, mas deve
considerar também os alimentos para alimentação humana e animal obtidos com o auxı́lio de um OGM. De facto,
uma enzima, assim como qualquer outra molécula que acelere o processo quı́mico de transformação, participa
activamente em todas as reacções quı́mico-moleculares que conduzem à obtenção do alimento e, assim, não se pode
aplicar o princı́pio de equivalência substancial dos dois produtos finais, um obtido de maneira natural e o outro com
o auxı́lio de um OGM, porque se trata em cada um dos casos de substâncias não naturais para as quais de momento
não está provado experimentalmente que permitam obter alimentos idênticos não apenas no plano organoléptico
mas também da inocuidade, do gosto, do sabor, etc. Portanto, é justo que as normas sobre a rotulagem e a
rastreabilidade dos OGM se apliquem também aos produtos obtidos como auxı́lio de um OGM».

Resultado da votação
Votos a favor: 28, votos contra: 51, abstenções: 14.

Ponto 2.7
Substituir o texto do ponto 2.7 pelo seguinte:
«Tendo em conta a vontade de garantir a máxima transparência, os requisitos de rastreabilidade propostos devem ser
seguidos, embora requeiram verificações e controlos suplementares quer por parte dos operadores económicos quer
das autoridades de controlo. Deve ser estudado um sistema que, além disso, garanta também aos consumidores a
máxima transparência para os produtos importados (quer sejam OGM, contenham OGM, tenham sido produzidos a
partir de OGM ou com o auxı́lio de OGM) em cujo produto final, contudo, não haja vestı́gios de OGM.».
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Resultado da votação
Votos a favor: 30, votos contra: 59, abstenções: 16.

Ponto 4.1
Alterar o primeiro perı́odo como segue:
«A utilização dos OGM suscitou um grande debate na sociedade, no qual foram frequentemente adoptadas posições
extremistas e amiúde desprovidas de fundamentos cientı́ficos sérios em parte caracterizado pelo medo e também
pela incerteza quanto a possı́veis consequências.».
Resultado da votação
Votos a favor: 50, votos contra: 53, abstenções: 9.

Novo ponto 4.3.1
Aditar como segue: «O Comité considera uma falha grave que a carne e outros produtos de origem animal,
provenientes de animais alimentados com produtos geneticamente modificados, não tenham de ser obrigatoriamente
rotulados. Tal enfraquece decisivamente a liberdade de escolha que se pretende proporcionar ao consumidor.».
Resultado da votação
Votos a favor: 43, votos contra: 56, abstenções: 8.
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Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu
e do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n.o 95/93 do Conselho, de 18 de Janeiro de 1993,
relativo às normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos aeroportos da
Comunidade»
(COM(2002) 7 final — 2002/0013 (COD))
(2002/C 125/15)
Em 30 de Janeiro de 2002, o Conselho decidiu, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do Tratado que institui
a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta supramencionada.
Em 19 de Fevereiro de 2002, a Mesa do Comité atribuiu a preparação dos respectivos trabalhos à Secção
de Transportes, Energia, Infra-estruturas e Sociedade da Informação.
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 21 de Março), e dada a urgência, o
Comité Económico e Social decidiu designar B. Tosh relator-geral, tendo adoptado, por unanimidade, o
seguinte parecer.
1. Antecedentes

1.1.
O n.o 3 do artigo 10.o do Regulamento (CEE)
n.o 95/93 do Conselho (1) estabelece que as faixas horárias
atribuı́das a uma transportadora aérea não conferem a essa
transportadora aérea quaisquer direitos à mesma série de faixas
horárias durante o perı́odo correspondente seguinte, a não ser
que a transportadora possa provar que as explorou durante,
pelo menos, 80 % do perı́odo para o qual foram atribuı́das.
Caso tal não seja possı́vel provar, todas as faixas horárias que
constituam essa mesma série serão colocadas na reserva
comum, salvo se se puder justificar a sua não utilização
conforme o disposto no n.o 5 do artigo 10.o (regra do «usar ou
largar»).

1.2.
Os ataques terroristas perpetrados em 11 de Setembro
de 2001 nos Estados Unidos e os acontecimentos polı́ticos
que se lhes seguiram afectaram seriamente as operações de
transporte aéreo das transportadoras aéreas, tendo provocado
uma redução significativa da procura durante o resto do
perı́odo de Verão de 2001 e do Inverno de 2001/02.

1.3.
Para garantir que a não utilização das faixas horárias
atribuı́das para esses perı́odos não conduza à perda do direito
dos operadores às mesmas, parece necessário estabelecer de
forma clara e sem ambiguidades que os perı́odos de programação de horários em causa foram negativamente afectados
pelos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001.

1.4.
Consequentemente, a Comissão propõe a introdução
de um novo artigo 10.o-A no regulamento segundo o qual os
coordenadores são obrigados a aceitar o estatuto de direitos
adquiridos concedido às faixas horárias atribuı́das para ambos
os perı́odos (Verão de 2001 e Inverno de 2001/2002).

1.5.
Tal evitará a aplicação não uniformizada das disposições do regulamento na Comunidade e as diferentes interpretações dadas à crise actual em vários Estados-Membros.

1.6.
Por fim, a presente proposta não afecta a proposta da
Comissão adoptada em 20 de Junho de 2001, relativa à
alteração do regulamento em vigor (2), na medida em que esta
última é de âmbito mais alargado.

2. Observações na generalidade e conclusões

2.1.
O CES concorda com a proposta da Comissão na
medida em que esta toma em consideração circunstâncias
de carácter excepcional e oferece segurança jurı́dica aos
coordenadores.

2.2.
De facto, os coordenadores ficavam expostos a processos judiciais, a não ser que se resolvesse de forma clara e sem
ambiguidades a questão da regra do «usar ou largar».

2.3.
Simultaneamente, a proposta permite às transportadoras aéreas obter segurança de planeamento.
(1) Regulamento (CEE) n.o 95/93 do Conselho de 18 de Janeiro de
1993 relativo às normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas
horárias nos aeroportos da Comunidade (JO L 14 de 22.1.1993,
p. 1) — Parecer CES: JO C 339 de 31.12.1991, p. 41.

(2) COM(2001) 335 final de 20.6.2001, 2001/0140 (COD). Parecer
do CES em fase de elaboração.
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2.4.
Por fim, o CES refere que a presente proposta não
afecta a proposta adoptada em 20 de Junho de 2001. É de
âmbito mais amplo, destinando-se a assegurar a gestão e
utilização eficientes da capacidade reduzida em termos de
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faixas horárias em aeroportos congestionados, apesar de não
alterar de forma substancial o actual sistema de atribuição de
faixas horárias construı́do em torno dos designados «direitos
adquiridos» ou «faixas horárias com precedência histórica».

Bruxelas, 21 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Decisão n.o 1692/96/CE sobre as orientações comunitárias para o
desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes»
(COM(2001) 544 final — 2001/0229 (COD))
(2002/C 125/16)
Em 14 de Novembro de 2001, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 156.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 26 de Fevereiro de 2002 (relator: J. Kleemann).
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 21 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou, por 54 votos a favor e 5 abstenções o presente parecer.
1. Introdução
1.1.
A Comissão prevê na sua proposta que as prioridades
da rede transeuropeia sejam reduzidas e alteradas com vista a
uma optimização da capacidade, concentrando para tal os
investimentos nos sectores em que existem pontos de estrangulamento. É referido que foram já concluı́dos três projectos e é
confirmada a importância de determinados projectos ferroviários e transalpinos. São acrescentados seis novos projectos e
secções novas a dois projectos existentes.
1.2.
O CES esteve envolvido em cada uma das fases do
desenvolvimento das RTE e apoiou plenamente este projecto
desde o inı́cio, tendo-se pronunciado a favor de critérios claros
e incentivos adequados.

2. Observações na generalidade
2.1.
O Conselho Europeu de Göteborg apontou para a
necessidade de passar do transporte rodoviário ao transporte
ferroviário, ao transporte por via navegável e ao transporte

público de passageiros. Com a proposta agora em apreço, a
Comissão vem responder a este mandato do Conselho.
2.2.
São várias as razões que conduziram ao aumento do
tráfego na UE, sendo que a intensificação das deslocações
profissionais e privadas em automóveis particulares representa
uma parte considerável na utilização dos sistemas de transporte. Por um lado, a separação entre local de residência e de
trabalho, a alteração dos padrões de consumo e a expansão
desproporcionada do trânsito relacionado com actividades de
lazer conduziram a um aumento significativo do volume de
tráfego. Por outro lado, tem-se assistido, nos últimos anos, em
certas regiões a um forte aumento da densidade do tráfego de
veı́culos pesados de grande tonelagem. A globalização da
economia e também o crescente funcionamento do mercado
interno, bem como a alteração das formas de produção e a
correspondente logı́stica, contribuem, entre outros elementos,
para uma modificação da estrutura económica e implicam
forçosamente um aumento do tráfego em todos os modos de
transporte. Com a adesão dos paı́ses candidatos, este problema
far-se-á sentir com redobrada intensidade nos segmentos
transfronteiras, que, segundo a Comissão, se contam actualmente entre os pontos mais fracos.
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2.3.
O CES está convicto de que as exigências relacionadas
com a protecção do ambiente devem ser integradas na polı́tica
de transportes, havendo no entanto que estabelecer, para todos
os modos de transporte, normas ambientais adequadas que
assegurem a igualdade de tratamento. Até à data, tem sido
ignorado o facto de não existirem actualmente normas comparáveis de protecção ambiental como, por exemplo, normas
sobre a emissão de gases de escape, para os motores diesel —
como acontece com o transporte rodoviário — das locomotivas e embarcações de navegação interior, sobretudo quando se
trata das novas aquisições.
2.4.
Não basta criar novas infra-estruturas: impõe-se
também ter em conta as infra-estruturas existentes e as
respectivas possibilidades de desenvolvimento. No que toca à
construção de novos equipamentos, todos os Estados-Membros se vêem perante uma questão que não é de somenos
importância: toda e qualquer legislação moderna em matéria
de ordenamento do território e ocupação do espaço deve
atender, por um lado, aos interesses a proteger e, por outro,
aos projectos de infra-estrutura que são necessários. Há, pois,
que garantir um equilı́brio, porquanto a existência de zonas
residenciais na proximidade de infra-estruturas já tem estado
na origem de situações de conflito que deverão ser evitadas no
futuro. No âmbito das competências comunitárias em matéria
ambiental, a Comissão deveria recomendar, à escala da UE,
que os responsáveis regionais pelo ordenamento do território
passassem futuramente, na medida do possı́vel, a prever zonas
industriais nas áreas de implantação das infra-estruturas,
velando também por minorar os correspondentes efeitos
negativos nas zonas residenciais.
2.5.
Constata a Comissão que, ao longo dos últimos dez
anos, a sobreutilização do transporte rodoviário de mercadorias,
o extraordinário desenvolvimento do tráfego aéreo e as lacunasdo sistema ferroviário próprio para o transporte de mercadorias, e especialmente das infra-estruturas, contribuı́ram para um
congestionamento sensı́vel não só das estradas, mas também da
rede ferroviária e do espaço aéreo. Apesar de todos os esforços
até agora envidados, persistem na Europa os pontos de estrangulamento. Os segmentos mais afectados são os corredores internacionais de trânsito, nos quais se concentra o tráfego transeuropeu no sentido Norte-Sul, e sobretudo os obstáculos naturais
como os Alpes e os Pirinéus, as áreas circundantes das grandes
conurbações e algumas regiões fronteiriças, em especial as
regiões vizinhas dos paı́ses candidatos à adesão. O CES não pode
senão concordar com estas constatações, sendo que os acidentes
ocorridos nos últimos tempos e os subsequentes encerramentos
dos túneis na Suı́ça e na Áustria vieram dificultar ainda mais
o tráfego Norte-Sul, saturar consideravelmente os itinerários
alternativos e influenciar negativamente as condições económicas e sociais, sobretudo em Itália. Devido à polı́tica de transportes da Suı́ça, com leis que estabelecem fases de planeamento
muito prolongadas, e aos factores geográficos que tornam difı́cil
a criação de alternativas pouco dispendiosas à actual rede transalpina ou o desenvolvimento dos troços existentes, nenhum
projecto foi realizado neste domı́nio. Além disso, os pontos de
estrangulamento na região dos Alpes são ainda agravados pela
alteração dos fluxos de tráfego, decorrente de ocorrências regionais (p. ex., crise jugoslava), e por restrições deliberadamente
introduzidas no âmbito da polı́tica de transportes (proibições de
circulação, desvios, etc.).
2.6.
O Comité constata que se tem assistido, precisamente
nos últimos anos, a grandes alterações nos comportamentos.
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2.6.1. Além da separação entre gestão da rede ferroviária e
serviço de exploração, as empresas ferroviárias nacionais
tiveram de tomar consciência de que devem melhorar a sua
oferta e adaptar os seus horários às necessidades dos que
utilizam os seus serviços. Verifica-se na nossa economia que,
graças à rápida evolução da tecnologia da informação, a
divisão do trabalho e a desconcentração em numerosas
localizações (no espı́rito dos «centros de lucro») se tornaram a
concepção dominante também na Europa.
2.6.2. Factores como a diversificação dos padrões de consumo em virtude de uma melhor informação dos consumidores, o declı́nio continuado das grandes famı́lias concentradas
numa única «localização» e o surgimento de grandes superfı́cies
comerciais fora das cidades conduziram, como não podia
deixar de ser — em conjugação com a crescente expansão
urbana —, a uma intensificação dos transportes em todo o
continente.
2.6.3. Em termos de infra-estrutura, nunca houve e continua a não haver qualquer alternativa ao transporte rodoviário
a nı́vel local e para todo um território! Não há justificação
objectiva para acusar as empresas de transporte rodoviário —
cujos serviços respondem às necessidades dos clientes — pela
forma como a situação evoluiu. Foram antes as diferentes
polı́ticas de transportes que fracassaram, não tendo conseguido
fazer vingar junto dos comitentes no sector dos transportes,
paralelamente a esta evolução, a sua concepção em prol do
transporte ferroviário. Devido ao abandono das práticas de
armazenagem no comércio grossista e na indústria («just in
time»), o sector dos transportes ficou sujeito a fortı́ssimas
pressões de prazos, o que levou a que se privilegiasse o
transporte rodoviário de mercadorias, de utilização mais
flexı́vel, em detrimento do sistema existente de transporte
ferroviário.
2.7.
O CES concorda com a afirmação da Comissão
segundo a qual os investimentos deveriam promover a criação
de corredores transeuropeus prioritariamente dedicados ao
transporte de mercadorias, que seriam, na sua grande maioria,
compostos pelas linhas existentes prioritariamente utilizadas
por comboios de mercadorias, ou mesmo linhas dedicadas
exclusivamente ao transporte de mercadorias. São dignos de
todo o apoio os argumentos e as propostas que a Comissão
avança neste contexto.
2.8.
O CES chama a atenção para a necessidade de, ao
planear e criar vias principalmente destinadas ao transporte
ferroviário de mercadorias, ter também em conta o transporte
de mercadorias perigosas ou excepcionalmente pesadas/volumosas — o que é válido para todas as vias em geral,
mas, muito em especial, para as vias com túneis e pontes.
Contornando as grandes aglomerações, poder-se-á simultaneamente garantir uma minimização dos riscos.
2.9.
Quanto mais numerosas forem as conexões entre os
vários modos de transporte, tanto mais provável será que os
utentes aceitem outras alternativas ao fazerem as suas escolhas.
Estas reflexões só em parte são tomadas em consideração nas
alterações propostas para o artigo 5.o
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3. Observações na especialidade
3.1.
O Comité concorda com a Comissão em que as
possibilidades de libertar novas capacidades com a extensão
da rede rodoviária são, em parte, muito limitadas. Só através
de sistemas de gestão de tráfego e de informação se poderá
lograr uma optimização das infra-estruturas existentes. Mas tal
pressupõe alternativas para a orientação do tráfego para outras
vias, na medida em que estas estejam igualmente previstas nos
correspondentes planos de ordenamento do território.
3.2.
A optimização permitirá reduzir os inconvenientes
ambientais causados pelo tráfego rodoviário nalgumas regiões.
Considera todavia o CES que, a este respeito, cabe ponderar se
o transporte rodoviário de mercadorias deverá ser julgado com
mais rigor, sobretudo se se atender a que:
3.2.1. os diferentes modos de transporte estão sujeitos a
obrigações muitı́ssimo diferentes em matéria de limitação das
emissões;
3.2.2. com excepção de algumas regiões e conurbações, o
transporte rodoviário de mercadorias representa, na maioria
dos casos, uma pequena parte da totalidade do trânsito;
3.2.3. tem sido descurada, até à data, uma avaliação adequada da relação custo-benefı́cio do transporte rodoviário de
mercadorias;
3.2.4. uma grande parte do transporte rodoviário de mercadorias prende-se com actividades no sector da distribuição, e
não com o tráfego de longa distância, transfronteiras ou de
trânsito (1);
3.2.5. com o estabelecimento dos valores-limite EURO 4 e
5, foi assegurado um desenvolvimento sustentável até 2008,
pelo menos, na tecnologia dos motores dos veı́culos pesados.
3.3.
É de desejar uma mudança fundamental das mentalidades, no sentido do transporte multimodal, entre os sectores da
economia que recorrem a serviços de transporte rodoviário,
sendo simultaneamente de incentivar a rapidez e a modicidade
do preço de tais alternativas, com base no princı́pio da
sustentabilidade. Para contrariar as repercussões económicas
negativas, deve prescindir-se de uma polı́tica de encarecimento
do transporte rodoviário sem medidas de acompanhamento e
recorrer também a outros instrumentos da polı́tica de transportes. Com semelhantes considerações, ter-se-á também de
assegurar que as taxas, os impostos, etc. exigidos, sejam pagos
pelo comitente do transporte, o que obrigará a que esses
pagamentos previamente efectuados pelo transportador apareçam explicitamente na factura dirigida ao comitente.
3.4.
Para o CES, coloca-se fundamentalmente a questão de
saber se a revisão da lista de projectos não será, por si só,
insuficiente, uma vez que se registaram alterações em muitas
das condições de base. Esta observação aplica-se, em especial,
ao trânsito com destino ou origem nos paı́ses candidatos, e
isto muito embora esteja prevista para 2004 uma revisão
radical das orientações.
(1) EU Energy and transport in figures — Statistical pocket book
2001, p. 132, distance classes per cent.
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3.5.
O Livro Branco e a proposta da Comissão fazem
pouquı́ssima distinção entre transporte de mercadorias e de
passageiros. Não há, assim, qualquer referência ao facto de
que, com uma ligação à rede ferroviária, os aeroportos
receberiam muito material necessário para assegurar o seu
próprio funcionamento. Não se trata aqui do frete aéreo —
que tem sempre de ser entregue e levantado por estrada,
devido às exigências de rapidez —, mas sim de combustı́veis,
peças sobresselentes, equipamento, géneros alimentı́cios, mercadorias, etc.
3.6.
O Comité está de acordo com as alterações e aditamentos ao artigo 10.o no que respeita à rede ferroviária, mas
considera que, por uma questão de eficácia da infra-estrutura,
deveriam ser incluı́dos não só os serviços de transporte aéreo,
mas também o transporte marı́timo e a rede rodoviária.
3.7.
Os sistemas inteligentes de transporte, tais como os
sistemas de gestão do tráfego e de informação dos utentes e os
sistemas de navegação e localização por satélite, proporcionam
consideráveis possibilidades de melhoramento da capacidade
da rede e de aumento da segurança. A acção da Comunidade
deve, por conseguinte, ter em vista a consecução de um
máximo de interoperabilidade técnica de todos os sistemas.
Por razões de concorrência, importa assim conceder um apoio
substancial aos sistemas para todos os modos de transporte
— designadamente, Galileo (radionavegação por satélite) ou
ERMTS (sistema de gestão do tráfego ferroviário). O CES é a
favor de um apoio nesse sentido.
3.8.
O CES concorda com os critérios de exame e métodos
de selecção aplicados pela Comissão relativamente a novos
projectos. É também aqui englobada a análise de alternativas.
Recomenda-se à Comissão que, para esses novos projectos,
preveja igualmente objectivos concretos como, por exemplo,
a capacidade, a segurança e a qualidade dos serviços prestados.
3.9.
O CES pode dar o seu acordo à alteração e adaptação
ou actualização dos mapas. Há, no entanto, que mencionar
especificamente as ligações/interfaces de conexão das redes
de transportes dos paı́ses candidatos, situadas nas regiões
fronteiriças destes paı́ses.
3.10. O CES é favorável, em princı́pio, a uma análise
estratégica da compatibilidade ambiental. Importa porém ter
presente, neste contexto, que essas análises não deverão
entravar os projectos previstos e planeados, privilegiando
interesses individuais subjectivos em detrimento dos interesses
gerais da sociedade e da economia. Para garantir uma aplicação
eficaz, é necessário estabelecer prazos claramente definidos. A
Comissão está actualmente a elaborar orientações suplementares em matéria de execução.
3.11. Para o êxito da transferência modal dos transportes e
do reequilı́brio dos diversos modos de transporte, no sentido
preconizado pelo Conselho Europeu de Göteborg, é essencial
que as companhias ferroviárias e marı́timas ou os respectivos
operadores ofereçam serviços de alta qualidade e adaptados à
procura.
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4. Conclusões
4.1.
A revisão das orientações põe essencialmente a tónica
em medidas para o sector ferroviário e os transportes intermodais, medidas essas que, todavia, tornam urgentemente necessários grandes investimentos. Trata-se de medidas que, em
princı́pio, são dignas de aprovação, apesar de haver outros
modos de transporte que ocupam uma posição mais importante no sector dos transportes. Refira-se, neste contexto, a
ligação das ilhas europeias às RTE (1) e o eventual desenvolvimento da infra-estrutura.
4.2.
Na medida em que o Livro Branco da Comissão sobre
a polı́tica europeia de transportes insta a que seja seguida uma
abordagem integrada, o CES é de opinião que a proposta,
na sua globalidade, deveria atribuir maior importância à
combinação das medidas. Trata-se aqui, em especial, dos casos
em que vários modos de transporte podem oferecer os seus
serviços em itinerários paralelos (estradas costeiras versus
navegação costeira e transporte ferroviário).
4.3.
Atendendo a que alguns dos paı́ses que têm fronteiras
com a Comunidade são paı́ses candidatos à adesão, o CES
considera que é imperioso tomar em consideração estas
ligações de transporte no âmbito do ordenamento do território
e do planeamento de projectos nos Estados-Membros.
4.4.
Os pontos de estrangulamento, que continuam a
existir, apenas poderão acabar por ser eliminados e evitados,
no entender do CES, através de esforços, decisões, medidas
e procedimentos conjuntos. No essencial, as propostas da
Comissão também deverão ser compartilhadas pelos Estados-Membros no âmbito de uma polı́tica europeia comum de
transportes e infra-estruturas.
4.5.
O CES apoia a estratégia da Comissão no sentido de,
com base nas orientações definidas em 1994, em Essen,
(1) Ver, a este respeito, o parecer de iniciativa actualmente em debate
no CES, intitulado «Prolongamento das redes transeuropeias em
direcção às ilhas europeias» (TEN/086).
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concentrar os trabalhos na eliminação dos pontos de estrangulamento existentes nos grandes eixos de tráfego e apenas
executar um número reduzido de novos projectos. Apesar de
a Comissão estar a planear para 2004 uma revisão de fundo
das orientações, o CES considera, ainda assim, que conviria dar
mais atenção, na actual proposta, à conexão dos paı́ses
candidatos, porquanto há desde já que tomar medidas de
planeamento. Os aumentos de capacidade que são de esperar
devem ser tomados em consideração, conforme adequado, em
todos os modos de transporte.
4.6.
Uma vez que, em última análise, os maiores pontos de
estrangulamento se encontram nos terminais, que servem de
local de transbordo de mercadorias e de ligação ferroviária, os
investimentos públicos dos Estados-Membros nas estações de
triagem e instalações de transbordo podem desempenhar um
importante papel no desenvolvimento da capacidade. A este
respeito, considera o CES que cabe não esquecer uma articulação adequada e eficaz com outros modos de transporte.
Só assim poderão os terminais exercer a sua função de
distribuição.
4.7.
O CES interroga-se se não seria conveniente proceder
a uma reestruturação dos projectos, à luz das mais recentes
circunstâncias polı́ticas (paı́ses candidatos à adesão). Estão aqui
em causa, em especial, os financiamentos comunitários a favor
das redes de transportes fora da UE, ou seja, nos paı́ses
candidatos, por forma a colmatar eventuais lacunas na futura
rede (2). Os nossos corredores apenas abrangem a UE actual,
sendo praticamente inexistentes as ligações transversais, para
ou através dos territórios dos paı́ses candidatos, que permitam
contornar zonas problemáticas como os Alpes. A este respeito,
afirma a Comissão no seu Livro Branco: «A ausência de redes
eficazes de infra-estruturas de transportes, para fazer face a
este previsı́vel crescimento dos fluxos, é ainda largamente
subestimada. Trata-se, no entanto, de um parâmetro-chave da
estratégia de desenvolvimento económico e de integração dos
paı́ses candidatos no mercado interno». O CES subscreve esta
opinião e entende, pois, que estas considerações deverão ser
tidas em conta nos futuros debates sobre as orientações.
(2) Na comunicação da Comissão COM(2001) 437, de 25.7.2001, é
abordada a ligação às RTE das redes de transportes dos paı́ses
candidatos.

Bruxelas, 21 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

27.5.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 125/79

Parecer do Comité Económico e Social sobre as «Polı́ticas Económicas dos Paı́ses da Zona Euro,
resultados e ensinamentos»
(2002/C 125/17)
Em 31 de Maio de 2001, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do n.o 3 do artigo 23.o do
Regimento, elaborar um parecer sobre «As Polı́ticas Económicas dos Paı́ses da Zona Euro: convergências
e divergências, resultados e ensinamentos».
Foi encarregada da preparação dos trabalhos relativos a esta matéria a Secção da União Económica e
Monetária e Coesão Económica e Social, que emitiu parecer em 25 de Fevereiro de 2002. Foi relator
L. A. Nyberg.
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 21 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou o presente parecer por 90 votos a favor, 1 voto contra e 3 abstenções.

1. Introdução

1.1.
Num parecer sobre a coordenação das polı́ticas económicas (1) — como consequência da UEM (2) —, o Comité
Económico e Social defendeu a necessidade de coordenação e
apontou algumas regras a seguir:
—

Em primeiro lugar, escolher a direcção correcta (restritiva
ou expansiva) das medidas de polı́tica económica.

—

Em segundo lugar, determinar de que forma as medidas
se repercutem nos outros paı́ses da zona do euro. Perante
uma mesma situação conjuntural, deve optar-se por
medidas que tenham a máxima repercussão possı́vel; se
um paı́s está desfasado em relação aos outros, optar por
medidas que afectem o menos possı́vel os restantes paı́ses.

—

Depois de discutido em conjunto o policy mix mais
apropriado a cada paı́s, compete a cada um deles escolher
as medidas concretas.

—

Os efeitos das medidas (designadamente nos nı́veis de
tributação) deveria ser um aspecto secundário; o objectivo
principal são as repercussões no ciclo económico.

—

Se, paralelamente ao efeito desejado sobre o ciclo económico, é possı́vel obter efeitos positivos noutros domı́nios,
importa, naturalmente, adoptar as medidas pertinentes.

1.2.
O Comité decidiu elaborar um parecer adicional para
prosseguir o debate sobre a coordenação das polı́ticas económicas. Nele se analisam as polı́ticas económicas dos doze

(1) Este parecer analisa os aspectos da polı́tica económica que fazem
parte da polı́tica orçamental, isto é as receitas e despesas do
orçamento público.
(2) JO C 139 de 11.5.2001, p. 60.

paı́ses da zona do euro com o propósito de determinar se,
na prática, existe convergência ou, porventura, divergência,
nalgumas áreas. De que maneira as polı́ticas influenciam a
situação económica da cada paı́s? Existem já exemplos de boas
práticas, após os primeiros anos da criação da UEM?
1.3.
Este parecer também pode ser considerado um contributo para os estudos anuais do Comité sobre as Orientações
Gerais de Polı́tica Económica (OGPE), que se centram na
evolução geral da situação económica da União Europeia e na
orientação global das polı́ticas. Até à data ainda não foi
possı́vel realizar estudos mais pormenorizados sobre cada um
dos paı́ses.
1.4.
A maior parte dos números apontados no presente
estudo são tirados de publicações das Direcções-Gerais de
Assuntos Económicos e Financeiros e de Emprego e Assuntos
Sociais da Comissão Europeia (3).

2. Objectivos polı́ticos
2.1.
O Banco Central Europeu (BCE) fixa o objectivo de
polı́tica monetária, ou seja, a taxa de inflação deve ser inferior
a 2 % a médio prazo. O presente parecer não examina as
acções do BCE, as taxas de juro e as operações de mercado. O
ponto de partida é a situação real após a adopção de medidas
de polı́tica monetária, mas, naturalmente, um dos principais
objectivos de todos os responsáveis polı́ticos é atingir uma
taxa de inflação baixa.
2.2.
O objectivo do orçamento público é limitar o défice a
3 % do PIB. Todavia, este objectivo inicial transformou-se
num objectivo de médio prazo de «orçamento próximo
do equilı́brio» ou excedentário. Os debates sobre polı́tica
económica na Comissão e no Conselho parecem apontá-lo
como objectivo geral.
(3) «European Economy. Reports and studies, n.o 3, 2000, n.o 3,
2001 and Employment in Europe».
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2.3.
De acordo com os critérios de Maastricht, o limite de
60 % para a dı́vida pública continua a ser a meta a atingir,
mas, com as reduções dos últimos anos, este objectivo parece
despertar menos interesse. Nos próximos anos, só três paı́ses
da União terão uma dı́vida pública superior a este limite. É
necessário um maior interesse por este objectivo, visto que a
evolução demográfica exigirá, nomeadamente, que o encargo
com juros seja o menor possı́vel.

2.4.
Os debates sobre a situação económica e as opções em
matéria de polı́tica económica baseiam-se em objectivos de
saldo orçamental e de dı́vida pública, mas o objectivo de
crescimento económico parece merecer atenção crescente. Este
objectivo não foi quantificado, sendo sobretudo considerado
como o resultado da situação e da polı́tica económicas. Não é
porque os desempenhos económicos de um paı́s são inferiores
ao crescimento médio que se questiona necessariamente a sua
polı́tica económica. Embora não constitua um objectivo
explı́cito, o crescimento económico não deixa de ser um
elemento central dos estudos económicos da Comissão. O
crescimento económico sustentável deveria ser, por isso,
objectivo prioritário da polı́tica económica.

2.5.
Os estudos de polı́tica económica tendem muitas vezes
a descurar a variável do emprego quer para manter uma taxa
de desemprego baixa, quer para atingir uma taxa elevada de
participação da força de trabalho (1). Para além de ser um
objectivo em si mesmo, o crescimento económico é também
necessário para realizar taxas de desemprego baixas e taxas de
actividade elevadas. O presente parecer não aborda a polı́tica
salarial e possı́veis efeitos no emprego e na procura. Os
processos de Cardiff e de Luxemburgo e os Fundos Estruturais
têm também grande incidência no emprego. O emprego
deveria ser um objectivo prioritário e primordial da polı́tica
económica. Os paı́ses deveriam ser avaliados igualmente em
função das Orientações Gerais de Polı́tica Económica (OGPE)
e do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) (2).

2.6.
A realização de nı́veis elevados de bem-estar social, de
acordo com os artigos fundamentais da União Europeia (3),
que apontam para o reforço da coesão social, constitui
raramente um objectivo em si. Pode ser considerado igualmente o resultado final de um crescimento económico mais
forte que é, de facto, o resultado almejado de todas as medidas
polı́ticas conduzidas no âmbito das Orientações Gerais de
Polı́tica Económica e do Pacto de Estabilidade e Crescimento.
Porém, as análises são muitas vezes omissas em relação à
distribuição deste novo bem-estar social (ou de outros aspectos
dos sistemas sociais). Como os efeitos da polı́tica económica
competem em grande parte aos Estados-Membros, a nossa
análise não focará o objectivo do bem-estar social. Neste
sentido, tão-pouco apontaremos a dedo os paı́ses que diminuem os impostos sem redução concomitante das contribuições para a segurança social.

(1) Taxa de participação da força de trabalho (taxa de actividade) =
pessoas empregadas e desempregadas como percentagem da força
laboral potencial.
(2) PEC= Pacto de Estabilidade e Crescimento.
(3) Tratado da União, artigo 2.o
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2.7.
Neste parecer sobre polı́tica económica o Comité não
examinará directamente a taxa de inflação — um objectivo
central da polı́tica monetária. A análise versa antes sobre o
objectivo da taxa de crescimento, os objectivos de taxas de
desemprego e de actividade, o bem-estar social como finalidade
do crescimento, do emprego e de outros objectivos intermédios.

3. Polı́ticas económicas nacionais para o perı́odo de
1999-2001: perspectiva geral
3.1.
A Comissão considera que o objectivo do Pacto de
Estabilidade e Crescimento de equilı́brio orçamental ou de um
superavit deve ser cumprido. Uma das razões é os Estados-Membros poderem recorrer no futuro aos estabilizadores
automáticos em caso de recessão económica. Mas a Comissão
não definiu o que entende por situação de recessão.
3.1.1. A combinação de polı́ticas a nı́vel nacional terá que
ser apropriada à situação económica do paı́s em questão e, ao
mesmo tempo, coerente com a polı́tica fiscal global da zona
do euro.
3.2.
A Comissão (4) aponta, e bem, a necessidade de alargar
o debate, que não se deve cingir unicamente à disciplina
orçamental prevista pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento,
mas também ter em conta o contributo do orçamento público
para o crescimento e o emprego. O Comité aplaude esta
posição, mas tem dificuldade em encontrar recomendações
neste sentido. Quando às há, ocorrem em relação a paı́ses
onde vão de par com a estabilização do orçamento.
3.3.
Dois aspectos importantes encontram-se muito judiciosamente no cerne dos debates: o papel de estabilizador
cı́clico da polı́tica orçamental e a margem de manobra de
estabilizadores automáticos. Nalguns paı́ses passa-se à fase
seguinte da polı́tica cı́clica — medidas discricionárias anticı́clicas, mas raramente são referidas como «arbitrárias». Aqui está
outro exemplo de elementos que «vão de par». Se são descritas
como reformas estruturais, então podem muito bem figurar
nos relatórios económicos da Comissão.
3.3.1. No seu Relatório sobre finanças públicas, a Comissão
assinala que os resultados orçamentais de 2000 deveriam ter
sido melhores, visto que alguns governos, perante «dividendos
de crescimento» superiores às previsões, utilizaram uma parte
para diminuir os impostos ou aumentar as despesas (5). Mas é
de colocar uma questão paralela: quais teriam sido as perspectivas de crescimento para 2001 se os paı́ses não tivessem
aproveitado esta oportunidade?

(4) COM(2001) 355 final, p. 3.
(5) Finanças Públicas na UEM — 2001, p. 2 («European Economy.
Reports and studies, n.o 3, 2001»).
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3.3.2. Na mesma óptica, afirma-se que se podem utilizar os
estabilizadores automáticos face a riscos de desaceleração do
desenvolvimento económico, mas só em paı́ses que lograram
um orçamento equilibrado ou excedentário. O problema
agudiza-se quando os paı́ses que mais necessitam de estı́mulo
económico deste tipo são os que não atingiram essas metas.

3.4.
A Comissão tem razão para estar preocupada com
comportamentos pró-cı́clicos. Aconteceu com certa frequência
na década de noventa, o que constitui o lado negativo da
aplicação dos critérios de Maastrich. Actualmente, alguns
paı́ses que estão em recessão seguem mais uma vez a chamada
polı́tica pró-cı́clica, respeitando escrupulosamente o PEC, não
sendo criticados por isso. Por outro lado, os que se preocupam
com a desaceleração e adoptam medidas pertinentes serão
criticados por não respeitarem o Pacto de Estabilidade e
Crescimento. O conflito de objectivos deveria ser resolvido à
luz da experiência dos anos noventa, mas não basta respeitar
só um dos objectivos. A importância dada aos vários objectivos
difere de direcção-geral para direcção-geral, o que é preocupante quando se pretende ter uma visão global da polı́tica.
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endurecimento. Dos paı́ses da zona euro, só a Finlândia
registou uma verdadeira contracção económica em 2000. As
condições monetárias na Grécia beneficiaram de um certo
abrandamento; a maior parte dos outros paı́ses, que haviam
adoptado medidas monetárias bastante restritivas, endureceram-nas ainda mais; a Irlanda abrandou as condições monetárias em razão de uma crescente inflação.

3.5.1. A situação em 2001 é muito mais heterogénea. A
Finlândia, os Paı́ses Baixos e a Alemanha abrandaram a polı́tica
fiscal. Os casos de rigor monetarista são tão frequentes quanto
os de abrandamento. Se analisarmos isto à luz da utilização
das capacidades, só a Alemanha dispõe ainda de capacidades
não utilizadas, de acordo com as estimativas da Comissão para
a Primavera. A situação mudou, sobretudo depois dos actos
terroristas de 11 de Setembro, pois assistiu-se à redução da
procura e ao aumento das capacidades não utilizadas na
maior parte dos paı́ses, o que originou certas reacções,
nomeadamente a diminuição das taxas de juro.

4. Impacto económico

3.4.1. A reduzida taxa de crescimento da economia em
2001 agravou os problemas. Segundo a Comissão, alguns
paı́ses apresentam riscos de inflação, outros não atingiram o
equilı́brio orçamental, os restantes poderiam lançar mão dos
estabilizadores automáticos. Em todos os paı́ses (exceptuados
dois), a possı́vel incidência dos estabilizadores automáticos é
da ordem de 0,1 a 0,2 % do PIB. Alguns paı́ses adoptaram
medidas discricionárias. Os Paı́ses Baixos reduziram o seu
excedente, o que parece ser aconselhável nesta situação. A
Finlândia, o Luxemburgo e a Irlanda estão a reduzir o seu
elevadı́ssimo superavit, o que pode ser considerado um estı́mulo
relativo e inaceitável aos olhos da Comissão. Trata-se, porém
de paı́ses pequenos, sem forte impacto na taxa de inflação
global. Estimular a economia poderia ser desejável para paı́ses
que enfrentam grandes dificuldades com a taxa de crescimento
económico. Por último, o défice da Alemanha está a acentuar-se, devido sobretudo ao seu programa de redução da pressão
fiscal. É verdade que o défice alemão se aproxima do tecto de
3 % mas isso explica-se pelas previsões de crescimento em
baixa constante.

3.5.
A Comissão tenta, através de um método complicado,
quantificar as posições económicas e monetárias e determinar
se as correspondentes polı́ticas foram neutras, expansionistas
ou restritivas nos dois primeiros anos da UEM. Conclui que a
polı́tica económica foi neutra durante o primeiro ano, tendo
relaxado em seguida. As condições monetárias começaram por
ser moderadamente expansionistas com tendência para o

4.1.

Impacto económico global

4.1.1. A avaliação das polı́ticas económicas quanto ao seu
impacto sobre o crescimento económico deve ter em conta
vários factores. É inconcebı́vel uma avaliação que considere
apenas uma única medida, por mais importante que esta seja.
É necessário analisar a totalidade das medidas, o seu teor e a
sua interdependência. Uma avaliação definitiva só será possı́vel
se se definir um prazo para os resultados das medidas A
Comissão chegou à conclusão de que o impacto das mudanças
ao nı́vel das receitas é mais rápido do que o das medidas
fiscais.

4.1.2. As acções levadas a cabo ao nı́vel da procura surtirão
efeito mais rapidamente do que as realizadas do lado da
procura. Como a diminuição dos impostos influencia tanto a
procura como a oferta, as reacções às mudanças fiscais acabam
por ser mais lentas.

4.1.3. Uma polı́tica económica equilibrada tem que contemplar todos estes factores. É possı́vel que um corte nos
impostos não produza os efeitos esperados na taxa de emprego
e que os efeitos da diminuição dos custos das estruturas
de acolhimento de crianças ou da melhoria das estruturas
disponı́veis nesta área fiquem aquém das expectativas. Ao
invés, a combinação destas duas medidas poderia ter uma
maior incidência do que a mera adição dos efeitos produzidos
por cada uma delas separadamente.
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4.1.4. Outro aspecto que dificulta a elaboração e a evolução
da polı́tica económica é a diferença entre o orçamento das
administrações públicas de todos os nı́veis de poder e o
orçamento geral do Estado. Regra geral, o governo e o
parlamento só têm uma influência directa neste último.
Nalguns paı́ses foram concluı́dos acordos para alinhar os
orçamentos dos outros nı́veis administrativos pelo orçamento
geral. Como é natural, este problema é muito mais complexo
nos Estados federais. Para o BCE e a Comissão são os
orçamentos gerais que mais preocupações suscitam.

4.1.5. Diz-se amiúde que a polı́tica económica sofre uma
pressão mais forte quando existe uma polı́tica monetária. As
disparidades das situações económicas têm que ser resolvidas
unicamente através de medidas de polı́tica económica. Mas,
por outro lado, os efeitos secundários das medidas de polı́tica
económica eram maiores antes da polı́tica monetária comum
da UEM. Os efeitos poderiam desaparecer não só através do
comércio e de uma maior inflação, mas também com taxas de
juros mais elevadas e taxas de câmbio voláteis. Pode afirmar-se, por conseguinte, que a polı́tica monetária comum alarga o
âmbito de aplicação da polı́tica económica e confere-lhe mais
eficácia.

4.2.
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principalmente a um maior crescimento. Além disso, faz-se a
distinção entre, por um lado, os efeitos da diminuição dos
juros e os resultantes dos estabilizadores automáticos e, por
outro, os efeitos decorrentes de medidas discricionárias que
representam apenas 0,1 % do PIB. Quantificar o impacto de
cada acção coloca problemas consideráveis. Em Espanha, por
exemplo, a diminuição das contribuições para a segurança
social correspondeu apenas a 0,1 % do PIB. Como avaliar
separadamente o efeito desta reforma sobre o PIB se ela faz
parte de um conjunto de medidas concomitantes?

4.2.3. Acresce que os números podem conduzir a conclusões polı́ticas diferentes. A Comissão nota que os três paı́ses
que continuam a registar um importante défice orçamental
não melhoraram a sua posição durante os anos de crescimento
sustentado. No entanto, não refere que esses mesmos paı́ses
figuram entre os que apresentam taxas de crescimento mais
baixas e, por conseguinte, se encontravam numa situação em
que poderia justificar-se um estı́mulo da economia. Se não
tivessem recorrido às possibilidades de estı́mulo da economia
durante estes anos, apresentariam, hoje, uma situação económica pior, mas, por outro lado, disporiam de maiores meios
para reagir. A avaliação das polı́ticas torna-se mais complexa
se se considerar a natureza e o calendários das medidas
adoptadas.

Crescimento e desempenho económicos

4.2.1. Avaliar o impacto de uma medida económica não é
tarefa fácil, visto que existem dois factores determinantes: as
medidas polı́ticas concretas e a situação económica (geralmente
o crescimento económico) que, por seu turno, depende em
parte da confiança dos consumidores e dos produtores. Isto
não coloca problemas de maior se as previsões em matéria de
crescimento económico para o ano seguinte são exactas. Com
efeito, é possı́vel decidir com antecedência, depois de avaliar
os efeitos da taxa de crescimento, se a polı́tica económica será
expansionista, neutra ou restritiva. Em 1999 e 2000, os
governos tenderam a subestimar o crescimento económico.
Num contexto em que os resultados são avaliados em função
da melhoria do orçamento e da redução da dı́vida pública, os
governos são visto a uma luz mais favorável do que o seriam
se fossem julgados apenas pelas acções que promovem. Em
2001, ano em que a taxa de crescimento na maior parte dos
paı́ses ficará aquém das previsões, as polı́ticas poderão ser
apropriadas ou revelar-se demasiado restritivas.

4.2.2. Além disso, a taxa de crescimento depende em
grande medida das polı́ticas reais. Uma polı́tica que reduz o
poder de compra reduzirá o consumo e, por consequência, o
crescimento. Este tipo de interdependências dificulta realmente
a avaliação das polı́ticas.

4.2.2.1. A Comissão esforça-se por separar os efeitos do
crescimento dos efeitos das medidas polı́ticas. A redução
global do défice foi mais rápida do que se esperava devido

4.2.4. A maior parte dos paı́ses reduziram a dı́vida pública
nos últimos anos. Mas, atentas as elevadas taxas de crescimento, este desempenho não é especialmente glorioso. Consideremos o exemplo da Bélgica, com uma redução de
5,5 pontos percentuais em 2000, dos quais 4,5 podem ser
atribuı́dos à adequação matemática do valor da dı́vida expresso
em percentagem do PIB, quando a taxa de crescimento é mais
elevada. O relatório não apresenta dados que indiquem em
que medida a redução da dı́vida nos paı́ses da zona do euro é
imputável a reembolsos efectivos da dı́vida. A Comissão
comenta a redução da taxa da dı́vida espanhola em 2000,
assinalando que numa redução de 2,7 %, 2,5 pontos percentuais provêm da taxa de crescimento. O Comité gostaria que a
Comissão fornecesse dados análogos para todos os paı́ses.

4.3.

Estabilizadores automáticos

4.3.1. Quando o défice orçamental não excede 3 % do PIB
(ou, antes, quando se atinge o equilı́brio orçamental), põe-se a
questão de saber se se dá livre curso aos estabilizadores.
Mas que parte da estabilização conjuntural provém dos
estabilizadores automáticos? É possı́vel melhorá-los?
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4.3.2. É opinião comum que os estabilizadores automáticos (1) funcionam em pleno quando o problema estrutural
(choque) se prende com a procura. Por exemplo, certos
impostos e subsı́dios de desemprego progressivos actuam
como amortecedor tanto numa conjuntura de recessão económica como de recuperação, contrabalançando o impacto sobre
o rendimento das pessoas. São mais eficazes nas crises que
afectam o consumo do que nas que afectam os investimentos
ou a procura externa. Diz-se que as crises do lado da oferta
têm efeitos opostos na inflação e na produção: uma forte
subida do preço do petróleo faz aumentar a inflação e baixar a
produção. É difı́cil encontrar estabilizadores automáticos que
provocam, como é o caso, fenómenos de expansão e retracção.

4.3.3. São também profundas as disparidades entre paı́ses
no que diz respeito à sensibilidade das finanças públicas às
variações conjunturais. Uma economia, cujo sector público é
fortemente influenciado por mudanças conjunturais ocasionadas por estabilizadores automáticos, pode obter melhores
desempenhos reformando a polı́tica económica. Esta sensibilidade é dupla: resulta tanto da conjuntura como de medidas
polı́ticas. Estes paı́ses possuem, não raro, regimes de segurança
social avançados.

4.3.4. Isto leva-nos a afirmar que é impossı́vel emitir um
opinião geral sobre o uso dos estabilizadores automáticos. A
Comissão efectuou cálculos para estabelecer os nı́veis para que
devem tender os défices/excedentes orçamentais ao longo do
ciclo, que podem variar de paı́s para paı́s. Quanto mais volátil
for a economia maior terá que ser o excedente. Depois de
fixados os valores mı́nimos, estabeleceram-se novos objectivos
que deveriam permitir aos estabilizadores actuar livremente.

4.4.

Investimentos

4.4.1. Em muitos casos, a despesa pública pode ter efeitos
positivos no crescimento e no emprego, como acontece com
as despesas tradicionais — educação, saúde, transferências
regionais e polı́tica social — por exemplo. A quantidade e
qualidade destas despesas constituem os pressupostos de uma
economia moderna em crescimento, mas, mau grado a sua
importância, a investigação e os investimentos públicos e
privados são alvo de atenção muito especial. As Conclusões da
Cimeira de Lisboa, confirmadas em Estocolmo, sublinharam a
ambição polı́tica de melhorar estas polı́ticas, mas em tão
pouco tempo não foi possı́vel obter resultados tangı́veis na
vertente do crescimento e emprego nem adoptar todas as
medidas adequadas. A procura da indicadores pertinentes para
essas medidas constitui um primeiro passo que ainda não foi
completamente concretizado.

(1) Sobre estabilizadores automáticos, ver parecer do CES no JO
C 139 de 11.5.2001, p. 60.
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4.4.2. Há grandes diferenças entre os Estados da zona euro
no que respeita aos gastos em matéria de investigação e
desenvolvimento e de investimentos. Não obstante, é inegável
que todos os paı́ses deveriam adoptar polı́ticas para aumentar
a parte do PIB destinada a estas despesas. Ainda que seja
impossı́vel avaliar o impacto de medidas recentes, a experiência
mostra claramente a eficácia das medidas adoptadas nestes
sectores. Os investimentos em tecnologias da informação
(formação, redes, utilização) e em investigação neste campo,
por exemplo nos Estados Unidos e nos paı́ses nórdicos, são
acompanhadas de subida das taxas de crescimento e de
emprego.
4.4.3. O problema é que as estatı́sticas referentes aos
investimentos só têm em conta os investimentos fı́sicos,
quando deveriam incluir a vertente recursos humanos. A
medição suscita problemas pois obriga a encontrar uma linha
divisória entre as despesas «ordinárias» de educação e as
despesas de educação e de formação que aumentam a produção. Uma possibilidade de superar o problema seria considerar investimento em capital humano todas as despesas de
educação e formação realizadas pelas empresas (ainda que
parcialmente financiadas pelo sector público).
4.4.4. A maior parte dos investimentos são privados e são
estes que determinam o crescimento. Mas, voltando aos
investimentos fı́sicos públicos, também eles importantes para
o crescimento enquanto complemento dos investimentos
privados, as coisas complicam-se em relação à aplicação do
PEC. Um paı́s que consagra uma percentagem elevada do PIB
aos investimentos públicos, o que é aconselhável, terá mais
dificuldade em conseguir o equilı́brio orçamental, pois terá
que reduzir mais outras despesas públicas para contrabalançar
os investimentos públicos «extraordinários», contanto que estes
não sejam financiados por fundos extra-orçamentais e não
sejam por isso abrangidos pela avaliação do PEC. Num caso
semelhante, os critérios de convergência da UEM podem
desincentivar os investimentos públicos. Na década de noventa,
os cortes nos investimentos fı́sicos públicos representaram
mais de dois terços da redução do défice do orçamento
público, o que fez descer a sua parte no PIB de 2,9 % (1991)
para apenas 2,3 % (1999) (2). Do ponto de vista económico
isto é ainda mais absurdo se pensarmos que estas despesas
aumentariam a taxa de crescimento e, a longo prazo, contribuiriam para a consecução dos objectivos do PEC.

4.5.

Reforma do sistema fiscal

4.5.1. Poucos questionam os efeitos positivos da investigação e dos investimentos; ao invés, nem sempre se aceitam as
consequências que as reformas fiscais têm sobre o crescimento
e o emprego. O sistema fiscal influencia a vontade de trabalhar,
poupar e investir. Os efeitos dependem não só do nı́vel de
tributação mas também da sua composição. Apontam-se
adiante alguns exemplos mas, como indica a Comissão, os

(2) Formação bruta de capital fixo das administrações públicas dos
15 Estados da União Europeia, Eurostat.
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resultados têm sido desiguais. Em geral, pode dizer-se que os
efeitos tardam a aparecer — alguns anos — e as mudanças
têm que ser muito substanciais para influenciar o nosso
comportamento.
4.5.2. Além disso, importa considerar as reformas dos
sistemas fiscais em sentido mais lato que inclua também os
sistemas contributivos. Ao examinar a incidência no emprego
e no crescimento, a interacção entre impostos e prestações
tem que ser vista como um todo. Tentar aumentar a taxa
de emprego modificando os regimes fiscais e os regimes
contributivos implica, ao mesmo tempo que se passe de
medidas passivas a medidas activas no mercado de trabalho, a
fim de aumentar a taxa de participação da mão-de-obra.
4.5.3. No presente documento não podemos analisar o
problema do envelhecimento da população, mas queremos
salientar o importante que é neste contexto reduzir a dı́vida.
Em perı́odo de recessão, este problema dificultou nalguns
paı́ses a passagem para polı́ticas mais claramente anticı́clicas.
4.5.4. Nos anos que precederam a terceira fase da UEM,
deu-se um forte endurecimento da polı́tica económica. Este
rigor manteve-se, mas com um certo abrandamento, dado que
a necessidade diminui quando os orçamentos se aproximam
do equilı́brio e as reformas começam a surtir efeito. Na maior
parte dos paı́ses, procedeu-se a cortes nas despesas e nos
impostos, reduzindo-se deste modo a dimensão relativa do
sector público. Nalguns, as reformas fiscais consistiram em
mudar o sistema de cobrança ou a base tributável, o que
permitiu aumentar as receitas fiscais sem aumentar as taxas de
imposição e, consequentemente, lograr sistemas de tributação
mais justos.

4.6.
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4.6.3. Ao invés, se considerarmos a evolução da taxa de
actividade, o aumento mais rápido ocorreu nos Paı́ses Baixos,
Irlanda, Luxemburgo e Espanha e as subidas mais modestas
registaram-se na Áustria, Alemanha e França. Não existe
relação clara entre as variações da taxa de actividade durante
estes anos e o seu ponto de partida. Por isso, há que encontrar
outros factores para explicar estas disparidades.

4.6.4. A Espanha parece ter obtido os melhores resultados,
não obstante ter, à partida, a mais elevada taxa de desemprego
e a mais baixa taxa de actividade. A Áustria regista os
resultados mais modestos, se bem que partisse de uma taxa de
desemprego baixa e de taxa de actividade alta (1). As diversas
tendências podem ter causas diferentes, mas parece haver uma
certa convergência entre estes aspectos dos mercado de
trabalho.

4.6.5. A taxa de crescimento parece ser a explicação natural
destas diferenças. Também podemos verificar que as taxas de
crescimento elevadas estão estreitamente associadas à evolução
favorável do emprego.

4.6.6. Todavia, os desenvolvimentos por vezes contraditórios dos mercados de trabalho nacionais requerem estudos
mais aprofundados das causas dos bons e maus resultados
obtidos nesses mercados. A explicação de alguns resultados
reside nas medidas de polı́tica económica discricionárias dos
doze Estados-Membros. Um documento de apoio elaborado
pelo grupo de estudo com a descrição das polı́ticas económicas
paı́s por paı́s conclui que estas medidas são especı́ficas a cada
paı́s.

Emprego

4.6.1. Para encontrar estatı́sticas sobre tendências do
emprego há que consultar publicações como «Employment in
Europe». Isto é um sinal de que a ideia de incluir o emprego
nas conclusões das cimeiras ainda não ganhou raı́zes em todos
os serviços da Comissão. Quando se avaliam as polı́ticas
económicas dos paı́ses da zona do euro não se tem realmente
em conta o emprego.
4.6.2. A Espanha, a Bélgica e a Irlanda registaram uma
diminuição do desemprego superior a um ponto percentual
por ano no perı́odo de 1999-2000. A Bélgica e a Irlanda
conseguiram igual desempenho apesar de não partirem de
uma taxa de desemprego particularmente elevada. Oito dos
doze Estados-Membros não lograram alcançar o objectivo
possı́vel de uma redução de um ponto percentual ao ano, ao
passo que três (Áustria, Luxemburgo e Portugal) ficaram a
meio caminho, mas convém precisar que já registavam os
nı́veis de desemprego mais baixos (1).

(1) O Luxemburgo é um caso especial; o bom andamento do mercado
de trabalho afecta em grande medida os paı́ses vizinhos.

5. Recomendações incoerentes

5.1.
Se tivermos em conta outros sectores de intervenção,
e não apenas as OGPE, verificamos que as recomendações de
2001 para determinados paı́ses não são coerentes com a
polı́tica expansiva que as taxas de crescimento mais baixas
justificariam. Na sua avaliação geral da situação económica
(monetária e conjuntural), a Comissão mostra-se preocupada
principalmente com os paı́ses com sobreaquecimento da
economia e pressão inflacionista. Não manifesta abertamente
a mesma preocupação em relação aos paı́ses onde a procura
não é suficiente para que surja um crescimento económico
aceitável. O mesmo pode afirmar-se no que respeita a maior
parte dos governos. De uma maneira geral, pode dizer-se que
a polı́tica económica sustenta a polı́tica monetária comum em
perı́odos de forte crescimento, mas existe o perigo de conflito
entre ambas as polı́ticas em perı́odos de baixo crescimento.
Daı́ a nossa grande preocupação face à actual situação
económica e às correspondentes recomendações de polı́tica
económica.
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5.2.
Só se têm em conta as repercussões da polı́tica de um
paı́s na situação geral da zona do euro, mas raramente
nos demais paı́ses. E parece tratar-se mais de uma relação
matemática, em que se somam os dados nacionais relativos à
inflação, entre outros, que uma estimativa económica das
relações reais entre as 12 economias. A Irlanda é disto um
exemplo. A recomendação do Conselho de Economia e
Finanças à Irlanda no sentido de levar por diante uma polı́tica
menos expansiva é defensável se examinarmos a economia em
si mesma. Todavia, os efeitos de esse excesso de expansão na
zona do euro são insignificantes. A economia irlandesa é tão
pequena que não terá qualquer influência perceptı́vel sobre o
objectivo de inflação. As trocas comerciais da Irlanda realizam-se sobretudo com paı́ses que não fazem parte da zona do
euro (como o Reino Unido), pelo que o impacto comercial nos
demais paı́ses da zona euro também é pouco significativo.

5.3.
Em anos de forte crescimento económico é fácil obter
bons resultados em matéria de desemprego e de taxa de
emprego, porque estes valores vão de par com as taxas de
crescimento. Quando o crescimento é fraco, a situação é muito
mais complicada. Com um crescimento inferior a 3 % não
aumentará automaticamente o emprego e, continuar a colocar
a ênfase no equilı́brio orçamental é correr seriamente o risco
de a polı́tica adoptada aumentar o desemprego. As taxas de
crescimento e a evolução do emprego devem estar também
no centro do debate de polı́tica económica. As tendências
económicas actuais são tão claras que importa reflectir esta
mudança nos documentos da Comissão e nas decisões do
Conselho.

5.4.
Dado que os objectivos do PEC estão consagrados no
Tratado, as recomendações que delas emanam têm mais peso
que os objectivos adoptados simplesmente nas reuniões do
Conselho. Esta diferença de base jurı́dica não deveria ter tanto
impacto nas polı́ticas realmente recomendadas. As medidas
recomendadas deveriam basear-se em argumentos económicos
e não em considerações polı́ticas.
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6.2.
A incidência do crescimento nestes objectivos está
cuidadosamente calculado. O que falta é o impacto da polı́tica
económica no crescimento e no emprego. Esta parece ser a
principal razão por que as nossas recomendações tendem mais
para o lado expansivo. Também se poderia recomendar uma
redução do superavit ou um maior défice se se quisesse ter em
conta tanto a polı́tica fiscal como o crescimento e o emprego.
Por isso, o objectivo a médio prazo de um crescimento mı́nimo
de 3 % evocado nas conclusões das cimeiras poderia também
figurar explicitamente nas OGPE e no PEC.

6.3.
Em Lisboa foi definido um objectivo a longo prazo
para o emprego: reduzir o desemprego para lograr o pleno
emprego. Em relação à taxa de emprego, os objectivos fixados
foram de 70 % para os homens e 60 % para as mulheres. Estes
objectivos de longo prazo deveriam reflectir-se no PEC como
objectivos de médio prazo, com a finalidade de estimular
polı́ticas que permitam alcançar os objectivos de longo prazo.

6.4.
Depois de alguns anos de experiência prática de
aplicação do PEC, é porventura tempo de fazer uma avaliação
e proceder a uma redefinição deste fundamento da polı́tica
económica nos seis paı́ses da zona euro. Para além das
propostas supra, o Comité faz questão de realçar alguns
princı́pios de flexibilidade para as recomendações de polı́tica
económica anuais:
—

Os objectivos deveriam ser de médio prazo por forma a
que os resultados correspondentes a cada ano sejam
avaliados nesta conformidade.

—

Haveria que ter sempre em conta os aspectos relacionados
com os ciclos económicos.

—

As avaliações a curto prazo para cada Estado-Membro
deveriam ser sempre efectuadas em função do grau de
cumprimento dos objectivos a longo prazo.

—

Além disso, haveria que considerar as avaliação no
contexto do desenvolvimento demográfico de cada
Estado-Membro.

7. Conclusões
6. Um novo quadro de referência para os objectivos

6.1.
Os relatórios da Comissão e as decisões do Conselho
dão claramente a impressão de que a estabilidade dos preços,
o equilı́brio orçamental e a diminuição da dı́vida constituem
os principais objectivos. Para extrair lições dos primeiros anos
de vida do euro é importante tentar realizar os objectivos
inscritos no PEC de modo a lograr uma combinação de
polı́ticas que tenha em conta todos os objectivos de polı́tica
económica.

7.1.
Como observação genérica, urge coordenar melhor a
polı́tica económica e reforçar o diálogo macroeconómico.
Também é necessária maior flexibilidade nas recomendações
polı́ticas relativas ao PEC. Mas importa assinalar alguns bons
exemplos nacionais de cumprimento simultâneo dos requisitos
de equilı́brio orçamental, redução da dı́vida, taxa de inflação,
crescimento e emprego. Além disso, a polı́tica coerente que se
persegue deveria aspirar também a reformar os regimes de
pensões, a fim de ter em conta o envelhecimento da população
e o financiamento dos investimentos públicos em domı́nios
fundamentais, em conformidade com as conclusões da Cimeira
de Lisboa.
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7.2.
Daqui se depreende obviamente que as medidas para
manter uma taxa de crescimento alta poderiam ser mais
eficazes para a redução da dı́vida que as realmente destinadas
a pagar a dı́vida mediante aumentos importantes do superavit.
Por conseguinte, uma polı́tica de alto crescimento é a melhor
polı́tica de redução da dı́vida.
7.3.
Alguns dos exemplos podem ser considerados reformas estruturais, com um efeito de longo prazo, enquanto
outros são sobretudo medidas anticı́clicas. Na Grécia, a medida
de luta contra a fraude fiscal através de um imposto negativo
sobre o rendimento parece ter sido eficaz. Na Alemanha, os
cortes fiscais (tanto do imposto sobre o rendimento como do
imposto sobre as sociedades) constituem bons exemplos de
medidas anticı́clicas, se bem que este não fosse o seu objectivo
principal. Na Bélgica, os tectos das despesas e o acordo
concluı́do com as autoridades locais e regionais foram muito
benéficos para o equilı́brio orçamental. A fórmula neerlandesa
de distribuição dos efeitos de crescimento no orçamento
público entre as reduções fiscais e as reduções da dı́vida pública
é interessante. Embora porventura justa do ponto de vista da
repartição, esta fórmula é discutı́vel como instrumento de
estabilidade conjuntural. De uma maneira geral, a polı́tica
orçamental da Finlândia parece adequada para prosseguir a
polı́tica de rigor, mau grado as profundas reformas a nı́vel das
receitas e despesas num contexto de condições monetárias
favoráveis e de crescimento sustentado.
7.3.1. Alguns paı́ses introduziram modificações nos sistemas fiscais para reduzir a evasão fiscal e aumentar a base
tributável. Estas medidas não só se revelaram eficazes, mas
também permitiram uma convergência na elaboração dos
sistemas fiscais. Estas mudanças são muito importantes e
deveriam ser prosseguidas.
7.3.2. Vários paı́ses procederam a reduções de diversas
taxas de impostos. Em razão das taxas de crescimento elevadas,
estas reduções não se traduziram numa quebra das receitas
fiscais, as quais, pelo contrário, continuaram a crescer. Com
taxas de crescimento mais baixas, estes aumentos dificilmente
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se manterão e, provavelmente, vão ceder o lugar a diminuições.
É possı́vel que o efeito destas reduções das taxas de impostos
sobre a procura já se tenha feito sentir, mas os efeitos sobre a
oferta tardarão algum tempo a concretizar-se. Infelizmente, é
possı́vel que venham a manifestar-se num contexto económico
em que conviria apoiar a procura. Tudo isto põe em evidência
os graves problemas de coordenação das reformas fiscais.
7.3.3. Paralelamente à provável convergência da base tributável e às menores possibilidades de evasão fiscal, parece haver
agora uma viragem real dos impostos sobre o trabalho e os
rendimentos para os outros impostos. Existe uma tendência
leve, mas clara, para a convergência dos sistemas fiscais, tanto
no atinente à estrutura como às taxas.
7.4.
Alguns paı́ses introduziram tectos de despesas de uma
maneira ou de outra. Estes limites podem resolver alguns
problemas, como por exemplo, ajudar a travar a tendência
para aumentar automaticamente as despesas públicas quando
se dispõe de mais recursos. Por assim dizer, o sistema é à
«prova de eleições», visto que, amiúde, os tectos são decididos
previamente e por unanimidade. Ao mesmo tempo, podem
criar outros problemas, como recorrer sistematicamente a
mudanças do lado das receitas quando são necessárias acções
anticı́clicas, pois o lado das despesas é fixado antecipadamente
para vários anos. Esta abordagem é igualmente mais inflexı́vel
quando mudam alguns dos princı́pios fundamentais sobre os
quais se baseiam os referidos tectos.
7.5.
Estes são alguns dos «bons exemplos» existentes: alguns
deles são especı́ficos a um determinado paı́s, outros são
bastante gerais. Importa salientar que o facto de serem válidos
num paı́s não quer dizer que o sejam necessariamente em
todos os outros. A situação económica de um paı́s pode ser
tão diferente que o que nele resulta será porventura ineficaz
num outro. Por isso, os exemplos de polı́ticas mencionados no
presente parecer e as observações aduzidas com vista à sua
utilização num ou em vários Estados-Membros deveriam ser
debatidos em todos os paı́ses da zona do euro, mas a sua
aplicação efectiva será tributária da situação especı́fica de cada
paı́s.

Bruxelas, 21 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

27.5.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

C 125/87

Parecer do Comité Económico e Social sobre «O futuro da PAC»
(2002/C 125/18)
Em 31 de Maio de 2001, o Comité Económico e Social decidiu, em conformidade com o n.o 3 do
artigo 23.o do Regimento, elaborar um parecer sobre «O futuro da PAC». Em 4 de Setembro de 2001, o
Parlamento Europeu decidiu, em conformidade com o último parágrafo do artigo 262.o do Tratado CE,
consultar o Comité Económico e Social sobre a avaliação intercalar da PAC no âmbito da Agenda 2000.
Com base nestas duas decisões, foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente que emitiu parecer em 4 de Março de 2002, sendo
relator L. Ribbe e co-relator P. Geraads.
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 21 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou, por 91 votos a favor e 6 abstenções, o seguinte parecer:

1. Observação preliminar
1.1.
A «Declaração de Laeken» do Conselho Europeu de
15 de Dezembro de 2001 refere-se expressamente à União
Europeia como uma história de sucesso, que começou com a
Comunidade do Carvão e do Aço e continuou com a polı́tica
agrı́cola comum (PAC). O Comité sublinha que a polı́tica
agrı́cola comum é a única polı́tica conduzida e gerida a nı́vel
comunitário, ocupando, assim, um lugar preponderante na
construção europeia. Simultaneamente, a Declaração de Laeken releva que a Europa enfrenta, hoje, novos desafios que
exigem abordagens diferentes das anteriores.
1.2.
As decisões tomadas no âmbito da Agenda 2000, que
foi aprovada na Cimeira de Berlim, em Março de 1999,
abrangem o perı́odo até ao fim de 2006. Com a avaliação
intercalar (mid-term-review) em 2002 e 2003 só se poderá
introduzir pequenas alterações na regulamentação em vigor.
Existe, assim, um quadro fiável para a agricultura até ao final
de 2006.
1.3.
Após 2006, porém, haverá que efectuar alterações à
polı́tica agrı́cola comum (PAC) comunitária. A necessidade de
actuar já é patente, neste momento, em virtude de, por
exemplo:
—

o futuro alargamento da União;

—

as futuras negociações ao nı́vel da OMC (com uma
pressão crescente no sentido da liberalização);

—

problemas económicos, sociais, ambientais e regionais
ainda por resolver;

—

o debate sobre o desenvolvimento sustentável e a aplicação do modelo agrı́cola europeu, e

—

a necessidade de satisfazer a procura em mutação no
domı́nio da agricultura.

1.4.
Iniciou-se um debate crı́tico de intensidade e amplitude
social inauditas sobre o funcionamento da agricultura e
da polı́tica agrı́cola, para o qual também contribuı́ram os
acontecimentos de 2000 e 2001 (a crise da BSE, o escândalo
das dioxinas e as imagens trágicas apresentadas no quadro da
luta contra a febre aftosa).

1.5.
Tanto o inquérito Eurobarómetro do inı́cio de 2001
como a sondagem flash de Novembro de 2000 pedida
pela Comissão demonstram claramente que a confiança dos
cidadãos europeus na polı́tica agrı́cola comum diminuiu. Em
geral, a crise de confiança dos consumidores europeus não
teve origem directa nos agricultores, mas sim, nomeadamente,
em domı́nios a montante, em especial no sector da alimentação
para animais. Não obstante, os agricultores são alvo de crı́ticas
cada vez mais numerosas, encontrando-se cada vez mais
ameaçados de marginalização social.

1.6.
É necessária uma acção urgente que inverta esta
situação, na medida em que a solução para a preservação de
uma indústria agro-alimentar satisfatória em termos quantitativos, de alta qualidade e variada em termos regionais, a
manutenção de paisagens culturais diferentes e variadas e o
desenvolvimento das zonas rurais reside na manutenção e
evolução na União de uma agricultura de carácter rural (1),
multifuncional e orientada pelos princı́pios da sustentabilidade
(«modelo agrı́cola europeu» (2).

(1) O termo utilizado aqui pelo relator (alemão) é bäuerlich, que não
descreve a dimensão da exploração agrı́cola, mas sim os métodos
de produção e a forma de pensar: preservação da exploração
agrı́cola e de diversos postos de trabalho qualificado, consideração
pelas gerações futuras, ligação estreita à aldeia e à região,
exploração em «ciclos» interligados e intercomplementares o mais
perto possı́vel da exploração agrı́cola, responsabilidade pela
natureza e pelos animais.
(2) Parecer do Comité Económico e Social sobre «Uma polı́tica para
a consolidação do modelo agrı́cola europeu», JO C 368 de
20.10.1999, p. 76-86.
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1.7.
O CES considera que seria especialmente sensato tirar
partido da necessidade de reforma resultante do debate lançado
no seio da sociedade, bem como das necessidades polı́ticas
citadas anteriormente, a fim de elaborar uma polı́tica orientada
para o futuro, oferecendo, assim, boas perspectivas aos
agricultores e a todos aqueles envolvidos e afectados pela
agricultura. Há que mobilizar o interesse crescente
demonstrado por numerosos cidadãos e organizações pelo
modo de produção agrı́cola, a fim de enraizar o «modelo
agrı́cola europeu» enquanto requisito para a multifuncionalidade.

1.8.
Isso significa que as diversas exigências colocadas à
agricultura devem ser ligadas o mais depressa possı́vel, de
forma a que o sector agrı́cola europeu não seja constantemente
objecto de discussões sobre novas reformas em intervalos
relativamente curtos. Discussões «reformadoras» intermináveis
são prejudiciais e conduzem inevitavelmente a irritações,
desavenças e incertezas.

1.9.
O CES, enquanto representante da sociedade civil
organizada, é confrontado, como nenhum outro órgão, com
as diferentes exigências colocadas à agricultura e os debates
que esta suscita. Assim, decidiu apresentar, desde já, um
contributo especializado, na perspectiva da abertura do debate
sobre a reforma, elaborando um parecer de iniciativa, a ser
aprofundado por outros pareceres (nomeadamente sobre a
OMC, o alargamento ou organizações de mercado especı́ficas).
Este parecer concentra-se principalmente na reforma após o
termo da Agenda 2000 e não na próxima avaliação intercalar.

1.10. Com este parecer, o CES pretende responder ao
desejo manifestado pelo Parlamento Europeu de apresentar a
sua opinião sobre a PAC em geral e o funcionamento da
Agenda 2000.

2. A PAC ao longo dos seus 45 anos

2.1.

As bases da PAC no Tratado

2.1.1. Os antigos objectivos da polı́tica agrı́cola comum
foram definidos, em 1957, no artigo 39.o do antigo Tratado
que institui a Comunidade Europeia, designadamente:
—

incrementar a produtividade da agricultura;

—

assegurar, deste modo, um nı́vel de vida equitativo à
população agrı́cola;

—

estabilizar os mercados;
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—

garantir a segurança dos abastecimentos;

—

assegurar preços razoáveis nos fornecimentos aos consumidores.

2.1.2. Ao longo dos anos, foi diversas vezes patente a
necessidade de adaptar a PAC, principalmente por motivos
financeiros e de polı́tica de mercado. A polı́tica reagiu sempre
em consequência.
2.1.3. Outros artigos do Tratado CE são também especialmente importantes para a PAC, em particular os seguintes:
—

artigo 6.o (integração das exigências em matéria de
protecção do ambiente nas polı́ticas da Comunidade, em
especial com o objectivo de promover um desenvolvimento sustentável);

—

artigo 152.o (garantia de um elevado nı́vel de protecção
da saúde na definição e execução de todas as polı́ticas da
Comunidade);

—

artigo 153.o (garantia de um elevado nı́vel de defesa dos
consumidores);

—

artigo 158.o (redução da disparidade entre os nı́veis de
desenvolvimento na Comunidade);

—

artigo 174.o (a polı́tica da Comunidade no domı́nio do
ambiente contribuirá, designadamente, para a preservação, a protecção e a melhoria da qualidade do ambiente
e basear-se-á inter alia nos princı́pios da precaução, da
acção preventiva e do poluidor-pagador).

2.2.

Diferentes etapas da PAC e diferentes exigências

2.2.1. No inı́cio da PAC, a polı́tica agrı́cola e os seus
instrumentos concentravam-se no incremento da produtividade da agricultura e na produção quantitativa. Assim, a
principal preocupação era fornecer uma produção alimentar
adequada, fomentar alterações estruturais necessárias por
razões económicas e libertar trabalhadores tanto para o sector
industrial em expansão, como para o sector dos serviços. A
PAC conseguiu eliminar, com relativa rapidez, a falta de
aprovisionamento ainda existente na antiga CEE de importantes produtos agrı́colas.
2.2.2. Os principais instrumentos de polı́tica comunitários
utilizados pretendiam apoiar determinados prémios internos
ao produtor e proteger de importações baratas (sob a forma
de direitos de importação) (1).

(1) A nı́vel nacional, foram também muitas vezes introduzidos
incentivos aos investimentos operacionais e alterações à estrutura
agrı́cola, a fim de optimizar a produção (por exemplo, a reforma
fundiária).
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2.2.3. Depois de o objectivo de um aprovisionamento
quantitativo a preços adequados (1) ter sido realizado em
alguns sectores, foi necessário enfrentar a questão de como
lidar com as quantidades crescentes que já não podiam ser
vendidas no mercado comum. O motivo para o aparecimento
de excedentes de produção foi, por um lado, a expansão da
produção europeia e, por outro, a perda de quotas de
mercado originada pelas importações. Dado que o potencial
de crescimento do consumo na UE era limitado, a orientação
desviou-se cada vez mais para as exportações. Devido aos
preços determinados essencialmente pelo nı́vel do mercado
mundial, a maioria das exportações só foi possı́vel mediante
apoios. As restituições à exportação, bem como as intervenções
sob a forma de armazenamentos, tornaram-se um importante
instrumento de polı́tica agrı́cola.

2.2.4. Vários factores negativos (em especial a acumulação
de grandes stocks internos e custos demasiado elevados)
conduziram a novas alterações e reformas dos instrumentos.
Em determinados sectores, conseguiu-se gerir a oferta mediante
a introdução de um sistema de quotas (por exemplo, para o
leite e o açúcar).

2.2.5. Só a partir de meados dos anos 80 se assistiu ao
inı́cio de um diálogo reforçado sobre as questões sociais e
ambientais no âmbito da PAC, conduzindo aos primeiros
passos polı́ticos concretos.

2.2.6. Infelizmente, os programas de retirada voluntária de
terras da produção introduzidos na altura foram tão ineficazes
como as «medidas de extensificação» (por exemplo, a promoção da agricultura biológica) na resolução dos numerosos
problemas ambientais surgidos e dos custos crescentes da
organização de mercado. Não obstante, estas podem ser
consideradas premissas das primeiras medidas que procuram
que a agricultura tenha impacte económico e ecológico. Por
conseguinte, a PAC já tentou, há 15 anos, mediante diferentes
abordagens, resolver certas questões que têm, hoje em dia,
cada vez mais importância no debate sobre a sustentabilidade.
Os ganhos de produtividade da agricultura europeia, o desenvolvimento dos mercados mundiais, em especial a concorrência das produções americanas extremamente subvencionadas,
bem como a emergência de novos paı́ses exportadores mundiais (Brasil, Argentina), levaram a União Europeia a uma
situação excedentária em determinadas produções. O sucesso
desejado das medidas de extensificação viu-se, assim, relativizado.

2.2.7. É também de notar que estes programas relativamente pouco desenvolvidos da época desencadearam uma
evolução importante. Depois de a UE, por exemplo, ter
adoptado medidas financeiras para desenvolver a agricultura
biológica e ter fixado as condições-quadro essenciais do
regulamento sobre a agricultura biológica, este sector registou

(1) O CES gostaria de frisar que «preços adequados» não deve ser
confundido com «preços baixos».
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um enorme desenvolvimento. O número de explorações
agrı́colas que utilizam modos de produção biológicos passou
de 9 521 (em 1988) para 28 868 (em 1993), atingindo
124 462 (em 2000) (2).
2.2.8. O debate sobre as consequências sociais e ecológicas
da PAC centrou-se, pelo menos, em duas questões, designadamente:
—

se as reestruturações em curso terão consequências
negativas na viabilidade das regiões e no ambiente, e, em
caso afirmativo, quais;

—

se os meios financeiros libertados por Bruxelas chegarão
aos destinatários «correctos».

2.2.9. Houve uma consciência crescente de que o desenvolvimento da produtividade, fomentado com êxito pelos instrumentos tradicionais da PAC, tem não só limitações económicas, mas também limitações biológicas, ecológicas, éticas e
sociais, tem um impacto regional e levanta questões relacionadas com os consumidores. Tornou-se claro que a agricultura,
que está ligada a áreas especı́ficas e tem a ver com «factores
de produção» vivos, tem de estar sujeita a critérios de
desenvolvimento diferentes dos do sector industrial.
2.2.10.

É patente que:

—

muitas das alterações à polı́tica agrı́cola conseguiram
realizar os objectivos definidos; a PAC tornou-se, em
parte, o motor da integração da Europa, em especial no
alargamento a sul;

—

todos os passos de reforma foram acompanhados por
um debate polı́tico vigoroso sobre a reorientação da PAC;
e

—

novos «domı́nios problemáticos» surgiam e surgem continuamente, desencadeando novas discussões sobre a
reforma. Assim, agora, a atenção está virada para a
questão do desenvolvimento sustentável e do alargamento a Leste. Há que ter em conta que a aplicação da
PAC pelos paı́ses candidatos pode causar problemas em
alguns domı́nios que não serão de resolução fácil.

2.3.

A reforma de 1992

2.3.1. A reforma de 1992 foi um ponto de viragem
importante para a PAC. As decisões tomadas devem ser
encaradas no contexto da ronda do GATT.
2.3.2. As medidas aprovadas em 1992 referiam-se principalmente:
—

à redução dos preços garantidos ao produtor (3);

—

à compensação dessa redução mediante pagamentos
compensatórios directos;

(2) Valores para a UE (15). Em alguns Estados-Membros registaram-se aumentos muito superiores à média.
(3) Apesar de os custos de produção terem diminuı́do, tal não
conduziu a preços ao consumidor mais baixos.
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—

à introdução da retirada obrigatória de terras da produção;
bem como

—

à redução das restituições à exportação (volumes e
orçamento) e da protecção externa (em relação ao GATT).

2.3.3. Por referência aos factores-chave subjacentes à
reforma, as medidas de 1992 podem ser consideradas um
sucesso:
—

os excedentes de manteiga, leite em pó, cereais ou fruta e
legumes (incluindo acções de destruição), aproveitáveis
apenas a custos muito elevados, pertencem agora ao
passado e os produtos agrı́colas da UE são, agora, cada
vez mais exportados para fora da União sem restituições
à exportação (1).

—

Nos anos que se seguiram, foi possı́vel reduzir drasticamente os elevados custos de intervenção (2) e a percentagem de restituições à exportação (3) no total de despesas (4). A partir daı́, as receitas dos agricultores seriam
assegurados pelos pagamentos de compensação (5) recentemente introduzidos, em detrimento dos instrumentos
de polı́tica tradicionais.
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2.3.6. Segundo as propostas da Comissão, a organização
de mercado devia ser reformulada de modo a fomentar a
extensificação e os métodos de produção ecológicos (6). As
ajudas directas introduzidas deviam ser diferenciadas segundo
as condições sociais e regionais, sendo o mesmo válido para
todas as outras disposições quantitativas, como quotas e
retirada de terras da produção. Os pagamentos para as
produções agrı́colas deviam depender da utilização de métodos
de produção ecológicos.
2.3.7. Como se sabe, não se fez, na altura, uma diferenciação nem a correspondente ligação às ajudas directas recentemente introduzidas.

Agenda 2000

2.4.

2.4.1. Tornou-se necessário considerar e iniciar novas
acções reformistas mais depressa do que previsto após a
reforma de 1992.
2.4.2.

As considerações centraram-se, inter alia:

—

numa orientação de mercado reforçada da produção
agrı́cola e maior competitividade nos mercados internacionais através da aproximação dos preços comunitários
aos preços do mercado mundial;

—

2.3.5. Uma análise das discussões realizadas antes da
reforma de 1992, porém, indica claramente que também
foram levantadas outras questões no debate que nunca foram
colocadas em prática. O Comissário para a Agricultura na
época, Ray MacSharry, determinou como novo objectivo da
polı́tica agrı́cola comum:

num reforço da posição da UE nas novas negociações da
OMC através, designadamente, da redução das restituições
à exportação e novos desvios dos apoios de mercado para
os pagamentos directos;

—

nos preparativos para o alargamento da UE;

—

numa maior inclusão dos objectivos ambientais na PAC;

—

a manutenção de um número suficiente de agricultores,
por forma a proteger o ambiente, preservar a paisagem
cultural e o modelo agrı́cola de carácter rural;

—

na fusão das diversas medidas da polı́tica agrı́cola e dos
programas de apoio no sentido de uma polı́tica de
desenvolvimento rural mais integrada (2.o pilar da PAC).

—

o reconhecimento das duas funções mais importantes
dos agricultores: produção e serviços ambientais, bem
como desenvolvimento rural;

2.4.3. A reforma da Agenda 2000 efectua-se no quadro do
respeito dos Acordos de Marraquexe. Tem diversos objectivos:

—

desenvolvimento de zonas rurais neste contexto,
incluindo também a promoção de outras actividades
económicas não-agrı́colas.

2.3.4. Simultaneamente foram introduzidas medidas de
acompanhamento nas quais também se incluı́am, por exemplo,
os programas agroambientais. Contudo, esta parte da reforma
de 1992, concebida especialmente para extensificar a produção, representou apenas 5 % das despesas do FEOGA-Garantia.

(1) Um total de 70 % em 2001.
(2) No sector das culturas agrı́colas, que, presentemente, representa
cerca de 40 % das despesas do FEOGA, de 63,4 % das despesas
totais em 1991 para 5,1 % em 1999.
(3) No sector das culturas agrı́colas, de 38,9 % das despesas totais em
1991 para 4,9 % em 1999.
(4) Em 1991, 91 % das despesas do FEOGA-Garantia ainda se
destinavam a medidas de restituição e de armazenamento. Em
2001, apenas 21 % eram atribuı́dos às medidas tradicionais de
apoio ao mercado.
(5) No sector das culturas agrı́colas, a percentagem de pagamentos
de compensação (incluindo retirada de terras da produção)
aumentou de 0,8 % em 1991 para 89,3 % em 1999.

—

manter a preferência comunitária dos principais produtos
agrı́colas, apesar da diminuição dos direitos alfandegários;

—

recuperar partes de mercado no nosso mercado interno,
nomeadamente para os cereais na alimentação animal;

—

beneficiar de oportunidades nos mercados mundiais cuja
tendência não seria para baixar entre 2000 e 2007;

—

integrar os objectivos ambientais na PAC;

—

elaborar uma polı́tica de desenvolvimento rural identificando-a mediante um segundo pilar.

(6) As ajudas directas foram calculadas, com base nas produtividades
históricas de cada paı́s (ver tabela apresentada no anexo).
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2.4.4. Verificaram-se igualmente crı́ticas à forma de distribuição dos recursos do FEOGA. «A Comissão reconheceu que
o sistema de apoio estava orientado, em grande parte, para
uma pequena minoria de explorações agrı́colas» (1), o que
desencadeou novas deliberações internas na Comissão sobre a
reorientação da distribuição dos recursos para os agricultores
e as regiões em função das suas verdadeiras necessidades.
2.4.5. Assim, as negociações incluı́ram algumas das questões básicas relacionadas com a integração de novos aspectos
sociais e ambientais, ainda que com algumas alterações,
consideradas para a reforma de 1992. Um exemplo foi a
proposta de introdução de limites máximos para os pagamentos directos. Os planos da Comissão incluı́am também uma
adaptação obrigatória que reflectisse a prosperidade da exploração agrı́cola e da sua mão-de-obra, a fim de garantir uma
distribuição mais «justa» do apoio. A ligação obrigatória das
ajudas directas às imposições ambientais também devia ser
introduzida.
2.4.6. As negociações da Agenda 2000 incluı́ram discussões inauditas sobre os três pilares de «sustentabilidade»,
colocando em pé de igualdade os aspectos económicos,
ecológicos e sociais. Após várias rondas de negociação, o
Conselho acabou por concordar com um pacote de medidas
destinado a reformular várias organizações de mercado (pilares
económicos), mantendo-se, todavia, diferenças consideráveis
nas questões sociais e ambientais (2).
2.4.7. Por exemplo, a Comissão não conseguiu a aprovação
do Conselho para a sua proposta de modulação obrigatória ou
a conservação do limite máximo de 90 animais operacionais
do prémio especial para gado macho. O mesmo aconteceu
com a proposta da Comissão de eliminar o prémio atribuı́do
ao milho para ensilagem (3). As outras plantas forrageiras,
como a alfafa e o trevo, cuja cultura devia ser fomentada por
razões ambientais, mantêm-se , pois, em desvantagem.

3. Avaliação das alterações da polı́tica agrı́cola nos
últimos dez anos
3.1.
As reformas de 1992 e as previstas na Agenda 2000
reforçaram, designadamente, a competitividade internacional
da agricultura europeia. O problema dos excedentes foi
substancialmente reduzido através, por um lado, da simplificação do acesso ao mercado mundial e, por outro, do reforço
das vantagens económicas da alimentação animal com cereais
europeus. As decisões tomadas no quadro do 1.o pilar
diminuı́ram consideravelmente os múltiplos e há muito conhecidos «problemas de mercado».
(1) Relatório anual de 1996 do Tribunal de Contas, JO C 344 de
18.11.1997, ponto 3.30.
(2) Esta constatação não é alterada pelo facto de o 2.o pilar, que
representa cerca de 10 % das despesas agrı́colas, ter dado ı́mpeto
ao desenvolvimento rural.
(3) O Tribunal de Contas Europeu criticou este sistema de apoio por
motivos ambientais (ver relatório especial do Tribunal de Contas
sobre a polı́tica comunitária de protecção dos recursos hı́dricos
(JO C 191 de 18.6.1998).
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3.2.
A nova redução de preços institucionais introduzida
pela Agenda 2000 foi apenas parcialmente compensada pelo
aumento das ajudas directas do 1.o pilar («pagamentos de
compensação»). A pressão económica exercida sobre várias
explorações agrı́colas acentuou-se. O conflito entre as novas
exigências apresentadas pela sociedade (sustentabilidade, multifuncionalidade) à produção agrı́cola e os imperativos económicos a que estão sujeitas as explorações agrı́colas, devido ao
aumento permanente da concorrência, continuam a agravar-se.
3.3.
As ajudas directas às explorações agrı́colas revestem
enorme importância. O seu volume financeiro ultrapassa,
presentemente, o valor dos mecanismos tradicionais da polı́tica
agrı́cola comum como as restituições à exportação, as intervenções e os armazenamentos e, em geral, as ajudas directas aos
agricultores são mais bem aceites pela sociedade do que as
ajudas indirectas através dos antigos instrumentos. Em termos
globais, existem três tipos diferentes de ajudas directas aos
agricultores, designadamente:
—

os «pagamentos de compensação» (primeiro pilar);

—

as chamadas compensações às regiões mais desfavorecidas (2.o pilar), bem como

—

as ajudas directas aos agricultores para os serviços
prestados no quadro dos programas agroambientais
(também do 2.o pilar).

3.3.1. O sistema liga estreitamente as ajudas directas em
função das áreas e dos animais, do 1.o pilar, à antiga lógica de
apoio aos preços. O seu objectivo é compensar as perdas
registadas pelas explorações agrı́colas devido à alteração do
antigo sistema de apoio aos preços.
3.3.2. É, pois, perfeitamente compreensı́vel que esta lógica
venha a privilegiar, antes de mais, as explorações agrı́colas e as
regiões que já eram os principais beneficiários do antigo
sistema. Esta situação desencadeou frequentes crı́ticas de que a
maior parte das ajudas directas era atribuı́da a um número
relativamente reduzido de explorações agrı́colas e a uma
concentração de culturas agrı́colas especı́ficas (4). Há contudo
que não esquecer o facto de os Estados-Membros terem tido a
possibilidade de influenciar a distribuição das ajudas directas,
tanto através de modulação como da determinação de limites
máximos para o gado macho.
3.3.3.
O CES considera necessário analisar pormenorizadamente se o sistema em vigor é o mais adequado para as
questões que a sociedade considera fundamentais para o
futuro, como a sustentabilidade, a multifuncionalidade e a
manutenção de uma agricultura repartida pelo território, e se
será possı́vel harmonizá-lo, a longo prazo, com as regras da
OMC.

(4) Em relação às culturas agrı́colas, cerca de 40 % das ajudas directas
são atribuı́das a apenas 3 % das explorações agrı́colas.
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3.3.4. A situação das ajudas directas transferidas no quadro
do 2.o pilar é totalmente diferente. Trata-se, neste caso, de
compensar financeiramente as desvantagens naturais reais ou
de remunerar a prestação de serviços ambientais concretos.
Essas ajudas são, assim, um elemento importante, mas também
susceptı́vel de melhorias, para a integração da protecção do
ambiente na PAC.

3.3.4.1. Infelizmente, estas ajudas directas compensam apenas as desvantagens e fardos adicionais, sem, muitas vezes,
oferecer quaisquer incentivos genuı́nos ao fomento de métodos
mais extensivos em detrimento dos modos de produção mais
intensivos ou à aplicação de elementos importantes da defesa
dos consumidores no âmbito do modelo agrı́cola europeu (por
exemplo, promoção da segurança dos alimentos, rastreabilidade e garantia de qualidade).

3.3.4.2. Apenas num número reduzido de Estados-Membros se conseguiu incentivar, através de programas ambientais,
modos de produção extensiva, adoptados por várias explorações agrı́colas. Um estudo da Comissão concluiu que, em
geral, as medidas agroambientais estão sobretudo orientadas
para os problemas agrı́colas na perspectiva da produção,
não tendo praticamente qualquer impacto nas regiões de
agricultura intensiva, pois nestas o incentivo financeiro aos
agricultores é demasiado reduzido.

3.4.
O sistema de ajudas directas do 1.o pilar continua a
privilegiar as culturas que já beneficiavam do apoio aos preços
em detrimento de várias culturas importantes do ponto de
vista do ambiente e da economia regional, nomeadamente as
plantas forrageiras ou os pastos, na medida em que não está
prevista qualquer ajuda directa para estes últimos.

3.5.
Nos últimos anos, tornou-se patente que podiam surgir
conflitos entre o aumento da produtividade, pertinente em
termos económicos e necessário por via das condições-quadro
existentes, e as exigências da economia regional, do ambiente,
de protecção e bem-estar dos animais e da defesa dos
consumidores. A PAC ainda não interveio neste domı́nio de
forma a que se possa considerar este conflito já resolvido, ou
seja, ainda não se conseguiu encontrar um verdadeiro equilı́brio entre os três pilares de sustentabilidade.

3.6.
A Agenda 2000 também não conseguiu resolver
esta situação, apesar de as medidas de acompanhamento
(programas de reflorestamento, reforma antecipada e agroambientais), introduzidas em 1992, terem sido reforçadas e
agrupadas com as medidas de apoio dos fundos estruturais,
algumas já conhecidas, na rubrica «Polı́tica de desenvolvimento
rural», o 2.o pilar da PAC. Desta forma, iniciou-se uma nova
era da PAC, embora a questão resida em saber se as medidas
do actual 1.o pilar estarão tão coordenadas que complementem
de forma adequada os objectivos de polı́tica regional, ambientais e sociais a realizar em especial através de medidas do 2.o
pilar.
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O CES congratulou-se, em geral, com a polı́tica de valorização
do desenvolvimento rural, ainda que o segundo pilar represente, até agora, apenas 10 % do orçamento agrı́cola total e
que a sua dotação actual não ultrapasse o montante total
consagrado, no final dos anos 90, às antigas medidas de
acompanhamento e às medidas dos fundos estruturais a tı́tulo
dos Objectivos 5a e 5b. As medidas no âmbito de uma polı́tica
de desenvolvimento rural integrado devem ser intensivamente
reforçadas, como complemento a alguns instrumentos indispensáveis, embora necessitados de revisão, do primeiro pilar,
dado que têm ainda maior importância para a garantia da
multifuncionalidade da agricultura. O Comité frisa que tanto
as medidas do 1.o pilar, como os instrumentos de desenvolvimento rural devem contribuir para a preservação e desenvolvimento da multifuncionalidade e ser compatı́veis com os três
pilares da sustentabilidade (económico, social e ambiental); o
1.o e o 2.o pilares da PAC não devem concentrar-se apenas
num único aspecto da sustentabilidade.

3.7.
A próxima revisão intercalar da Agenda 2000 não
deve considerar apenas se os objec.tivos das diversas organizações de mercado foram efectivamente realizados em termos
de estabilização do mercado e do orçamento. Na opinião do
Comité, seria mais conveniente esforçar-se por responder a
um determinado número de outras questões, a fim de definir
de que forma ter em conta as novas exigências enfrentadas
pela PAC. Estas questões têm uma importância fundamental
para a evolução futura da PAC após 2006. Para o CES, as
questões são as seguintes:

—

Foi possı́vel melhorar os rendimentos da maioria dos
agricultores?

—

As reformas permitiram limitar as perdas de emprego (1)
no sector agrı́cola e nas zonas rurais? Em caso afirmativo,
em que medida? É este o verdadeiro objectivo da PAC?

—

As reformas permitiram alterar a repartição das ajudas
aos agricultores? Em caso afirmativo, de que forma?

—

Em que medida os Estados-Membros recorreram ao artigo
3.o «Exigências de protecção do ambiente» (condicionalidade ecológica) e ao artigo 4.o «Modulação» do Regulamento (CE) n.o 1259/1999 e quais os resultados?

—

Em que medida foram satisfeitas as novas exigências à
produção agrı́cola? Os critérios que regem a repartição
das despesas respondem aos imperativos decorrentes
do «modelo agrı́cola europeu» e do debate sobre a
sustentabilidade?

(1) Actualmente, na UE dos 15, um emprego é suprimido de 2 em 2
minutos no sector agrı́cola.
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—

Quais os resultados obtidos na resolução dos problemas
existentes de protecção da natureza e do ambiente e na
redução das diferenças entre as regiões?

—

A repartição das despesas entre o 1.o e o 2.o pilares é
suficientemente equilibrada? E entre os sectores do
1.o pilar (1)?

—

Existe um bom equilı́brio entre as regiões e entre os
produtores?

—

Será possı́vel prever outras medidas que permitiriam
salientar a especificidade, a qualidade, o aspecto ambiental, de protecção dos animais e o aspecto regional de
diversos produtos agrı́colas? (2)?

—

Os fundos do 2.o pilar são efectivamente consagrados ao
desenvolvimento rural? Qual a eficácia dos diversos
elementos do programa na prática? Por exemplo, o
programa de reforma antecipada ajuda realmente a
fomentar o desenvolvimento rural? As medidas de reflorestação não estão, pelo menos em parte, em contradição
com o objectivo de deixar a paisagem desimpedida?

—

De que forma seria possı́vel desenvolver os pagamentos
de compensação para as zonas desfavorecidas, instrumento que se revelou extremamente importante?

—

Por que motivo existem diferenças tão acentuadas entre
os Estados-Membros e entre as regiões de cada Estado-Membro no que se refere ao recurso, por exemplo, aos
fundos do 2.o pilar ou às medidas agroambientais (3)?

4. As exigências existentes e futuras colocadas à agricultura
4.1.
Apesar de a PAC evoluir constantemente e ter enfrentado múltiplos desafios no passado, é patente que ainda há
muito a fazer, designadamente nos domı́nios da polı́tica e dos
consumidores, cujo comportamento é muitas vezes oposto às
exigências formuladas de, por exemplo, maior regionalismo e
respeito pelo ambiente.
4.2.
As expectativas e exigências da sociedade em relação à
agricultura mudaram.
4.3.
A polı́tica e a sociedade encaram, hoje em dia, a
produção agrı́cola de outra forma. Nos últimos quinze anos,
tornou-se claro que a dimensão ecológica do debate sobre a
(1) Por exemplo, 40 % das despesas do FEOGA-Garantia é atribuı́do
às culturas agrı́colas e 4 % a frutas e vegetais.
(2) Por exemplo, não seria apropriado, no futuro, recompensar as
associações de produtores regionais quando se esforçam para
fomentar certas raças regionais mais adaptadas, mas menos
«produtivas»?
(3) Enquanto na Áustria e na Finlândia, por exemplo, mais de metade
das ajudas à agricultura atribuı́das pelo orçamento agrı́cola
comunitário, provêm do 2.o pilar, aquelas representam apenas
5 % na Bélgica e nos Paı́ses Baixos. Na Alemanha, constatam-se
enormes diferenças entre o norte e o sul na aplicação do programa
de desenvolvimento rural.
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sustentabilidade e as questões do desenvolvimento regional,
do emprego e da qualidade desse emprego ou da protecção
dos animais e dos consumidores devem ser cada vez mais
integradas na PAC. A qualidade da paisagem e dos modos
de produção revestem uma importância crescente à escala
europeia. A agricultura europeia tem um papel multifuncional
nas zonas rurais, e não apenas um papel de produção.

4.4.
Os agricultores vêem-se, presentemente, confrontados
com tarefas adicionais que, em primeiro lugar, lhes custa
dinheiro sem, até agora, lhes fazer ganhar alguma coisa, dado
que os preços de mercado para os produtos agrı́colas não
incluem serviços desempenhados pelo sector agrı́cola no
âmbito da multifuncionalidade.

4.5.
No tocante aos rendimentos dos agricultores, há que
reconhecer uma grande discrepância entre a evolução dos
preços ao produtor e ao consumidor e que o fosso continua a
aumentar. Todavia, mesmo no âmbito do sector agrı́cola, há
fortes diferenças de rendimento que não podem ser atribuı́das
apenas a diferentes nı́veis de competências, empenho no
trabalho ou espı́rito de iniciativa. Algumas cadeias comerciais
fomentaram preços calamitosos ao oferecerem géneros alimentares a preços abaixo do preço de custo. Os preços de mercado,
que são por vezes inferiores ao preço de custo, limitam
bastante o espaço de manobra e de decisão dos agricultores de
forma a fomentar a sustentabilidade e a multifuncionalidade.
Em muitas regiões e muitos sectores agrı́colas, os rendimentos
dos agricultores já não têm qualquer relação com o trabalho
que eles desempenham verdadeiramente.

4.6.
Devido a condições económicas difı́ceis, os agricultores
vêem-se obrigados a aplicar todas as formas (legais) possı́veis
para aumentar a sua produtividade, a fim de compensar a
descida dos preços reais ao produtor, bem como o aumento
concomitante dos custos de exploração.

4.7.
A situação é agravada pelo facto de os agricultores na
Europa estarem não só em competição uns com os outros em
mercados por vezes saturados, mas também de a OMC
prosseguir inexoravelmente uma polı́tica de liberalização do
comércio mundial dos produtos agrı́colas. As condições e
apoios à produção diferem entre a UE e outras regiões. Fora da
Europa, os produtos agrı́colas são muitas vezes produzidos a
custos mais reduzidos, devido, nomeadamente:
—

a condições climáticas mais favoráveis ou a modos de
exploração mais vantajosos em termos estruturais;

—

a modos de produção muitas vezes contrários aos
valores europeus (normas menos rigorosas em termos de
protecção do ambiente, dos animais, dos consumidores e
sociais, utilização de substâncias proibidas na Europa
para aumentar a produção);

—

à extrema influência exercida pelas dotações à exportação
e pelas garantias à exportação nos preços do mercado
mundial, baixando-os.
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4.8.
Assim, o conflito entre o aumento da produtividade,
indispensável por razões de rentabilidade, e a protecção do
ambiente, dos animais e dos interesses dos consumidores, ou
seja, a multifuncionalidade, faz-se sentir cada vez mais.

4.9.
Os conflitos graves que surgiram nas diversas negociações sobre a reforma, bem como o debate permanente
sobre as demais medidas necessárias mostram que a UE se
encontra, na realidade, confrontada com a eterna contradição
dos objectivos que prossegue e que não é possı́vel tornar o
cı́rculo quadrado. Não é, nem virá a ser, possı́vel ter um sector
agrı́cola que:
—

produza em condições de mercado (muitas vezes distorcidas) a nı́vel mundial (se possı́vel sem apoio financeiro);

—

satisfaça todas as expectativas de produção (qualidade,
segurança, protecção dos recursos naturais, protecção
dos animais, etc.) e, simultaneamente, consiga enfrentar
os custos europeus (1);

—

e garanta um mercado de trabalho moderno e atraente,
que contribua para a protecção do trabalhador dependente e seja caracterizado por um alto nı́vel de emprego
e segurança, bem como por um elevado nı́vel de formação
e qualificação profissional.

4.10. Este conflito de interesses, ainda sem solução real,
deve estar presente no espı́rito de todas as partes envolvidas
no momento da avaliação das reformas que a PAC realizou até
ao momento e da reflexão sobre uma reorientação da PAC.
Os próprios responsáveis polı́ticos parecem ainda não ter
consciência da complexidade dessas relações.

4.11. A principal tarefa para o futuro é, assim, procurar
novas formas de impor os conceitos de sustentabilidade e de
multifuncionalidade. O modelo agrı́cola europeu só funciona
se se encontrar um novo equilı́brio entre os pilares económico,
social e ecológico da sustentabilidade.

4.12. Tem que ser um caminho que ofereça perspectivas
atractivas e economicamente estáveis aos agricultores e, em
especial, à geração futura de agricultores, os jovens agricultores.
Neste contexto, o Comité chama a atenção para as orientações
incluı́das no seu parecer (2) recentemente aprovado, bem como
para o seu apoio à Declaração conjunta do Parlamento
Europeu, do Comité das Regiões e do Comité Económico e
Social sobre os jovens agricultores, de 6 de Dezembro de
2001.

(1) Um trabalhador rural brasileiro ganha, talvez, 50 EUR por mês.
(2) Parecer do Comité Económico e Social sobre «Nova economia,
sociedade do conhecimento e desenvolvimento rural. Perspectivas
para os jovens agricultores», JO C 36 de 8.12.2002, p. 29.
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4.13. O CES salienta a importância de preservar estas
diferentes funções da agricultura europeia. Teoricamente, uma
alternativa possı́vel seria impor o modelo da liberalização, em
que os géneros alimentares essenciais proviriam de fontes de
produção extracomunitárias, dado que seria aparentemente
mais «rentável», ainda que isso fosse claramente contra o
princı́pio da garantia de aprovisionamento. Todavia, as culturas
agrı́colas, as paisagens, os postos de trabalho, todos os
elementos da multifuncionalidade, não se podem importar!
4.14. A manutenção do modelo agrı́cola europeu e o seu
alargamento aos novos Estados-Membros vão ser dispendiosos,
exigindo provavelmente mais dinheiro do que actualmente
previsto na linha directriz para a agricultura. Dado que os
recursos financeiros são apertados e muitos ministros das
Finanças estão a tentar reduzir as despesas públicas, a questão
da justificação das transferências de fundos públicos para a
agricultura desempenha um papel decisivo. A questão de
futuro da sustentabilidade pode ser a solução para a sociedade
aceitar uma transferência de fundos a longo prazo a favor da
agricultura.

5. Reflexões sobre o desenvolvimento futuro da PAC

5.1.

Algumas reflexões gerais

5.1.1. A Europa decidiu fomentar uma «agricultura multifuncional». Os agricultores europeus devem, consequentemente, prestar, entre outros, os seguintes serviços:
—

produzir em quantidade suficiente (3) géneros alimentı́cios de grande qualidade e seguros;

—

produzir no âmbito de uma estrutura agrı́cola adaptada à
zona rural e respeitadora das necessidades regionais;

—

produzir em função das exigências ambientais (protecção
do ambiente);

—

prevenir o êxodo rural;

—

preservar os postos de trabalho;

—

criar gado sem recurso a hormonas ou antibióticos;

—

respeitar as exigências de bem-estar dos animais;

—

preservar a cultura rural e a paisagem cultural rural;

—

preparar paisagens culturais de grande qualidade;

—

preservar a diversidade biológica.

(3) O Comité recorda, por exemplo, o seu parecer sobre «Relançamento de um plano de acção para as proteı́nas vegetais a nı́vel
comunitário» (JO C 80 de 3.4.2002).
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5.1.2. Estes serviços envolvem muito mais do que a simples
produção de alimentos, não sendo, assim, a agricultura
directamente comparável com outros sectores económicos.

5.1.3. Existem apenas duas formas de conseguir uma
produção dessa qualidade e os serviços envolvidos, cobrindo
as despesas enfrentadas pelos agricultores, nomeadamente:

—

através do preço cobrado pelo produto, ou

—

através de ajudas directas do Estado (ou uma combinação
das duas).

5.1.8. Isso significa, claro, que, no quadro do debate sobre
«O futuro da PAC», todos os instrumentos de polı́tica agrı́cola
utilizados até agora devem ser examinados na perspectiva
desta nova filosofia e, portanto, da sua compatibilidade com o
«modelo agrı́cola europeu». Há que considerar também novos
instrumentos e modelos.

5.1.9. Em geral, será necessário continuar a utilizar os
mecanismos da PAC de eficácia comprovada, melhorando-os
e adaptando-os às novas condições.

5.2.
5.1.4. Enquanto os preços ao consumidor não cobrirem os
custos (externos) inerentes ao respeito pela multifuncionalidade, será necessário manter as compensações aos agricultores
que cumpram os critérios de multifuncionalidade, ainda por
determinar.

5.1.5. Neste contexto, há que ter em consideração que o
volume de compensações registaria um aumento, caso:
—

fossem feitas exigências suplementares à agricultura;

—

os preços ao produtor continuassem a descer devido, por
exemplo, à pressão de um mercado mundial distorcido
ou dos vendedores.

5.1.6. A compensação, sob a forma de ajudas directas,
pelos serviços suplementares concretos esperados da agricultura poderá constituir a base socialmente aceite para medidas
compensatórias destinadas à agricultura europeia. Os agricultores europeus já não receberiam apoio apenas para produzir
alimentos de forma económica e fiável (apoio ao produto),
mas sim porque no mercado mundial liberalizado surgem
desvantagens competitivas resultantes das exigências da sociedade relativamente a uma agricultura sustentável e multifuncional nas zonas rurais, e pelos seus importantes contributos
sociais e regionais (manutenção do emprego, cultivo de zonas
periféricas menos produtivas) (recompensas pela utilização do
modelo de produção pretendido). O objectivo deverá ser a
manutenção de uma produção repartida pelo território, ecológica e de qualidade, o que, em determinados sectores da
produção, poderá exigir esforços e medidas especiais.

5.1.7. Assim, a sociedade europeia reconheceria a posição
única ocupada pelo agricultor enquanto produtor de géneros
alimentares sãos e seguros, responsável pela paisagem, defensor do património cultural e empenhado na diversidade natural
e regional.
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Ajudas directas

5.2.1. As ajudas directas terão cada vez mais importância
enquanto os custos «externos» associados à multifuncionalidade não estiverem reflectidos na fixação de preços, mas terão
de ser compensados pela sociedade.

5.2.2. O Comité defende expressamente o princı́pio de
ajudas directas orientadas para funções especı́ficas e de uma
garantia sustentável deste instrumento cada vez mais importante da PAC. Isto não contradiz de forma alguma a necessidade
de uma justificação adequada para que qualquer tipo de ajuda
directa seja, em geral, aceite.

5.2.3. Isto levanta, pois, a questão de avaliar em que medida
será necessário alterar as ajudas directas em vigor. Os grupos
sociais importantes serão certamente chamados a colocar cada
vez mais a questão da orientação e justificação das ajudas
directas do 1.o pilar e a solicitar que elas sejam condicionadas
às exigências da multifuncionalidade. O mundo polı́tico não
conseguirá evitar este debate.

5.2.4. Futuramente, a introdução de uma ligação entre
a atribuição de ajudas directas e a prestação de serviços
multifuncionais pela agricultura poderá ser uma questão
essencial do debate. O cumprimento das regras existentes não
confere, só por si, em princı́pio, o direito às ajudas estatais. Há
que verificar se, perante diferentes normas e condições de
produção a nı́vel mundial, não será de rejeitar este princı́pio
por forma a garantir a multifuncionalidade da agricultura
europeia.

5.2.5.
O CES frisa que a multifuncionalidade não significa
apenas o cumprimento dos requisitos ecológicos e das exigências de protecção da natureza. Significa também, por exemplo,
sustentabilidade, cuidados com a paisagem, exploração de
zonas desfavorecidas, renúncia ou utilização de determinadas
técnicas de produção, criação ética de gado, bem como o
respeito pelas exigências de qualidade e segurança.
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O CES solicita à Comissão que considere, no futuro:

a possibilidade de um sistema de ajudas directas de vários
nı́veis, orientada de diferentes formas para os agricultores:
—

cuja produção respeite normas ambientais e de
protecção dos animais únicas e harmonizadas a
nı́vel europeu, mais rigorosas do que as práticas em
vigor nos paı́ses terceiros, e que permita precisamente compensar a perda de competitividade decorrente dessas normas europeias mais rigorosas,

—

que, num segundo nı́vel, se dirija aos agricultores
cuja produção respeite outros critérios obrigatórios
multifuncionais que vão mais além das boas práticas
profissionais (1) e tenham em conta certos elementos
como a superfı́cie de criação de gado ou a manutenção de elementos da paisagem,

—

na qual, tal como os programas agroambientais em
vigor, seja não só possı́vel compensar serviços
concretos, como incentivar verdadeiramente a introdução de modos de produção multifuncionais;

e
b)

o 1.o pilar da PAC podia ser enriquecido com novas
formas de ajudas que permitiriam a cada Estado-Membro
(numa perspectiva de subsidiariedade e dentro de limites
que não distorcessem a concorrência) reforçar as ajudas
atribuı́das às explorações agrı́colas que aceitassem obrigações destinadas a favorecer a procura da qualidade, a
protecção do ambiente e a conservação dos postos de
trabalho.

5.2.7. O CES tem consciência de que uma eventual ligação
de todas as ajudas directas a determinados serviços (ecológicos,
sociais e territoriais) constitui uma alteração radical para a
profissão, em especial dado que isso deveria significar uma
redistribuição importante dos fundos entre explorações agrı́colas, regiões e até mesmo Estados-Membros. Todavia, o Comité
considera que uma ligação desse tipo constitui a justificação
social para a conservação das ajudas financeiras de forma
permanente.
5.2.8. A análise deveria esclarecer qual a pertinência de, no
futuro, não serem apenas as explorações cujos produtos
estivessem ou viessem a estar sujeitos a uma organização de

(1) Em algumas regiões da Europa, a criação de gado independente
da superfı́cie inclui-se nas boas práticas agrı́colas. No referente ao
prémio para o gado macho, que ainda se mantém limitado a 2
CN/ha de superfı́cie forrageira, as ajudas atribuı́das a este tipo de
exploração já foram reduzidas a 2 CN (em 2002, a 1,9 e
posteriormente a 1,8 CN/ha). Todavia, essas explorações, que não
podem seguramente ser descritas como «multifuncionais», não
estão excluı́das das ajudas.
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mercado a terem direito a assistência, mas de essa recompensa
social ser atribuı́da, em geral, em função dos modos de
produção multifuncionais, referindo-se, assim, a todos os
domı́nios agrı́colas (2).
5.2.9. O Comité solicita à Comissão que investigue mais
profundamente a possibilidade de o realizar mediante a
atribuição de ajudas directas sob a forma de um prémio único
por hectare a todos os agricultores que preencham os critérios
de multifuncionalidade (3), ainda a determinar, independentemente do tipo de cultura, como debatido por vários interlocutores. Eventualmente, as experiências da Comissão aquando da
aplicação do Regulamento (CE) n.o 1244/2001 (regulamento
simplificado sobre os regimes de apoio directo aos pequenos
produtores) podem revelar-se úteis neste contexto. Simultaneamente, há que ter em conta as caracterı́sticas das culturas
especiais (por exemplo, o azeite).
5.2.10. Além de se responder às questões levantadas nos
pontos 3.7 e 5.2.6, deve realizar-se uma avaliação da forma
como o sistema actual de distribuição das ajudas directas
mudaria caso se criasse um prémio por hectare normalizado e
qual o seu impacto nos diversos sectores, regiões e explorações
agrı́colas.
5.2.11.

Devia ser também analisado:

—

se será realmente possı́vel esperar uma maior aceitação
polı́tica e social;

—

se existe melhor forma de garantir a multifuncionalidade
na agricultura europeia em todas as regiões; e

—

se a própria administração pode ser simplificada.

5.2.12. A fim de resolver o conflito existente entre as
exigências de conservação da natureza e a agricultura, a
Comissão devia, nas suas análises, considerar a possibilidade
de atribuir um eventual prémio de base para as áreas, em
termos económicos, não produtivas ou de produtividade
limitada (por exemplo, zonas classificadas pela Directiva FFH,
mas também sebes, orlas de campos, etc.).
5.2.13. As ajudas directas estão presentemente incluı́das
nos 1.o e 2.o pilares. As medidas do 2.o pilar devem ser co-financiadas pelos Estados-Membros. O CES recomenda que,
no futuro debate sobre a reforma, seja dada atenção ao impacto
que o abandono, pelo menos parcial, deste tipo diferente de
financiamento teria em relação a uma maior aceitação e
coerência, bem como às demais possibilidades de solucionar
os problemas identificados no co-financiamento do 2.o pilar.
(2) A discriminação criada pelo sistema actual em relação, por
exemplo, aos pastos ou ao cultivo de «culturas de saneamento»,
designadamente leguminosas e trevo, deve desaparecer.
(3) Por exemplo, a criação de gado dependente da superfı́cie (máx. 2
CN/ha), o respeito por uma certa rotação de culturas, a manutenção ou criação de determinados elementos de paisagem ou
de determinada percentagem (a determinar) de superfı́cies de
elementos constitutivos da paisagem ou as formas «extensivas» de
cultivo, como definido a nı́vel regional.

27.5.2002

5.3.

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

O futuro do desenvolvimento rural (2.o pilar da PAC)

5.3.1. As zonas rurais não devem desempenhar apenas
funções importantes ligadas à superfı́cie, desempenhando,
sobretudo, um papel fulcral do ponto de vista económico,
social e cultural junto da população.

5.3.2. As caracterı́sticas distintivas e a originalidade das
zonas rurais provêm da diversidade dos recursos regionais. A
sustentabilidade, resultante de um sentimento de responsabilidade pelas futuras gerações, é uma prioridade principal e
encontra a sua complementaridade na subsidiariedade expressa
das trocas comerciais. As zonas rurais e a agricultura estão
estreitamente ligadas em termos funcionais. A polı́tica rural
exige, pois, a cooperação de diversas polı́ticas. Os instrumentos
do 2.o pilar devem, assim, no futuro, ser apoiados por medidas
que vão além do sector agrı́cola. Estas devem abranger,
sobretudo, a infra-estrutura técnica e social, que é fundamental
e um requisito para o desempenho das múltiplas funções das
zonas rurais.

5.3.3. Sob a influência da liberalização extensiva do mercado, há avanços no sentido da concentração, o que não só
tem um impacto negativo nas regiões mais débeis em termos
estruturais, como questiona princı́pios importantes do modelo
agrı́cola europeu (como, por exemplo, os ciclos regionais). No
Livro Branco sobre o Comércio (1), da Comissão Europeia, é
referido que, a longo prazo, há o risco de uma concentração
extrema da distribuição, produzindo uma configuração em
que existirá na Europa apenas um punhado de grandes cadeias
que dominarão totalmente o mercado retalhista. No sector da
distribuição, uma concentração deste tipo poderia conduzir, a
prazo, a uma diminuição da gama de produtos em oferta, da
variedade dos sistemas de venda e do número de lojas —
nomeadamente nos centros das cidades e nas zonas rurais. As
relações entre os pequenos produtores e os retalhistas sofreriam alterações. Nos últimos anos, as grandes cadeias de
distribuição têm-se tornado muito poderosas no mercado,
o que implicou uma ampla concentração da indústria de
transformação, que absorve uma parte crescente dos produtos
agrı́colas brutos, independentemente da sua origem. As suas
exigências em relação ao potencial de transformação dos
produtos levam, muitas vezes, a uma normalização que
contraria a diversidade que caracterizou a agricultura e até as
regiões no passado.

5.3.4. A PAC e a polı́tica regional devem intervir activamente contra este processo, a fim de evitar um êxodo total das
zonas rurais de estrutura mais débil. Em particular, devem
ter um impacto duradouro no emprego rural. A utilização
sustentável dos recursos regionais na perspectiva de estratégias
de desenvolvimento endógenas deve ser complementada por
regras de compensação de polı́tica regional solidária nas
regiões estruturalmente mais débeis.

(1) JO C 279 de 1.10.1999, p. 74.

C 125/97

5.3.5. O segundo pilar da PAC deve compensar os diversos
serviços prestados pela agricultura no quadro da multifuncionalidade através de um pacote coordenado de pagamentos de
compensação, apoiar a diversificação das actividades agrı́colas
por forma a ampliar a base dos rendimentos e, mediante
ajudas aos investimentos, reforçar a competivividade. Dadas as
funções especı́ficas dos diversos instrumentos do desenvolvimento rural (2.o pilar), estes não podem substituir os instrumentos da PAC, mas sim complementá-los de forma substancial e indispensável. As normas comunitárias ambientais, de
higiene e de protecção dos animais, estabelecidas na última
reforma da polı́tica agrı́cola, exigem uma coordenação e
coerência ao nı́vel da UE que assegure condições e relações
de concorrência equivalentes. Todavia, estas normas devem
também ser examinadas para verificar se todas as medidas
tomadas são indispensáveis, tendo-se algumas delas revelado,
antes, nefastas em determinados sectores.

5.3.6. O programa de desenvolvimento rural no âmbito do
FEOGA tem, sem dúvida, uma função fundamental. O CES
frisa que, para um desenvolvimento rural global positivo,
também é necessária a aplicação de medidas dos fundos
estruturais. A futura estratégia para as zonas rurais necessita
também de inovação. Para tal, é necessário fazer novas
adaptações às iniciativas comunitárias, sobretudo Leader+ e
Interreg, incluindo estas experiências na polı́tica para as zonas
rurais.

5.4.

Gestão da procura/organizações de mercado

5.4.1. As opiniões sobre a gestão da procura são, por vezes,
contraditórias, como provado, nomeadamente, pela discussão
sobre o regime de quotas do leite. No contexto da globalização,
mas sobretudo na perspectiva do alargamento da UE, os
mecanismos de regulação quantitativos são considerados prejudiciais e estão a ser questionados não só pelos economistas
agrı́colas, determinados governos e Estados-Membros da UE,
mas também pelos agricultores.

5.4.2. Condições de mercado mais ou menos estáveis são
requisito essencial para garantir que as explorações agrı́colas
possam também satisfazer critérios de produção em termos
satisfatórios. Uma agricultura orientada apenas para a competitividade não conseguirá certamente desempenhar o seu papel
multifuncional.

5.4.3. Dado que os mercados agrı́colas são, por natureza,
instáveis e extremamente susceptı́veis a variações de preços e
que os agricultores têm pouco poder para adaptar as quantidades em função do mercado, as restrições ou incentivos da
procura, sob a forma de medidas de regulação da quantidade,
podem ter um papel importante na estabilização de uma
produção agrı́cola sustentável.
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5.4.4. O leite é um exemplo flagrante. A supressão pura e
simples das quotas do leite, como reclamam os governos de
determinados Estados-Membros, conduziria certamente a uma
concentração da produção leiteira nos locais favoráveis, com
as consequências inevitáveis não só para o ambiente, mas
também para o poder económico das regiões desfavorecidas.
As áreas de pasto, em particular, que são especialmente
valiosas para a conservação da natureza, dependem dos
ruminantes para uma utilização sustentável.

5.4.5. A supressão pura e simples do regime de quotas
poderia, de qualquer forma, mostrar-se perfeitamente contrária
a todas as observações feitas sobre o papel multifuncional da
agricultura, o modelo agrı́cola europeu e a exploração repartida
em todo o território.

5.4.6. Para facilitar um debate informado durante a avaliação intercalar, o Comité considera essencial que seja realizada investigação sobre o impacto da abolição das quotas do
leite e de outros sistemas de quotas nas economias regionais,
as possı́veis medidas de compensação (e respectiva justificação
tendo em vista a sua aceitação social), os seus custos e, em
geral, sobre o modo de preservação sustentável e alargada da
exploração dos pastos.

5.5.

5.5.5. O CES recorda que, em outros sectores da economia,
são naturalmente aceites regras correspondentes. Ninguém se
lembraria de autorizar, por exemplo, a importação para o
mercado europeu de veı́culos a motor sem catalisador de
escape.
5.5.6. Um dos fundamentos indispensáveis da PAC será um
proteccionismo desta natureza, que proteja também a chamada
preferência comunitária para os produtos sensı́veis da agricultura europeia. A sua supressão em resultado de obrigações da
OMC ou da aplicação de regulamentos sobre as zonas francas
questionaria determinados elementos fundamentais da PAC e,
portanto, a multifuncionalidade da agricultura europeia.
5.5.7.

5.5.2. O CES reconhece que, nas futuras negociações da
OMC, a UE terá de enfrentar exigências de determinados
Estados e grupos de Estados que pretendem a abolição parcial
ou total dos direitos aduaneiros e a abertura total das suas
fronteiras.

5.5.3. Em virtude das condições que regem presentemente
o mercado mundial, não é possı́vel garantir a manutenção de
uma agricultura rural do tipo familiar e com um papel
multifuncional, como pretendido por todos os sectores da
sociedade.

5.5.4. Em princı́pio, o CES espera que a polı́tica comercial
mundial permita às sociedades e aos espaços económicos,
aos seus produtores e consumidores protegerem-se contra
produtos que não tenham sido produzidos segundo as próprias
regras de produção sustentável aceites e aplicadas ou que não
respeitem as normas estabelecidas (por exemplo, carne com
hormonas, galinhas em gaiolas de bateria, produtos geneticamente modificados, BST na produção de leite).

O CES defende, portanto:

—

que as negociações não versem apenas sobre a redução
da protecção externa, mas que sejam realizadas com o
objectivo de criar condições de concorrência equitativas,
obrigando todos os paı́ses membros da OMC a respeitar
normas mı́nimas em matéria de protecção do ambiente e
de protecção social dos trabalhadores;

—

que a liberalização seja prosseguida em função das
diferentes situações e exigências dos diversos sectores de
produção;

—

que as chamadas preocupações de natureza não comercial
(non-trade-concerns) sejam objecto de negociações na
OMC, como a UE já solicitara para garantir a multifuncionalidade da agricultura;

—

que as regras da OMC não forcem determinados mercados
a abrirem-se a produtos de cuja segurança se duvida com
razão (é, pois, necessário incluir uma clarificação no
acordo SPS);

—

que se negocie regulamentações que evitem que as
disposições comunitárias rigorosas, por exemplo no
domı́nio da nova tecnologia verde (engenharia genética)
ou da protecção dos animais, sejam contornadas por
importações provenientes de paı́ses terceiros menos
rigorosos. Convém evitar, mediante definições e disposições claras em matéria de etiquetagem, confusões e um
eventual engano dos consumidores.

Protecção externa/Exportações

5.5.1. A UE é o principal importador mundial de produtos
agrı́colas. A população da UE representa 6 % da população
mundial, enquanto as importações comunitárias representam
cerca de 20 % do total de importações (excluindo o comércio
intracomunitário).
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5.5.8. A declaração da secretária de Estado americana, Ann
Venemann, segundo a qual o Acordo de Doha pôs fim às
medidas ecológicas da Europa, enquanto práticas comerciais
desleais, e os americanos conseguiram controlar o princı́pio
da precaução, mostra bem a divergência nas interpretações do
Acordo de Doha, bem como na abordagem geral à questão.
As negociações afiguram-se difı́ceis. O CES espera, porém, que
a Comissão adopte uma posição de negociação coerente, na
medida em que as culturas e as paisagens resultantes do
modelo agrı́cola europeu não são mercadorias comercializáveis, fazendo, sim, parte do património da sociedade que os
polı́ticos devem defender. Esse património deve ser protegido
de forma tão determinada como, por exemplo, os EUA
defendem os interesses de exportação das suas grandes empresas, designadamente a Microsoft.
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Restituições à exportação

5.6.1. No seu parecer sobre a consolidação do modelo
agrı́cola europeu, o CES já enunciara princı́pios fundamentais
para as exportações agrı́colas, princı́pios esses que, obviamente
ainda são válidos.
5.6.2. O Comité salientou, em especial, que o objectivo
devia ser reduzir o mais possı́vel os apoios à exportação.
Estabeleceu claramente, por exemplo, que os créditos à
exportação e as garantias de créditos utilizados em especial
pelos EUA devem também ser considerados subvenções à
exportação, nos termos do n.o 2 do artigo 10.o do Acordo
sobre a Agricultura da OMC, não tendo, porém, sido definidas
quaisquer regras. Isto representa um problema fundamental
para a competitividade internacional da agricultura da UE,
sendo necessário encontrar uma solução.
5.6.3. Os agricultores da UE que, no futuro, produzam cada
vez mais produtos segundo os princı́pios de uma agricultura
sustentável e multifuncional sentir-se-ão certamente pressiona-
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dos devido à potencial importação de produtos que não
cumpram esses critérios, mas encontrarão também problemas
adicionais em determinados sectores para comercializar nos
mercados mundiais produtos que implicam custos mais elevados (portanto, mais caros).
5.6.4. Simultaneamente, há que reconhecer-se claramente
que os «produtos de qualidade» (por exemplo, o queijo, o
vinho, etc.) representam uma fonte de receitas (importantes)
nos mercados mundiais, mesmo sem restituições à exportação.
5.6.5. Todos os agricultores são, e continuam a ser, livres
de decidir o tipo de produto, o modo de produção e o mercado
pretendido, no quadro da legislação e das regras existentes.
Todavia, a crescente carência de fundos, bem como as futuras
regras da OMC irão certamente exigir uma revisão da polı́tica
de exportação agrı́cola da UE. Será cada vez mais importante
o acesso a «mercados de qualidade» (sem restituições à
exportação) em vez de mercados de produtos produzidos em
massa (por exemplo, cereais a preço reduzido para a China
graças ao apoio à exportação), o que poderá ter repercussões
nas ajudas em geral e noutras disposições da polı́tica agrı́cola.

Bruxelas, 21 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «O acesso das PME a um estatuto de direito
europeu»
(2002/C 125/19)
Em 26 de Abril de 2001, o Comité Económico e Social decidiu, nos termos do n.o 3 do artigo 23.o do
Regimento, emitir um parecer sobre o tema «O acesso das PME a um estatuto de direito europeu».
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos do Comité, a Secção do Mercado Único,
Produção e Consumo adoptou o presente parecer em 4 de Fevereiro de 2002, sendo relator H. Malosse.
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 21 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou por 81 votos a favor, com 2 abstenções o presente parecer.

1. As necessidades das PME

1.1.

Factos

1.1.1. Durante décadas, o interesse dos juristas e das
autoridades europeias esteve quase exclusivamente centrado
nas empresas de grande porte, consideradas as protagonistas
da integração comunitária. Actualmente, todos reconhecem
que são as pequenas e médias empresas (PME) que desempenham um papel fundamental no tecido económico europeu,
representando mais de 90 % do parque de empresas e 2/3 dos
postos de trabalho. Não é, por conseguinte, lógico que,
ao adoptar-se o estatuto de sociedade europeia, se opte
exclusivamente pela forma mais adequada às grandes empresas, isto é, um tipo de sociedade que permite a subscrição
pública. Tão-pouco haverá justificação para que, no momento
em que a Comissão Europeia encara a possibilidade de pôr
cobro à dupla tributação, por via do mecanismo que prevê
uma única matéria colectável do imposto sobre as sociedades,
sejam novamente as grandes e médias empresas, valendo-se
do estatuto de Sociedade Europeia (SE), a beneficiar desse
dispositivo.
1.1.2. Tal como requerido pelo Conselho Europeu de Santa
Maria da Feira ao adoptar a «Carta Europeia das Pequenas
Empresas», importa doravante favorecer a cooperação entre as
PME na Europa. Um estudo publicado em Outubro de
1997 pela Comissão Europeia constata que no perı́odo
compreendido entre 1989 e 1995 («Propositions pour une
société fermée européenne» (Propostas para uma sociedade
europeia fechada) — Estudo efectuado sob a direcção de
J. Boucourechliev para o Centro de Investigação do Direito das
Empresas (CREDA = Centre de recherche sur le droit des
affaires) da Câmara de Comércio e Indústria de Paris; Serviço
das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, 1997.
Vd. em especial nesta obra: «Analyse des rapprochements
d’entreprises en Europe» (Análise das aproximações de empresas na Europa), de S. Urban, U. Mayrhofer e P. Nanopoulos,
p. 11 e segs.) constata que as sociedades comuns são proporcionalmente mais numerosas entre PME do que nas aproximações
entre grandes empresas. Ora, esta dinâmica é travada pela
existência de grande número de obstáculos e de longos e
dispendiosos procedimentos que penalizam essencialmente as
PME.

1.2.

Criação de um instrumento adequado às PME

1.2.1. A única estrutura jurı́dica europeia supranacional
existente até à data era o agrupamento europeu de interesse
económico (AEIE), estrutura capaz de prestar serviços pontuais
às PME, mas que não passa de uma resposta parcial.

1.2.2. A Sociedade Europeia (SE), cujos estatutos acabam
de ser definitivamente adoptados (1), não só se inspirou em
grande medida no direito aplicável às sociedades anónimas,
como foi concebida para as grandes empresas. Embora constituindo um indiscutı́vel avanço, a Sociedade Europeia, cujas
origens remontam a há mais de trinta anos, inspira-se num
conceito antigo, do que se ressentem consideravelmente os
próprios alicerces: peso e complexidade, inadaptação ao
mundo das PME e dificuldade em integrar os progressos sociais.
No seu relatório sobre a última proposta de regulamento do
Conselho sobre a Sociedade Europeia, o Parlamento Europeu
sublinha o facto de esse documento não ter devidamente em
conta as PME europeias, quando são elas o motor de grande
parte da economia europeia (relatório elaborado por
H. P. Mayer).

1.2.3. Ademais, o esforço de harmonização visa essencialmente as sociedades anónimas, enquanto a legislação aplicável
às sociedades de responsabilidade limitada ou às empresas em
nome individual está ainda demasiado marcada pelo direito
nacional.

1.2.4. A própria Comissão Europeia está consciente desta
situação, já que, em 4 de Setembro de 2001, incumbiu um
grupo de peritos em direito das sociedades de analisar, numa
primeira fase, as regras pan-europeias das ofertas públicas de
aquisição (OPA) e, posteriormente, as prioridades essenciais
para a modernização do direito das sociedades, entre as
quais «a eventual necessidade de novas formas jurı́dicas (por
exemplo, uma sociedade anónima europeia que interessasse
particularmente as pequenas e médias empresas)».

(1) JO L 294 de 10.11.2001.
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1.2.5. Também em recentes pareceres seus, o Comité
Económico e Social Europeu tem insistido na necessidade de
uma forma jurı́dica europeia para as PME. Assim, o parecer de
iniciativa sobre o tema «A economia social e o mercado único»,
de 2 de Março de 2000 (1) dispõe que «a possibilidade
de constituir essas formas jurı́dicas europeias deveria ser
igualmente extensı́vel a pessoas singulares e a pequenas
empresas que desejem fazer parte de uma sociedade cooperativa transfronteiriça, a fim de reforçar a sua competitividade».
De igual modo, o aditamento a parecer de iniciativa sobre a
Carta Europeia das Pequenas Empresas (2), adoptado em 28 de
Novembro de 2001, convida a «estudar um estatuto europeu
da sociedade anónima».

1.2.6. Por fim, esta ideia foi defendida por diversas organizações patronais europeias, e um grupo de trabalho composto
de juristas de diferentes nacionalidades, reunindo profissionais
em exercı́cio e universitários, procedeu à redacção de um
projecto bastante elaborado de sociedade anónima europeia
(cf. Estudo do CREDA supracitado e publicado pelo Gabinete
de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias. Este
estudo foi prosseguido pelos trabalhos da Câmara de Comércio
e Indústria de Paris (CCIP) e do «Mouvement des Entreprises de
France» (MEDEF) integrados num grupo de peritos e de
representantes de empresários de diferentes nacionalidades
:«La société privée européenne: une société de partenaires» (A
sociedade anónima europeia — uma sociedade de associados),
Setembro de 1998).

1.2.7. Impunha-se, então, uma reflexão sobre um estatuto
europeu de sociedade acessı́vel às PME, a fim de facilitar as
transacções entre elas no mercado único, permitir às empresas
de diferentes paı́ses unirem recursos, mas também, no caso da
criação de uma nova empresa ou de alteração dos estatutos,
conferir desde o inı́cio uma envergadura europeia a tal
projecto. Este estatuto único parece tanto mais necessário
agora quanto o alargamento vai aumentar ainda mais as
disparidades entre os direitos nacionais.

1.2.8. Nesta perspectiva, o Comité Económico e Social
Europeu realizou, em 22 de Outubro de 2001, uma audição
pública que, além de peritos e juristas, contou com a participação de mais de uma vintena de organizações europeias
interessadas no assunto. Essa audição permitiu constatar que
se fazia realmente sentir a necessidade de um estatuto para as
PME, especialmente para dinamizar a cooperação transfronteiriça, mas também para evitar nova discriminação das PME,
que não poderiam beneficiar de um estatuto europeu essencialmente destinado às grandes empresas. Os participantes expuseram as suas expectativas quanto às modalidades de tal projecto,
insistindo particularmente na simplicidade do estatuto e na
necessidade de o tornar mais atraente através do acesso a
facilidades reais e da sua abertura a todas as formas de
empresas e realçando as vantagens que dele adviriam:

(1) JO C 117 de 26.4.2000, pp. 52-58.
(2) JO C 48 de 21.2.2002.
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1.2.8.1. vantagem polı́tica: o desenvolvimento da cooperação económica transnacional e transfronteiriça é benéfico
para a integração europeia;
1.2.8.2. vantagem em termos de simplificação: de realçar,
entre outras, a própria existência de um único estatuto
europeu, a diminuição das formalidades administrativas e a
possibilidade de uma única declaração fiscal;
1.2.8.3. vantagem económica: a competitividade e notoriedade das PME que tenham optado por este estatuto serão
reforçadas pelo lançamento de um «rótulo europeu». Além
disso, tal estatuto poderia funcionar como um atractivo para o
investimento estrangeiro na Europa.

2. Para um estatuto europeu da PME

2.1.
As PME são actualmente objecto de discriminação,
pois, ao contrário das grandes empresas, não poderão, de um
modo geral, beneficiar do estatuto de direito europeu. Além
disso, não seria realista contar com uma harmonização rápida
das legislações nacionais devido, nomeadamente, à sua grande
disparidade e ao alargamento da União. A aplicação de um
instrumento simplificado único, em complemento da SE,
afigura-se, pois, como a via mais eficaz para remover os
obstáculos ao desenvolvimento de uma actividade transnacional pelas PME.

2.2.
Faz sentido que o Comité, enquanto porta-voz dos
actores económicos e sociais, abra o debate a nı́vel institucional. O presente parecer de iniciativa propõe algumas pistas de
reflexão para a elaboração de um estatuto de direito europeu
adaptado às PME e indica as directrizes que deveriam, na
opinião do Comité, enquadrar os trabalhos aprofundados a
empreender posteriormente.

3. Objectivos fundamentais
3.1.
Um estatuto europeu para as PME deveria promover o
espı́rito empresarial, a criação de novas actividades e incentivar
a emergência de parcerias transfronteiriças no mercado único.
Para tanto, a estrutura a instaurar deveria respeitar os seguintes
objectivos fundamentais:
3.1.1. ser livre e facilmente acessı́vel tanto a pessoas
singulares como colectivas;
3.1.2. ser simples, flexı́vel e articulável, em função das
aspirações dos associados;
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3.1.3. ser dinâmica, de molde a adaptar-se às mudanças
estruturais da sociedade e às transformações operadas no seu
ambiente;

3.2.6.1. Em matéria de informação e de consulta transfronteiriças, o estatuto deveria inspirar-se na directiva europeia,
actualmente em processo de adopção (1), e prever assim um
dispositivo que permita ir além do limite de 50 assalariados.

3.1.4. constituir uma estrutura empresarial realmente europeia, isto é, não se atendo aos direitos das sociedades nacionais,
nem reivindicando para si qualquer privilégio ou regime de
tratamento preferencial.

3.2.6.2. Em matéria de participação transfronteiriça dos
trabalhadores na gestão da empresa, o Comité sugere que se
adopte uma abordagem realista e pragmática, que, apoiando-se nas regras nesta matéria aplicáveis à sociedade anónima
europeia (SE), vise preservar os direitos adquiridos, procurando, contudo, evitar um sistema demasiado pesado.

3.2.
A sociedade europeia para as PME faria claramente
parte de uma abordagem complementar da SE.

3.2.1. Pela sua dimensão europeia: o estatuto ficaria reservado às actividades com uma componente europeia no sentido
mais lato do termo, representada quer por dois sócios nacionais
de dois ou mais Estados-Membros, ou simplesmente por uma
actividade económica existente (eventualmente em fase de
projecto) desenvolvida à escala europeia, isto é, implicando
mais do que um Estado-Membro. Nos dois casos, e ao invés
das fusões entre grandes empresas, a cooperação entre PME
surge quase sempre em resposta a um projecto de expansão e
de desenvolvimento ou até de criação de novas actividades.

3.2.2. Pela sua natureza: tratar-se-ia de uma sociedade que
não poderia recorrer à subscrição pública ao contrário da SE.

3.2.3. Pela sua concepção: a nova sociedade assentaria na
liberdade contratual — seria uma sociedade com uma forte
affectio societatis. Aos sócios deveria ser reservada a maior
margem de manobra possı́vel para organizarem as relações
entre si e, de uma maneira mais geral, o funcionamento da
sociedade. Poderia ser útil propor «estatutos-tipo», a tı́tulo de
exemplo e de modelo.

3.2.4. Pelo seu regime jurı́dico: tratar-se-ia de uma verdadeira sociedade de direito europeu, pelo que as remissões para
os direitos nacionais seriam limitadas e especı́ficas.

3.2.5. Pelos seus destinatários: não se afigura oportuno, por
razões de flexibilidade, fixar um limite máximo de assalariados
para poder beneficiar do estatuto europeu para as PME. É claro
que as empresas visadas seriam as de pequena e média
dimensão, na acepção da recomendação da Comissão de 1996,
actualmente em fase de revisão. O estatuto seria adaptado de
modo a atender às empresas muito pequenas ou em nome
individual.

3.2.6. Pela dimensão social: de uma maneira geral, o
regulamento remeteria para os princı́pios do direito vigente no
local de exercı́cio da actividade dos assalariados. Além disso,
quanto ao envolvimento dos trabalhadores, conviria prever as
seguintes directrizes:

3.2.6.3. Esta medida inscrever-se-á no prolongamento da
dinâmica gerada pelo Livro Verde intitulado «Promover um
quadro europeu para a responsabilidade social das empresas»
(adoptado em 18 de Julho de 2001 (2). Ademais, disposições
sobre o envolvimento dos trabalhadores serão vistas como um
trunfo da integração europeia, o que só virá reforçar o «rótulo
europeu» conferido pelo novo estatuto.
3.2.7. Pelo seu estatuto fiscal: não é possı́vel prever a priori
qualquer vantagem de carácter permanente. Em contrapartida,
no quadro da estratégia proposta pela Comissão Europeia na
sua Comunicação «Para um mercado interno sem obstáculos
fiscais» (3), as empresas que optassem pelo estatuto europeu
poderiam ser as primeiras a beneficiar do mecanismo que
prevê uma matéria colectável consolidada do imposto sobre as
sociedades, o que constituiria um instrumento de simplificação
capaz de evitar a múltipla tributação. Com efeito, a Comissão
Europeia prevê uma fase-piloto desse regime a favor das PME
ou/e das empresas que tenham optado pelo estatuto de
Sociedade Europeia. O Comité emitirá, de resto, dentro em
breve um parecer sobre esta comunicação.

4. Possı́veis modalidades do estatuto europeu para as
PME
O projecto poderia articular-se em torno dos seguintes eixos,
que deverão ser objecto de uma análise aprofundada em
concertação com os grupos interessados.

4.1.

Direito aplicável

O projecto deveria estabelecer uma clara delimitação das
esferas de competência das diferentes fontes de direito: o
regulamento, os estatutos e o direito nacional.

(1) «Proposta de directiva do Conselho que estabelece um quadro
geral relativo à informação e consulta dos trabalhadores na
Comunidade Europeia» (posição comum adoptada pelo Conselho
em 23 de Julho de 2001, JO C 307 de 31.10.2001).
(2) COM(2001) 366 final.
(3) COM(2001) 582 final.
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4.1.1. Em relação ao seu âmbito de aplicação (nomeadamente, constituição, capital, sede social, registo, responsabilidade dos órgãos dirigentes), o regulamento deveria ser exaustivo e independente do direito nacional, que não poderia ser
invocado, nem mesmo a tı́tulo subsidiário. Este aspecto é
muito importante para assegurar o carácter unitário —
europeu, portanto — do texto, bem como a clareza e a
segurança que a forma da sociedade deve proporcionar a
sócios e a terceiros.

4.1.2. O regulamento deveria também preservar a liberdade
contratual dos associados, definindo, ao mesmo tempo, os
seus limites (em particular, a organização e funcionamento da
sociedade, o regime dos tı́tulos). Algumas matérias deveriam
ser imperativamente consignadas nos estatutos. Para evitar o
risco de omissão, a autoridade de registo verificaria a inclusão
nos estatutos de todas as disposições que deles devem constar.
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4.2.4. A sede social ficaria situada no interior da União
Europeia e corresponderia ao local da administração central da
sociedade. Poderia ser transferida para outro Estado-Membro,
não implicando a dissolução da SE, nem a criação de uma
nova pessoa colectiva.
4.2.5. Seriam possı́veis, devendo ser regulados pelos estatutos, os casos de transmissão forçada das acções de um sócio e
do seu afastamento, bem como o preço de resgate ou de
transmissão dos tı́tulos. Os estatutos poderiam igualmente
prever a não-proporcionalidade ao montante do capital
subscrito dos direitos pecuniários e não pecuniários dos sócios,
ou ainda a inalienabilidade temporária dos tı́tulos. No que
respeita a certos domı́nios especı́ficos, o pacto social só poderia
ser alterado por unanimidade.

5. Dispositivos de acompanhamento a prever
4.1.3. É evidente que a sociedade europeia para as PME, tal
como as sociedades nacionais, está também sujeita às normas
internas dos Estados-Membros: direito contabilı́stico, fiscal,
penal e legislação em matéria de insolvência e de suspensão de
pagamentos.

4.2.

Disposições gerais

Se é impensável, sob pena de distorção da concorrência,
estabelecerem-se privilégios em relação aos estatutos nacionais,
poderia ser interessante prever medidas para tornar a fórmula
mais atraente, tais como:

5.1.
procedimentos de constituição uniformes, simplificados, rápidos e pouco dispendiosos (poder-se-ia mesmo pôr a
hipótese de um registo gratuito);

O projecto deveria reger-se por dois preceitos: simplicidade e
grande flexibilidade de funcionamento.

5.2.
um dispositivo particular de informação e de apoio
técnico e financeiro — com ajuda, por exemplo, dos Eurogabinetes, das redes europeias de capital de risco, de investidores
privados (business angels), etc.;

4.2.1. A sociedade poderia ser constituı́da por uma ou mais
pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou não de um
Estado-Membro. O capital mı́nimo poderia ser fixado em
15 000 EUR e dividido em acções, sem excluir outras possibilidades. Cada sócio só seria responsável até ao limite do capital
que tivesse subscrito.

5.3.
o acesso, no caso de criação de novos empregos, a
diferentes instrumentos de apoio comunitários (o procedimento de empresa europeia comum (JEV = Joint European
Venture), que pode financiar estudos de viabilidade e conceder
ajudas ao investimento, o Fundo Social Europeu) ou nacionais.

4.2.2. Seria dada ampla margem de manobra à liberdade
contratual, sob reserva da protecção dos direitos dos sócios
minoritários e de terceiros, essa sim regida pelo regulamento.
Seriam, pois, os estatutos a definir os direitos dos associados,
a organização e o funcionamento da sociedade, os poderes dos
seus órgãos e as condições de transferência dos tı́tulos. O
regulamento não deixaria, porém, de impor algumas obrigações mı́nimas, como a especificação das matérias sujeitas à
decisão colectiva dos sócios.

6. Inclusão de outras formas de empresa

4.2.3. A representação da sociedade perante terceiros assentaria em regras conformes com a primeira directiva europeia
em matéria de direito das sociedades.

6.1.
Vale a pena colocar-se a questão da inclusão de outras
formas de empresa, nomeadamente as cooperativas e as
empresas da economia social.

6.2.
O Comité declara-se a favor da adopção, o mais
brevemente possı́vel, do projecto de sociedade cooperativa
europeia (SCE) que, tendo sido objecto de uma proposta
alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
em 1993, vem em grande medida ao encontro das preocupações dos diferentes sectores em causa.
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6.3.
Não obstante, tal como a sociedade europeia, o projecto de estatuto da sociedade cooperativa europeia pode
revelar-se menos atraente para as empresas de pequena
dimensão, em especial no que respeita ao capital mı́nimo
requerido, ou para novas formas de empresas com finalidade
social que desejem desenvolver a sua actividade à escala
europeia.
6.4.
É por essa razão que, paralelamente à oportunidade de
uma sociedade europeia para as PME, o Comité também
apoia a ideia de uma reflexão sobre instrumentos jurı́dicos
comunitários susceptı́veis de dar resposta às necessidades
ligadas à emergência destas formas de «actividade empresarial».

7. Conclusões
7.1.
A análise das necessidades confirma a carência de um
projecto de sociedade europeia para as PME. O que está em
jogo, antes de mais, é proporcionar-lhes um estatuto europeu,
a fim de assegurar a igualdade de tratamento entre elas e
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empresas de maiores dimensões — mais visadas pelo estatuto
de SE —, e de lhes propor um «rótulo europeu», para facilitar
o exercı́cio da sua actividade no mercado interno.
7.2.
Para se tornar atractivo, o novo estatuto deverá afastar
o risco de múltipla tributação e propiciar uma grande flexibilidade jurı́dica, bem como a concessão de facilidades em matéria
de formalidades de constituição, de aconselhamento e de apoio
a favor das parcerias entre empresas.
7.3.
O Comité pretende inserir este projecto na perspectiva
das conclusões do Conselho Europeu de Lisboa, ou seja
melhoria da competitividade europeia e do espı́rito empresarial
e criação de novas actividades e de novos postos de trabalho.
Nesse sentido, o Comité não pode deixar de defender também
o envolvimento dos trabalhadores à escala europeia, factor de
êxito da integração.
7.4.
O Comité apela, pois, ao estabelecimento de um
estatuto europeu simplificado para as PME, em complemento
da sociedade europeia.

Bruxelas, 21 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre o «Pedido da Comissão Europeia ao Comité de
elaboração de um parecer exploratório sobre a “Comunicação da Comissão — Simplificar e
melhorar o ambiente regulador”»
(COM(2001) 726 final)
(2002/C 125/20)
Em 10 de Janeiro de 2002, o Presidente da Comissão Europeia, Romano Prodi, solicitou ao Comité
Económico e Social, nos termos do artigo 262.o do Tratado que institui a CE, que elaborasse um parecer
exploratório sobre a comunicação supramencionada.
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção de Mercado Único, Produção e
Consumo emitiu parecer em 1 de Março de 2002, sendo relator Kenneth Walker.
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 21 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou por 56 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção o parecer seguinte.

1. Introdução

1.1.
A regulamentação desempenha um papel muito
importante na consecução dos objectivos da União Europeia,
incluindo os que incarnam o modelo social europeu. Gera
vantagens consideráveis tanto para o público como para as
empresas. É necessária para melhorar a saúde pública e a
segurança, proteger o ambiente, atingir os objectivos sociais,
assegurar a prestação universal de serviços públicos essenciais
e salvaguardar os interesses dos consumidores. Contribui
também para incentivar a competitividade, estabelecendo a
igualdade de condições de concorrência entre empresas, evitando distorções de mercado e criando um clima de certeza
legislativa propı́cio à actuação das administrações públicas, das
empresas e dos consumidores. Tem, ainda, um papel a
desempenhar na conciliação de interesses por vezes contraditórios dos diferentes intervenientes.

1.1.1. No entanto, todos estes benefı́cios têm o seu preço.
O último inquérito às empresas europeias realizado pela
Comissão Europeia (Comissão Europeia, Painel de Avaliação
do Mercado Interno n.o 9, Novembro de 2001, http://europa.eu.int/comm/internal–market) estima que se poderiam poupar, pelo menos, 50 mil milhões de EUR se houvesse uma
legislação de melhor qualidade, o que equivale a uma redução
de 15 % dos custos de adaptação suportados pelas empresas.
Por extrapolação, tal faz com que os custos totais de adaptação
ascendam a mais de 330 mil milhões de EUR por ano. Além
disso, essa estimativa de poupança baseia-se na situação actual.
É a própria Comissão que o diz: «Um ambiente regulamentar de
melhor qualidade provocaria certamente um novo dinamismo
económico, cujos benefı́cios seriam sem dúvida ainda mais
elevados».

1.1.1.1. Estes custos para as empresas representam, com
efeito, um encargo adicional a que estão obrigadas e que,
tal como acontece com qualquer outro ónus, se reflecte

inevitavelmente no consumidor através do aumento dos
preços. É necessário garantir aos cidadãos que terão a devida
compensação, o que visivelmente não sucede hoje em dia.

1.2.
Ademais, este é apenas um dos dois aspectos da
questão; os números indicados não contemplam as repercussões dos custos da regulamentação nas administrações públicas, nem o preço das ineficiências económicas decorrentes de
uma regulamentação escassa, que se traduzem, por exemplo,
no aumento dos preços e na diminuição da qualidade de
produtos e serviços devido ao decréscimo da concorrência e
da inovação. Nesta base, a Comissão calcula que o custo para
a sociedade de uma regulamentação de má qualidade seria da
ordem dos 10 % do PIB. Não admira que a Comissão descreva
um ambiente regulamentar de melhor qualidade como «um
prémio que vale a pena reclamar». Uma regulamentação
de elevada qualidade contribuiria também para restaurar a
confiança na administração e nas instituições em geral.

2. Progressos realizados até à data

2.1.
Em Dezembro de 1992, o Conselho Europeu de
Edimburgo reconheceu a simplificação e a melhoria do
ambiente regulador como uma das principais prioridades da
Comunidade. Em Março de 2000, no Conselho Europeu de
Lisboa, a União Europeia impôs a si própria a missão de
tornar-se no espaço económico mais dinâmico e competitivo
do mundo baseado no conhecimento e capaz de garantir um
crescimento económico sustentável, com mais e melhores
empregos, e com maior coesão social. Tanto aı́ como na
Cimeira de Santa Maria da Feira, realizada em Junho de 2000,
ficou patente a importância de uma melhor regulamentação
para a realização desse objectivo. O pedido de uma estratégia
de acção coordenada mais aprofundada a fim de simplificar o
ambiente regulador foi, em seguida, corroborado e ampliado
pelos Conselhos Europeus de Estocolmo e Gotemburgo.
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2.1.1. O Conselho Europeu de Lisboa fez um apelo especı́fico à Comissão para que examinasse em 2001 a questão da
simplificação, tanto ao nı́vel das instituições europeias como
dos Estados-Membros. Até à data, os resultados deste exercı́cio
têm sido desencorajadores. São poucos os indı́cios de progressos significativos nos Estados-Membros, e a Comissão tem um
atraso de doze meses em relação ao calendário estabelecido.
Estes atrasos são particularmente nefastos atendendo à proximidade do alargamento, cujo actual calendário prevê que a
adesão de dez paı́ses candidatos se processe de forma a
permitir a sua participação nas eleições para o Parlamento
Europeu em 2004.
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2.5.
A comunicação da Comissão ao Conselho Europeu da
Primavera de Barcelona (5) recomenda nomeadamente ao
Conselho Europeu que apoie as acções em curso para, até
Junho de 2002, se ultimar um plano de acção para melhorar e
simplificar o ambiente regulador.

3. Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu de
Laeken

2.2.
No intervalo de tempo entre as Cimeiras de Edimburgo
e de Lisboa poucos foram os progressos registados no que toca
a melhoria do ambiente regulador. Em 1995, o Relatório
Molitor apresentou dezoito recomendações de carácter geral.
O Comité apoia essas propostas e lamenta que tão pouco se
tenha feito, desde então, para as pôr em prática.
4. Relatório Mandelkern
2.3.
Em Maio de 1996, foi lançada a iniciativa SLIM
(Simplificação da Legislação do Mercado Interno) com o
objectivo de estabelecer modos susceptı́veis de simplificar a
legislação relativa ao mercado interno, mas os resultados
obtidos foram extremamente modestos. A sua aplicação foi
aleatória e ineficaz e o impacto fraco. Uma das razões reside
no facto de o Conselho e o Parlamento não conseguirem
frequentemente levar até às últimas consequências as propostas
da Comissão de alterar os instrumentos legislativos. Não raros
foram os casos em que a acção de acompanhamento por parte
dos Estados-Membros não foi implementada. Um relatório
recente sobre os resultados da quinta fase da iniciativa
SLIM (Documento de trabalho dos serviços da Comissão
«Simplificação da Legislação do Mercado Interno» (1) indicava
que apenas cinco Estados-Membros haviam tomado iniciativas
para simplificar a legislação nacional baseada em directivas ou
regulamentos comunitários revistos durante a quinta fase e
que na maior parte destes casos não fora possı́vel identificar
ou quantificar a economia de custos para os utentes. Isto é
prova evidente de que é necessário melhorar o método das
avaliações a posteriori.
2.4.
Desde o Conselho de Lisboa têm sido dados vários
passos para acelerar a simplificação. Sobre esta matéria o
Comité Económico e Social emitiu um parecer de iniciativa
em Outubro de 2000 (2) e um aditamento a parecer em
Novembro de 2001 (3). Em Novembro de 2000, foi criado
pelos Ministros da Função Pública um grupo consultivo de
alto nı́vel, tendo como missão aconselhar sobre toda esta
problemática; em Novembro de 2001, o grupo apresentou
as suas conclusões no chamado Relatório Mandelkern. Em
Dezembro de 2001, a Comissão apresentou ao Conselho de
Laeken uma comunicação (4) intitulada «Simplificar e melhorar
o ambiente regulador».

(1) SEC 575 (2001) — N.T.: Não existe versão portuguesa deste
documento.
(2) JO C 14 de 16.1.2001, p. 1.
(3) JO C 48 de 21.2.2002, p. 130.
(4) COM(2001) 726 final de 5.12.2001.

5. Pareceres do Comité Económico e Social

5.1.
O parecer emitido pelo Comité de Outubro de 2000 (5)
sublinhava «a urgência de lançar um processo de simplificação
da legislação no mercado único, melhorando a qualidade dos
preceitos, a eficácia da sua transposição, a liberdade e a
responsabilidade dos actores da sociedade civil».

5.1.1. O Comité solicitava ao Conselho Europeu de Estocolmo que aprovasse, sob proposta da Comissão, um plano
plurianual de simplificação, com objectivos, prioridades, métodos, orçamento, meios de acompanhamento e de controlo. A
aplicação deste plano deveria ser verificada anualmente, no
Conselho Europeu da Primavera, com base num relatório da
Comissão.

5.1.2. O parecer propunha que o plano preveja a adopção
de códigos de conduta pelas instituições da União, assegurando
que elas sejam os actores desta simplificação e não da sua
complexidade. A Comissão deveria dar o exemplo e os Estados-Membros e as suas administrações deveriam ser incitados a
adoptar os seus próprios códigos de conduta. O Comité abriu
o caminho instituindo com esse parecer o seu próprio código
de conduta.

(5) COM(2002) 14 final.
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5.1.3. O parecer recomendava ainda que a Comissão confiasse as análises de impacto a um organismo exterior, que
tivesse as qualificações e critérios de independência exigidos.
5.2.
O parecer do Comité de Novembro de 2001 (1) desenvolveu a ideia de um grupo de peritos independentes encarregado de proceder à revisão do processo regulamentar. O
parecer avançou com as seguintes propostas concretas tendo
em vista melhorar o actual ambiente regulador:
—

criação de um organismo de revisão da regulamentação,
incumbido de monitorizar a revisão da legislação existente e de estabelecer as linhas directrizes para a introdução de nova legislação. Deverá igualmente realizar
avaliações ex post dos efeitos da legislação. Nele deverão
participar representantes da Comissão, dos órgãos nacionais e das empresas;

—

definição de objectivos especı́ficos para a redução do
volume de legislação: p. ex., reduzir em 20 %, ao
longo de cinco anos, o volume total de regulamentos e
directivas;

—

todos os novos actos regulamentares e todos os actos em
vigor que forem prorrogados deverão passar a ter uma
vigência limitada, no termo da qual caducarão automaticamente, a menos que sejam novamente prorrogados;

—

isenção total ou parcial da aplicação de alguns actos ou
de partes deles para as PME e, em particular, para as
microempresas. Estas isenções poderão ser moduladas,
tornando-se mais alargadas para as microempresas com
menos de dez trabalhadores;

—

simplificação do acervo comunitário, definindo para
tal um «núcleo» e instaurando uma certa ordem e
racionalização externas, através da introdução de um
processo de codificação segundo o modelo sueco;

—

melhoria da acessibilidade do acervo, revendo para tal o
Jornal Oficial e colocando o acervo à disposição para
consultas em linha;

—

procura, sempre que possı́vel, de alternativas à regulamentação;

—

submissão de todas as propostas legislativas ao «teste do
interesse público»;

—

pleno aproveitamento dos progressos registados nas
tecnologias da informação e da comunicação para reduzir
os custos decorrentes da execução de actos regulamentares;

(1) COM(2002) 14 final.

—
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inclusão futura nas avaliações de impacto efectuadas pela
Comissão a respeito de propostas legislativas de um
relatório sobre a análise de outras possibilidades não
legislativas.

5.2.1. O Comité reitera agora essas propostas e considera
que elas devem constituir a base de uma abordagem sistemática
e global para melhorar a regulamentação a todos os nı́veis.

5.3.
O parecer estabelece uma hierarquia legislativa: regulamentos e directivas da União Europeia, legislação comunitária
transposta para o direito nacional, leis nacionais e decretosleis, regulamentos de órgãos governativos, regulamentos da
administração regional e local e acordos colectivos. Quanto
mais se desce nesta hierarquia, maior é o volume dos diplomas
legislativos e menor a sua transparência, menor é a obrigação
de prestar contas e maior é a complexidade, a conflitualidade
e a arbitrariedade da legislação.

5.4.
O parecer recordava ainda que a legislação-quadro é,
pela sua natureza, mais flexı́vel e oferece maior liberdade às
empresas, dentro de limites predeterminados, mas apresenta o
risco de pura e simplesmente deslocar o processo regulamentar
para um nı́vel inferior, criando assim divergências ainda
maiores entre os ambientes regulamentares de diferentes
Estados-Membros. A aplicação do princı́pio da subsidiariedade
comporta os mesmos riscos.

5.5.
O parecer insiste em que «o processo de simplificação
tem de ser fortemente acelerado por forma a facilitar o
alargamento da União». O Comité gostaria de enfatizar a
importância desta questão. Em Junho de 2002, data da
conclusão do plano de acção para simplificar e melhorar o
ambiente regulamentar — partindo do princı́pio de que o
prazo será cumprido — faltarão pouco menos de dois anos
para a projectada adesão do primeiro grupo de novos Estados-Membros.

6. Observações na generalidade

6.1.
O Comité concorda com a Comissão em que a tarefa
de simplificação do ambiente regulador requer uma abordagem
pluridisciplinar e a estreita cooperação e coordenação entre
todos os agentes envolvidos ao nı́vel da UE e dos Estados-Membros.

6.1.1. Apesar da meritória intenção da Comissão de resolver este problema, o Comité tem sérias dúvidas de que exista
vontade polı́tica a todos os nı́veis para levar a cabo esta missão
com o grau de determinação necessário. As experiências
quanto à cooperação, ou à falta dela, entre as administrações
nacionais em outros campos, nomeadamente o da fraude
fiscal, não augura nada de bom para o êxito deste projecto, a
menos que ele seja guiado por um forte impulso unificador.
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6.1.1.1. A Comissão tem razão ao afirmar que é necessário
inculcar novos hábitos e métodos de trabalho e desenvolver
uma nova cultura administrativa e polı́tica. Será já bastante
difı́cil fazê-lo ao nı́vel europeu, mas maiores serão as dificuldades à medida que se for descendo na hierarquia legislativa. Em
particular, deveria ser desincentivada a prática adoptada por
algumas administrações nacionais de confiarem os poderes
regulamentares a agências anónimas às quais, muitas vezes,
não se pode pedir contas.

6.2.
O Comité aprova o plano da Comissão de simplificar e
reduzir o volume do acervo comunitário, o que vem na
linha das recomendações incluı́das nos seus dois pareceres.
Congratula-se, nomeadamente, com a intenção da Comissão
de reduzir 25 % do volume dos textos em vigor no termo do
seu actual mandato. Considera que deveria ser fixado um
prazo para a conclusão deste processo até ao fim do próximo
mandato, em 2010. Tal contribuiria para melhorar a qualidade
dos textos e reduzir o seu volume, o que se reveste de
igual, quando não mesmo de maior, importância. O Comité
concorda também com o plano de retirar as propostas que
não tenham sido legisladas e que já não possam ser consideradas actuais e veria com bons olhos uma iniciativa semelhante
por parte dos Estados-Membros.

6.2.1. O Comité considera que o processo de simplificação
requer a aplicação de critérios que possam fundamentar a
correspondente decisão, nomeadamente normas ou preocupações sociais e ambientais. Tais critérios deveriam ser definidos de comum acordo entre todos os actores relevantes.

6.3.
O Comité regozija-se com o compromisso da Comissão de reforçar e intensificar o processo de consulta. Crê que a
melhor forma de o fazer é alargando as consultas ao maior
número possı́vel de intervenientes, em particular, pondo em
prática procedimentos que permitam incluir no processo de
consulta representantes das pequenas empresas e de outros
sectores da sociedade, actualmente sub-representados. Para
além do processo de consulta formal a interlocutores seleccionados, a Comissão deveria apelar à participação de todas as
partes interessadas, ficando, no entanto, ao critério destas a
decisão quanto a tal participação. Este processo deveria ser
realizado antes da publicação da proposta legislativa e deveriam ser estabelecidos prazos especı́ficos para a indicação dos
representantes.

6.3.1. A transparência do processo de consulta aumentaria
substancialmente se, quando da elaboração da proposta legislativa, a Comissão publicasse um apanhado das reacções recebidas, indicando até que ponto estas haviam sido tidas em conta.

6.4.
O Comité concorda com a Comissão em que a
co-regulação, quando devidamente aplicada, pode permitir
realizar os objectivos de flexibilidade e de eficácia acrescida e
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subscreve a afirmação de que ela não tem por objectivo
contornar as prerrogativas do legislador, nem renunciar à
regulação. Esta foi também a conclusão de uma audição sobre
co-regulação, que o Observatório do Mercado Único do
Comité organizou em Maio de 2001.
6.5.
O Comité apoia a intenção da Comissão de criar uma
rede legislativa interna destinada a promover as boas práticas
e admite que seria necessário criar paralelamente uma rede
interinstitucional a fim de garantir a qualidade legislativa dos
textos. Entende que, de futuro, os seus pareceres deveriam
incluir também observações sobre a qualidade legislativa das
propostas da Comissão.
6.6.
O Comité concorda com a Comissão quanto à necessidade de os Estados-Membros se comprometerem a transpor
os actos comunitários para a sua própria legislação fielmente
e nos prazos previstos. O Painel de Avaliação do Mercado
Interno (n.o 9 Novembro de 2001), da autoria da Comissão
Europeia, revela que tal está longe de ser o caso actualmente.
O Comité atribui uma grande importância à melhoria da
situação neste domı́nio.
6.7.
O Comité aprova, nas suas linhas gerais, as recomendações do Relatório Mandelkern.

7. Análise do impacto regulador
7.1.
Comité nota que a Comissão propõe a realização
de estudos prévios (pre-assessments) dos seus projectos de
propostas, a fim de definir quais deles deverão ser submetidos
a uma análise de impacto detalhada. O Comité sente que o
actual sistema de avaliação do impacto comporta debilidades
e concorda com o Centro de Polı́tica Europeia («Regulatory
Impact Analysis: improving the quality of EU regulatory
activity», CPE, Setembro de 2001) (1) em que qualquer acto
regulamentar ou legislativo da Comissão, do Conselho ou do
Parlamento Europeu deverá ser submetido a uma análise do
impacto regulamentar (AIR).
7.2.
A AIR abrange uma série de métodos destinados a
avaliar sistematicamente o impacto negativo e positivo tanto
das disposições em vigor como das novas propostas. Não se
trata de uma análise de custos e benefı́cios nem se pretende
substituir às decisões dos responsáveis polı́ticos ou dos eleitos.
Baseia-se nos princı́pios da análise de risco, mas opera num
contexto em que reconhecidamente não existem opções isentas
de risco.
7.2.1. A AIR, embora melhorando o fluxo de informação
relevante para os responsáveis pela polı́tica de regulamentação,
não interfere na soberania dos decisores polı́ticos nem altera,
de modo algum, o equilı́brio entre as instituições europeias.

(1) N.T.: «Análise do Impacto Regulamentar: melhorar a qualidade da
actividade regulamentar da UE» (só existe em Inglês).
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O seu conceito assenta em seis pilares:

—

Justificação: identificação clara de um problema especı́fico
e justificação convincente da importância e da eficácia
provável de uma regulamentação;

—

Consulta: consulta alargada e transparente a todos os
interessados, a fim de identificar os custos e os benefı́cios
das propostas de regulamentação;

—

Análise: análise sistemática e empı́rica de custos, benefı́cios e alternativas, tendo em conta o impacto da estratégia
de regulamentação no «mundo real»;

—

Pleno aproveitamento dos benefı́cios lı́quidos globais:
ênfase em soluções regulamentares que aproveitem ao
máximo o bem-estar geral lı́quido de todos os cidadãos e
partes interessadas;
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AIR sempre que transponha uma directiva da UE para o direito
nacional e sempre que notifique a Comissão da sua intenção
de legislar em domı́nios técnicos ainda não abrangidos pelas
disposições respeitantes ao mercado único, sem que tal seja,
porém, utilizado como pretexto para aumentar o tempo
necessário para efectuar a transposição.
7.6.
O Comité concorda, pois, com o Centro de Polı́tica
Europeia quanto à necessidade de dispor de:
—

uma base jurı́dica simplificada para o estabelecimento de
um sistema futuro eficaz de AIR ao nı́vel da União
Europeia;

—

uma definição de princı́pios orientadores;

—

uma visão a longo prazo do futuro sistema de AIR a nı́vel
comunitário.

—

Coerência: utilização de procedimentos operacionais práticos, comuns e uniformes, que assegurem a coerência da
análise a todos os nı́veis da administração;

7.7.
O Comité aprova também as recomendações do Centro
de Polı́tica Europeia respeitantes a um plano de acção a curto
prazo.

—

Responsabilidade: comunicação clara e estruturada aos
decisores das consequências da escolha de estratégias ou
de objectivos regulamentares especı́ficos.

8. Outras questões de ordem regulamentar

7.4.
O Comité entende que muitas das propostas avançadas
na comunicação da Comissão (1) deveriam ser postas em
prática no âmbito do estabelecimento de um processo integrado de apoio à tomada de decisões com base nos princı́pios
da AIR.
7.5.
A definição da polı́tica comunitária em matéria de
gestão da regulamentação não é simples nem clara. Está
consubstanciada nas orientações de polı́tica regulamentar,
produzidas em 1996 pelo Presidente da Comissão Europeia.
Não são obrigatórias e não existe actualmente base jurı́dica
para a realização de AIR ao nı́vel europeu nem qualquer
requisito legal de efectuar AIR globais. O Comité considera
que a AIR deveria fazer parte integrante do processo de tomada
de decisões, tanto a nı́vel comunitário como a nı́vel nacional.
7.5.1. A AIR deve ser concebida de modo a acompanhar
todo o processo legislativo desde a proposta de decisão do
Conselho apresentada pela Comissão (e da segunda leitura do
Parlamento Europeu, se for caso disso), analisando sistematicamente todas as propostas e compromissos.
7.5.1.1. Em princı́pio, a DG em causa deveria fazer acompanhar todas as propostas legislativas de avaliações prévias,
dando, assim, ao Comité a possibilidade de se pronunciar
sobre elas.
7.5.2. O Comité considera que os Estados-Membros deveriam também adoptar a AIR nos seus procedimentos legislativos. Cada Estado-Membro deveria ser obrigado a efectuar uma
(1) COM(2002) 14 final.

8.1.
Independentemente de quaisquer outras considerações
(nomeadamente, o desenvolvimento sustentável, as condições
de vida e de trabalho, etc.), a regulamentação é uma questão
do foro do mercado interno. As diferenças entre os regimes
regulamentares nos Estados-Membros devido a disparidades
de calendário e de incidência na transposição da legislação
comunitária para o direito nacional, a interpretações nacionais
dos instrumentos jurı́dicos da UE, ao «preenchimento» da
legislação-quadro ao nı́vel nacional e à existência de legislação
secundária criada por agências nacionais, governos regionais e
autoridades locais estão a fragmentar o mercado único e a
criar graves distorções de concorrência.
8.1.1. No contexto do mercado único, há fortes razões para
aumentar a proporção de legislação comunitária efectivada
por via de regulamentos, de aplicação uniforme obrigatória
nos Estados-Membros, em vez de directivas, que carecem de
ser transpostas para o direito nacional, com todos os atrasos e
variações que tal implica.
8.2.
É necessária também uma certa influência centralizadora, que contribuiria para reduzir as disparidades entre os
regimes regulamentares dos Estados-Membros. Nos EUA, a
regulamentação é coordenada e controlada pelo Gabinete para
as Questões Regulamentares (Office of Regulatory Affairs).
Embora fazendo parte do Departamento de Gestão e Orçamento da Casa Branca e estando, por conseguinte, sob a tutela
do Presidente (a quem presta contas), é independente de todos
os outros sectores governamentais e dos órgãos nacionais de
regulamentação. Dispõe de poderes consideráveis para intervir
nas actividades de todos os órgãos de regulamentação. Os
projectos de propostas legislativas têm de ser submetidos, em
primeira instância, a esse gabinete, que os deverá aprovar
dentro de um prazo determinado; pode, deste modo, solicitar
que a redacção ou a substância da proposta seja alterada se o
reputar oportuno.
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8.2.1. Não existe actualmente no quadro regulamentar
europeu um organismo comparável. A Comissão propôs
a criação de uma rede legislativa interna e de uma rede
interinstitucional, que poderiam assumir um papel semelhante
ao nı́vel europeu, mas, atendendo a que 90 % da legislação
emana dos Estados-Membros, seria necessário, em conformidade com o princı́pio de subsidiariedade, criar um órgão
deste tipo em cada Estado-Membro. Seria também desejável
coordenar o trabalho destes órgãos ao nı́vel europeu e ao nı́vel
nacional, o que implicaria eventualmente a criação de um
órgão conjunto composto por representantes das redes dos
Estados-Membros, da Comissão e das instituições europeias.

8.2.2. Em alternativa, poderia ser encarada a hipótese de
constituir, fora da Comissão, um gabinete para a avaliação da
regulamentação, seguindo o modelo do Gabinete para as
Questões Regulamentares (Office of Regulatory Affairs) dos
EUA. A criação de um mecanismo destinado a instituir a AIR
e a controlar a sua aplicação deveria ser vista como prioridade
a curto prazo.

8.3.
Outra caracterı́stica do sistema regulamentar nos Estados Unidos é o facto de as agências de regulamentação se
controlarem mutuamente («exames pelos pares»). Os instrumentos legislativos produzidos por uma entidade são submetidos à apreciação e à crı́tica construtiva das outras agências.
Este processo serve não só de revisão complementar, mas
encoraja também o desenvolvimento de uma abordagem
comum para a formulação de instrumentos legislativos. A
introdução do procedimento de exames pelos pares na Europa
poderia trazer vantagens semelhantes. Para além desses controlos mútuos efectuados pelas agências nacionais a nı́vel nacional
e dos realizados pelas instituições a nı́vel europeu, poderia ser
proveitoso para cada Estado-Membro examinar o trabalho dos
outros Estados-Membros nesses mesmos moldes.

8.4.
A consolidação é outra questão que carece de ser
tratada. Consiste em agrupar num único texto de carácter não
vinculativo um acto regulamentar e as suas modificações
subsequentes. Também aqui há diferenças substanciais entre
os Estados-Membros e a União Europeia relativamente ao
modo como procedem a essa consolidação; o tempo necessário
para proceder à consolidação varia também grandemente; em
geral, esse tempo parece, na maior parte dos casos, demasiado
longo para poder satisfazer as exigências dos utilizadores da
legislação, que necessitam, o mais rapidamente possı́vel, de
um texto conciso, coerente e simples, mas completo.

8.4.1. No entanto, mesmo nos casos relativamente pouco
numerosos em que isso se verifica, a consolidação tem o
inconveniente de o texto não ser juridicamente vinculativo e
de as empresas e os cidadãos que pretendem saber a sua
situação perante a lei não poderem nele confiar. São preferı́veis
a codificação e a reformulação. Em Dezembro de 1994, foi
concluı́do um acordo interinstitucional sobre a introdução de
um método de trabalho acelerado para a codificação oficial de
textos legislativos, o qual não parece ter tido grande impacto
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até à data. Foi recentemente finalizado um acordo institucional
com vista a uma utilização mais estruturada da técnica de
reformulação dos actos jurı́dicos, o qual deverá facilitar a
aplicação deste método desde que haja um impulso suficiente
para o pôr a funcionar na prática com eficácia.

8.5.
Para além do princı́pio da proporcionalidade, é importante que as regulamentações sejam submetidas ao teste da
praticabilidade. O legislador deve concentrar-se nos efeitos
práticos que a legislação proposta poderá ter no funcionamento quotidiano das empresas e no dia-a-dia dos cidadãos. É
necessário, sobretudo, estar consciente da «lei das consequências involuntárias».

8.6.
Nesta época de rápido desenvolvimento tecnológico,
reveste-se de particular relevância que as regulamentações
sejam neutras de um ponto de vista tecnológico. É fundamental
velar por que a concorrência não seja falseada por uma
legislação-quadro que favoreça ou discrimine mais um processo técnico do que outro, salvo se houver indı́cios claros de
que isso pode ser justificado em razão do interesse público.
Importa também que a legislação seja elaborada de modo a
evitar que os progressos tecnológicos a tornem obsoleta.

8.7.
A fim de garantir o êxito do processo de simplificação
é necessário que alguém dele «se aproprie». A experiência tem
demonstrado que, para vencer a força da inércia e a resistência
à mudança, bem como a protecção do que se considera ser os
interesses nacionais, há que desencadear a um nı́vel polı́tico
elevado uma força impulsionadora orientada para a realização
de determinados objectivos num perı́odo de tempo especı́fico.

8.8.
É importante para a credibilidade do processo de
simplificação que ele produza benefı́cios tangı́veis e mensuráveis num prazo razoável. É motivo de preocupação o facto de
o processo ter sido efectivamente lançado há quase dez anos e
pouco impacto ter tido até à data. Igualmente desencorajador
é o exemplo da França, onde só pouco mais de metade da
legislação actualmente em vigor é que foi codificada, apesar de
o processo existir há cerca de cinquenta anos. Um «progresso»
desta ordem só pode servir para desacreditar todo o projecto.

8.9.
A simplificação a nı́vel da UE não faz sentido se não
for acompanhada de uma actividade correspondente ao nı́vel
dos Estados-Membros. Não obstante, a fim de impulsionar o
projecto, o primeiro passo deve ser dado ao nı́vel europeu sem
ficar a aguardar a actuação dos Estados-Membros na firme
esperança de que eles decidam seguir-lhe o exemplo sem
tardar. O êxito do processo de simplificação depende de uma
cooperação e coordenação o mais estreita possı́vel entre a
Comissão e as autoridades competentes nos Estados-Membros.
Necessita também do empenhamento polı́tico e da participação activa dos governos dos Estados-Membros.
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9. Conclusões
9.1.
Uma legislação medı́ocre é um fardo que pesa sobre os
ombros dos cidadãos europeus. Os principais obstáculos que
impedem realmente os progressos em matéria de simplificação
e de regulamentação são a resistência à mudança, inerente a
qualquer grande entidade burocrática como é a União Europeia, e a insistência dos Estados-Membros em ficarem presos a
costumes, tradições e práticas nacionais. Só será possı́vel
combater estas forças inculcando uma cultura totalmente nova
a nı́vel europeu e a nı́vel nacional. Para o efeito, é necessário
um grau de cooperação entre as instituições nacionais e
europeias até agora jamais alcançado, o que, por seu turno, só
poderá ser realizado se houver um importante empenhamento
polı́tico tanto da União Europeia como dos Estados-Membros.
9.2.
A polı́tica de simplificação deve visar um elevado nı́vel
de harmonização e coordenação entre os regimes regulamentares nos Estados-Membros e na União Europeia. Embora a
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Comissão seja a força motriz da mudança polı́tica na Europa,
mais de 90 % da legislação continua a emanar dos Estados-Membros. A simplificação nunca será realidade se estes não
cooperarem.
9.2.1. Para que haja progressos nesta matéria é necessário
também que os cidadãos tenham confiança no processo e nos
objectivos da simplificação. Se os cidadãos virem claramente
as vantagens e os benefı́cios e se estiverem convictos de que as
modificações na regulamentação se destinam a melhorar as
suas condições de vida e de trabalho mais facilmente a ela
aderirão, o que, por seu turno, terá uma influência positiva no
empenhamento polı́tico.
9.3.
Neste aspecto, o tempo não joga a favor da Europa. A
simplificação e a melhoria da regulamentação são passos
essenciais que a Europa deve dar para se preparar para o
alargamento. É necessária uma actuação imediata, tanto a nı́vel
europeu como a nı́vel nacional, para obter algum resultado
num prazo cada vez mais diminuto.

Bruxelas, 21 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS
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Parecer do Comité Económico e Social sobre «A imigração, a integração e o papel da sociedade
civil organizada»
(2002/C 125/21)
Em 31 de Maio de 2001, nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 23.o do Regimento, o Comité
Económico e Social decidiu elaborar um parecer sobre «A imigração, a integração e o papel da sociedade
civil organizada».
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Emprego, Assuntos Sociais e
Cidadania, que emitiu parecer em 27 de Fevereiro de 2002, sendo relator L. Pariza Castaños e co-relator:
V. Melı́cias.
Na 389.a reunião plenária de 20 e 21 de Março de 2002 (sessão de 21 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou, por unanimidade, o seguinte parecer.
1. Integração e cidadania

1.1.
Nos anos sessenta e setenta, durante os quais a
imigração foi promovida pelos Estados europeus de acolhimento, prevaleceu a ideia da temporalidade das migrações que
se produziam na Europa. Mas, perante a evidência da fixação
duradoura das populações imigradas, as instituições públicas
foram assumindo que o destino dos imigrantes é, maioritariamente, a sua integração na nossa sociedade. Deverá ser este o
entendimento dominante, sem qualquer tipo de reticências,
das novas polı́ticas (1) de imigração (2).

1.2.
A comunicação da Comissão Europeia sobre a polı́tica
comunitária de imigração refere que as perspectivas económicas e de evolução demográfica na Europa consideram a
imigração um factor fundamental e uma necessidade para o
nosso desenvolvimento. Assim sendo, as polı́ticas públicas
devem adequar-se ao facto de a sociedade europeia actual e
futura ser uma sociedade com uma forte componente de
imigração e, portanto, à necessidade de polı́ticas claras e
eficazes de integração social da população imigrante. Referimo-nos ao conjunto da população imigrante, não somente à
imigração por motivos laborais, mas também ao reagrupamento familiar, aos refugiados e pessoas acolhidas a outras
formas de protecção humanitária.

1.3.
Haverá que definir convenientemente o conceito de
integração para que possa ser útil a todos os paı́ses da União
Europeia, pois os conceitos de integração social (não apenas
os que se referem aos imigrantes e refugiados) variam consoante as diversas práticas e tradições culturais.

(1) Vide a comunicação da Comissão COM(2001) 757 final.
(2) O conceito de imigração aqui utilizado inclui também, por vezes,
as minorias étnicas.

1.4.
O conceito de integração que propomos neste parecer
define-se como «integração cı́vica» e baseia-se, fundamentalmente, na progressiva equiparação dos imigrantes ao resto da
população, quanto a direitos e deveres, bem como o seu acesso
a bens, serviços e canais de participação cı́vica em condições
de plena igualdade de oportunidades e de tratamento. A Carta
dos Direitos Fundamentais da União Europeia é uma base
sólida e positiva que deve servir de guia à nova legislação
europeia, bem como às legislações nacionais.

1.5.
A referência principal da integração cı́vica que propomos não está no tratamento que deverá dar-se aos aspectos
culturais, mas sim no conceito de cidadania. A diversidade
cultural terá um tratamento especı́fico em cada paı́s de acordo
com o modelo desenvolvido para o mesmo, mas não deverá
alterar o princı́pio da equiparação de direitos e deveres. Por
outras palavras, os padrões culturais dos imigrantes, sejam
estes quais forem, não diminuem a sua condição de pessoas
que devem gozar dos mesmos direitos e estarem sujeitas às
mesmas obrigações que o resto da população.

1.6.
Os direitos dos imigrantes não podem ser questionados
com base na diversidade cultural. O Comité rejeita totalmente
qualquer definição que negue direitos aos imigrantes em
virtude das suas diferenças culturais. A liberdade religiosa, por
exemplo, é um direito dos imigrantes como dos demais
cidadãos. Todos os direitos fundamentais das pessoas, bem
como todos os direitos garantidos pela lei, são também direitos
dos imigrantes, independentemente das suas caracterı́sticas
culturais. Tal como os direitos, também as obrigações legais
não poderão ser eludidas com base em argumentos de ordem
cultural. Os imigrantes não podem subtrair-se ao cumprimento
das leis e à aceitação das normas da sociedade por razões
culturais. Os imigrantes devem respeitar os valores democráticos das sociedades europeias e incorporar-se nas vias democráticas para a sua integração social.
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1.7.
Os aspectos culturais são muito importantes. A diversidade cultural é uma caracterı́stica própria da Europa democrática e pluralista. A imigração procedente de paı́ses terceiros
traz novos elementos à nossa diversidade, enriquecendo culturalmente as nossas sociedades. A cultura não pode ser
entendida como algo inamovı́vel, mas sim como algo em
permanente evolução que se enriquece com os mais variados
contributos. É com esta visão dinâmica do nosso desenvolvimento cultural que deverão ser integrados os contributos
culturais dos imigrantes.
1.8.
Assim sendo, o Comité deseja salientar a contribuição
positiva da imigração para o desenvolvimento cultural da
Europa e rejeita energicamente qualquer entendimento fundamentalista que fale de «risco de contaminação cultural» ou de
«defesa das essências culturais europeias face à presença de
culturas diferentes». Tais entendimentos são contrários aos
princı́pios do pluralismo democrático e perniciosos para o
desenvolvimento sociocultural das sociedades europeias.
1.9.
A integração social está muito relacionada com as
polı́ticas de imigração e asilo. O processo de integração social
deverá começar assim que a imigração se produz, portanto,
revestem-se de grande importância a forma como se realiza a
entrada e os direitos concedidos aos imigrantes e aos requerentes de asilo desde o primeiro momento. A utilização de vias
irregulares de entrada e a inserção laboral na economia paralela
constituem barreiras para a integração social. Neste sentido,
importa elaborar polı́ticas de imigração que tornem acessı́veis
as vias legais de entrada e definam amplamente os direitos dos
imigrantes. A Comissão elaborou projectos de directivas sobre
estas questões (1) e o Comité os correspondentes pareceres (2).
1.10. Os imigrantes devem adoptar uma atitude positiva,
favorável à integração, para o que contribui o conhecimento
da lı́ngua, da legislação e dos costumes do novo paı́s de
residência.
1.11. O conhecimento das lı́nguas dos paı́ses de acolhimento é um aspecto fundamental para a integração das pessoas
imigradas, pelo que se lhes deve dar a oportunidade de as
estudarem.
2. O caminho percorrido pelas instituições europeias
no domı́nio das polı́ticas de integração social dos
imigrantes
2.1.
A Comissão Europeia, de acordo com o disposto no
Tratado da União e no quadro polı́tico definido no Conselho
de Tampere, está a desenvolver uma intensa actividade polı́tica,
adoptando diversas iniciativas legislativas que o Comité considera positivas. No entanto, verifica-se que os trabalhos, no
Conselho, decorrem com morosidade e com visão polı́tica
muito restritiva. O Conselho Europeu de Laeken comprometeu-se a dar um novo objectivo e um maior impulso à polı́tica
(1) Vide a proposta de directiva relativa às condições de entrada e de
residência, JO C 332 E de 27.11.2001, e a directiva relativa ao
estatuto de refugiado, JO C 62 de 27.2.2001.
(2) Vide o parecer de 16.1.2002 e o parecer do CES no JO C 193 de
10.7.2001.
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comum em matéria de asilo e imigração. O Comité deseja que
este compromisso se traduza em progressos concretos nos
trabalhos do Conselho e num firme apoio às iniciativas da
Comissão.

2.2.
As instituições públicas dos Estados-Membros da
União Europeia desenvolveram, nas últimas décadas, polı́ticas
de integração social para as populações imigradas. Estas
polı́ticas sofreram importantes atrasos devido ao facto de,
inicialmente, se pensar que as migrações tinham carácter
temporário.

2.3.
Também as instituições comunitárias, por seu turno,
há anos que desenvolvem polı́ticas favoráveis à integração
social das populações imigradas. Estas polı́ticas têm sido
aplicadas mediante iniciativas destinadas a favorecer, nomeadamente, a inserção social e educativa, bem como através de
medidas desenvolvidas no domı́nio da luta contra o racismo, a
xenofobia e a discriminação.

2.4.
A comunicação da Comissão Europeia de 1994 (3),
sobre polı́ticas de imigração e de asilo, já sublinhara que a
integração social devia ser um dos três eixos principais da
polı́tica de imigração (os outros dois eram a cooperação com
os paı́ses de origem e o controlo dos fluxos. A comunicação
da Comissão (4) sobre a nova polı́tica de imigração apresenta
propostas para a integração social dos nacionais de paı́ses
terceiros baseadas na equiparação de direitos, na livre circulação, no desenvolvimento de medidas para melhorar a sua
situação económica e sociocultural e de luta contra a xenofobia
e a discriminação racial.

2.5.
Várias têm sido as iniciativas comunitárias neste
terreno, mas cumpre mencionar o programa Integra vocacionado para a integração no mercado laboral de grupos em risco
de exclusão e que permitiu desenvolver um grande número de
projectos centrados na imigração, bem como o actual programa Equal (5) que prossegue objectivos similares. Menção
deverá ainda ser feita à Estratégia Europeia de Emprego,
definida na Cimeira do Luxemburgo de 1997, pelos seus
objectivos de luta contra a discriminação no terreno laboral.

(3) Vide a comunicação da Comissão COM(94) 23 final e o parecer
do CES — JO C 393 de 31.12.1994.
(4) Vide a comunicação da Comissão COM(2001) 757 final e o
parecer do CES — JO C 260 de 17.9.2001.
(5) Vide o parecer do CES — JO C 75 de 15.3.2000.
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2.6.
A luta contra a xenofobia e a discriminação, aspecto
de grande importância para a integração social, tem sido
desenvolvida pelas instituições comunitárias, especialmente
desde a entrada em vigor do Tratado de Amsterdão. Já se
encontram em vigor duas directivas, uma sobre a igualdade de
tratamento entre as pessoas sem distinção de origem étnica e
outra sobre a igualdade de tratamento no emprego e na
actividade profissional, bem como um programa de acção para
a sua aplicação, que constituem uma base sólida para o
desenvolvimento de polı́ticas de combate à discriminação.
No entanto, o Comité constata, com preocupação, atrasos
injustificáveis na transposição das directivas para as legislações
nacionais por parte de alguns Estados-Membros.
2.7.
A criação, em 1997, do Observatório Europeu do
Racismo e da Xenofobia, revelou-se de grande importância
enquanto instrumento da União Europeia para a elaboração
de análises e propostas e para tornar mais eficaz o combate ao
racismo e outras formas de discriminação em todo o espaço
comunitário.
2.8.
Embora haja uma aposta clara a favor da integração
social por parte das instituições públicas, o certo é que as
polı́ticas desenvolvidas até ao presente são manifestamente
insuficientes. A discriminação de que continuam a ser alvo as
populações imigradas, que se manifesta em aspectos tão
importantes como a situação de desvantagem em que estas se
encontram no que toca ao acesso ao trabalho; a segregação de
que são vı́timas no espaço urbano e em outros aspectos da
vida social; os conflitos sociais que eclodem em diversos
pontos da geografia europeia, etc., são mostras claras da
insuficiência de quanto até agora tem sido feito neste domı́nio.
2.9.
As polı́ticas de integração social devem ser objecto de
um impulso importante e no qual estejam implicadas todas as
instituições, europeias, nacionais, regionais e locais. Também
a sociedade civil organizada deverá participar activamente
neste novo impulso, pois só assim se obterá a eficácia de que
tais polı́ticas carecem. O Comité Económico e Social declara a
sua vontade de contribuir de modo decisivo para o desenvolvimento de novas polı́ticas de integração social e para as associar
à sociedade civil europeia.

3. As polı́ticas para a integração
3.1.
As polı́ticas sociais para a integração dos imigrantes
devem ser desenvolvidas pelas instituições públicas e privadas,
e contar com a ampla participação das organizações sociais.
Tais polı́ticas deverão ter por objectivo a eliminação dos
obstáculos com que se deparam os imigrantes no acesso a
bens, serviços e vias de participação na nossa sociedade; a
inserção laboral, o acesso à habitação, ao ensino básico,
profissional e universitário, etc.
3.2.
Estas polı́ticas de integração também deverão dirigir-se
à sociedade de acolhimento por forma a reduzir as atitudes
sociais discriminatórias e promover a comunicação e o entendimento entre os imigrantes e a sociedade de acolhimento,
favorecer o intercâmbio cultural, o conhecimento mútuo e a
participação nos mais diversos espaços sociais. Pelo que devem
incluir acções dirigidas à população imigrante e à autóctone.
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3.3.
As polı́ticas favoráveis à integração social dos imigrantes deverão ser de molde a não conduzirem a uma atenção
social discriminatória para com os mesmos. Determinadas
acções de carácter público terão de ser desenvolvidas especificamente para os imigrantes, mas a maioria deverão ser medidas
destinadas a favorecer a utilização das vias e dos serviços
ordinários por parte dos imigrantes, bem como o acesso aos
bens disponı́veis na sociedade, em condições de igualdade com
o resto da população.

3.4.
O impulso polı́tico de que a integração dos imigrantes
carece deverá também traduzir-se por um aumento das
disponibilidades orçamentais das administrações públicas.
Todos os nı́veis institucionais — comunitário, nacional, regional e local — deverão elaborar planos de acção para a
integração. Deve reconhecer-se que o que foi feito até agora é
claramente insuficiente, pois não podemos considerar satisfatórios os actuais nı́veis de integração social das populações
imigradas. Esta nossa solicitação aos Estados-Membros no
sentido de desenvolverem um esforço suplementar ao nı́vel
das polı́ticas de integração é extensiva aos paı́ses candidatos à
adesão à União Europeia.

3.5.
O Comité está a elaborar um parecer (1) sobre o
método de coordenação aberto para as polı́ticas de imigração.

3.6.

Um Programa-quadro Comunitário

3.6.1. Para promover novas polı́ticas de integração social, é
necessária uma iniciativa europeia tão rápida e ampla quanto
possı́vel integrada no âmbito das polı́ticas comunitárias. No
âmbito comunitário, a Comissão Europeia deverá tomar a
iniciativa de elaborar um amplo Programa-quadro Comunitário para promover a integração social dos imigrantes e
refugiados. O programa deverá servir de motor a todas as
instituições, de todos os nı́veis, para a aplicação das suas
polı́ticas de integração. Este Programa-quadro deverá contar
com a mais ampla participação possı́vel das organizações da
sociedade civil e, para tanto, o Comité Económico e Social
Europeu pode desempenhar um papel muito importante.

3.6.2. As polı́ticas públicas deverão enquadrar os imigrantes desde a sua entrada e até à sua plena e efectiva equiparação
em termos de direitos e obrigações para com os demais
cidadãos. Isto implica o desenvolvimento de acções em
diversos espaços. Neste parecer não podemos referi-las todas,
mas não deixaremos de assinalar aquelas que nos parecem
mais importantes.

(1) Vide o parecer «Método aberto de coordenação em matéria de
imigração e asilo».

27.5.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

3.6.3. Deverão existir os meios necessários para que o
primeiro acolhimento dos imigrantes que se instalam em
qualquer localidade europeia lhes proporcione boas condições
de integração. O Comité elaborou um parecer (1) sobre a
proposta de directiva relativa às condições de entrada e
residência de nacionais de paı́ses terceiros por motivos económicos, no qual propôs que a imigração por motivos económicos disponha de condições de acolhimento favoráveis. O
Comité também analisou as condições de acolhimento dos
requerentes de asilo (2). Nos seus pareceres, o Comité propõe
o desenvolvimento de acções tendentes a proporcionar habitação condigna; serviços de assistência jurı́dica para prestar
apoio nos assuntos legais que respeitam aos nacionais de
paı́ses terceiros; serviços de informação em diversas lı́nguas;
cursos de lı́nguas em que qualquer possas recém-chegada
possa participar; serviços de reorientação profissional; etc.

3.6.4. A inserção laboral é, sem dúvida, um dos eixos
principais da integração social, pois, sem ela, não existe
inserção em muitos outros domı́nios da vida social. As
polı́ticas de emprego deverão levar em consideração a nova
polı́tica de imigração e facilitar aos imigrantes o acesso ao
emprego (3).

3.6.5. A habitação e o ambiente urbano põem a descoberto
a situação real de integração ou de exclusão social. Em muitos
aglomerados populacionais, a habitação e o ambiente urbano
são indicadores alarmantes da intensidade da degradação e da
exclusão social da população imigrante, não somente para
aqueles que se fixaram recentemente, mas também para os
residentes de longa duração.

3.6.6. O pleno acesso à educação, ministrada em condições
não discriminatórias e de qualidade, constitui outro aspecto
fulcral para o presente e o futuro da integração social dos
imigrantes. Através de instrumentos comunitários adequados,
as autoridades competentes nesse domı́nio deverão reconhecer
os tı́tulos académicos e as habilitações profissionais adquiridos
no paı́s de origem evitando qualquer tipo de discriminação.

3.6.7. A saúde e os demais serviços sociais públicos deverão
ser acessı́veis aos imigrantes em condições de igualdade com o
resto da população. Isto implica eliminar todas as situações de
discriminação e adaptar os serviços para o atendimento
igualitário.

(1) Vide parecer de 16.1.2002.
(2) Vide parecer CES in JO C 48 de 21.2.2002.
(3) Vide, a este respeito, o parecer do CES sobre as Orientações para
as polı́ticas de emprego dos Estados-Membros em 2002 no JO
C 36 de 18.2.2002.
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3.6.8. São necessários programas de acção a todos os nı́veis
para proteger os imigrantes do racismo, da xenofobia, da
violência e de qualquer tipo de discriminação. É imprescindı́vel
que os poderes públicos, as empresas, as instituições privadas,
os interlocutores sociais e o conjunto da sociedade civil se
associem a estes programas de modo preventivo. Prevenir estes
problemas sociais é, sem dúvida, a melhor maneira de evitar o
seu desenvolvimento.

3.6.9. Fomentar entre os europeus a comunicação entre as
várias culturas e os valores positivos da pluralidade cultural
deve ser uma das tarefas das instituições públicas e das
organizações da sociedade civil. A integração cultural dos
imigrantes e seus descendentes deverá ser feita no respeito pela
diversidade dos seus valores e tradições culturais, favorecendo
a pluralidade cultural como forma de desenvolvimento cultural
aceite com normalidade pela sociedade de acolhimento.

3.6.10. A participação cı́vica deve dispor dos mecanismos
adequados para estar ao alcance da população imigrante. A
vida associativa, cultural e cı́vica em geral deverá ser acessı́vel
aos imigrantes em condições de igualdade com o resto da
população. Este objectivo deve ser abordado sob diversos
ângulos. Por um lado, é necessário que as associações existentes
na sociedade de acolhimento abram as suas portas aos
imigrantes: as associações de bairro, as associações ligadas à
educação, as organizações patronais, os sindicatos, os partidos
e movimentos polı́ticos, as entidades desportivas, as entidades
profissionais, as ONG, etc., devem contar com a participação
dos imigrantes. Para tanto, deverão ser as próprias associações
a eliminar quaisquer atitudes de discriminação, bem como a
promover acções que favoreçam a participação igualitária dos
imigrantes.

3.6.11. Na concepção das actividades sociais, de ı́ndole
cultural, desportiva, religiosa, festiva ou outra, deverá ser
levada em conta a actual composição da população das nossas
comunidades, de modo a que os imigrantes possam participar
plenamente nas mesmas.

3.6.12. As outras organizações socioeconómicas desempenham um papel muito positivo na integração social dos
imigrantes. A sua participação em pé de igualdade com os
demais cidadãos facilita o diálogo e a interacção entre todas as
pessoas.

3.6.13. A integração dos imigrantes requer polı́ticas e
medidas de longo prazo, por forma a evitar as situações de
exclusão e de segregação social que se verificam actualmente
em diversas localidades europeias e que afectam os descendentes de famı́lias imigrantes. Nacionais dos Estados-Membros,
descendentes de segunda e terceira gerações, são por vezes
objecto de tratamento discriminatório de carácter xenófobo e
racista.
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Sistema de observação e avaliação dos resultados

3.7.1. Juntamente com o Programa-quadro comunitário,
dever-se-á estabelecer um sistema de observação que permita
avaliar os resultados obtidos com o desenvolvimento das
polı́ticas de integração social. Este sistema, que deve incluir
indicadores qualitativos e quantitativos para a análise dos
resultados, deverá definir objectivos precisos e planos de acção
concretos e conter recomendações para as instituições públicas
e a sociedade civil, tanto a nı́vel comunitário como para os
Estados-Membros.
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4.1.4. Os serviços públicos de emprego, em colaboração
com os parceiros sociais, devem integrar critérios úteis para a
gestão adequada dos fluxos migratórios. Os imigrantes que
procuram emprego deverão inscrever-se nos centros de
emprego públicos e, para tanto, dever-lhes-á ser fornecida a
informação correspondente. Os sindicatos e outras organizações sociais podem desempenhar um papel muito importante na transmissão da informação. Nas localidades e regiões
em que a população imigrante tem problemas especı́ficos de
acesso ao emprego, os serviços públicos de emprego devem
dispor de instrumentos especializados para facilitar a integração efectiva de todas as pessoas no mercado de trabalho,
sem nenhum tipo de discriminação.

3.7.2. O sistema de observação e avaliação que propomos
deverá formar parte do método de coordenação aberto que o
Conselho aprovará para a polı́tica europeia de imigração.

3.7.3. O sistema proposto contará com a participação
activa das organizações da sociedade civil e, em especial, com
a do Comité Económico e Social Europeu.

4.1.5. Os parceiros sociais, que gerem em grande medida o
funcionamento do mercado de trabalho e constituem os pilares
da vida económica e social europeia, têm um importante papel
a desempenhar na promoção da integração dos imigrantes.
Todavia, a realidade demonstra que, no mercado laboral, os
imigrantes estão sujeitos a condições de trabalho que não
respeitam a legislação laboral e social, bem como a situações
de discriminação inaceitáveis.

4. O papel da sociedade civil na integração social

4.1.

O trabalho e as relações laborais

4.1.1. Dispor dos recursos económicos adequados é uma
condição imprescindı́vel para evitar a exclusão social. O
trabalho é a maneira mais comum de obter recursos económicos e desenvolver capacidades profissionais. Para além disso, o
trabalho constitui um vı́nculo fundamental nas relações sociais
entre as pessoas, seja ele por conta própria ou por conta de
outrém.

4.1.2. Facilitar aos imigrantes o acesso à formação profissional, ao trabalho e às prestações sociais correspondentes
constitui a base para alcançar a integração social. No entanto,
não se pode falar de integração no trabalho se os imigrantes
estiverem sujeitos a situações de discriminação.

4.1.3. Em geral, a população imigrada tem mais dificuldades
do que os nacionais para constituir e gerir uma empresa, bem
como para entrar no mercado de trabalho em condições de
igualdade e alcançar um emprego de qualidade. É certo que
obter um emprego de qualidade é uma dificuldade que
afecta diversos grupos sociais e muitas pessoas, mas para os
imigrantes esta é uma dificuldade notavelmente acrescida, não
apenas para as pessoas de baixa qualificação profissional, mas
também para os mais qualificados. As associações profissionais
devem promover o exercı́cio da actividade profissional dos
imigrantes em igualdade de condições com os demais profissionais, sem qualquer discriminação.

4.1.6. No quadro das negociações colectivas e nas relações
laborais, os parceiros sociais deverão assumir responsabilidade
que lhes compete na integração dos imigrantes. Para tanto,
deverão promover a eliminação, nos acordos colectivos, na
legislação e nas práticas laborais, de toda e qualquer disposição
que implique directa ou indirectamente algum elemento de
discriminação. A discriminação pode ser causada pelo sexo,
pela origem étnica ou nacional, pela cultura, pela religião, pela
idade, etc., e muitas vezes os imigrantes acumulam vários
factores de discriminação.

4.1.7. O Comité Económico e Social propõe aos interlocutores sociais no quadro europeu que, respeitando a autonomia
que lhes corresponde, analisem, no plano do diálogo social
as vantagens da promoção de acordos sociais e iniciativas
destinados a favorecer a integração dos imigrantes através da
melhoria das relações laborais e das condições de trabalho e
da eliminação de toda e qualquer forma de discriminação.

4.1.8. Haverá sempre que levar em consideração os diferentes sistemas de negociação colectiva, de relações laborais e de
segurança social existentes nos Estados-Membros, mas, em
qualquer dos casos, é necessário que os parceiros sociais aos
vários nı́veis — Estado, região, sector, empresa — constituam
instrumentos de avaliação e de negociação para integrar os
imigrantes no âmbito laboral.
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4.1.9. A formação contı́nua é um instrumento fundamental
para promover a igualdade real entre as pessoas no mercado
de trabalho. Os parceiros sociais devem reforçar as suas acções
por forma a que os imigrantes tenham acesso à formação
contı́nua em igualdade de condições em relação aos nacionais.
Os imigrantes que não conhecem as lı́nguas da sociedade em
que residem têm dificuldades acrescidas em aceder à formação
contı́nua e ao emprego, pelo que são necessárias acções
especı́ficas de formação contı́nua para os imigrantes alófonos.
4.1.10. No desenvolvimento da carreira profissional, muitas
são as pessoas que se deparam com dificuldades acrescidas
pelo facto de serem imigrantes. Por isso, os parceiros sociais
nos vários sectores, deverão esforçar-se por favorecer a igualdade real no desenvolvimento das carreiras profissionais e
nos salários de todas as pessoas, sem nenhum tipo de
discriminação.
4.1.11. O Programa-quadro Comunitário que propomos
com a finalidade de melhorar a integração dos imigrantes
deverá incorporar objectivos e acções dirigidos especialmente
aos parceiros sociais, que deverão ser associados a este
programa.
4.1.12. Nas Orientações para o emprego (1) que são elaboradas anualmente através do método de coordenação aberto,
deverão ser introduzidos critérios adequados à gestão dos
fluxos migratórios, bem como objectivos e acções destinados
a favorecer a integração dos imigrantes através do emprego.

4.2.

A comunidade local

4.2.1. Os imigrantes habitam, por vezes, em guetos urbanos
degradados e abandonados pelas autoridades públicas. Este é
um fenómeno de exclusão social que infelizmente ocorre em
muitas localidades europeias e que é fonte de numerosos
conflitos. Pode falar-se de gueto quando exista uma alta
concentração urbana de pessoas com a mesma origem nacional
ou cultural e, frequentemente, acompanhada de desatenção
pública e degradação urbanı́stica e social. O gueto não é gerado
pela concentração, mas pela falta de atenção pública e pela
discriminação no acesso aos bens e serviços públicos, bem
como à vida social e cı́vica da comunidade.
4.2.2. As pessoas que vivem nestas condições sofrem a
discriminação e desigualdade extremas. No entanto, a integração social dos imigrantes na comunidade local deve constituir um objectivo prioritário da sociedade civil europeia e das
autoridades públicas.
4.2.3. Os imigrantes devem inscrever-se como residentes
na localidade onde vivem, pois deste facto administrativo
decorrem determinados direitos e obrigações dos cidadãos que
constituem um primeiro passo para a integração.

(1) Vide parecer in JO C 36 de 8.2.2002.
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4.2.4. Na maior parte das localidades europeias existem
diversas associações cı́vicas que trabalham em colaboração
com as autoridades locais para a melhoria da qualidade de vida
das pessoas e para promover as boas relações de vizinhança.
Estas associações têm caracterı́sticas diferentes, consoante as
tradições de cada paı́s, mas desenvolvem um papel importante
ao nı́vel da organização da sociedade civil de âmbito local.

4.2.5. Estas associações devem abrir as suas portas à
participação dos imigrantes, para poder compreender as suas
preocupações e problemas e integrar as suas opiniões a
respeito dos programas e actividades. O objectivo deve ser
que todas as pessoas, e também os imigrantes, participem
activamente na comunidade local em condições de igualdade.
A actividade dos voluntários sociais, favorecendo a colaboração dos imigrantes com os demais cidadãos, constitui um
exercı́cio muito positivo de integração social.

4.2.6. Em diversos locais, os imigrantes deparam-se com
enormes dificuldades de acesso a habitação condigna. Por
vezes, vêem-se obrigados a residir em situação de sobrepopulação, em habitações de muito baixa qualidade, e em concentrações suburbanas periféricas e degradadas. Facilitar a estas
pessoas o acesso a habitação digna é a primeira responsabilidade das autoridades públicas e, especialmente, dos órgãos de
poder local. Para tanto é imprescindı́vel que as administrações
locais disponham de habitação social e de auxı́lios públicos
para concederem subsı́dios de renda de casa a quem deles
necessite (nacionais ou imigrantes), em condições de igualdade
e sem qualquer tipo de discriminação. Uma boa gestão
urbanı́stica e uma polı́tica de habitação eficaz constituem
sempre um instrumento necessário para a integração social.

4.2.7. Sucede, por vezes, que os proprietários das casas se
recusam a arrendá-las a imigrantes, adoptando uma clara e
censurável atitude de xenofobia e racismo. As autoridades
locais deverão agir com firmeza na prevenção e eliminação
deste tipo de condutas que tornam ainda mais difı́cil para os
imigrantes o acesso a uma habitação condigna.

4.2.8. O bom acolhimento dos imigrantes por parte da
comunidade local é necessário para a integração, mas por
vezes os residentes acolhem os imigrantes com receios e até
mesmo com atitudes xenófobas e de exclusão. Diversas
associações de direitos humanos promovem o acolhimento
dos imigrantes na sua comunidade, desenvolvendo um importantı́ssimo trabalho de solidariedade e integração social. Estas
associações também promovem campanhas de informação
nas freguesias com a finalidade de eliminar as condutas
minoritárias de carácter xenófobo que possam surgir. Também
informam os imigrantes acerca dos seus direitos e obrigações
na nova sociedade que os acolhe.

4.2.9. Estas associações representativas da sociedade civil
devem ser consultadas pelas autoridades públicas para a
elaboração e avaliação dos programas de integração; para além
disto, as suas actividades devem ser apoiadas.
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O sistema educativo

4.3.1. Nas nossas sociedades, as crianças adquirem conhecimentos e qualificações através do sistema educativo, e é
também através dele que iniciam e desenvolvem o seu processo
de socialização e de cidadania, e tomam contacto com os
valores sociais e culturais. Para além disto, apresenta a utilidade
polı́tica de constituir um instrumento fundamental para favorecer a igualdade de oportunidades.

4.3.2. Garantir o acesso ao sistema educativo, desde o pré-escolar, em condições de igualdade aos filhos dos imigrantes
é uma prioridade para o desenvolvimento da integração
social. No entanto, por vezes, estes jovens encontram muitas
dificuldades concretas para terem acesso à formação em
condições de igualdade, sofrendo condições claras de discriminação: em centros educativos de baixa qualidade, com material
didáctico discriminatório e, por vezes, sendo objecto de
discriminação por parte de professores e colegas. As autoridades públicas devem elaborar polı́ticas destinadas a evitar
estas situações inaceitáveis nas democracias europeias. A
comunidade educativa e as organizações e associações que a
compõem têm também um importantı́ssimo papel a desempenhar.

4.3.3. Deverá ser dada uma atenção particular à formação
das mulheres imigrantes. A aprendizagem da lı́ngua, o conhecimento dos direitos humanos, cı́vicos e sociais existentes na
sociedade de acolhimento e a formação profissional são
instrumentos fundamentais para a integração social das mulheres imigrantes e das suas famı́lias, devido ao efeito multiplicador que a formação das mulheres implica.

4.3.4. Os sindicatos e as associações de professores, os
empresários e a iniciativa social devem assumir a responsabilidade de promover a igualdade de oportunidades de todos os
jovens no sistema educativo, independentemente da origem
étnica, do credo, da lı́ngua ou da cultura dos mesmos. Deverão
ainda instar junto dos poderes públicos para que no sistema
educativo se transmitam os valores da tolerância e da pluralidade.

4.3.5. Os conteúdos dos livros e demais material de formação deverão ser analisados por forma a eliminar qualquer
consideração negativa a propósito dos imigrantes ou qualquer
outra que, directa ou indirectamente, apresente um conteúdo
racista ou xenófobo, mesmo subliminal, bem como opiniões
negativas sobre as culturas diferentes.

4.3.6. As associações de pais de alunos têm um papel muito
importante na participação da sociedade nas escolas. Estas
associações podem desempenhar um papel muito positivo na
integração dos filhos dos imigrantes e para que estes recebam
um tratamento igualitário no sistema educativo. Tais associações devem abrir-se à participação dos imigrantes por forma
a que as preocupações destes e os problemas dos seus filhos
possam ser adequadamente considerados.
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4.3.7. Um dos problemas mais prementes com que se
defrontam os filhos dos imigrantes na escola é o da passagem
para o ensino profissional e universitário. Os poderes públicos
e as organizações da sociedade civil devem envidar esforços
para eliminar todos os obstáculos existentes e aplicar polı́ticas
positivas para alcançar a igualdade real dentro do sistema
educativo.

4.3.8. O ensino a adultos, dentro do sistema educativo, tem
grande importância nas polı́ticas de integração social. Os
poderes públicos, as associações de direitos humanos e as
organizações que actuam dentro do sistema educativo devem
colaborar intensamente para alargar a formação, de todos os
nı́veis, à população imigrante.

4.3.9. A lı́ngua materna dos imigrantes é um valor cultural
para as pessoas que a utilizam e para a sociedade de
acolhimento, pelo que o seu ensino e utilização devem ser
promovidos pelos poderes públicos no sistema educativo. Os
acordos com as autoridades dos paı́ses de origem dos imigrantes para a promoção da sua lı́ngua e cultura mostram-se
positivos.

4.4.

Os serviços de saúde e outros serviços sociais públicos

4.4.1. Na União Europeia, o direito de todas as pessoas aos
serviços de saúde e determinados serviços e prestações sociais
forma parte do acervo comum, pelo que os poderes públicos
estão comprometidos com o seu cumprimento no quadro dos
sistemas de saúde e sociais de cada Estado-Membro. Os
imigrantes devem ter direito à utilização dos serviços de saúde
públicos e demais serviços e prestações sociais na mesmas
condições dos nacionais, sem qualquer tipo de discriminação.
Quando as pessoas se encontram excluı́das dos sistema de
saúde e não podem utilizar os serviços sociais que necessitam,
estamos perante um cenário de discriminação e de exclusão
social.

4.4.2. As associações profissionais e de utentes desses
serviços, bem como as ONG, desempenham um papel importante na eliminação das barreiras discriminatórias que muitas
vezes dificultam aos imigrantes o uso dos serviços públicos.

4.4.3. Em alguns casos, são os próprios imigrantes que
ignoram o direito que lhes assiste de utilização dos serviços
públicos. Para além disso, desconhecem as regras de funcionamento dos mesmos. Os poderes públicos nacionais, regionais
e locais deverão promover campanhas de informação, nos
idiomas adequados, entre os imigrantes, por forma a que estes
conheçam o funcionamento dos serviços de saúde públicos e
dos restantes serviços sociais. As associações de imigrantes, as
ONG e as organizações da sociedade civil que operam no
âmbito dos referidos serviços deverão associar-se aos poderes
públicos nestas campanhas informativas.
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4.4.4. São numerosas as associações, comunidades religiosas e ONG que trabalham nos Estados-Membros no domı́nio
da promoção da saúde e de outros serviços sociais. Estas
associações deverão incluir os imigrantes entre os seus membros e elaborar programas dirigidos para a promoção da
utilização dos serviços públicos por parte dos imigrantes.
Também deverão velar para que estes serviços públicos
disponham de pessoal especializado para atender os imigrantes
quando necessário. Em alguns casos, será necessário avançar
com campanhas de informação no domı́nio da saúde dirigidas
especialmente à população imigrante.

4.4.5. Estas associações e ONG deverão promover actividades por forma a que os poderes públicos, na gestão dos
serviços de saúde e outros serviços sociais, tenham em conta
as necessidades especı́ficas dos imigrantes e, assim sendo,
a adaptarem os serviços de acordo com as necessidades,
especialmente para resolver os problemas linguı́sticos na
comunicação entre os profissionais e os utentes.

4.4.6. Os sindicatos e as associações profissionais dos
trabalhadores dos serviços públicos devem ser associados
activamente aos programas que sejam levados a cabo com a
finalidade de aproximar os serviços de saúde e outros serviços
públicos da população imigrante. Estes profissionais deverão
aumentar a sua formação para facilitar o uso destes serviços
públicos pelos imigrantes.

4.4.7. As autoridades públicas e as organizações da sociedade civil deverão desenvolver amplas campanhas de informação para que a população imigrante conheça a existência e
o funcionamento dos serviços de saúde e demais serviços
sociais públicos e os possa utilizar em igualdade de condições
com o resto da população.

4.5.

As instituições e organizações religiosas

4.5.1. As religiões, para além de constituı́rem sistemas de
crenças particulares e práticas colectivas, promovem códigos
morais e de conduta que orientam em grande medida a
vida das pessoas e, em especial, dos membros das várias
comunidades religiosas. Em geral, as instituições e as organizações de cariz religioso promovem actividades e valores
de carácter humanitário e de solidariedade, favorecendo a
participação cı́vica e acções de integração em relação aos
imigrantes.

4.5.2. Existem alguns casos de movimentos religiosos extremistas e intolerantes que podem fomentar a xenofobia e a
exclusão. Na própria história da Europa encontramos exemplos que não deverı́amos esquecer. As instituições e organizações de cariz religioso deverão eliminar qualquer elemento
de carácter discriminatório existente nas mesmas, sobretudo
os que tiverem fundamento religioso.
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4.5.3. São numerosas as organizações e instituições promovidas pelas várias religiões e igrejas que detêm um carácter
humanitário e educacional e operam na nossa sociedade em
diversos domı́nios da vida social. Estas associações e instituições desempenham um trabalho importante em prol da
integração social dos imigrantes.
4.5.4. Tais associações e instituições poderão desenvolver
campanhas entre os fiéis e colaborar com os poderes públicos
e outras organizações da sociedade civil para fomentar a
convivência entre pessoas de diferentes religiões e culturas de
origem. Para além disso, podem promover a colaboração entre
as várias igrejas e confissões.

4.6.

As associações desportivas

4.6.1. Nos nossos dias, o desporto é mais do que uma
actividade das pessoas. Em muitos casos, especialmente nos
desportos de massas, implica vı́nculos de identificação colectiva e referências de conduta para crianças e jovens.
4.6.2. Embora por entre os adeptos dos grandes desportos
de massas se refugiem, por vezes, grupos racistas, xenófobos e
violentos que devem ser combatidos, a verdade é que, na
Europa actual, o desporto desempenha um papel muito
importante no favorecimento da igualdade étnica e cultural e
na promoção integração social.
4.6.3. As associações e instituições e patrocinadores que se
dedicam aos grandes desportos de massas deverão ser muito
rigorosos face aos comportamentos xenófobos e racistas,
devendo eliminar os grupos extremistas que neles se abrigam
e promover a reprovação social dessas condutas, fomentando
a igualdade entre os seres humanos através de actividades
dinâmicas e de mensagens claras. O enorme eco social das
suas actividades obriga-as ao exercı́cio da responsabilidade.
4.6.4. As grandes instituições e organizações de desportos
de massas deverão, para além do cumprimento da lei, elaborar
um código ético de conduta de âmbito europeu com a
finalidade de eliminar do seu domı́nio as acções e os grupos
que ofendem a dignidade das pessoas e de fomentar comportamentos humanitários e de integração em relação às pessoas.
4.6.5. Nas associações e equipas desportivas, dever-se-á
garantir que a participação de imigrantes ou pessoas pertencentes a minorias étnicas se realiza sem qualquer tipo de
discriminação ou exclusão de actividades.

4.7.

As organizações de direitos humanos e de direitos civis

4.7.1. Nos Estados-Membros existem diversas associações e
organizações com actividades no âmbito da defesa dos direitos
humanos e dos direitos civis de todas as pessoas. Muitas
destas organizações têm uma ampla experiência na luta pela
igualdade social e os direitos civis.
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4.7.2. Na sociedade europeia, os problemas inerentes aos
direitos humanos e aos direitos civis afectam os imigrantes de
forma crescente, pelo que estas associações e ONG há muito
que integraram esta questão nos seus ideários e nas suas
actividades.
4.7.3. As organizações dedicadas à luta contra o racismo e
a xenofobia desempenham um papel especialmente positivo.
Desenvolvem um trabalho bastante importante de denúncia
da violação dos direitos humanos, bem como de informação e
de mobilização social. Há que salientar o trabalho de prevenção
que realizam com a finalidade de evitar estas condutas. O
racismo e a xenofobia também atingem os descendentes dos
imigrantes, de segunda e terceira gerações, o que pressupõe
um fracasso grave das polı́ticas de integração.
4.7.4. As associações representativas que operam neste
domı́nio devem ser consultadas pelos poderes públicos
aquando da elaboração das polı́ticas de integração e deverão
ser associadas aos programas correspondentes.

4.8.

As associações de imigrantes

4.8.1. Muitas vezes, os próprios imigrantes constituem
associações especı́ficas dos mais variados tipos — de acolhimento, culturais, religiosas, etc., — que são muito importantes
para a identidade social das pessoas, bem como para facilitar a
sua integração social.
4.8.2. Os poderes públicos e as organizações da sociedade
civil devem estabelecer laços de cooperação com as associações
de imigrantes, pois que estas desempenham um importante
papel de mediação social e constituem um instrumento
privilegiado para a transmissão de informação entre os imigrantes.
4.8.3. É conveniente que as associações de imigrantes
incluam nos seus objectivos a integração social dos seus
membros, e que criem redes de cooperação.

4.9.

As organizações femininas

4.9.1. Especial importância têm as organizações femininas
que lutam pela igualdade entre as pessoas. Entre a população
imigrante, as mulheres deparam-se muitas vezes com dificuldades especı́ficas: o acesso ao trabalho, à formação, à utilização
dos serviços sociais e também no que respeita aos direitos
fundamentais. As organizações femininas merecem uma atenção especial e apoios especı́ficos por parte dos poderes
públicos.
4.9.2. As mulheres desempenham um papel especial nos
processos de integração social, tanto pela necessidade de
superarem as barreiras especı́ficas que se lhes deparam, como
pela sua capacidade de transmitir aos descendentes os valores
que tornarão compatı́vel a integração social com a manutenção
de aspectos concretos da sua cultura de origem.

4.10.
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Os meios de comunicação

4.10.1. Na sociedade actual, os meios de comunicação de
massas são os grandes veı́culos de transmissão, não só de
informação, mas também de valores e de condutas sociais,
bem como de atitudes de natureza moral e polı́tica. No que
respeita aos temas da imigração, comportam-se por vezes de
modo sensacionalista, pouco rigoroso e pouco responsável.

4.10.2. Muitos profissionais e meios de comunicação realizam o seu trabalho de forma adequada, transmitindo à opinião
pública mensagens favoráveis à integração. No entanto, outros
fomentam sentimentos de temor e inquietação entre a população a partir dos quais germina a xenofobia e o racismo.

4.10.3. Os grandes meios de comunicação deveriam, com
total respeito pela liberdade de expressão e de informação
própria do sistema democrática, adoptar condutas contrárias
ao racismo e à xenofobia e favoráveis à integração dos
imigrantes.

4.10.4. Os grandes meios de comunicação de massas devem
colaborar com os poderes públicos na difusão de campanhas
que fomentem entre os cidadãos os valores da tolerância, da
diversidade cultural e da igualdade entre os seres humanos.

4.11.

Os partidos polı́ticos

4.11.1. O consenso entre as várias forças polı́ticas no
tocante à equiparação de direitos e à integração social da
população imigrante é de toda a importância para que o
conjunto da sociedade perfilhe esses valores. A mensagem dos
partidos, especialmente nas campanhas eleitorais, deve ser
favorável à integração.

4.11.2. O acordo dos partidos polı́ticos europeus, celebrado
em Utrecht, para a prevenção do racismo e da xenofobia,
constituiu um exemplo que deve ser seguido a outros nı́veis,
nacional, regional e local.

4.11.3. Os imigrantes ou as pessoas que pertencem a
minorias étnicas devem integrar-se e participar nos partidos e
movimentos polı́ticos; estes deverão impedir qualquer tipo de
discriminação nas suas estruturas. Os partidos polı́ticos deverão fomentar acções positivas para favorecer a participação
das minorias na actividade polı́tica e nas listas eleitorais, em
todos os domı́nios e em especial nas eleições para as autarquias
locais.
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5. Os mesmos direitos, os mesmos deveres Cidadania e
direito de voto

5.1.
É fundamental para o desenvolvimento da União
Europeia, enquanto espaço de liberdade, segurança e justiça tal
como foi acordado em Tampere (1), garantir um tratamento
equitativo dos nacionais de paı́ses terceiros que residem
legalmente no território dos seus Estados-Membros. Para tanto,
afigura-se imprescindı́vel uma polı́tica de integração que lhes
conceda direitos e obrigações comparáveis aos dos demais
cidadãos da União Europeia.

5.2.
Num sistema democrático não é aceitável que muitos
imigrantes vivam permanentemente em situação de inferioridade de direitos. É razoável que a aquisição dos mesmos
direitos e o respeito das mesmas obrigações se faça de forma
progressiva, na medida em que os imigrantes aumentam a
sua permanência no Estado-Membro em que tenha fixado
residência, mas decorrido um determinado perı́odo de tempo
a equiparação deverá ser plena.

5.3.
A directiva proposta pela Comissão Europeia sobre o
estatuto dos residentes de longa duração (2) representa um
importante passo em frente nesta direcção. Este estatuto
adquirir-se-á após cinco anos de residência e conferirá direitos
comparáveis aos dos cidadãos comunitários, entre os quais, a
liberdade de circulação e de estabelecimento em todo o espaço
da União Europeia. O Comité Económico e Social elaborou
um parecerem (3) que apoia estes aspectos da directiva e
propõe algumas alterações. Quando esta directiva for adoptada
ter-se-á dado um passo importante, mas ainda não se terá
alcançado a igualdade de direitos.

5.4.
O acesso à nacionalidade e à cidadania do Estado em
que o imigrante reside é a plena equiparação de direitos e
obrigações. Por este motivo, é muito importante que as
leis nacionais favoreçam a obtenção da nacionalidade e
da cidadania pelos imigrantes que a solicitem e que os
procedimentos sejam transparentes. Na última década, alguns
paı́ses deram passos nessa direcção, mas na maioria dos
Estados-Membros os prazos para a obtenção da nacionalidade
continuam a ser demasiadamente longos e as dificuldades
burocráticas excessivas. As leis sobre a aquisição da nacionalidade são da competência dos Estados–Membros e, atento o
princı́pio da subsidariedade, devem continuar a sê-lo, mas

(1) Vide as conclusões do Conselho Europeu de Tampere.
(2) Vide a proposta de directiva — JO C 240 E de 28.8.2001.
(3) Vide parecer in JO C 36 de 8.2.2002.

C 125/121

seria bastante conveniente que se procedesse a uma certa
harmonização das mesmas e que na União Europeia a obtenção
da nacionalidade e da cidadania pelas pessoas que o desejam
pudesse ser alcançada com facilidade. As legislações nacionais
que possibilitam a dupla nacionalidade, para quem dela queira
voluntariamente beneficiar, revelam-se positivas para efeitos
de integração.

5.5.
Porém, a equiparação de direitos e obrigações não deve
depender unicamente da possibilidade de obter a nacionalidade
do Estado em que se reside. Para muitas pessoas esta poderá
não ser uma opção conveniente, porque pode implicar a perda
da nacionalidade de origem ou por outro motivo. Deverá
existir outra via para a equiparação e esta só poderá ser a do
estatuto de residente de longa duração. A diferença entre o
estatuto de residente de longa duração e o estatuto de residente
comunitário deverá ser mı́nima e, em qualquer caso, não
deverá afectar aspectos importantes da vida social e cı́vica.
Para tanto, dever-se-á avançar nos domı́nios da cidadania e do
direito de voto.

5.6.

Cidadania europeia

5.6.1. No artigo 17.o e seguintes do Tratado da Comunidade
Europeia define-se a cidadania da União como complementar
e não substitutiva da cidadania nacional, a qual cabe na
competência dos Estados–Membros. A Carta dos Direitos
Fundamentais avança para uma «cidadania civil» na União
Europeia para os residentes nacionais de paı́ses terceiros, como
afirmou na comunicação (4).

5.6.2. A Europa dos cidadãos não pode albergar no seu
interior outra Europa dos não cidadãos. Todas as pessoas que
residem de forma estável dentro do espaço da União Europeia
deverão ser consideradas do mesmo modo e reconhecidas, no
quadro comunitário, como tendo os mesmos direitos e as
mesmas obrigações que os nacionais dos Estados-Membros.

5.6.3. Através da Convenção iniciou-se um processo de
reforma dos Tratados e de elaboração de um novo modelo de
União Europeia. A Convenção analisará o conceito de cidadania europeia e o papel da Carta dos Direitos Fundamentais.

5.6.4. A proposta de «cidadania civil», baseada na Carta dos
Direitos Fundamentais, feita pela Comissão Europeia, na
Comunicação de Novembro de 2000 sobre a polı́tica da
Comunidade em matéria de imigração, constitui uma via
possı́vel para aproximar os residentes de longa duração da
cidadania europeia, não sendo, no entanto, eficaz pois que o
Tratado não oferece a base jurı́dica suficiente.

(4) COM(2000) 757 final.
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5.6.5. O Comité propõe que na Convenção para a reforma
dos Tratados se considere a possibilidade de outorgar a
cidadania europeia aos nacionais de paı́ses terceiros que
disponham do estatuto de residentes de longa duração.

5.7.

Direito de voto

5.7.1. Uma proposta global de equiparação de direitos e
obrigações e de integração social não pode deixar de incluir o
direito de voto. É um direito de grande importância para a
integração social, na medida em que constitui um indicador de
relevo quando se trata de aferir da inclusão ou exclusão das
pessoas em relação a uma comunidade. Formar parte de
uma comunidade significa poder participar na eleição dos
representantes da mesma e poder ser eleito enquanto tal. Negar
o direito de voto a um sector da população é equivalente a
afirmar, de certo modo, que o mesmo não faz parte da
sociedade, o que dificulta qualquer tentativa de integração
social.
5.7.2. Há Estados-Membros que já concederam o direito de
voto nas eleições autárquicas aos nacionais de paı́ses terceiros.
De igual modo, os nacionais de qualquer Estado-Membro
podem participar nas eleições para o Parlamento Europeu
ainda que residam num Estado-Membro que não o da sua
nacionalidade.
5.7.3.
O Comité propõe que na Convenção para a reforma
dos Tratados se considere a possibilidade de conceder o direito
de voto nas eleições locais e para o Parlamento Europeu aos
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nacionais de paı́ses terceiros que disponham do estatuto de
residentes de longa duração.
6. O Comité Económico e Social Europeu
6.1.
O Comité Económico e Social Europeu, enquanto
órgão representativo da sociedade civil organizada, pode
desempenhar um papel muito importante na elaboração e
avaliação de iniciativas legislativas europeias que favoreçam a
integração social dos imigrantes. Para além disso, os Comités
Económicos e Sociais e outras instituições similares existentes
nos Estados-Membros podem desempenhar uma função muito
importante ao nı́vel nacional.
6.2.
O Comité Económico e Social pretende participar
activamente em todos os fóruns e conferências que as demais
instituições comunitárias organizem para o tratamento das
questões relacionadas coma imigração. O Comité deseja associar-se activamente à Comissão, ao Conselho e ao Parlamento
em todo o processo legislativo sobre a imigração e o asilo.
6.3.
O Comité Económico e Social Europeu prevê realizar
em 2002, conjuntamente com a Comissão, uma conferência
sobre a imigração e a integração social, que contará com a
participação dos CES dos Estados-Membros, dos parceiros
sociais, de outras organizações representativas da sociedade
civil, e ainda das ONG importantes no domı́nio da integração
social. As demais instituições e órgãos da União Europeia
também participarão nesta conferência. Os trabalhos da Conferência contribuirão positivamente para a elaboração do
Programa-quadro comunitário para promover a integração
social dos imigrantes.

Bruxelas, 21 de Março de 2002.
O Presidente
do Comité Económico e Social
Göke FRERICHS

